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March is also a synonym for 
Spring, the time of the year the 
Roman People believed to be ide-
al to begin a new year.

At SOGESTER this important 
time of the year has been marked 
with a leisure date dedicated to 
women.

In Angola Spring reminds us 
of Deolinda Rodrigues de Almei-
da (“Langidila”), Irene Cohen, Lu-
crécia Paim, Engrácia dos Santos 
and Teresa Afonso, women who 
fought the Portuguese colonial-
ism and joined Esquadrão Kamy, 
a guerrilla trained in 1966. These 
women were trained by Cuban 
nationalists whose mission con-
sisted in taking reinforcements 
from the Congo border up to the 
First Political and Military Region 
in the interior of Angola. The 
mission failed and these women 
were arrested close to the village 
of Kamuna and later killed on 2nd 
March 1966. This date led the 2nd 
March being declared the Ango-
lan Women’s Day.

All over the World Women’s day 
is celebrated on 8th March. This 
date is also the result of different 
events, protests and claims from 
women, mostly in Europe and the 
US, who, from the beginning of 
the second half of the 19th cen-
tury tried to get social and po-
litical rights and better working 
conditions

The first recorded organised 
action by female workers any-
where in the World took place 

Este mês marca o início da Pri-
mavera, época que os romanos 
achavam ser óptima para come-
çar um novo ano.

Para comemorar estes marcos 
históricos, a SOGESTER festejou a 
data com um dia de lazer para as 
senhoras.

Em Angola, a história recor-
da-nos a participação das nacio-
nalistas Deolinda Rodrigues de 
Almeida, mais conhecida como 
“Langidila”, Irene Cohen, Lucré-
cia Paim, Engrácia dos Santos e 
Teresa Afonso na luta contra o 
colonialismo português e a sua 
incorporação, como combaten-
tes, no Esquadrão Kamy, coluna 
guerrilheira preparada e treinada 
em 1966. Foram treinadas por na-
cionalistas cubanos, cuja missão 
era levar reforços da fronteira do 
Congo até à Primeira Região Po-
lítico-Militar no interior de An-
gola. Contudo este processo não 
foi bem sucedido, porque foram 
presas nos arredores da pequena 
vila de Kamuna e posteriormen-
te assassinadas a 2 de Março de 
1966.

Foi esta data que levou o dia 2 
de Março a ser consagrado como 
o Dia da Mulher Angolana.

Internacionalmente, o Dia da 
Mulher comemora-se a 8 de Mar-
ço, sendo o resultado de uma 
série de factos, lutas e reivindi-
cações das mulheres (principal-
mente nos EUA e na Europa) por 
melhores condições de trabalho 
e direitos sociais e políticos que 

Laura Nunes
Editora do Panorama
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Nota da Editora
Editor’s Note

tiveram início na segunda meta-
de do século XIX e se estenderam 
até às primeiras décadas do sé-
culo XX.

No dia 8 de Março de 1857, 
trabalhadoras de uma indústria 
têxtil de Nova Iorque fizeram 
greve por melhores condições de 
trabalho e igualdades de direitos 
trabalhistas para as mulheres. 
O movimento foi reprimido com 
violência pela polícia. Na mesma 
data em 1908 trabalhadoras do 
comércio de agulhas de Nova Ior-
que fizeram uma manifestação 
para lembrar o movimento de 
1857 e exigir o voto feminino e o 
fim do trabalho infantil, com este 
movimento a ser igualmente re-
primido pelas forças policiais.

Só em 1910, é que se decidiu 
que o dia 8 de Março passaria a 
ser o “Dia Internacional da Mu-
lher”, em homenagem ao movi-
mento pelos direitos das mulhe-
res e como forma de obter apoio 
internacional para a luta a favor 
do direito de voto para as mu-
lheres (sufrágio universal). Só 65 
anos depois, em 1975, durante o 
Ano Internacional da Mulher, é 
que a ONU (Organização das Na-
ções Unidas) passou a celebrar o 
Dia Internacional da Mulher a 8 
de Março.

Nesta data, em muitos países 
realizam-se conferências e de-
bates para discutir o papel da 
mulher na sociedade actual e 
diminuir e, quem sabe um dia, 
pôr fim ao preconceito e à des-
valorização da mulher. Apesar 
dos avanços, as mulheres ainda 
sofrem represálias, convivendo 
diariamente com baixos salários, 
violência masculina, abusos se-
xuais, assaltos, jornada excessiva 
de trabalho (à qual ainda se junta 
o tempo de tratar da casa e da fa-
mília) e desvantagens na carreira 
profissional. As conquistas foram 
muitas, mas esta história ainda 
não chegou ao fim.

in New York on 8th March 1857, 
when hundreds of women in the 
garment and textile factories 
staged a strike in protest of low 
wages, long working hours, inad-
equate pay, inhumane working 
conditions and the lack of the 
right to vote. This strike was vio-
lently repressed by police.

On the same day but in 1908, 
women workers in the needle 
trades took to the streets of New 
York demanding better working 
conditions, suffrage, and an end 
to child labour.

In 1910, the 8th March was de-
clared as International Women’s 
Day to pay homage to the move-
ment for women’s rights and 
to get international support for 
women’s right to vote.

In 1975, the International 
Women’s Year, the UN declared 
the 8th March as International 
Women’s Day.

On this day, in many different 
countries, the date is celebrated 
with conferences and debates 
on the role of women in the so-
ciety to value women more, and 
improve women’s conditions. In 
spite of all the progress, women 
are still victims of discrimination, 
through lower wages, male vio-
lence, sexual abuse, long working 
hours (to which house and family 
work are added) and career dis-
advantages. Many improvements 
were made since 1857 but there 
is still a lot to do.

Laura Nunes
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The results of the employee engagement survey car-
ried out at SOGESTER in the last five years show an 
85% positive average in general, with figures show-
ing that employees continue to want to contribute 
to company growth.

This is why our vision to develop manpower at 
SOGESTER consists mainly in developing current em-
ployees so that we are prepared to face current and 
future challenges in an ever more sustained way. Our 
success is mainly due to our people and we believe 
this will not be any different in the years to come.

When redesigning our manpower management 
strategy for the next five years we understood that 
by believing in stratified training (which includes all 
company levels based on real individual needs align-

Os resultados do estudo sobre o envolvimento dos em-
pregados da SOGESTER obtidos nos últimos cinco anos 
apresentam uma média favorável de 85% em geral, nú-
meros que demonstram bem a vontade dos quadros de 
continuarem a contribuir para o engrandecimento da 
empresa.

Desta forma, a visão sobre o desenvolvimento do capi-
tal humano da SOGESTER passa sobretudo por continuar 
a desenvolver as pessoas que já estão na empresa para 
enfrentarmos os desafios do presente e do futuro de for-
ma cada vez mais sustentada. As pessoas continuam a 
ser o principal motivo de sucesso da SOGESTER e é nossa 
convicção de que tal não será diferente no futuro.

Assim, ao redesenhar a estratégia de gestão do capital 
humano da empresa para os próximos cinco anos, vimos 

Gestão do capital humano numa 
visão estratégica e partilhada
Manpower Management: a Strategic and 
Shared Vision

Trabalhadores da área técnica SOGESTER Namibe
Technical workers SOGESTER Namibe
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que a aposta na formação estratificada (que engloba to-
dos os níveis da empresa, com base no alinhamento das 
reais necessidades individuais e na certificação reconhe-
cida) permitirá aos nossos quadros continuarem a om-
brear com profissionais estrangeiros que contam com 
experiências profissionais internacionais. Esta preten-
são está alinhada com os macro-objectivos da empresa, 
numa visão partilhada por todos os trabalhadores, de 
modo a cimentar a posição da SOGESTER de melhor ope-
rador portuário em Angola.

O desenvolvimento do capital humano na empre-
sa está igualmente alinhado com as outras politicas de 
gestão de pessoas (como é o caso da recém-aprovada 
política salarial, que entrou em vigor em Abril deste ano) 
cujos objectivos principais consistem em estabilizar as 
relações laborais e motivar os trabalhadores por forma a 
reter quadros; rever processos e procedimentos internos; 
reforçar o acompanhamento dos processos de definição 
de objectivos e avaliação de desempenho; acompanhar 
os principais indicadores de gestão e afins referentes a 
gestão de pessoas; e melhorar o atendimento aos nos-
sos clientes internos (trabalhadores), com base numa 
responsabilidade social virada para o interior da empresa.

Em breve serão lançados outros projectos relaciona-
dos com a gestão do capital humano, que certamente 
vão incutir uma nova dinâmica às relações laborais e me-
lhorar ainda mais o bem-estar dos trabalhadores.

O futuro apresenta-se, pois, promissor para a SOGES-
TER em particular, mas também para o país de um modo 
geral, se atendermos aos anunciados planos de desenvol-
vimento e de diversificação da economia nacional.

Um bem-haja a todos os trabalhadores da SOGESTER, 
já que o envolvimento de cada um é o orgulho de todos!

ment and recognised certification) we would enable 
our employees to rival internationally experienced 
foreign professionals. This objective is in line with 
the macro-objectives of the company, a vision that is 
shared by all employees to consolidate the position 
of SOGESTER as the best port operator in Angola.

At SOGESTER, manpower development is also 
aligned with other people-management policies, 
such as the recently-approved salary policy in force 
since April. All these are aimed at stabilising labour 
relations and motivating-to-retain workers, review-
ing internal processes and procedures, strengthen-
ing the follow-up of performance assessment and 
objective setting processes, carrying out follow-up 
on key management indicators concerning man-
power, and improving the service we provide to our 
internal clients (workers) based on inward social re-
sponsibility.

Aleixo Nianga, Director Administrativo e de RH
Aleixo Nianga, Administrative and HR Director

Other projects associated with manpower man-
agement are going to be implemented very short-
ly and these will certainly bring a new dynamic to 
labour relations and improve the well-being of our 
workers even further.

All the development and economy diversification 
plans that are being advertised in the country seem 
to indicate that the future is going to be a promising 
one both for SOGESTER and Angola.

To all our employees I say THANK YOU. Your indi-
vidual engagement makes us all proud!
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Director Geral, Frans Jol; Director de Operações, Carlos Pegado; Director de Execução, Maurício Castro
Managing Director, Frans Jol; Operations Manager, Carlos Pegado; Implementation Manager, Maurício Castro
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During this visit to 
Hong Kong there was 
a full presentation of 
SOGESTER to OOCL, in-
cluding history, current 
situation and improve-
ments expected to take 
place to better our op-
erational and finan-
cial offers to them and 
their clients. The pres-
entation was joined by 
Keith Chan Yat Ming, 
APMT Global Client Di-
rector, Hong Kong, and 
senior managers from 
the OOCL site (Felix 
Lo, Senior Manager for 

Durante esta visita a 
Hong Kong, a OOCL 
pôde ficar a conhecer 
melhor a SOGESTER, 
incluindo situação his-
tórica e actual e me-
lhorias que se espera 
implementar para me-
lhorar as ofertas ope-
racionais e financeiras 
disponibilizadas à OOCL 
e aos seus clientes. 
Nessa apresentação es-
tiveram presentes Kei-
th Chan Yat Ming, APMT 
Global Client Director, 
Hong Kong, e directores 
seniores locais da OOCL 

Visita a Hong Kong
Visit to Hong Kong

(Felix Lo, Senior Mana-
ger for Procurement 
and Costs Management, 
Corporate Planning; 
Sally S. W. Tse, Senior 
Manager for Planning 
and Marketing; Wilson 
Lau, Deputy Manager of 
Commercial).

Como parte da visita, 
fomos convidados para 
o camarote da APMT/
Maersk/Safmarine da 
famosa competição de 
râguebi de Hong Kong 
conhecida por Sevens 
Rugby e que atrai mi-
lhares de adeptos de 

Procurement and Costs 
Management, Corpo-
rate Planning; Sally S. 
W. Tse, Senior Man-
ager for Planning and 
Marketing; Wilson Lau, 
Deputy Manager of 
Commercial).

As part of the visit 
we were invited to the 
APMT/Maersk/Safma-
rine box for the Hong 
Kong Sevens Rugby 
games, which are fa-
mous and visited by 
thousands of support-
ers from around the 
World. This presented 
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todo o mundo. Esta foi 
uma oportunidade fan-
tástica para conversar 
um pouco mais com 
os nossos parceiros e 
colegas e com vários 
clientes de Maersk, Sa-
fmarine e APMT.

Em 2018 a COSCO 
fundiu-se com a China 
Shipping Company, que 
posteriormente tam-
bém assumiu o con-
trolo da OOCL (Orient 
Overseas Container 
Line), no passado com 
base em Hong Kong. A 
partir de 2019, a OOCL 
começará a operar es-
paços (slots) na rota 
ASAF com o seu próprio 
nome mas em Angola 
será representada pelo 
agente da COSCO local 
João Teiga Orey.

A OOCL começará a 
operar em Angola du-
rante o terceiro trimes-
tre de 2019.

an excellent opportuni-
ty to engage in further 
talks with our partners 
and colleagues and sev-
eral Maersk, Safmarine 
and APMT customers.

In 2018 COSCO 
merged with China 
Shipping Company, 
later also taking over 
OOCL (Orient Overseas 
Container Line), histor-
ically located in Hong 
Kong. As from 2019, 
OOCL will be operating 
slots on the ASAF ser-
vice under its own name 
but in Angola it will be 
represented by the lo-
cal COSCO agent João 
Teiga Orey.

OOCL will start op-
erating in Angola dur-
ing the third quarter of 
2019.

Frans Jol em jantar com a equipa da COSCO
Frans Jol at dinner with the COSCO team
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Salerno
A two-day visit took 
place to the Italian 
Salerno Container Ter-
minal (SCT), a place 
where our Managing 
Director, Frans Jol, 
worked for 17 years 
as MD. Meetings were 
held with A. Gallozzi, 
the Chairman, M. Ric-
cardi, the Commercial 
Director, and V. Ver-
zella, the Head of the 
Technical Department.

SCT is very similar 
to SOGESTER’s termi-
nal, operating mobile 
cranes, reachstack-
ers and some RTGs for 
imports, and handling 
around 400,000 TEUs 
per year. The visit was 
organised to see their 
two LIEBHERR 800 
cranes, installed in De-
cember 2018, as well 
as their six LIEBHERR 
reachstackers in oper-
ation at their terminal.

It was an impres-
sive visit and SOGES-
TER will follow suit: 
the LIEBHERR reach-
stackers have been or-
dered, two mobile 800 
cranes are ready to be 
ordered, and we start-
ed a similar project to 
implement one RTG for 
imports reefer cargo in 
2020.

Salerno
O nosso Director Geral, 
Frans Jol, foi Director Ge-
ral do terminal de con-
tentores de Salerno, em 
Itália, durante 17 anos. 
Esta visita a este termi-
nal italiano proporcionou 
reuniões com A. Gallozzi, 
Presidente, M. Riccardi, 
Director Comercial, e V. 
Verzella, Director do De-
partamento Técnico.

O terminal de conten-
tores de Salerno é muito 
semelhante ao terminal 
da SOGESTER, contando 
com gruas móveis, au-
togruas empilhadoras 
e pórticos de parque de 
pneus de borracha para 
carga de importação, e 
movimentando cerca de 
400 000 TEUs por ano. A 
visita teve lugar para ver 
as duas gruas LIEBHERR 
800, instaladas em De-
zembro de 2018, e as seis 
autogruas empilhadoras 
LIEBHERR em operação 
nesse terminal.

Foi uma visita que cau-
sou muito boa impressão 
e a SOGESTER vai envere-
dar pelo mesmo caminho, 
com autogruas empilha-
doras da LIEBHERR já en-
comendadas, duas gruas 
móveis do modelo 800 
prontas a encomendar e 
implementação em 2020 
de projecto semelhante 
de um pórtico de parque 
de pneus de borracha 
afecto a carga de conten-
tores de importação.

Visita a Itália
Visit to Italy
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Marina di Carrara
After visiting the SCT 
in Salerno, we took 
the opportunity to 
visit one of the larg-
est ports in the World 
for marble and granite 
shipments. Although 
numbers are going 
down as a result of 
most countries start-
ing to cut granite and 
marble blocks into 
slabs by themselves, 
there are still lots of 
cargo from the moun-
tains at Carrara going 
out in general cargo 
ships from Marina di 
Carrara or containers 
from La Spezia or Leg-
horn.

Marina di Carrara
Depois da visita ao ter-
minal de contentores 
de Salerno, aprovei-
támos para visitar um 
dos maiores portos do 
mundo no que toca a 
remessas de mármo-
re e granito. Apesar 
da diminuição que se 
faz sentir, por a maior 
parte dos países es-
tarem eles próprios a 
começar a dedicar-se 
a cortar os blocos de 
granito e mármore em 
placas, continua a ha-
ver ainda muita carga 
proveniente das mon-
tanhas de Carrara que 
sai de Itália utilizando 
navios de carga geral 

com partida de Marina 
di Carrara ou navios de 
carga contentorizada 
com partida de La Spe-
zia ou Leghorn.

Visitámos ainda Jean 
Paul Ercolini da agência 
Italcarrara e o porto e 
o estaleiro de consoli-
dação para obter mais 
informação relaciona-
da com as acções cor-
rectivas que estamos 
a implementar no ter-
minal do Namibe para 
trabalhar com mais 
segurança, melhorar 
a peação e reduzir os 
custos operacionais ao 
mesmo tempo que se 
aumenta o desempe-
nho das operações.

We also visited Jean 
Paul Ercolini from Ital-
carrara Agency and 
toured the stuffing 
yard and port to gath-
er more information in 
association with the 
corrective actions that 
we are taking in Na-
mibe to work safer, im-
prove lashing and re-
duce operational costs 
while increasing oper-
ational performance.
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Singapore
This time a second 
meeting was held with 
PIL (Eliza Koh, Yvonne 
Koo, Huikhoon Ng and 
Deris Tan), which is also 
a coloader on the ASAF 
service calling Luanda. 
The presentation was 
similar to the one given 
to OOCL, and also ex-
plained the economic 
and political situation in 
Angola.

There was also a 
presentation to the 
ONE Group operational 
central senior manag-
ers, representing the 
newly formed shipping 
line that came to the 
market in 2018 and re-
sults from the merger 
of NYK, K LINE and MIT-

Singapura
Desta vez tivemos uma 
segunda reunião com a 
PIL (representada por 
Eliza Koh, Yvonne Koo, 
Huikhoon Ng e Deris Tan), 
que é também um agente 
consolidador (co-loader) 
na rota ASAF com escala 
em Luanda. A apresenta-
ção foi semelhante à que 
se fez à OOCL, e incluiu 
também uma explicação 
sobre a situação económi-
ca e política em Angola.

Fez-se igualmente uma 
apresentação a directores 
seniores do centro opera-
cional da ONE, que repre-
sentam a recente empresa 
de navegação constituída 
em 2018 e fruto da fusão 
das empresas de navega-
ção NYK, K LINE e MITSUI 

Visita a Singapura e Xangai
Visit to Singapore and Shanghai

O.S.K. Lines (MOL). A ONE 
fez-se representar por 
Arthur Schoof, VP Procu-
rement; Lilian Goh, Se-
nior Manager for Network 
Planning; Akihiro Take-
masa, Senior Manager for 
Africa and Latin America 
Marketing and Commer-
cial; e Elvie Loke, Manager 
for Africa and Latin Ameri-
ca Trade). A ONE não está 
actualmente a fazer esca-
las em Angola, mas estu-
dos de mercado indicam 
que essa situação pode 
mudar no futuro.

Como parte da Singapo-
re Maritime Week, à noite 
estivemos presentes num 
cocktail de convívio pro-
fissional organizado pela 
APMT Singapore e aberto 
a representantes de todas 

SUI O.S.K. Lines (MOL). 
This was represented by 
Arthur Schoof, VP Pro-
curement; Lilian Goh, 
Senior Manager for Net-
work Planning; Akihiro 
Takemasa, Senior Man-
ager for Africa and Latin 
America Marketing and 
Commercial; Elvie Loke, 
Manager for Africa and 
Latin America Trade). 
ONE is not currently call-
ing Angola, but market-
ing studies show that 
this could change in the 
future.

As part of the Singa-
pore Maritime Week, in 
the evening we attend-
ed a network cocktail 
reception organised by 
APMT Singapore, open 
to all shipping lines, 
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as empresas de navega-
ção, terminais e represen-
tantes sediados em Singa-
pura. Este evento contou 
com a presença de mais 
de 45 convidados, incluin-
do Richard Davidsen, Glo-
bal Client APMT em Hong 
Kong.

Durante as reuniões 
contámos com o enorme 
apoio de Goi Poh Ling, 
Global Client Director of 
APMT Singapore; Jon Gol-
dner, APMT Global Head 
of Commercial; Tim Smith, 
APMT CEO for Asia Region; 
Julian Bevis, Senior Direc-
tor, Group Relations South 
Asia; e Henner Meyer, Se-
nior Director of Operations 
da Hapag-Lloyd.

Xangai
A COSCO está a organizar 
de seis em seis meses uma 
reunião de workshop para 
portos da África Ocidental. 
Nesse âmbito consegui-
mos fazer uma apresen-
tação à mesma, que se fez 

representar pelos direc-
tores seniores Wang Kun 
Hui, Ganlu Lu, Kou Xieshi, 
Yu Zhiying e Dedng Ziang.

As conversas envolve-
ram questões de índole 
operacional (por exemplo, 
produtividade, utilização 
do EDI, e reporte em ge-
ral) e focaram também a 
situação financeira, eco-
nómica e política em An-
gola. A COSCO apresentou 
a sua estratégia comercial 
actual e as suas futuras ac-
tividades, incluindo pres-
são governamental para 
aumentar os volumes e 
a posição em África e na 
América do Sul. Introduziu 
ainda a OOCL na sua rota. A 
reunião contou com a pre-
sença de Richard Davidsen, 
Global Client APMT em 
Hong Kong; Malcolm Gre-
gory, APMT Apapa Termi-
nal; Peter Jakobsen, Head 
of APMT Inland Services - 
Africa & ME; e Ismaila Bad-
jie, Regional Commercial 
Manager for Africa.

terminals and repre-
sentatives based in Sin-
gapore. This event was 
joined by over 45 guests, 
including Richard David-
sen, Global Client APMT 
in Hong Kong.

During the meetings 
we were greatly sup-
ported by Goi Poh Ling, 
Global Client Director 
of APMT Singapore; Jon 
Goldner, APMT Global 
Head of Commercial; 
Tim Smith, APMT CEO 
for Asia Region; Julian 
Bevis, Senior Director, 
Group Relations South 
Asia; and Henner Meyer, 
Senior Director of Oper-
ations for Hapag-Lloyd.

Shanghai
COSCO is organising a 
workshop meeting for 
West Africa ports every 
six months. We have 
been able to make a 
presentation to senior 
managers of the Line 
(Wang Kun Hui, Ganlu 

Lu, Kou Xieshi, Yu Zhi-
ying, Dedng Ziang).

Discussions took 
place on subjects such 
as operational items 
(e.g. productivity, use 
of EDI, and reporting 
in general), and the fi-
nancial, economic and 
political situation in An-
gola. COSCO presented 
their current commer-
cial strategy and future 
activities, including 
governmental push to 
increase volumes and 
position in Africa and 
South America, and in-
troduced OOCL on their 
service. The meeting 
was joined by Richard 
Davidsen, Global Client 
APMT in Hong Kong; 
Malcolm Gregory, APMT 
Apapa Terminal; Peter 
Jakobsen, Head of APMT 
Inland Services - Africa 
& ME; and Ismaila Bad-
jie, Regional Commer-
cial Manager for Africa.
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Terminal da SOGESTER Namibe: Navio Cruzeiro SILVER CLOUD com uma dimensão de 157 metros
SOGESTER Terminal in Namibe: SILVER CLOUD Cruise Ship with 157 meters width

KOTA PERKASA com a capacidade máxima de 11889 TEUs no terminal da SOGESTER Luanda
KOTA PERKASA with 11889 TEUs max capacity at SOGESTER Luanda Terminal
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The XI Conference of APLOP took place in the pas-
senger terminal of the port of Maputo, Mozambique, 
on 27th and 28th February. This event, which was at-
tended by representatives of the countries that are 
members of APLOP and also by some other invitees, 
aimed at exchanging experiences between staff from 
ports and terminals around the World.

Nos dias 27 e 28 de Fevereiro, realizou-se a XI confe-
rência da APLOP no terminal de Passageiros do Por-
to de Maputo, em Moçambique. Este evento contou 
com a participação dos países membros desta asso-
ciação e de alguns convidados e visou a troca de ex-
periências entre portos e terminais de vários pontos 
do mundo.

As trocas de experiências entre portos e terminais 
da APLOP foram consideradas proveitosas, devido às 
realidades de cada país e às várias culturas operacio-
nais que de certa forma vão ajudando a superar as 
deficiências dos terminais.

A Associação dos Portos de Língua Oficial Portu-
guesa (APLOP) é uma associação sem fins lucrativos 
e de direito privado que se rege pelos regimes jurídi-
cos aplicáveis às Associações dos Países da CPLP.

Conferência da APLOP em Maputo
APLOP Conference in Maputo

The exchanges were considered of great use. 
These countries have different realities and different 
operational cultures that in some way help them to 
overcome the shortcomings of their terminals.

APLOP is an association of ports based in Portu-
guese-speaking countries. It is a non-profit organisa-
tion which is operated under private law and the law 
and the jurisdiction applicable to associations based 
in the Community of Portuguese-speaking Countries.

Delegação de Angola na XI conferência da APLOP em Maputo, Moçambique (SOGESTER: Eduardo Bango e Laura Lussoke)
The Angolan delegation at the XI conference of APLOP in Maputo, Mozambique (SOGESTER: Eduardo Bango and Laura Lus-soke)
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Seven SOGESTER workers 
have signed house buy-
ing contracts last March. 
These houses are part 
of the public housing 
projects in Zango 5 and 
Urbanização KM44 man-
aged by IMOGESTIN. The 
house signing ceremony 
took place at SOGESTER 
and was directed by Aleixo 
Nianga, the HR and Ad-

Sete trabalhadores da 
SOGESTER assinaram no 
passado mês de Março os 
contratos de aquisição de 
residências nos projectos 
habitacionais públicos 
do Zango 5 e Urbaniza-
ção KM44, sob gestão da 
empresa IMOGESTIN. A 
cerimónia decorreu nas 
instalações da empresa e 
foi conduzida pelo Direc-

Trabalhadores vencedores 
de sorteio começam a receber 
residências
House Raffle Winners Receive Houses

tor Administrativo e de 
Recursos Humanos, Aleixo 
Nianga, que na ocasião fe-
licitou os beneficiários.

Devido ao elevado nú-
mero de trabalhadores in-
teressados nas residências 
e ao número de residên-
cias atribuídas pela IMO-
GESTIN a empresa, adop-
tou o critério de rifas para 
selecção dos beneficiários, 

min. Manager, who con-
gratulated the winners.

Given the high num-
ber of workers interest-
ed in the public housing 
projects and the limited 
number of houses that 
IMOGESTIN allocated to 
SOGESTER, it was decided 
that a raffle system would 
be used to select house 
beneficiaries. A propor-

Da esquerda para a direita: Araújo Valério, Teresa Ribeiro, Yolanda Viegas, Tomás Francisco, Conceição Borges, Sonia Agostinho e Narciso Daniel
From left to right: Araújo Valério, Teresa Ribeiro, Yolanda Viegas, Tomásio Francisco, Conceição Borges, Sonia Agostinho and Narciso Daniel
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atribuindo quotas propor-
cionais ao número de tra-
balhadores de cada uma 
das Direcções da empresa, 
num processo que se reve-
lou justo e transparente.

Dos 18 trabalhadores 
vencedores do sorteio, 11 
já assinaram os contratos 
e receberam as residências 
em Centralidade do Zango 
5 (ex-Zango 8000) e Urba-
nização KM44. Os demais 
beneficiários da Centrali-
dade Vida Pacífica (Zango 
0) e da Urbanização do Ca-
pari serão oportunamente 
convocados para assina-
rem os contratos e recebe-
rem as residências.

De recordar que a Di-
recção da SOGESTER está 
empenhada em criar e 
procurar soluções que me-
lhorem a qualidade de vida 
dos seus trabalhadores, 
com a questão habitacio-
nal a constar da agenda.

tional number of raffle 
tickets was allocated per 
department in a process 
that proved to be fair and 
transparent.

Of the 18 workers that 
won the raffle, 11 have al-
ready signed their house 
buying contracts and re-
ceived the houses located 
in Centralidade do Zango 
5 (ex-Zango 8000) and 
Urbanização KM44. The 
remaining workers that 
won houses in Centrali-
dade Vida Pacífica (Zango 
0) and Urbanização do 
Capari will soon be called 
to sign their contracts and 
receive their houses.

SOGESTER’s Manage-
ment is committed to cre-
ate and search for solu-
tions that improve the 
quality of life of its work-
ers, and housing is very 
much part of the current 
agenda.

Sónia Agostinho, Assistente Pessoal do Director Geral e Chefe de Departa-
mento da Área Institucional
Sónia Agostinho, Personal Assistant to the General Manager and Head of 
Department of the Institutional Area

Teresa, Enfermeira do Departamento de Saúde, Segurança, Protecção e Ambiente
Teresa, Nurse in the Department of Health, Safety, Protection and Environment

Yolanda Viegas, Projectos Sociais 
Yolanda Viegas, Social Projects

Conceição Borges, Operações
Conceição Borges, Operations

Araújo Valério, Coordenador de Transportes, e Aleixo Nianga, 
Director Administrativo e de RH
Araújo Valério, Transportation Coordinator, and Aleixo Nianga,
Administrative and HR Director



19Edição Edition n.º 03 | 1 de Julho 1st July 2019

Trabalhadores da SOGESTER
SOGESTER’s workers

To stabilise labour relations, motivate workers and 
reduce differences in salary that still exist in some 
jobs grades, the new SOGESTER’s Salary Policy was 
approved as part of an instrument to support HR 
Management.

This Salary Policy includes a set of standards 
and procedures that set forth promotion and mo-
bility conditions as well as logical criteria for de-
termining salaries for each job category. In spite 
of being a HR management instrument (and there-
fore under the complete responsibility of the HR 
Direction), the Salary Policy received inputs from 

Com objectivo de estabilizar as relações laborais, 
motivar os trabalhadores e reduzir as diferenças sa-
lariais até então existentes entre alguns graus de 
funções, foi aprovada a Política Salarial da SOGESTER 
(PSS) como instrumento de apoio à Gestão de Recur-
sos Humanos.

A PSS reúne um conjunto de normas e procedi-
mentos que estabelecem as condições de promoção 
e de mobilidade e os critérios lógicos de determi-
nação dos salários para cada categoria na empresa. 
Apesar de ser um instrumento de gestão de recursos 
humanos e por isso mesmo da inteira responsabili-

SOGESTER implementa nova 
Política Salarial
New Salary Policy Implemented 
at SOGESTER
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dade da Direcção de Recursos Humanos, a PSS con-
tou com contributos da comissão sindical, enquanto 
órgão representativo dos trabalhadores da empresa. 
O documento inclui uma tabela salarial que define 
os salários do quadro geral de pessoal, três classes 
salariais para cada grau de funções e uma tabela in-
diciária.

A primeira fase do projecto ficou concluída com a 
aprovação da PSS; a segunda fase incluirá a reelabo-
ração e aprovação do Qualificador Ocupacional, a ela-
boração e aprovação de um Sistema de Avaliação de 
Desempenho aplicável a todos os trabalhadores (in-
cluindo operários) e a aprovação do Quadro de Pes-
soal para cada uma das Direcções da empresa.

Para informar toda a comunidade SOGESTER sobre 
esta Política Salarial, elaborou-se e implementou-se 
um plano de divulgação, que contou com a partici-
pação de técnicos da área de recursos humanos e de 
responsáveis da comissão sindical, e realizaram-se 
oito sessões de esclarecimento. Essas sessões con-
taram também com a presença de trabalhadores de 
todos os turnos das duas unidades de negócios (Boa-
vista e Panguila).

De recordar que é a primeira vez que a SOGESTER 
tem uma PSS desde a sua fundação a 5 de Novembro 
de 2007, pelo que antes as questões relativas a pro-
moção, mobilidade e salários eram regidas por nor-
mativos avulsos.

the trade union committee, as the body that rep-
resents the company workers. This policy includes 
a salary table which sets the salaries for the list of 
posts in general, three salary groups for each job 
grade and a presumptive table.

The approval of this Salary Policy concluded the 
first stage of the project. The second stage will 
consist of preparation and approval of the Occu-
pational Qualifier, preparation and approval of a 
Performance Evaluation System applicable to all 
workers (including blue collar staff), and approval 
of the list of posts for each of the directions of the 
Company.

To make sure all employees were aware of this 
Salary Policy, a communication plan was prepared 
and implemented with the assistance of HR per-
sonnel and trade union committee officials. Eight 
clarification sessions took place and were attended 
by workers of all shifts from the two business units 
(Boavista and Panguila).

This Salary Policy is the first in force at SOGES-
TER since the company started operating on 5th 
November 2007, which means that previously all 
issues regarding promotion, mobility and salaries 
were regulated by separate regulations.

José Francisco, Armanda Zaide and Vaneza SumboConceição Borges, Armanda Zaide, e/and Tomásio Francisco
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Technical and voca-
tional training is one 
of the important tools 
used by SOGESTER for 
continuing capaci-
ty-building in order to 
increase staff’s compe-
tence as well as guid-
ance and performance 
abilities.

Recognising the im-
portance of both tech-
nical and vocational 
training and continu-
ing capacity-building, 

A formação técnica e pro-
fissional é uma das ferra-
mentas essenciais utiliza-
das pela SOGESTER para a 
capacitação contínua dos 
seus quadros, com vista 
a aumentar as competên-
cias e as capacidades de 
orientação e execução das 
tarefas do dia-a-dia.

Reconhecendo a im-
portância da capacitação 
continua e da formação 
técnica e profissional, a 
SOGESTER estruturou um 

Plano estratégico de formação 
especializada
Strategic Plan for Specialised Training

novo plano estratégico de 
formação, que se centra 
muito mais na especiali-
zação e na certificação a 
nível internacional e que 
tem como prioridades as 
áreas técnicas, como in-
formática, tecnologias de 
informação e operações.

No âmbito da imple-
mentação deste plano 
estratégico, uma dele-
gação encabeçada pelo 
Director Administrativo 
e de Recursos Humanos, 

SOGESTER developed 
a new strategic train-
ing plan which focuses 
on international spe-
cialisation and certifi-
cation, and prioritises 
technical areas such as 
computer science, IT 
and Operations.

As part of this stra-
tegic plan implemen-
tation, a delegation 
led by Aleixo Nianga, 
the HR and Admin. 
Manager, travelled to 

António Justino, Aleixo Nianga, Lukas Saturn, Nyurca San-tos e João Martins “Hélder”
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Aleixo Nianga, deslocou-
-se à África do Sul com o 
objectivo de estabelecer 
contactos ao mais alto 
nível com a LIEBHERR 
Africa e de realizar visitas 
guiadas aos centros de 
formação da LIEBHERR 
em Durban e Joanesbur-
go. Esta delegação contou 
também a com presen-
ça de Justino Gonçalves, 
gestor de gruas da área 
técnica, João Martins “Hé-
lder”, formador sénior das 
Operações do terminal, e 
Nyurca Santos, coordena-
dora de formação.

A visita à LIEBHERR foi 
acompanhada por Tom 
Muncher, Director Geral da 
LIEBHERR de Joanesbur-
go, Lukas Saturn, Direc-
tor Geral da LIEBHERR de 
Durban, e Gary Stewien, 
gestor de formação.

Para a operacionaliza-
ção deste plano em breve 
será rubricado um memo-
rando de entendimento, 
que permitirá à SOGESTER 
enviar os seus quadros 
para formação mais avan-

çada e estágios profissio-
nais na LIEBHERR Africa.

A LIEBHERR é uma em-
presa alemã que fabrica 
as gruas portuárias mó-
veis (MHC) utilizadas pela 
SOGESTER; estas gruas 
são utilizadas para a carga 
e descarga de contentores 
do navio para o cais e vi-
ce-versa. A LIEBHERR fa-
brica também autogruas 
empilhadoras (reachsta-
ckers) que são utilizadas 
para armazenar contento-
res no terminal.

Entretanto, a delega-
ção visitou também as 
instalações da TORQUE IT 
(especializada em forma-
ção em informática e tec-
nologias de informação) e 
da REDDOT (especializada 
em formação avançada 
em inglês) em Pretória e 
Joanesburgo, respectiva-
mente.

Esta missão que teve 
lugar de 29 de Abril a 3 de 
Maio alcançou todos os 
objectivos e mereceu por 
isso uma avaliação posi-
tiva.

South Africa to meet 
LIEBHERR Africa rep-
resentatives and vis-
it LIEBHERR Training 
centres in Durban and 
Johannesburg. This 
delegation consisted 
of Justino Gonçalves, 
crane manager (techni-
cal area), João Martins 
“Hélder”, senior trainer 
in terminal operations, 
and Nyurca Santos, 
training coordinator.

Tom Muncher, Gen-
eral Manager of LIEB-
HERR in Johannesburg, 
Lukas Saturn, General 
Manager of LIEBHERR 
in Durban, and Gary 
Stewien, training man-
ager, conducted the 
LIEBHERR visit.

A Memorandum of 
Understanding will be 
signed shortly to make 
this plan operation-
al so that SOGESTER 
starts sending staff for 
advanced training and 
internships at LIEB-
HERR Africa.

LIEBHERR is a Ger-

man company that 
makes the mobile har-
bour cranes (MHC) 
in use at SOGESTER. 
These cranes are used 
to load and unload 
containers from ships 
to the quay and vice 
versa. LIEBHERR also 
makes reachstackers, 
which are used to store 
containers in the ter-
minal.

After visiting LIEB-
HERR, this SOGESTER 
delegation also vis-
ited the premises of 
TORQUE IT in Pretoria 
and REDDOT in Johan-
nesburg, companies 
specialised in comput-
er science and IT and 
Advanced English, re-
spectively.

This mission took 
place from 29th April 
to 3rd May and met all 
the objectives, being 
therefore a positive 
event.

LIEBHERR and SOGESTER teams on a visit to observe the functionality of the new MHC (Mobile Harbour Cranes)
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Da direita para a esquerda/From Left to right: Gary Stewien, Justino Gonçalves, Nyurca Santos, Tom Muncher, Aleixo Nianga e/and João Martins
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On the 29th March the Management of SOGES-
TER was honoured with the visit of the Secretary of 
State for the Maritime, Port and Civil Aviation Sec-
tors, Dr. António da Cruz Lima.

This visit took place in association with the in-
vestments made by SOGESTER in the company 
and also externally, namely by contributing to the 
growth and the development of the surrounding 
community.

SOGESTER, like so many other companies in An-
gola, has had some changes in its activities over 
the years, recording a higher development be-

No passado dia 29 de Março a Direcção da SOGES-
TER teve a honra de receber a visita do Dr. António 
da Cruz Lima, Secretário de Estado para os sectores 
marítimo, portuário e da aviação civil.

Esta visita foi realizada no âmbito dos investi-
mentos que a empresa tem realizado não só interna 
como também externamente e nomeadamente para 
o crescimento e para o desenvolvimento da comuni-
dade envolvente.

A SOGESTER, tal como muitas outras empresas do 
sector empresarial de Angola, tem registado algu-
mas alterações na sua actividade empresarial, com 

Visita do Secretário de Estado para 
o sector portuário ao terminal da 
SOGESTER
Secretary of State for the Port Sector 
Visits the Terminal of SOGESTER

Secretário de Estado para o sector portuário, Dr. António da Cruz Lima, na sala de operações do terminal da SOGESTER
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um maior desenvolvimento das suas operações entre 
2011 e 2013, verificando-se actualmente uma dimi-
nuição das operações de quase 58%.

Mesmo assim, a empresa tem feito um esforço 
para alcançar um certo nível de sustentabilidade.

Com a visão estratégica do Governo a consistir no 
desenvolvimento e na capacitação das comunidades 
suburbanas, o Secretário de Estado para o sector por-
tuário teceu algumas considerações positivas sobre 
o que tem sido feito a favor das comunidades nos 
projectos sociais em que a SOGESTER tem participa-
do nos últimos 11 anos.

tween 2011 and 2013 but a current operations de-
crease of almost 58%.

However, efforts have been made to achieve a 
certain degree of sustainability.

Following up on the strategic vision of the Gov-
ernment (of suburban communities development 
and capacity building), the Secretary of State for 
the Port Sector made some very positive comments 
regarding the work done in favour of the communi-
ties as part of the social projects in which SOGES-
TER has participated for the last 11 years.

Dr. António A. Bengue, Frans Jol e Anatólio Barreira
Dr. António A. Bengue, Frans Jol and Anatólio Barreira

Dr. Manuel Zangui, Dr. Alberto A. Bengue e Dr. António da Cruz Lima
Dr. Manuel Zangui, Dr. Alberto A. Bengue and Dr. António da Cruz Lima
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Dr. António da Cruz Lima, Secretário de Estado para o sector portuário
Secretary of State for the Port Sector
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2019 is a promising year for our IT Department, with 
several large projects being planned for implemen-
tation.

The most significant project for 2019 is the intro-
duction of a new TOS, a unified terminal operations 
management system, and a new financial system. 
These systems will allow SOGESTER to move to a 
higher level of planning, workflow organisation and 
control over the activities in our terminals.

To ensure these systems are implemented, we will 
have to review and optimise the existing network 
structure, set up new servers and auxiliary software, 
ensure full Wi-Fi coverage of terminals, provide 
workers, machines and cranes with mobile termi-
nals, and undergo training on using these systems.

O ano de 2019 é um ano promissor para o nosso De-
partamento de TI, com vários projectos de grandes 
dimensões planeados para implementação.

A introdução de um novo TOS, de um sistema de 
gestão de operações do terminal único e de um novo 
sistema financeiro consistem no projecto mais signi-
ficativo para 2019. Estes sistemas permitirão à SO-
GESTER avançar para um nível superior em termos 
de planeamento, organização do fluxo de trabalho e 
controlo das actividades nos nossos terminais.

Para assegurar a implementação desses sistemas, 
temos de rever e optimizar a estrutura de rede ac-
tual, configurar novos servidores e software auxiliar, 
garantir a cobertura total de Wi-Fi dos terminais, 
equipar trabalhadores, máquinas e gruas com termi-

Plano estratégico de formação 
especializada
IT Plans for 2019

Equipe de TI
IT Team
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Among the different projects to be implement-
ed, there is a project that deserves a special men-
tion as it aims to strengthen security measures. 
This includes the installation of surveillance cam-
eras around the perimeter and surveillance camer-
as for operation activities, access control systems, 
automation of cargo gates using Radio-Frequency 
IDentification (RFID) technology, and other security 
measures required for a modern terminal.

Our people are our value, therefore, to improve 
the quality of the services provided by our IT De-
partment, we plan to provide our employees with 
various courses and training sessions that will help 
them to learn all the details of installation, config-
uration and use of the latest software products and 
IT equipment.

nais móveis e ministrar formação sobre todos esses 
sistemas.

Entre todos os projectos a implementar, há um que 
merece uma menção especial, já que visa reforçar as 
medidas de protecção. Esse projecto inclui a instala-
ção de câmaras de vigilância à volta do perímetro e 
para actividades de operações, sistemas de controlo 
de acessos, automatização de portões de carga utili-
zando tecnologia de identificação por radiofrequên-
cia (RFID) e outras medidas de protecção necessárias 
para um terminal moderno.

O nosso valor são os nossos empregados, pelo que 
para aumentar a qualidade dos serviços prestados 
pelo nosso Departamento de TI estamos a planear 
ministrar cursos e outra formação que lhes permitam 
aprender tudo o que há a aprender sobre instalação, 
configuração e utilização do software e do equipa-
mento de TI mais recentes.
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Caiombo Seley e/and Jair Moisés”
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SOGESTER nos oitavos de finais da Sport Zone FUTLIGA
SOGESTER in the eighth finals of the Sport Zone FUTLIGA



33Edição Edition n.º 03 | 1 de Julho 1st July 2019



34 PANORAMA SOGESTER

Facilities and Administra-
tion Area is great fun and 
challenging. We commit 
ourselves totally to pro-
vide the best possible 
comfort and conveni-
ence to everybody using 
SOGESTER´s premises, 
including canteen, gym, 
guesthouses, corporate 
houses, quay and yard, 
Corporate Social Projects 
and our critical transport 

A área administrati-
va e de instalações é 
muito divertida e cheia 
de desafios. Estamos 
totalmente empenha-
dos em prestar o maior 
conforto e comodida-
de a todos aqueles que 
utilizam as instalações 
da SOGESTER, incluin-
do refeitório, ginásio, 
casas de hóspedes, ca-
sas da empresa, cais e 

Área administrativa 
e de instalações
Facilities and Administrative Area

estaleiro, projectos de 
responsabilidade social 
corporativa e a nossa 
essencial frota de trans-
porte. Cuidamos de to-
das as áreas funcionais 
das nossas quatro áreas 
empresariais.

Já todos sabemos 
que a estação das chu-
vas duplica o número 
de problemas nas insta-
lações. Por exemplo, os 

fleet. We look after all the 
functional areas in our 
four business units.

It is certainly no sur-
prise to anyone that the 
rainy season doubles up 
the number of issues as-
sociated with facilities. 
As an example in the past 
100 days our figures are 
as follows:

• 1,736 issues
• 6 inspectors

Casimiro Loilita e Laura Nunes no escritórios do HSSE no Namibe
Casimiro Loilita and Laura Nunes at HSSE office in Namibe
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nossos números para os 
últimos 100 dias são os 
seguintes:

• 1736 anomalias
• 6 inspectores
• 19 acções por dia
• 434 anomalias por 

inspector de infra-es-
truturas

Não há dúvida de que 
as instalações têm de 
ser integradas no novo 
planeamento de edifí-
cios para assegurar que 
todos os novos edifícios 
da SOGESTER são inteli-
gentes, permitindo que 
haja uma maior flexi-
bilidade na construção, 
para futuras expansões 
e ajustes necessários, e 
uma menor necessidade 
de energia (com recurso 

a mais luz e ventilação 
naturais e edifícios mais 
económicos).

A segurança e higiene 
alimentar do refeitório 
estão actualmente a ser 
sujeitas a grandes aper-
feiçoamentos, graças à 
fantástica parceria com 
a ÁGUIAS DO SUL, uma 
equipa especializada 
em microbiologia e hi-
giene em refeitórios e 
hospitais.

Estamos também sa-
tisfeitos com todas as 
melhorias implementa-
das nas infra-estruturas 
do terminal do Namibe 
com o intuito de au-
mentar os padrões de 
qualidade, a segurança, 
o conforto e a imagem 
deste terminal.

• 19 actions per day
• 434 issues per infra-
structure inspector

We know that facilities 
need to be integrated into 
new building planning to 
ensure all new SOGES-
TER buildings are smart, 
allowing higher building 
flexibility for necessary 
future expansion and ad-
justments and lower en-
ergy demand (using more 
natural light & ventila-
tion and more economic 
buildings).

The canteen food hy-
giene and safety are 
currently under great 
improvement thanks to 
the fantastic partnership 
with ÁGUIAS DO SUL (a 
team specialised in mi-
crobiology and canteen 
and hospital hygiene).

We are also happy with 
all the improvements 
made in the terminal 
of Namibe infrastruc-
tures to uplift the quality 
standards, the safety, the 
comfort and the image of 
this terminal.
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The Technical Area is responsible for the maintenance 
of all the technical equipment required for port ter-
minal operations. Its objective is to ensure maximum 
availability of cranes, cargo handling equipment, reach-
stackers, empty handlers, terminal trucks, trailers, Sky-
jacksTM and forklifts based on the reality in Angola.

On this section of PANORAMA dedicated to the 
Technical Area we will begin by presenting the termi-
nal equipment which is most important in any port ter-
minal: the crane. When loading and unloading a cargo 
ship the crane is the connection between a country 
with a port terminal and the rest of the World.

The crane has a Diesel engine and is used to lift 
loads using a boom and a steel wire rope. The main 
feature of a crane is its counterweight, which restricts 
the weight of loads to be lifted by the boom. The sec-
ond most important feature is the outreach (which is 
up to where the crane can lift or rest a load). The out-

A área técnica da SOGESTER tem por missão proceder à 
manutenção de todo o equipamento técnico utilizado 
nas operações inerentes a um terminal portuário. O ob-
jectivo consiste em assegurar a disponibilidade máxima 
de gruas, aparelhos de movimentação, autogruas empi-
lhadoras, empilhadores para contentores vazios, camiões 
de terminal, reboques, SkyjacksTM e empilhadores tendo 
em conta a realidade objectiva de Angola.

Neste espaço da revista PANORAMA dedicado à área 
técnica vamos começar pela apresentação do equipa-
mento mais importante de qualquer terminal portuário: 
a grua. No processo de carga e descarga de navios, a grua 
estabelece a ligação entre um país com terminal portuá-
rio e o resto do mundo.

A grua está equipada com um motor a Diesel e é utili-
zada para içar as cargas utilizando uma lança e um cabo 
de aço. A principal característica de uma grua é o seu 
contrapeso (P), que limita o peso das cargas que podem 

Área técnica
Technical Area
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ser movimentadas pela lança. A segunda característica 
importante é o alcance (ou seja, até onde a grua pode 
içar ou pousar uma carga). Isso evita, por exemplo, que 
os navios tenham de rodar 180º para carregar ou descar-
regar contentores que se encontrem do lado oposto das 
gruas (como sucede hoje), por a lança ser curta, ou, por o 
contrapeso ser insuficiente ainda que o comprimento da 
lança seja suficiente.

Como é fácil de perceber, quanto menor for o afasta-
mento em relação à torre, maiores serão os pesos supor-
tados pela grua. A variação do peso da carga depende do 
contrapeso da grua, como ilustrado no gráfico acima.

A SOGESTER é uma empresa de referência nacional 
na qual o povo angolano deposita grandes expectativas, 
pelo que a empresa entende que deve acompanhar o 
ritmo de renovação da economia nacional, melhorando 
ainda mais o seu desempenho e a sua eficiência. Nessa 
sequência, a direcção da SOGESTER entende ser este o 
momento para reapetrechar e modernizar os seus meios 
técnicos. A super-grua LHM 800 da LIEBHERR é um des-
ses apetrechamentos de que vamos aqui falar a seguir.

Esta grua vem colmatar várias lacunas associadas à 
utilização das antiquadas LHM 500 e LHM 550 e permi-
tirá que a área técnica se concentre mais na eficiência e 
menos em tarefas que passarão então a ser efectuadas 
pela LHM 800. Esta nova grua permitir-nos-á mais do que 
duplicar a capacidade máxima de elevação de cargas, au-
mentar o raio máximo de elevação, e aumentar em 50% a 
velocidade máxima de movimentação de carga.

reach prevents vessels from having to rotate 180 de-
grees to load or unload containers located on the op-
posite side to the cranes (as currently happens) due to 
short booms or insufficient counterweights in spite of 
booms being long enough. As it is easy to understand, 
the smaller the distance to the tower the heavier the 
weights supported by the crane. The load weight vari-
ation is a function of the counterweight of the crane as 
shown in the graphics above.

SOGESTER is a national reference and a company 
from whom Angolans have great expectations. Aware 
of this, SOGESTER knows it must follow the current 
country economy rejuvenation trend, improving its 
performance and efficiency even more. To that effect, 
SOGESTER’s Management sees this as the right mo-
ment for plant re-equipping and modernisation and 
the LIEBHERR LHM 800 super-crane is part of this in-
itiative.

The LHM 800 will resolve some of the difficulties as-
sociated with the outdated LHM 500 and LHM 550. Bet-
ter still, the LHM 800 will do tasks currently performed 
by the Technical Area, releasing means that can then 
focus more on efficiency. With this new crane we will 
be able to more than double the maximum lifting ca-
pacity, we will be able to increase the maximum lifting 
radius, and we will be able to increase the maximum 
cargo handling speed by 50%.
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Direcção da SOGESTER durante ronda para verificação da segurança
SOGESTER’s Management during a Safety Walk

Equipa do ICD no Dia Global de Segurança
ICD team on Global Safety Day
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The Global Safety Day 
(GSD) is an annual pro-
gramme implemented at 
all terminals of APM Ter-
minals as part of the on-
going programme to raise 
safety awareness through 
reflection on past events 
and looking into the way 
we perform our daily 
work. It is no different at 
SOGESTER’s terminals.

As part of the APMT 
Group, safety is the core 
element of our business, 
hence we do not accept 
accidents and injuries to 
be part of it.

The lashing team was 

O Dia Global de Seguran-
ça é um programa anual 
implementado em todos 
os terminais da APM Ter-
minals, como parte do 
programa contínuo de 
aumento da consciencia-
lização sobre segurança 
através da reflexão so-
bre eventos passados e 
da análise sobre a forma 
como realizamos o nosso 
trabalho do dia-a-dia, e os 
terminais da SOGESTER 
não são uma excepção.

Como parte do Grupo 
APMT, a segurança é tam-
bém para nós o elemento 
central da nossa activida-

Dia Global de Segurança 
na SOGESTER
Global Safety Day at SOGESTER

de e não aceitamos que 
acidentes e lesões façam 
parte dessa mesma acti-
vidade.

Este ano a atenção do 
Dia Global de Segurança 
foi para a equipa de es-
tiva, para se mostrar a 
dificuldade e os riscos da 
actividade

A actividade começou 
com um minuto de si-
lêncio para honrar todos 
aqueles que perderam a 
vida ou sofreram lesões 
nos terminais.

Em seguida o nosso 
Director Geral, Frans Jol, 
tomou a palavra para 

this year´s main focus for 
the GSD to show people 
the difficulty and the risks 
associated with their ac-
tivity.

The activity started 
with a minute of silence 
to honour all those who 
lost their lives or suffered 
injuries at the terminals.

Our Managing Direc-
tor, Frans Jol, then took 
over, giving a speech on 
previous incidents which 
occurred in different 
companies of the APMT 
Group, and presenting re-
cent figures while empha-
sising the importance of 

Carlos Pegado, Frans Jol, Adil Bennani e Fernando Bitumbe
Carlos Pegado, Frans Jol, Adil Bennani and Fernando Bitumbe
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embedding safety in our 
daily routine. In Namibe 
terminal and Panguila 
ICD José Jacinto and José 
Teixeira carried out simi-
lar activities.

After, the training team 
explained the complexity 
of their work, what they 
do and what is the dai-
ly routine of their work-
mates. The team also 
talked about challenges 
and benefits of perform-
ing activities safely.

This session involved 
lots of debate and was 
attended by staff from 
other departments who 
had absolutely no idea 
about lashing and what it 
involves.

Suggestions of what 
the lashing team should 
not do and what they 
must do to improve the 
way they work were made 
at the end by all those in-
terested in sharing their 
views on safety.

Participants from dif-
ferent departments were 
encouraged to openly 
give their opinions re-
garding the fragility of 
their working system and 

falar sobre os vários in-
cidentes ocorridos em 
diferentes empresas do 
Grupo APMT, tendo apre-
sentado números recen-
tes e chamado a atenção 
para a importância de se 
inserir a componente de 
segurança em tudo o que 
fazemos na nossa rotina 
diária. No terminal do Na-
mibe e do ICD de Panguila 
os Directores José Jacinto 
e o José Teixeira desen-
volveram actividades se-
melhantes.

Depois disso, a equipa 
de formação explicou a 
complexidade do seu tra-
balho, o que fazem e qual 
a sua rotina. Falou tam-
bém sobre os desafios e 
as vantagens de realizar 
as actividades em segu-
rança.

Esta sessão envolveu 
um grande debate e con-
tou com a presença de 
pessoal de outros

departamentos que 
não fazia ideia sobre o 
que era a estiva e o que 
envolvia.

No final, todos os in-
teressados em partilha-
rem as suas perspectivas 
sobre segurança fizeram 
sugestões sobre o que a 
equipa de estiva não de-
veria fazer e sobre o que 
deveria fazer para melho-
rar a forma como traba-
lha.

Os participantes dos 
diferentes departamen-
tos foram incentivados a 
darem as suas opiniões 
abertamente sobre a fra-
gilidade do seu sistema 
de trabalho e a dizerem à 
equipa de formação como 
aumentar as medidas de 
segurança no ambiente 
de trabalho.

No que toca a seguran-
ça, não há nenhum traba-
lho mais importante do 
que outro e não há traba-
lho nenhum que seja tão 
importante ao ponto de 
descurar a segurança.

O objectivo de todos 
deve passar por dar valor 
ao trabalho de cada um e 
contribuir bastante para 
aumentar as medidas de 
segurança e melhorar as 
condições de trabalho.

Os supervisores não 
devem nunca pressionar 
os trabalhadores para que 
se atalhe as medidas de 
segurança para se fazer o 
trabalho a tempo e horas.

A estiva é uma das acti-
vidades que levanta mais 
desafios nos terminais de 
contentores, pelo que de-
veria ser mais valorizada 
e supervisionada mais de 
perto para se aumentar o 
desempenho.

No fundo, seja o que for 
que fazemos, devemos 
fazê-lo em segurança 
para que no fim de cada 
turno consigamos voltar 
para casa sãos e salvos, já 
que afinal a segurança é o 
nosso lema para a vida.

provide the training team 
with input to strengthen 
safety measures in the 
work environment.

When it comes to safe-
ty, no job is more impor-
tant than any other, and 
no job is so important 
that it should not be done 
safely.

Valuing everyone’s job 
and contributing strong-
ly to enhancing safety 
measures and improving 
work conditions must be 
everyone’s main goal.

Supervisors should 
never put pressure on 
workers to cut safety cor-
ners to deliver on time.

Lashing is one of the 
most challenging jobs 
in container terminals, 
therefore this activity 
should be better valued 
and more closely super-
vised to improve perfor-
mance.

Ultimately, no matter 
our job, we should always 
work in a safe manner so 
that at the end of the shift 
we always get back home 
safe and sound, therefore 
our motto of Safety for 
Life.

Trabalhadores da SOGESTER em um minuto de silêncio
SOGESTER employees in one minute of silence
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Manuel Sango Alexandre, Superintendente Sénior de Saúde, Segurança, Protecção e Ambiente; Sebastião Camões, empregado da TRANSCINTER
Manuel Sango Alexandre, HSSE Senior Superintendent; Sebastião Camões, TRANSCINTER employee

Laura Nunes, Frans Jol, Carlos Pegado e/ and Maurício Castro



42 PANORAMA SOGESTER

The annual visit of 
the American Coast 
Guard took place on 
the 15th May. This is 
a yearly official audit 
to evaluate port facili-
ties security conditions 
and performance by 
assessing every securi-
ty measure and proce-
dure in place.

At SOGESTER’s facil-
ities, the focus was on 
access controls (look-
ing at main entrances 
and exits for pedes-
trians and vehicles), 
existence of a CCTV 
system and evaluation 
of the security person-
nel’s awareness levels. 
This was followed by a 
terminal tour to check 
all access control 
points and implemen-
tation of procedures.

At the end of the vis-
it congratulations were 
given for the terminal 

A visita anual da Guar-
da Costeira Americana 
teve lugar a 15 de Maio. 
Trata-se de uma auditoria 
anual oficial para avaliar o 
desempenho e as condi-
ções de protecção das ins-
talações portuárias e que 
analisa todas as medidas 
e procedimentos de pro-
tecção postos em prática.

Nas instalações da SO-
GESTER, a avaliação cen-
trou-se em controlos de 
acessos (entradas e saí-
das principais para peões 
e veículos), existência de 
sistema de televisão em 
circuito fechado e avalia-
ção dos níveis de cons-
ciencialização do pessoal 
de protecção. Em seguida 
deu-se uma volta ao ter-
minal para verificar todos 
os pontos de controlo de 
acessos e a implementa-
ção dos procedimentos.

No final da visita, o de-
sempenho do terminal em 
termos de protecção este-
ve de parabéns e recebeu-
-se uma medalha de mé-

Visita da guarda 
costeira americana
Visit of the American 
Coast Guard

rito por melhores práticas 
no que toca a cumprimen-
to do Código Internacio-
nal para a Segurança dos 
Navios e das Instalações 
Portuárias (Código ISPS).

O plano de aperfeiçoa-
mento para 2019 inclui:

• Instalação de sistema 
de videoanálise e de te-
levisão em circuito fe-
chado para protecção 
da empresa (Maio de 
2019);
• Instalação de detector 
de metais de tornique-
te de corpo inteiro com 
leitores biométricos na 
entrada principal (Maio/ 
Junho de 2019);
• Modernização das bar-
reiras e instalação de 
um sistema de vigilância 
de veículos para a entra-
da principal;
• Implementação de um 
sistema de vigilância de 
veículos, automatizando 
as barreiras na entrada 
de camiões com cartões 
de identificação por ra-
diofrequência.

security performance, 
and a medal of mer-
it for best practices in 
what concerns com-
pliance with the ISPS 
code was awarded. 

The improvement 
plan for 2019 includes:

• Installation of vid-
eo analysis and CCTV 
system for company 
security (May 2019).
• Installation of a full 
size turnstile metal 
detector with biom-
etric readers at the 
main entrance (May/ 
June 2019).
• Refurbishment of 
barriers and installa-
tion of a vehicle sur-
veillance system for 
main entrance.
• Implementation of 
a vehicle surveillance 
system by automat-
ing barriers at the 
truck entrance using 
RFID cards.
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In representation of the International Maritime 
Security and ISPS Code, the Angolan National Com-
mittee for the ISPS Code carried out a verification 
visit on the 3rd May to certify document and securi-
ty system implementation and execution and com-
pliance with the ISPS Code.

Em representação do Código ISPS e da Segurança 
Marítima Internacional, a Comissão Nacional Angola-
na do Código ISPS realizou uma visita de verificação 
a 3 de Maio, para certificar a implementação do sis-
tema de documentação e protecção e o cumprimento 
do Código ISPS.

A Comissão Nacional 
do Código ISPS
The ISPS Code National 
Committee
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This relationship started more than 10 years 
ago with LIEBHERR delivering the first two LHM 
500 mobile harbour cranes to SOGESTER in Luan-
da, Angola.

SOGESTER is from the onset committed to pro-
vide value-added logistics solutions for exports 
and imports in Angola. To improve their cargo 
handling capacity even further, SOGESTER decid-
ed to order five additional LHM 550 LIEBHERR 
mobile harbour cranes in the five years that fol-
lowed. To ensure maximum availability of the 
machines, LIEBHERR and SOGESTER entered into 
a service contract in 2011. This agreement pro-
vides SOGESTER with a service technician who is 
on standby on site 24/7, to reduce downtime to 
a minimum in the event of unexpected issues.

The best machines only perform at their best 
when operated by well-trained crane operators, 
so, in order to support this, in 2015 SOGESTER 
invested in a LIEBHERR simulator as a compre-
hensive training solution. Simulators are glob-
ally recognised as a highly effective training 
method with numerous advantages. The devel-
opment of this sophisticated training tool was 
prompted by LIEBHERR’s extensive experience in 
crane operator training. Based on the original Li-
tronic® crane control system, LiSIM® is the only 
realistic virtual solution available on the market 
for learning the precise and innovative control of 
LIEBHERR maritime cranes.

The long lasting good relationship with SOGES-
TER will be strengthened once again very soon. 
In July, six new LIEBHERR reachstackers will take 
container handling in Luanda to a new level. The 
extremely comfortable machines impress with 

Esta relação começou há mais de 10 anos, quan-
do a LIEBHERR entregou as primeiras duas gruas 
portuárias móveis LHM 500 à SOGESTER em Luan-
da, Angola.

A SOGESTER está desde o início empenhada em 
fornecer soluções logísticas de valor acrescen-
tado ao mercado de importação e exportação de 
Angola. Para melhorar ainda mais a capacidade 
de movimentação de carga da empresa, a SOGES-
TER decidiu encomendar à LIEBHERR mais cinco 
gruas portuárias móveis LHM 550 nos cinco anos 
seguintes. Para garantir a disponibilidade máxima 
das máquinas, em 2011 a LIEBHERR e a SOGESTER 
assinaram um contrato de prestação de assistên-
cia técnica, que permite à SOGESTER dispor de um 
técnico de assistência no local disponível 24 horas 
por dia, sete dias por semana, para reduzir o tem-
po de paragem das máquinas o mais possível em 
caso de situações inesperadas.

As melhores máquinas só têm um desempenho 
óptimo quando operadas por operadores de gruas 
bem formados. Para tal, em 2015 a SOGESTER in-
vestiu num simulador LIEBHERR como parte de um 
pacote de formação completo. Os simuladores são 
mundialmente reconhecidos como um método de 
formação muito eficaz e com inúmeras vantagens. 
O desenvolvimento desta sofisticada ferramenta 
de formação surgiu na sequência da grande expe-
riência da LIEBHERR em matéria de formação de 
operadores de gruas. Com base no sistema de con-
trolo de grua Litronic® original, o LiSIM® é a úni-
ca solução virtual realista disponível no mercado 
para aprender como funciona o controlo inovador 
e exacto das gruas marítimas da LIEBHERR.

A boa e duradoura relação com a SOGESTER será 

LIEBHERR e SOGESTER 
– Dez anos de uma parceria 
de confiança
LIEBHERR and SOGESTER 
– A Ten-Year Trusting Partnership
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de novo reforçada muito em breve. Em Julho, seis 
novas autogruas empilhadoras da LIEBHERR eleva-
rão a movimentação de contentores em Luanda a 
um novo patamar. As máquinas, de enorme con-
forto, e com uma grande manobrabilidade e um 
consumo de combustível comparativamente bai-
xo, são de impressionar.

Tanto a SOGESTER como a LIEBHERR têm como 
principais objectivos a liderança em qualidade e 
inovação. Para estarmos sempre um passo mais 
à frente, trabalhamos para oferecer o melhor de-
sempenho. Na SOGESTER assim como na LIEBHERR 
os elevados padrões por que nos regemos deter-
minaram sempre a cultura empresarial das nossas 
empresas e são esses mesmos elevados padrões 
que constituirão os bons alicerces para o nosso fu-
turo sucesso.

Obrigado por confiarem nos nossos produtos e 
por nos continuarem a apoiar. Estamos gratos pela 
vossa cooperação e parceria e estamos satisfeitos 
por termos respondido às vossas necessidades 
passadas, certos de que continuaremos a trabalhar 
para satisfazer as vossas necessidades no futuro.

A Equipa de Gruas Marítimas da LIEBHERR

their high manoeuvrability and comparatively 
low fuel consumption.

Both companies consider leadership in quality 
and innovation as their major goals. We devote 
our efforts to best performance in order to stay 
one-step ahead. These high standards always 
determined the corporate culture of both com-
panies and they will provide a firm foundation 
for our future success.

Thank you for your trust and confidence in our 
products and your continuous support. We are 
grateful for your cooperation and partnership 
and we are pleased to have met your needs in 
the past and will strive to do so in the future.

Your LIEBHERR Maritime Cranes Team

Autogrua empilhadora LIEBHERR LRS545
LIEBHERR Reachstacker LRS545
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Escola 380 de Panguila
380 School in Panguila

Escola 380 de Panguila (Sala de Informática) 
380 School in Panguila (Computer Room)
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Social responsibili-
ty is a commitment to 
life that benefits people 
who have been aban-
doned, receive no help, 
have no protection and 
no home, in an admira-
ble, true and generous 
way. Knowing how to 
help is not enough: we 
need to want to help 
and do so following 
principles of ethics, re-
spect and social respon-
sibility in a proactive, 
innovative and creative 
fashion. We need to 
have love in our hearts.

SOGESTER intends to 

A responsabilidade 
social é um compro-
misso para com a vida, 
beneficiando pessoas 
abandonadas, sem as-
sistência, desprotegidas 
e sem abrigo de forma 
admirável, verdadeira 
e generosa. Não basta 
saber ajudar, é preciso 
querer ajudar e ajudar 
com ética, respeito, res-
ponsabilidade social e 
de modo proactivo, ino-
vador e criativo. É preci-
so ter amor no coração.

A SOGESTER preten-
de continuar a apoiar 
instituições carencia-

Projectos sociais
Social Projects

das contribuindo para o 
crescimento positivo das 
crianças mais desfavore-
cidas.

O esforço de eliminar 
algumas barreiras na 
aquisição de material e 
equipamentos só será 
possível com o apoio de 
todos. 

Sozinhos não somos 
nada, mas juntos mu-
damos o mundo e o que 
recebemos em troca es-
piritual e pessoalmen-
te é bem maior quando 
colocamos a vontade de 
ajudar o próximo em pri-
meiro lugar!

carry on supporting in-
stitutions in need, con-
tributing to the positive 
growth of the least ad-
vantaged children.

To overcome some 
challenges in buying 
material and equipment 
we need the support of 
everybody.

Alone we can do 
very little but togeth-
er we can change the 
World and helping oth-
ers brings us priceless 
spiritual and personal 
rewards!

SOGESTER has worked 
with the community and 

Crianças da escola 380 do Panguila
Children of the 380 school of Panguila
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A SOGESTER tem tra-
balhado com a comu-
nidade e com os mais 
carenciados em vários 
projectos e pretende 
continuar a apoiar insti-
tuições carenciadas para 
o bem-estar da comuni-
dade.

A SOGESTER está dis-
posta a fazer parcerias 
com outras entidades 
para contribuir para o 
desenvolvimento das co-
munidades em Angola.

Juntos somos mais 
fortes.

with people who need 
the most in different 
projects and wants to 
continue doing so, by 
supporting institutions 
in need for the well-be-
ing of the community.

SOGESTER is willing 
to partner with other 
entities to contribute to 
the development of the 
communities in Angola.

Together we are 
stronger.

Equipe de Enfermagem do Hospital do Trabalho no Namibe
Nursing team at the Labour Hospital in Namibe

Crianças do Projecto Kimbo Liombembwa
Children of the Kimbo Liombembwa Project

Crianças da escola 380 do Panguila
Children of the 380 school of Panguila
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Director Geral da SOGESTER Frans Jol com as crianças da Kimbo Liombembwa (Aldeia da paz)
Frans Jol Managing Director of SOGESTER with the children of the Kimbo Liombembwa (Peace Village)

The Kimbo Liombembwa Project (Aldeia da Paz) 
carried out another one of its six-monthly cam-
paigns(that take place in May and October) aimed 
at helping children under 12 years of age victims of 
rare diseases or diseases that are difficult to treat 
in Angola.

The first 2019 campaign took place in Luanda 
from 29th April to 9th May and started with the ar-
rival of the doctors who visited the works of the fu-
ture facilities of Kimbo Liombembwa.

During the 11 days of the campaign, SOGESTER’s 
work consisted in facilitating meals, stays and trans-
port for both the children and the medical team.

O Projecto Kimbo Liombembwa (Aldeia da Paz) 
realizou mais uma das suas campanhas semestrais 
(Maio e Outubro) com o objectivo de ajudar as crian-
ças com menos de 12 anos que padecem de doenças 
raras e de difícil tratamento em Angola.

Esta primeira campanha de 2019 decorreu de 29 
de Abril a 9 de Maio e teve início em Luanda, com a 
chegada dos médicos, que fizeram uma breve visita 
às obras das futuras instalações da Kimbo.

Durante os 11 dias da campanha, o trabalho da 
SOGESTER consistiu em criar condições em termos 
de alimentação, estadia e transporte tanto para as 
crianças como para a equipa médica.

Kimbo Liombembwa 
(Aldeia da Paz)
Kimbo Liombembwa 
(Aldeia da Paz)



50 PANORAMA SOGESTER

As 35 crianças que viajaram até à Alemanha para 
tratamento chegaram ao aeroporto internacional de 
Luanda no dia 8 de Maio acompanhadas de 2 médi-
cos de nacionalidade alemã. As crianças, foram en-
tregues à Direcção da Kimbo, para posterior reen-
contro com as famílias. No dia 9 de Maio, o último dia 
da referida campanha, as crianças, durante as suas 
despedidas, tiveram a oportunidade de receber de 
forma calorosa a visita de despedida da Direcção Ge-
ral da SOGESTER, nomeadamente do Director Geral, 
Frans Jol, e do Director Geral Adjunto, Anatólio Bar-
reira, que num gesto fraterno e paternal conviveram 
com as crianças, servindo-lhes o pequeno-almoço e 
o almoço e desejando-lhes rápidas melhoras.

The 35 children that travelled to Germany for 
treatment arrived at the International airport of Lu-
anda on the 8th May in the company of 2 German 
doctors and were handed over to the care of the 
Kimbo Liombembwa Management Team who would 
then return them to their families.

On the 9th May, the last day of the campaign, the 
General Management of SOGESTER, represented by 
Frans Jol and Anatólio Barreira (Managing Director 
and Deputy Managing Director, respectively) vis-
ited the children to say good-bye and wish them a 
speedy recovery, while socialising with the young-
sters and serving them breakfast and lunch.

Dados estatísticos sobre o número de participan-
tes e de utentes atendidos durante a campanha
Participants and beneficiaries of the campaign

Província
Province

Participantes
Participants

Utentes 
atendidos
Beneficiaries

Duração
Duration

Namibe 45 360 6 horas/ 
hours

Sónia Agostinho e José Jacinto na entrega de materiais de primeira necessidade 
ao Hospital Materno-Infantil.
Sónia Agostinho and José Jacinto handing out essentials to the maternal 
and child hospital

Equipa de voluntários em alusão ao 5.º aniversário da SOGESTER no Namibe
A team of voluntary workers celebrating the 5th anniversary of SOGESTER 
in Namibe
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António Dias Managing Director from MSC, Marlene Cardoso Commercial 
Manager from Maersk and Frans Jol SOGESTER Managing Director

Marlene Cardoso, Directora Comercial da Maersk
Commercial Manager for MAERSK

Dr. Nazareth Neto, Director Nacional do IMPA, e Frans Jol, Director Geral da SOGESTER
Dr. Nazareth Neto, National Director of IMPA, and Frans Jol, Managing Director of SOGESTER
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On 3rd May SOGESTER 
held another network-
ing cocktail party for cli-
ents and business part-
ners.

This event was at-
tended by business 
people of the shipping 
industry and some state 
officials, such as Dr. 
Nazareth Neto, National 
Director of the Maritime 
and Port Institute of An-
gola (IMPA). 

Representatives of 
embassies of countries 
such as US, Denmark and 
Morocco and shipping 

No dia 3 de Maio a SO-
GESTER realizou mais 
um cocktail de convívio 
profissional para apro-
ximar os seus clientes e 
parceiros de negócios.

O cocktail contou com 
a presença de entidades 
da área de negócios da 
SOGESTER e com per-
sonalidades como o Dr. 
Nazareth Neto, Director 
Nacional do Instituto 
Marítimo e Portuário de 
Angola (IMPA). 

O convite foi exten-
sivo às embaixadas dos 
Estados Unidos da Amé-

SOGESTER organiza um 
cocktail de convívio
SOGESTER Held a Networking 
Cocktail Party

rica, da Dinamarca e de 
Marrocos, entre outras, 
que nos brindaram com 
a presença de alguns 
dos seus representan-
tes, e a agências de na-
vegação, como Maersk, 
Safmarine, CMA-CGM e 
NileDutch.

Contámos também 
com a presença do Dr. 
José Neto, Presidente 
do Conselho Executivo 
(PCE) da Multiterminais 
que apreciou bastante 
o ambiente profissional 
proporcionado pela SO-
GESTER.

lines such as Maersk, 
Safmarine, CMA-CGM 
and NileDutch were also 
invited, with a positive 
turnout.

Dr. José Neto, Chair-
man of the Executive 
Board of Multiterminais, 
was one of the attend-
ees who truly admired 
the professional envi-
ronment provided by 
SOGESTER.



53Edição Edition n.º 03 | 1 de Julho 1st July 2019

Dr. Nico Armada, Commercial Manager from LTI Dr. José Neto, Multiterminais Chairman

Marco Cruz—Political Officer from the US Embassy Renato Carvalho from SOGESTER and Bruno Barros Managing Director for 
Safmarine Angola
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Antónia Silva, Assistente Executiva da Direcção Geral, e Feliciano Cassinda Prata, Assistente Social
Antónia Silva, General Management Executive Assistant, and Feliciano Cassinda Prata, Social Worker

Departamento de Finanças do Namibe: Paulo Ernesto, Ótanyo Gonsalves, Elisa Cipriano Cuvalela, Edvania Albino (estagiária) e Rúben Diogo.
Namibe Finance Department: Paulo Ernesto, Ótanyo Gonsalves, Elisa Cipriano Cuvalela, Edvania Albino (intern) and Rúben Diogo
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No dia 24 de Abril o terminal do Namibe recebeu a 
visita dos cadetes da Força Aérea. O objectivo da visi-
ta consistia em lhes demonstrar como são realizadas 
as actividades portuárias, nomeadamente:

• Como são feitos os movimentos de carga e des-
carga de contentores no terminal; e
• Como se processa a consolidação (stuffing) de 
contentores.
O Departamento de Saúde, Segurança, Protecção 

e Ambiente fez uma volta pelo terminal para explicar 
todos os procedimentos de segurança seguidos pela 
empresa todos os dias.

Os cadetes visitaram também a obra da 2.ª fase de 
ampliação do terminal portuário.

Cadetes da Força Aérea 
no terminal do Namibe
Air Force Cadets Visit 
Namibe Terminal

On 24th April the Namibe terminal was visited by 
the Air Force cadets, who visited the site to learn 
more about port activities, namely:

• How containers are loaded and unloaded at the 
terminal; and
• How is container stuffing carried out.
The HSSE Department conducted the terminal 

tour, explaining all the daily safety procedures fol-
lowed by the company on site.

The cadets also visited the works of the 2nd phase 
of the port terminal extension.
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As part of the Namibe 
Bay integrated devel-
opment project, the 
town of Namibe (now 
called Moçâmedes) was 
visited by the Minister 
of Transport, Ricardo 
de Abreu, the Minister 

Devido ao projecto de 
desenvolvimento inte-
grado da baía do Namibe 
(agora Moçâmedes), a ci-
dade recebeu a visita do 
ministro dos transpor-
tes, Ricardo de Abreu, 
na companhia da Minis-

Visita do Ministro dos Transportes 
e do Presidente da TOYOTA 
TSUSHO ao terminal da SOGESTER 
no Namibe
Minister of Transport and President of 
TOYOTA TSUSHO Visit the SOGESTER 
Terminal in Namibe

tra do Ordenamento do 
Território e Habitação, 
Ana Paula Tavares, do 
Secretário do Presidente 
da República para o Sec-
tor Produtivo, Isaac dos 
Anjos, e do Presiden-
te da TOYOTA TSUSHO 

for Territorial Planning 
and Housing, Ana Paula 
Tavares, the Secretary 
of the President of the 
Republic in charge of 
the Productive Sector, 
Isaac dos Anjos, and the 
President of TOYOTA 

Ministro dos Transportes e Presidente da TOYOTA TSUSHO CORPORATION do Japão Ichiro Kashitani no terminal do Namibe
Minister of Transport and President of TOYOTA TSUSHO CORPORATION of Japan Ichiro Kashitani in the Namibe terminal
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CORPORATION (membro 
do Grupo Toyota do Ja-
pão), Ichiro Kashitani, 
tendo estes visitado o 
terminal da SOGESTER 
no Namibe.

O projecto de am-
pliação do terminal co-
mercial do Namibe e de 
construção de um novo 
terminal de contentores 
e de um novo porto mi-
neiro no Saco-Mar está 
orçamentado em 600 
milhões de dólares ame-
ricanos.

TSUSHO CORPORATION 
(member of the Toyota 
Group of Japan), Ichi-
ro Kashitani. The group 
also visited the SOGES-
TER terminal in Namibe.

The project that in-
volves extending the 
commercial terminal of 
Namibe and building a 
new container terminal 
and a new mining port 
in Saco-Mar is budgeted 
at USD 600 million.
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Navio Maria Francisca (192,9 m) da PSL no terminal do Namibe
Maria Francisca, a PSL vessel (192.9m) in the terminal of Namibe
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Under the scope of the 
existing technical coop-
eration between the mar-
itime authorities of An-
gola and Cape Verde, on 
24th April the National 
Director of the Maritime 
and Port Institute (IMPA) 
of Angola, Dr. Nazareth 
Neto, and the Chair of the 
Executive Council of the 
Maritime and Port Insti-
tute (IMP) of Cape Verde, 
Joana Carvalho, carried 
out a working visit to the 
commercial terminal of 
Namibe.

Still in Namibe, a Mem-
orandum of Understand-
ing (MoU) was signed 
between IMPA and the 
Academy of Fishery and 
Marine Sciences of Na-
mibe. This MoU now 
signed involves training 
in technical areas, name-
ly shipping, maritime se-
curity and engines. Ac-
cording to Dr. Nazareth 
Neto, the National Direc-
tor of IMPA, this memo-
randum will help Angola 
to come out of the black 
list of the International 
Maritime Organisation 
(IMO).

No âmbito da coopera-
ção técnica existente 
entre as administrações 
marítimas de Angola e 
de Cabo Verde, o Direc-
tor Nacional do Institu-
to Marítimo e Portuário 
(IMPA) de Angola, Dr. 
Nazareth Neto, e a Presi-
dente do Conselho Direc-
tivo do Instituto Maríti-
mo e Portuário (IMP) de 
Cabo-Verde, Joana Car-
valho, realizaram uma 
visita de trabalho ao ter-
minal comercial do Na-
mibe no dia 24 de Abril.
Ainda na cidade do Na-
mibe, foi assinado um 
memorando de enten-
dimento ligado à com-
ponente formativa nas 
áreas técnicas, nomea-
damente navegação, 
segurança marítima e 
motores, entre o IMPA 
e a Academia de Pescas 
e Ciências do Mar do Na-
mibe. O Director Nacio-
nal do IMPA, Dr. Nazare-
th Neto, disse tratar-se 
de um memorando que 
vai ajudar Angola a sair 
da lista negra da Organi-
zação Marítima Interna-
cional (OMI).

Visita do IMPA e do IMP 
ao terminal do Namibe
IMPA and IMP Visit the 
Namibe Terminal

Visita do IMPA de Angola e do IMP de Cabo Verde ao terminal do Namibe
IMPA of Angola and IMP of Cape Verde visit the Namibe terminal
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On the 15th April the SOGESTER’s terminal in Na-
mibe was visited by the Deputy Prosecutor-Gen-
eral for the province of Namibe, Pedro Fonseca, 
and a number of public prosecutors.

This visit, which took place as part of the Legal-
ity Week, was also used to see the works of the 
2nd phase of the Namibe port extension, which is 
a donation from the Japanese Government.

No dia 15 de Abril o terminal da SOGESTER no Namibe 
recebeu a visita do Sub-Procurador Geral da República 
para a província do Namibe, Pedro Fonseca, que se fez 
acompanhar de magistrados do Ministério Público.

Durante esta visita, realizada no âmbito da Sema-
na da Legalidade, visitaram-se as obras da 2.ª fase de 
ampliação do porto do Namibe, doação do Governo do 
Japão.

Representantes da Procuradoria-
Geral da República visitam o 
terminal da SOGESTER no Namibe
Representatives of the Prosecutor-
General’s Office Visited the SOGESTER’s 
Terminal in Namibe

Visita de representantes da Procuradoria-Geral da República ao terminal do Namibe
Representatives of the Prosecutor-General’s Office in a visit to the Namibe terminal
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Os visitantes foram informados de que a obra de-
verá ficar concluída em Junho, data prevista para a 
entrega oficial. Na ocasião, o Presidente do Conselho 
de Administração do porto aproveitou a oportunidade 
para mostrar aos visitantes a área de expansão onde 
será construído o novo terminal portuário.

The visitors were informed that the works 
should be completed in June, the date sched-
uled for the official handover. The Chairman of 
the Board of Directors of the port also took the 
visitors to see the expansion area where the new 
port terminal is to be built.

Visita de representantes da Procuradoria-Geral da República ao terminal do Namibe
Representatives of the Prosecutor-General’s Office in a visit to the Namibe terminal

Visita de representantes da Procuradoria-Geral da República ao terminal do Namibe
Representatives of the Prosecutor-General’s Office in a visit to the Namibe terminal
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Márcio Jelson de Jesus Tyipa was born in the munici-
pality of Lubango, in the Huíla Province, on 13th Feb-
ruary 1988.

Márcio moved to Namibe with his parents when he 
was 2 years old and has lived in Namibe ever since. He 
started school at Escola 4 de Fevereiro and then pro-
gressed to the 2nd stage of general education mov-
ing to PUNIV (a pre-university school). In 2010 Márcio 
started his university studies in the former university 
campus. He is now currently in his 3rd year of a Human 
Resources Management Course in the Gregório Seme-
do University.

Márcio began his professional career on 5th May 
2010, working as a technical controller for Empresa 
Portuária do Namibe. In 2016, after the terminal was 
concessioned to SOGESTER, he was appointed General 
Services Supervisor, the position he currently holds.

Márcio is married and has 3 children. In his part-
time he enjoys sports.

Márcio Jelson de Jesus Tyipa, natural do município 
do Lubango, na província da Huíla, e nascido a 13 de 
Fevereiro de 1988.

Márcio vive no Namibe desde os 2 anos de idade, 
para onde se mudou com os pais. Começou a sua vida 
académica na Escola 4 de Fevereiro, passando depois 
para o segundo ciclo do ensino geral na escola PU-
NIV. Em 2010 entrou para a faculdade (no antigo Pólo 
Universitário) e no presente momento é estudante 
do 3.º ano de Gestão de Recursos Humanos na Uni-
versidade Gregório Semedo.

Márcio Tyipa começou a sua vida profissional no 
dia 5 de Maio de 2010, na Empresa Portuária do Na-
mibe, como controlador técnico, e em 2016, após a 
concessão do terminal à SOGESTER, foi nomeado Su-
pervisor de Serviços Gerais, cargo que exerce desde 
então.

É casado e tem 3 filhos. Nos tempos-livres gosta 
de praticar desporto. 

Supervisor de Serviços
General Services Supervisor

Márcio Tyipa
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Desafios:
Segundo Márcio, a SOGESTER é uma empresa de vi-
são estratégica e amplamente positiva, e o seu maior 
desafio é dar o seu melhor à empresa, contribuindo 
com ideias de inovação para que o seu trabalho seja 
proveitoso todos os dias, atingindo as metas pro-
postas, e manifestando abertura para com desafios 
futuros. “Sendo a formação e a capacitação mais-
-valias, estou preparado para enfrentar o que me for 
proposto pelos meus superiores. A nova dinâmica da 
empresa exige capacitação e força de vontade e eu 
estou disposto a dar o meu melhor para o crescimen-
to da empresa. A crise é um grande desafio para o 
país mas é também uma oportunidade para se criar 
outras facetas no negócio da empresa. Veja-se só o 
caso da consolidação do granito. A SOGESTER tem 
encarado a crise como uma oportunidade para gerar 
novas ideias de negócio.”

Challenges:
For Márcio, SOGESTER is a company with a very positive 
strategic vision and his biggest challenge is to give his 
best to the company, contributing to it by providing in-
novative ideas so that his work is beneficial, meeting 
targets, and being receptive to future challenges. For 
him, training and capacity-building are an added value 
and he is prepared to accept the challenges his manag-
ers may present to him. “The new dynamic of the com-
pany demands capacity and willingness and I am ready 
to give my best for company growth. The downturn is 
a challenge for the country but it also presents us with 
opportunities to diversify the company business - the 
granite stuffing is a good example of this diversifica-
tion. SOGESTER sees the downturn as an opportunity 
to generate new business ideas.”

Terminal da SOGESTER no Namibe
SOGESTER terminal in Namibe
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Segundo filho, Jair Gilberto Moisés é um trabalhador-es-
tudante ambicioso, persistente, determinado e esforça-
do mas também religioso.

Na SOGESTER é técnico de segurança, função que 
exerce no terminal do Namibe desde 2015. O seu en-
quadramento na função foi fácil, tendo começado como 
Superintendente de Saúde, Segurança, Protecção e Am-
biente e sendo hoje Superintendente Sénior no terminal 
do Namibe. O Jair tem aceitado positivamente os desa-
fios que lhe são impostos na sua vida profissional.

“Estou satisfeito com os desafios e estou disposto a 
aprender. Sinto-me grato pelas capacitações que a em-
presa me tem disponibilizado o que me têm ajudado a 
crescer profissionalmente. Todas as formações que re-
cebi ajudaram-me no meu dia-a-dia de trabalho e tam-
bém, de certa forma, a nível pessoal. Muito do que tenho 
aprendido na SOGESTER tem-me sido útil também na 
minha vida pessoal, o que me permite também ajudar 
algumas pessoas. 

Superintendente Sénior de Saúde, 
Segurança, Protecção e Ambiente
HSSE Senior Superintendent

Second child, Jair Gilberto Moisés is a stu-
dent-worker who defines himself as an ambitious, 
persistent, determined, hard-working and religious 
person.

At SOGESTER Namibe Jair has been an HSSE Sen-
ior Superintendent since 2015, having started in the 
terminal as HSSE Superintendent. According to Jair 
he has always been positive about the challenges of 
his professional career.

“I am pleased with the challenges and I am will-
ing to learn. I am grateful for the capacity-build-
ing training sessions I have received at SOGESTER, 
which have helped me to be a better professional. 
So far, all training I have received has helped me in 
my daily life, both professionally and personally. 
Much of what I have learned at SOGESTER has been 
useful also in my personal life, allowing me to help 
some other people.”

“My work at SOGESTER has helped me to keep 

Jair Gilberto Moisés Jair Gilberto Moisés
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people safe. There is always someone we can help 
and it is very rewarding to realise that we contribute 
to the safety of another human being. At our work 
we have to be better all the time and above all we 
have to be preventive. It is good to know people 
count on us to be safe.”

For Jair, some misinterpretations from other peo-
ple are disadvantages of his role, since there are still 
people out there who do not understand that his 
work actually contributes to preventing accidents. 
However, such misinformation is not a reason to 
give up. Quite the contrary. “We need to find bet-
ter ways of encouraging workers to improve the way 
they follow safety rules inside the terminal.”

Future challenges:
“Our terminal is still considered a 3rd line terminal 
but it will certainly grow and I will most surely fol-
low that growth, given my capacity for future chal-
lenges. SOGESTER is one of the best companies in 
the province and I believe that in the years to come 
it will be a growth and incentive driver for the devel-
opment of the province.”

O trabalho que faço na SOGESTER tem-me ajudado a 
manter as pessoas seguras. Há sempre alguém que po-
demos ajudar e é um prazer saber que contribuímos para 
a segurança de outro ser humano. O nosso trabalho obri-
ga-nos a sermos cada vez melhores e, acima de tudo, a 
sermos preventivos. É bom saber que as pessoas contam 
connosco para a sua segurança.”

Para o Jair, as desvantagens do cargo são algumas 
más interpretações de outras pessoas, já que há ainda 
quem não entenda que o seu trabalho contribui para 
evitar acidentes. Contudo a falta de conhecimento de 
alguns não é motivo para baixar os níveis. Até pelo con-
trário. “É preciso procurar novas formas de incentivar os 
trabalhadores a seguirem melhor as regras de segurança 
dentro do terminal.”

Desafios futuros:
“O nosso terminal, considerado ainda como um terminal 
de 3.ª linha, certamente irá crescer e eu, dada a minha 
capacidade para desafios futuros, irei certamente acom-
panhar esse crescimento. Sendo a SOGESTER uma das 
melhores empresas da província, acredito que nos próxi-
mos anos vá ser uma alavanca de crescimento e incenti-
vo para o desenvolvimento da província.”

João da Silva e/and Jair Gilberto
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José Carlos Teixeira
Director-Adjunto do ICD de Panguila 
Deputy Director of Panguila ICD
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Terminal da SOGESTER no Namibe 
Terminal of SOGESTER in Namibe


