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PANORAMA
S O G E S T E R

Um dos melhores conselhos que já recebi 
durante a minha adolescência é que os de-
safios nos tornam mais fortes. Este conselho 
pode perfeitamente ser aplicado a qualquer 
momento, e até mesmo à pandemia de CO-
VID-19 que nos assola. Temos agora a opor-

tunidade única: transformar a crise da COVID-19 em algoque 
perdure na memória dos nossos filhos, para que eles em futuros 
momentos de incerteza, vão lembrar como a família se juntou 
para dar a volta à pandemia, e tirar partido do que a vida tem 
de melhor e usar as lembranças de superação para os próprios 
desafios. Ainda pode faltar muito para vermos a luz no fundo do 
túnel, mas se encararmos o caminho que temos pela frente de 
uma forma séria, continuarmos o distanciamento social, lavarmos 
as mãos com frequência, bebermos muita água para nos manter-
mos hidratados e termos cuidado uns com os outros, podemos 
travar a propagação do vírus e ultrapassar estes tempos difíceis.
Cuide de si e da sua família!

Some of the best parenting advice I have ever received was 
that challenges make us stronger. We can make the best of 
any challenge, including COVID-19. We have a unique opportu-
nity: turn COVID-19 crisis into a moment that will live vividly in our 
children’s memories so that in future times of uncertainty they will 
recall fondly how their family pulled together and made the best 
of things, and they will be able to do the same. The end of the tun-
nel may be a long way off, but if we take the journey seriously, keep 
our social distancing, wash our hands regularly, drink lots of water 
to keep us hydrated, and look out for each other we can stop the 
spread of the virus and overcome these challenging times.
Be safe and stay safe!

NOTA DA EDITORA
EDITOR’S NOTE
Por Laura Lussoke / By Laura Lussoke
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 Frans Jol, Director Geral/ Managing Director

UMA MENSAGEM DE ESPERANÇA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA
A MESSAGE OF HOPE IN TIMES OF A GLOBAL MEDICAL CRISIS

Cuidar do presente é o nosso futuro
Taking care of the present is our future

Frans Jol
o início deste ano o Mun-
do inteiro foi surpreendi-
do por uma nova doença, 

a COVID-19. O povo angolano está 
muito habituado a viver emer-
gências médicas no país, mas a 
COVID-19 não é apenas mais uma 
emergência nacional, é uma pan-
demia. Ou seja, a COVID-19 está a 
afectar todo o Mundo. A maior par-
te dos países impuseram restrições 
de viagens, a milhões de pessoas 
foi dito para ficarem e trabalharem 
a partir de casa, se possível. Escolas, 
fábricas, lojas e restaurantes fecha-
ram as portas e os aviões ficaram 
em terra. Muitas fábricas passaram 
a produzir apenas produtos essen-
ciais e entre comboios e autocarros 
só há serviços mínimos. O Mundo 
está, literalmente, parado.
A COVID-19 é uma doença res-
piratória grave causada por um 
novo vírus, o SARS-CoV-2, que é 
infeccioso e de propagação mui-
to rápida. Este vírus transmite-se 
essencialmente por gotículas de 
saliva ou por secreções do nariz, 
quando uma pessoa infectada 
tosse ou espirra. Ainda não há 
vacina nem tratamento, então a 
melhor forma de evitar e abran-
dar a transmissão é lavar as mãos 
com frequência, com água e sa-
bão ou utilizando uma solução 
à base de álcool, e não tocar na 
cara com as mãos.
Este vírus também já chegou a 
Angola. Números oficiais indicam 
a existência de 291 casos confirma-

dos, 15 mortes e 97 casos recupe-
rados . Em resposta a esta pande-
mia, e para parar a propagação do 
vírus em Angola, o Presidente da 
República declarou situação de 
emergência médica nacional com 
início a 27 de Março. Para ajudar a 
preparar e fazer face à emergência 
médica, chegaram a Angola mé-
dicos, enfermeiros e equipamento 
de elevada qualidade, e abriram-se 
também novos laboratórios para 
testar pacientes. Tal como por todo 
o Mundo, esta emergência nacio-
nal levou à introdução de novas 
restrições: as pessoas não podem 
deslocar-se livremente e só podem 
sair de casa para trabalhar ou com-
prar bens essenciais, as lojas têm 
de encerrar mais cedo, há mais 
polícia e mais militares nas ruas, 
muitas pessoas são incentivadas a 
trabalhar de casa e muitas enfren-
tam mesmo perda de rendimento 
ou de emprego. O equipamento 
de protecção é muito caro e é di-
fícil obter provisões. Na SOGESTER, 
tivemos de inserir rotinas de saúde, 
segurança e higiene mais rigorosas. 

N Colocámos ecrãs de vídeo com in-
formação sobre segurança e higie-
ne, realizamos medições de tem-
peratura em todas as pessoas que 
entram na área do terminal e nos 
escritórios da entrada, fornecemos 
gel para lavar as mãos em todos os 
terminais, distribuímos máscaras a 
todos os empregados que entram 
em navios e temos um posto mé-
dico que está equipado para res-
ponder conforme necessário. A se-
gurança dos nossos empregados 
é da máxima importância para 
todos nós, e numa altura tão difí-
cil como esta para o nosso pessoal 
e para o país, os estrangeiros que 
trabalham na SOGESTER decidi-
ram permanecer em Angola com 
as suas famílias. Acreditamos que 
juntos seremos mais fortes e que 
muito em breve ultrapassaremos 
esta emergência.
2020 será um ano especial em ter-
mos de operações. Em Fevereiro, 
a SOGESTER começou a utilizar 
a primeira grua portuária móvel 
LHM 800 da LIEBHERR em África, 
e mesmo a trabalhar só com 50% 
do pessoal, de acordo com as ins-
truções do Decreto Presidencial, 
a Empresa está a sair-se bem. 
A nossa prioridade terá sempre 
duas vertentes: proteger as pes-
soas e os empregos na SOGES-
TER apoiando a economia an-
golana e o seu povo, e ajudar nas 
importações e exportações na-
cionais essenciais, como equipa-
mento médico, medicamentos e 

A segurança dos nossos em-
pregados é da máxima im-
portância para todos nós
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alimentos. Esta emergência médi-
ca e esta crise económica estão a 
afectar pessoas em todo o Mundo. 
Por isso, a necessidade de petróleo 
dimunuiu, o que só por si afectará 
muito a economia de Angola, já 
que os preços do petróleo baixa-
ram actualmente para cerca de 
40 dólares americanos por barril. 
Com menos receitas do Estado, 
o país será obrigado a reduzir os 
investimentos em muitas áreas 
essenciais, o que provavelmente 
aumentará ainda mais o fosso 
entre ricos e pobres.
Em momentos como estes é im-
portante ajudar aqueles que mais 
precisam de ajuda e na SOGESTER 
nós sabemos isso muito bem. Por 
isso, aumentámos os nossos con-
tributos sociais, doando máscaras, 
solução para desinfectar as mãos, 
e roupa. Apoiámos também pro-
jectos sociais, doando alimentos e 
outras provisões igualmente essen-
ciais para as comunidades locais.
Estamos muito gratos a todos os 
empregados pelo empenho que 
têm demonstrado em seguir as 
novas regras de higiene e distan-
ciamento social e em usar todo o 
novo equipamento de protecção 
pessoal adicional. Agradecemos 
a todos por este vosso comporta-
mento que contribui para os esfor-
ços da SOGESTER de manter todo 
o pessoal seguro e que mostra ao 
país que o pessoal é profissional.
Apesar de estarmos bem, tenho 
de reforçar a ideia de que nas pró-

ximas semanas continuaremos a 
seguir o conselho do Governo em 
matéria de saúde, trabalhando 
ao mesmo tempo para assegurar 
que os nossos empregados estão 
protegidos, que os nossos clientes 
continuam a ser servidos e que as 
nossas comunidades continuam 
a receber apoio. Continuaremos a 
trabalhar com afinco para agarrar 
novas oportunidades de negócio, 
para ter a certeza de que estamos 
prontos e preparados para voltar 
ao normal assim que a economia 
arranque novamente.
À medida que retomamos a activi-
dade, essa retoma terá um aspec-

EARLY THIS YEAR the whole 
World was surprised with a new 
disease: COVID-19. Angolans are 
all too familiar with national health 
emergencies but COVID-19 is not 
just another national emergency, 
it is a pandemic. This means that 
COVID-19 is affecting the entire 
World. Most countries have im-
posed travel restrictions; millions 
of people have been told to stay 
and work from home if possi-
ble; schools, factories, shops and 
restaurants are closed, aeroplanes 
are grounded, factories have been 
restricted to producing essential 
products only, trains and busses 
are being run at a minimum.
COVID-19 is a serious respiratory 
disease caused by a new virus, the 
SARS CoV 2, which is infectious 
and spreads very quickly. This virus 
spreads primarily through droplets 
of saliva or discharge from the nose 
when an infected person coughs 
or sneezes. There is still no vac-
cine and treatment, the best way 
to prevent and slow down trans-
mission is by washing hands with 
water and soap or using an alco-
hol-based rub frequently, and not 
touching the face with one’s hands. 
Angola has also been impacted by 
this virus. Official figures say there 
are 291 confirmed cases, 15 deaths 
and 97 recovered . In a response 
to the pandemic, and to stop the 
spread of the virus in Angola, the 
President of the Republic declared 
a national emergency to be start-

to diferente, com distanciamento 
social de pelo menos 2 metros, 
máscaras em locais críticos e la-
vagem de mãos frequente. A CO-
VID-19 está longe de ser erradicada 
e o vírus está constantemente em 
mutação pelo que temos de conti-
nuar atentos.
Acredito sinceramente que juntos 
ultrapassaremos esta emergência 
médica, já que o povo angolano é 
resoluto e estóico. A todo o pessoal 
da SOGESTER em Luanda, Pan-
guila, Viana e Namibe aqui envio 
o meu profundo agradecimento 
pelo trabalho e persistência que 
têm vindo a demonstrar.

Apoiámos também projec-
tos sociais, doando alimen-
tos e outras provisões igual-
mente essenciais para as 
comunidades locais

The safety of our 
employees is of utmost 
importance to all of us
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ed on the 27th March. High-qual-
ity equipment as well as doctors 
and nurses arrived in Angola to 
help prepare for and dealing with 
the medical emergency, and new 
laboratories also opened for pa-
tient testing. As with the rest of the 
World, the national emergency in-
troduced new restrictions: people 
cannot move freely and can only 
go out for work and essential shop-
ping, shops have to close early, 
police and military forces are now 
more visible, many people are en-
couraged to work from home and 
many face loss of income or even 
loss of jobs. Protective equipment 
is very expensive and supplies are 
difficult to get. At SOGESTER, we 
have had to accept more stringent 
health, safety and hygiene routines 
as health. We have provided video 
screens with safety and hygiene 
information, we perform tempera-
ture checks on everyone entering 
the terminal area and the entrance 
offices, we provide gel for hand hy-
giene throughout the terminals, 
provide masks for all personnel go-
ing into vessels and have a medical 
room that is staffed and equipped 
to respond as necessary. The safety 
of all our people is of paramount 
importance to all of us and in such 
a difficult period for our staff and 
the country, SOGESTER’s expat 
personnel decided to stay in An-
gola with their families. We believe 
that by standing together, we will 
be stronger and soon we will over-

come this emergency.
2020 will be a special year in terms 
of operations. In February, SOGES-
TER started operating the first 
new LIEBHERR LHM 800 mobile 
harbour crane in Africa, and even 
when operating with only 50% of 
personnel, as per the Presidential 
Decree, the Company is doing well. 
Our priority will always be twofold: 
to protect staff and jobs at SOGES-
TER while making sure we support 
the Angolan economy and its peo-
ple, and by assisting with essential 
national exports and imports, such 
as medical equipment, medicines 
and food. All over the World people 
are living with this medical emer-
gency and economic crisis. The 

World needs less oil, and this on 
its own will impact the Angolan 
economy because oil prices have 
currently fallen to around USD 40 
a barrel. With less State revenue, 
the country will be forced to slow 
down investments in many crucial 
areas, and this is likely to further in-
crease the divide between the rich 
and the poor. In a time like this it is 
important to support the ones that 
need the most and at SOGESTER 
we know this very well. Therefore 
we increased our social contribu-
tions by the donation of masks, 
hand sanitiser and clothes. We 
have also supported social projects 
by donating food and other equally 
essential supplies to local commu-

nities. We are really thankful to all 
employees for their commitment 
to following the new hygiene and 
social distancing rules and using all 
the new extra PPE. This behaviour 
is very much appreciated as it sup-
ports SOGESTER’s efforts to keep 
all staff safe and shows the country 
that staff is professional.
I need to stress that in the weeks 
ahead we will continue following 
Government advice on health, 
whilst working hard to make sure 
our employees are protected, our 
customers are served and our com-
munities are supported. We will 
also carry on working hard to look 
for new business opportunities to 
make sure that we are ready and 

prepared for business when the 
economy is allowed to open up. 
As we get back to normal, this will 
however be a new normal, with so-
cial distancing of at least 2 metres, 
masks worn at critical places and 
frequent hand washing. COVID-19 
is far from being eradicated and 
the virus is changing all the time so 
we need to stay focused.
I firmly believe that together we 
will get over this medical crisis 
as the Angolan people are res-
olute and stoic. To all personnel 
of SOGESTER in Luanda, Pangui-
la, Viana and Namibe I offer my 
most sincere thanks for all the 
hard work and endurance you 
continue to show.

We also supported 
social projects, donating 
food and other supplies 
equally essential to local 
communities
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Aleixo Nianga Luis Agostinho Teresa DomingosJose Jacinto
DIRECTOR DOS RECURSOS HUMANOS / HEAD OF HUMAN RESOURSES DIRECTOR DO ICD PANGUILA / HEAD OF ICD PANGUILA DIRECTORA DO HSE / HEAD OF HSE ANGOLADIRECTOR DO NAMIBE / HEAD OF NAMIBE

• Sem o seu apoio pessoal com a Policia, Militares e 
Governadores até o Ministro, não seriamos capazes de 
manter o nosso pessoal indo para o escritório, e também,
• para o ICD Panguila, que fica numa província 
diferente e todos os dias as 5:30 da manhã ele 
esta lutando e se comunicando com os Ministros e 
Governadores para que permitam a passagem do 
nosso pessoal ou dos contentores,
• o mesmo para o Namibe, ele tem um link direto 
com o Governador e organizou tudo para o bom 
funcionamento do Porto e também para os clientes 
das diferentes províncias.

• Fez um bom trabalho a lidar com as pessoas no 
Namibe durante este tempo.
• Namibe é uma area muito complicada para se 
trabalhar. Ele gasta muito do seu tempo a organizar 
as pessoas para que possam trabalhar de maneira 
segura e adequada.
• Isto, para além de todos os outros trabalhos que ele 
tem que fazer, já que não podemos enviar ninguém 
de Luanda para ajudá-lo.
• Também tem sido muito ativo em questões 
locais como água, máscara para escolas, hospitais, 
comunidade local.

• Ele não fica parado com regras policiais complicadas 
e paradas na estrada,
• muito ativo em apoiar as pessoas locais com água 
limpa para lavar e mascaras. Apoia também junto 
com a Sonia em projetos sociais, os nossos trabalhos 
escolares e hospitalares fornecendo treinamentos, água 
e comida e garantir que o Governador envolvido abrisse 
as estradas para o ICD.

• Como a HSE é uma operação 24/24, envolvida 
na verificação, ensino, controle de todos os 
trabalhadores em máscaras, limpeza de carros, 
limpeza de equipamentos, etc. para todos os 
locais em Angola. Pedido de máscara e gel e o 
acompanhamento de todos os procedimentos.

Without his personal support with Police , militaries 
and Governors up to Minister we would not have been 
able to keep our people going to offices and also, 
• to ICD Panguila which is in difference province and 
every morning at 0530 hrs he is already fighting and 
connecting to minister or governors to let our people or 
containers to pass through,
• same for Namibe he has the direct link to the Governor 
and arranged all items for smooth operation in the port 
and up to the customers in difference provinces too.

• Did great job to handle the people in Namibe 
during these times
• Namibe is very complicated area to work and he 
needs to spent much of his time to organize the 
people to work safe and in proper way ,
• This in addition to all other jobs he has to do as we 
can not sent anybody from Luanda to help him.
• Also been very active in local issues with water, mask 
to schools, hospitals, local community.

• He is non stop busy with complicated police rules 
and stoppages on road, 
• very active in supporting local people with clean 
washing water , mask and support our school and 
hospital works to supply training , water, food together 
with Sonia in social projects and made sure Governor 
involved opened the roads to the ICD.

• As HSE is 24/7 operation, involved in 
checking, teaching, controlling all workers on 
mask, car cleaning, equipment cleaning etc. for 
all locations in Angola. Ordering mask and gel, 
follow up all procedures.

NOSSOS HERÓIS OUR HEROES Superando e indo mais além! ....a edição COVID-19!
Going above and beyond! ....a COVID19 edition!
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˜Teresa Viengo Domingos, Directora de Saude, Seguranca, Protecao e 

Ambiente / Head of Health, Safety, Security and Environment Department

SEGURANÇA E PROTECÇÃO 
NO AMBIENTE DE TRABALHO 
SAFETY AND SECURITY IN THE WORKING ENVIRONMENT

A erradicação da doença depende de todos nós
The eradication of the disease depends on all of us

Trabalhadores do departamento de segurança / HSSE Team

ara mantermos a nossa equipa segura e man-
termos os níveis de segurança, muitos objecti-
vos precisam ser alcançados, seguem abaixo:

Todos os funcionários, visitantes e contratados 
que entram no terminal devem ser verificados 
por termômetro de febre.

Todas as ferramentas de proteção (máscaras, luvas) fo-
ram fornecidas a todos os funcionários, para garantir a 
proteção contra COVID-19.

Não há casos de confirmação nos terminais da SOGESTER.

Todos os locais dos terminais (escritórios, pátios opera-
cionais, cantinas e mesquitas) foram esterilizados por 
empresa especializada com produtos específicos.

Foram utilizadas maneiras diferentes e eficazes para 
garantir que todos os funcionários recebam a mensa-
gem séria do COVID-19 e como se proteger.

EXAME PRÉVIO

FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO

ZERO

ESTERILIZAÇÃO

SESSÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO

CASOS DE COVID-19

PREVIOUS CHECK

PROTECTIVE TOOLS

STERILIZATION

AWARENESS SESSIONS

COVID-19 CASES

P

All employees, visitors and contractors who en-
ter the terminal have to be checked by fever 
thermometer.

All protective tools (Masks, gloves ) had been pro-
vided for all employees, to ensure protect them 
from COVID-19

All protective tools (Masks, gloves ) had been pro-
vided for all employees, to ensure protect them 
from COVID-19

Different and effective ways had been used to 
ensure all employees receive the serious mes-
sage of COVID-19 and how to protect themselves.  

No confirm cases in Sogester Terminals. 

IN ORDER TO KEEP our team safe and maintain se-
curity levels, many objectives need to be achieved, 
here are some guidelines below:

, ,
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Direcção da Sogester e Membros do Sindicato de Trabalhadores 
/ SOGESTER Managing Directors and Union Members

estabilidade laboral e a 
paz social nas empresas 
são actualmente pressu-

postos fundamentais para uma 
boa produtividade e para a felici-
dade no trabalho.
A Direcção Geral da SOGESTER 
tem procurado interpretar e satis-
fazer os anseios dos trabalhadores 
a todos níveis, e estes, por sua vez, 
têm conseguido ajustar os seus in-
teresses e ambições aos objectivos 
macro e específicos da Empresa, 
formando-se assim uma sinergia 
harmoniosa que tem facilitado a 
relação entre o empregador e os 
trabalhadores representados pe-
las diversas forças sindicais ao lon-
go destes quase 13 anos de exis-
tência da SOGESTER.
É neste quadro, após algum pe-
ríodo de negociação, a Direcção 
Geral da SOGESTER rubricou os 
Acordos Colectivos de Trabalho 
(ACT) com as Comissões Sindicais 
da Empresa em Luanda e Bengo, 
com o Sindicato dos Trabalhado-
res Marítimos, Portuários, Ferroviá-
rios e Afins de Luanda (STMPFL) 
e o Sindicato Independente dos 
Marítimos de Angola (SIMA). Na 
província do Namibe, o ACT foi 
negociado e rubricado com a Co-
missão Sindical dos Trabalhadores 
dos Transportes, Portos e Comu-
nicações do Namibe. Estes actos 
foram presididos por altas enti-
dades das referidas instituições, 
nomeadamente, Frans Jol e Ana-
tólio Rodrigues Barreira, Director 

A Geral e Director Geral Adjunto da 
SOGESTER, respectivamente, e 
Tomás Costa, Secretário Geral do 
SIMA, Bernardo Miranda, Secre-
tário Geral Adjunto do STMPFL, e 
Júlio Alexandre Francisco, 1.º Se-
cretário da Comissão Sindical da 
SOGESTER Namibe. 
Os Acordos Colectivos de Traba-
lho são actos jurídicos de regula-
mentação colectiva de trabalho, 
através dos quais os outorgantes, 
em representação do emprega-
dor por um lado e dos trabalha-
dores por outro, acordam diversas 
premissas de natureza económi-
ca e social, tendo como objecti-
vo estabelecer regras na relação 
laboral com vista ao alcance do 
sucesso empresarial.
Com a assinatura destes Acordos 
estão criadas as bases sustentá-
veis para que a Direcção Geral da 

SOGESTER e o seu colectivo de 
trabalhadores, num só espírito, 
continuem a trilhar caminhos 
de harmonia laboral com vista 
a satisfazer as necessidades dos 
clientes da Empresa e contribuir 
para o crescimento e o desenvol-
vimento de Angola. 
Os Acordos Colectivos de Tra-
balho em apreço foram nego-
ciados por via da Comissão de 
Negociação constituída pelos 
seguintes elementos, em repre-
sentação da Empresa e do co-
lectivo de trabalhadores:
Membros da Comissão Negocial 
Em representação da SOGESTER
• Aleixo Martins Panzo Nianga - 
Coordenador 
• Martins Alexandre Bala Toto - 
Membro e Secretário 
• Luís Edgar Alves de Ceita - 
Membro 
• João António Mateus - Membro 
• José Carvalho Jacinto - Membro 
Em representação da Comissão 
Sindical Luanda – Bengo
• Narciso Daniel - Coordenador 
(STMPFL)
• Nelson Suende – Coordenador 
(SIMA)
• Julião Lázaro – Membro
• Tomázio Miguel - Membro
• Tiago Amândio – Membro
• Kumbango Gomes - Membro 
Em representação da Comissão 
Sindical Namibe
• Júlio Alexandre Francisco – 
Coordenador 
• Cesar Inácio – Membro 

Jose Salomao, Coordenador de Operacoes de Recursos Humanos / HR coordinator´ ˜ ,̃

NOVOS ACORDOS ASSINADOS 
COM OS SINDICATOS
 NEW AGREEMENTS SIGNED WITH UNIONS

Produtividade e felicidade no trabalho juntos
Productivity and happiness at work together

A Direcção Geral da 
SOGESTER rubricou os 
Acordos Colectivos de 
Trabalho

Sogester’s General 
Management 
countersigned the 
Collective Labor 
Agreements



16 17

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

LABOUR PEACE and social stabi-
lity are currently basic assumptions 
for high levels of productivity and 
happiness at work. 
The Management of SOGES-
TER has tried to understand and 
meet employees’ demands at 
all levels while staff has adjusted 
their own interests and ambitions 
to the specific macro objectives 
of the Company. For the past 13 
years of the Company’s existen-
ce, this harmonious synergy has 
made relations easier between 
the Company and its staff, repre-
sented by different unions.

After a period of negotiation, the 
General Management of SOGES-
TER signed Collective Labour 
Agreements (CLAs) with Com-
pany’s trade union committees in 
Luanda and Bengo, along with the 
Union of Seafarers, Railwaymen, 
Port Workers and Similar Workers 
of Luanda (STMPFL) and the Inde-
pendent Union of Seafarers (SIMA). 
In the province of Namibe the 
CLA was negotiated and signed 
with the trade union committee 
for Transport, Ports and Commu-
nications Workers. The signature 
events were attended by leading 

figures of the different institutions 
involved, including the Managing 
Director Frans Jol and the Deputy 
Managing Director Anatolio Bar-
reira of SOGESTER, respectively, 
Tomás Costa, Secretary General of 
SIMA, Bernardo Miranda, Deputy 
Secretary General of STMPFL, and 
Júlio Alexandre Francisco, First Se-
cretary of the trade union commit-
tee of SOGESTER Namibe.
CLAs are legal agreements that re-
gulate labour relations. The signing 
parties, in representation of the 
employer and the workers, agree 
on different economic and social 

assumptions to establish labour 
relationship rules aiming at bu-
siness success.
The signature of these CLAs create 
the sustainable bases for the Ge-
neral Management of SOGESTER 
and all the workers, together and 
in a common spirit, to continue 
working in labour harmony to 
meet customers’ needs and con-
tribute to the development and 
growth of Angola.
These CLAs were negotiated wi-
thin a negotiating committee 
consisting of:
Negotiating Committee Members
On behalf of SOGESTER
• Aleixo Martins Panzo Nianga – 
Coordinator
• Martins Alexandre Bala Toto – 
Member and Secretary
• Luís Edgar Alves de Ceita – 
Member
• João António Mateus – Member
• José Carvalho Jacinto – Member 
On behalf of the trade union com-
mittees in Luanda and Bengo
• Narciso Daniel – Coordinator 
(STMPFL)
• Nelson Suende – Coordinator 
(SIMA)
• Julião Lázaro – Member
• Tomázio Miguel – Member
• Tiago Amândio – Member
• Kumbango Gomes – Member
On behalf of the trade union com-
mittee of Namibe
• Júlio Alexandre Francisco – 
Coordinator
• Cesar Inácio – Member 

Tendo como objectivo 
estabelecer regras na 
relação laboral com vista 
ao alcance do sucesso 
empresarial

Aiming to establish rules 
in the employment 
relationship with a view to 
achieving business success

Continuem a trilhar 
caminhos de harmonia 
laboral com vista a 
satisfazer as necessidades 
dos clientes da Empresa

Continue to follow paths 
of work harmony in order 
to satisfy the needs of the 
Company’s customers

Director Geral da SOGESTER Frans Jol e o Secretário Provincial do STMPFL Dr. Bernardo Miranda / SOGESTER Managing Director Frans Jol and the Provin-
cial Union Secretary Mrs. Bernardo Miranda Direcção Geral da SOGESTER e membros do sindicato durante a reunião sobre o acordo

/ General Management of SOGESTER and union members during the agreement meeting
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Carlos Pegado, Director de Operacoes / Head of Operations, ˜

MHC800 - EVOLUÇÃO CONTÍNUA
MHC800 - CONTINUOUS EVOLUTION

Produtividade e eficiência na operação 
Productivity and efficiency in operation

Cais do Terminal da SOGESTER Luanda
/ Quay side SOGESTER Terminal Luanda

ara falar sobre o MHC800, 
também precisamos es-
crever algumas palavras 

para explicar por que a SOGES-
TER Management decidiu actua-
lizar o tamanho dos Mobile Har-
bor Cranes (MHC).
Antes de mais, vamos voltar para 
2014, exactamente em Maio, 
quando começamos a receber o 
primeiro navio de serviço da ASAF 
com LOA acima de 270 metros 
com capacidade de 5762 TEUS. 
Nesse período, a produtividade 
média da embarcação para essa 
classe de embarcações foi de 
48,6 movimentos por hora (mph), 
o que corresponde à expectativa 
que tínhamos para os guindas-
tes atuais em uso naquele tem-
po (MHC500 / 550). Em 2015, as 
linhas continuavam enviando a 
mesma classe de embarcações e 
com a adaptação dos operadores 
nesse novo tipo de embarcação, 
os movimentos médios das em-
barcações aumentaram para 51,5. 
No entanto, em Fevereiro de 2016, 
começam os grandes desafios, 
quando começamos a receber a 
primeira classe de embarcações 
de 299m de comprimento cha-
mada CMA CGM DANUBE (agora 
renomeada como APL DANUBE) 
com a capacidade de 9200 TEU’s, 
construída em 2014 e dois anos 
depois foi chamada de Sogester 
Terminal Luanda. Então, imagine 
o tamanho do desafio, pois a pro-
dutividade média da embarcação 

caiu de 51,5 mph para 40,8 mph. 
No mesmo ano, mas em Julho, 
recebemos o primeiro navio da 
classe 335 (CMA CGM ATTILA), 
que embora tenha mais LOA em 
comparação com o M / V DANU-
BE, sua capacidade era menor 
que 667 TEU, no entanto, a largu-
ra é quase a mesma.
Com todos esses desafios, a 
equipe da OPS chefiada pelo 
Ex-MNG da OPS, Sr. Anton Fel-
gueroso, iniciou um pequeno 
estudo para ver a capacidade 
real de nossos equipamentos 
atuais (MHC500 / 550), e chega-
mos às seguintes conclusões:
O MHC500 / 550 actual não con-
seguiu levantar a tampa da esco-
tilha de estibordo no comparti-
mento 57/58/59, devido ao peso 
e à distância. Um espaço de 2,2 
metros entre o limite externo da 
base da grua e o casco da em-
barcação, o que significa que o 
MHC500 / 550 foi projectado 
apenas para 17 linhas; O MHC é 
incapaz de alcançar 19 contento-
res no convés e as Linhas foram 
informadas a não usar a linha 17 
para carga de Luanda; MHC500 
/ 550 incapaz de atingir 6 cubos 
altos da linha 13 a 17;
O MHC500/ 550 só pode descar-
regar ou carregar até a linha 15 
abaixo do convés. Com o limite de 
alcance igual a 54 metros, só po-
deríamos descarregar ou carregar 
contentores de cubos altos com 
dois altos máximos (níveis 82/84).

P Até 2016, essa classe de navios 
continuava chegando a Luan-
da, e aconselhamos comprar o 
MHC600. No entanto, essa pro-
posta nunca foi adiante, pois 
percebemos que, mesmo com 
o MHC600, não teríamos suces-
so ou o guindaste continuava 
menor para trabalhar nas gran-
des embarcações.
Finalmente, com os esforços do 
MD, Frans Jol e Anatólio Barreira 
(Helder), convenceram os mem-
bros da directoria a comprar três 
MHC800, uma vez que era o guin-
daste disponível que era capaz 
de trabalhar em navios desse tipo 
com alta margem de segurança, 
como exemplo; o navio KOTA PER-
KASA com capacidade de 11.923 
TEU e 330 metros de comprimen-
to. Com o sucesso desta compra, o 
primeiro MHC800 chegou em De-
zembro de 2019 e começa a operar 
a 25 de Março, e desde então con-
seguimos abrir ou fechar cobertu-
ras pesadas de grandes navios, des-
carregar ou carregar contentores 
usando a operação de “elevador 
duplo”. Mas é claro que um guin-
daste não pode atender a todas 
as nossas necessidades, como, por 
exemplo, o novo guindaste é usado 
para abrir as coberturas mais pesa-
das da escotilha em todo o navio, e 
a mudança do guindaste de uma 
posição para outra leva tempo 
afetando diretamente a produtivi-
dade. Mesmo com o MHC800 tra-
balhando e apoiando outros guin-
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TO TALK ABOUT the MHC800, we 
have also to write some words to 
explain why SOGESTER Manage-
ment decided to upgrade the size 
of the Mobile Harbor Cranes (MHC).
We would like to go back for the 
2014, exactly in May, while we star-
ted receiving the first ASAF service 
vessel with above 270 meters LOA, 
with capacity of 5762 TEUS. In that 
period the average berth producti-
vity for such class of vessels was 48,6 
moves per hour (mph), which feet’s 
on the expectation we had for the 
current cranes in use in that time 
(MHC500/550). In 2015 the lines 
continues to send the same class 
of vessels and with operators adap-
tation on this new type of ships the 
average berth moves increased to 

51,5. However in February 2016 the 
big challenges starts, as we started 
receiving the first 299 m length ves-
sel class called CMA CGM DANUBE 
(now renamed as APL DANUBE) 
with capacity of 9200 TEU’s, built in 
2014 and two years later was calling 
Luanda Sogester terminal.
So you can imagine how big was 
the challenge as the average 
berth productivity dropped from 
51,5 mph to 40,8 mph. Same year 
but in July we received the first 
335 class vessel (CMA CGM AT-
TILA), which although has more 
LOA compared with M/V DANU-
BE its capacity was less than 667 
Teu’s, however the width is the 
almost the same.
With all this challenges the OPS 

dastes, a produtividade média do 
mesmo desde o início foi de 17,6 
mph, por isso, estamos muito con-
fiantes que, se conseguirmos os 
outros dois guindastes, podemos 
aumentar a produtividade para 20 
mph por guindaste e consolidar 
com 60 movimentos por hora. O 
nível de satisfação é bastante alto, 
pois, com os novos guindastes, os 
operadores recuperaram a con-
fiança, aumentam a visibilidade e 
com isso, diminuem o número de 
acidentes por esse factor. Agora, 
podem carregar contentores de 
até seis pontos altos em qualquer 
posição da embarcação, maximi-
zando a evacuação de conten-
tores vazios para as linhas, com 
a adaptação ao novo guindaste, 
a produtividade seria muito me-
lhor em um futuro próximo, e 
com isso podemos economizar 
tempo e consequentemente re-
duzir o custo operacional.
Em resumo, para o ponto de vis-
ta da OPS, se as linhas mantive-
rem o tamanho dos navios e se 
recebermos os dois guindastes 
restantes, estaremos em con-
dições de oferecer um melhor 
serviço às linhas, aumentar a 
segurança do pessoal, diminuir 
o número de danos nas embar-
cações, diminuir a permanência 
da embarcação, resumindo, au-
mentar a satisfação do cliente.
A SOGESTER faz esforços para ser 
um terminal de alta eficácia na re-
gião e não vai parar por aqui.

team headed by the former OPS 
MNG Mr. Anton Felgueroso, star-
ted  a small study to see the real 
capacity of our current equipment 
(MHC500/550), and we came up 
with following conclusions: 
Current MHC500/550 was una-
ble to lift starboard side hatch 
cover in bay 57/58/59, due of 
weight and distance; 
A gap of 2.2 meters between crane 
pad external limit and vessel hull, 
meaning that MHC500/550 were 
designed for 17 rows only; 
MHC unable to reach 19 containers 
on deck, Lines were informed to 
not use row 17 for Luanda cargo;
MHC500/550 unable to reach 
6 high cube from row 13 to 17; 
MHC500/550 can only dischar-

ge or load until row 15 below 
deck; With limit of the outreach 
of MHC550 equal 54 meters, we 
could only discharge or load high 
cube containers two high maxi-
mum (tiers 82/84);
Up to 2016 those class of vessels 
continue coming to Luanda, and 
we advised to buy the MHC600. 
However this proposal never went 
ahead as we realize that even with 
MHC600 we would not be succes-
sful, or the crane continues smaller 
to work on the big vessels.
Finally wth the effort of Frans Jol 
Managing Director and Anatolio 
Barreira Deputy Managing Direc-
tor, convinced the board members 
to buy three MHC800, since it was 
the only available MHC which was 
capable to work on such type of 
vessels with an high margin of se-
curity, as an example is the vessel 
KOTA PERKASA with 11.923 TEU’s 
capacity and 330 meters long.
Been successfully on this purcha-
se, the first MHC800 arrives in De-
cember 2019 and start operating 
on March 25th, and since that 
time we were able to open or close 
heavy hatch covers of big ships, dis-
charge or loading containers using 
‘twin lift’ operation.
But of course one crane can’t sol-
ve all our needs, as for instance the 
new crane is used to open the hea-
viest hatch covers in the entire ves-
sel, and the shift of the crane from 
one position to another takes time 
affecting directly the productivity.

Even with MHC800 working and 
supporting other cranes the ave-
rage productivity of same since 
we started was 17,6 mph, so we 
are very confident if we get the 
other two cranes we can increa-
se the productivity to 20 mph per 
crane, and consolidate with 60 
berth moves per hour.
The level of satisfaction of crane 
operators is pretty high, as with 
new crane they recovery the con-
fidence, increase the visibility and 
with this decrease the number of 
accidents due of this factor, they 
can now load container up to six 
high in any position of the ves-
sel maximizing the evacuation of 
empty containers to the lines, etc. 
When adapting on the new crane, 
and most probably the produc-
tivity would be much better in a 
near future, and with this we can 
save time and consequently redu-
ce the operational cost. Wrap up, 
for OPS point of view if the lines 
maintain the size of vessels and if 
we receive the remaining two cra-
nes we will be in conditions to offer 
a better service to the lines, increa-
se the safety of the staff, decrease 
the number of damages on the 
vessels, decrease the vessel stay on 
berth, resuming increase the cus-
tomer satisfaction (Lines). 
SOGESTER spares no efforts 
every day to be a highly effective 
terminal and to contribute to the 
people and the economy of the 
country in a broad way.

Terminal de Contentores da SOGESTER Luanda / SOGESTER container terminal Luanda
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Adil Bennani, Director da Area Tecnica / Head of Technical Department´ ´

NOVA GRUA MÓVEL COM 
MAIOR ALCANCE 
MOBILE HARBOR CRANE WITH LARGER REACH OUT

Ganhamos tempo e maior satisfação dos clientes
We save time and increase customer satisfaction

atendimento ao cliente 
interno é um factor es-
sencial para garantir um 

serviço adequado e, portanto, a 
equipe técnica está trabalhando 
para melhorar continuamente a 
disponibilidade e a confiabilidade 
do equipamento.
O recebimento de um novo guin-
daste móvel maior, diminuiu a 
quantidade de paradas operacio-
nais, pois as intervenções técni-
cas são 4 vezes menos neste novo 
equipamento do que nas máqui-
nas mais antigas. A melhoria do 
nosso GMPH durante a operação 

de 7% com este tipo de guindas-
te é o benefício de ter um equipa-
mento com maior capacidade de 
carga em alcance extremo.
E o menor tempo de reparo neces-
sário durante a intervenção técnica 
nesta máquina que é 10 vezes me-
nos do que em equipamentos mais 
antigos devido ao tipo de falha. Isso 
é representado por 5% da quanti-
dade total de trabalhos relaciona-
dos ao novo guindaste, enquanto, 
por média, outros guindastes estão 
solicitando 19% mais esforço.
O mesmo é visível no tempo gasto 
para o reparo, onde o novo guin-
daste precisa de 2% do tempo 
total do reparo durante a opera-
ção contra uma média de 20% do 
tempo necessário para reparos nos 
guindastes mais antigos.
Ao diminuir a carga de trabalho da 
equipe técnica, mais esforços sãp 
necessários para melhorar a con-
fiabilidade dos equipamentos e a 
qualidade da inspeção de nossos 
colaboradores para manter a dis-
ponibilidade de guindastes duran-
te as operações e melhorar a satis-
fação do cliente.

SERVING OUR internal customer 
is a key factor to ensure a proper 
service and therefore the Technical 
team is working on continuously 
improving the Equipment availa-
bility and reliability.
Having received a bigger new mo-
bile harbor crane has decreased 
the amount of operational stoppa-
ges as the technical interventions 
are 4 times less on this new equi-
pment than on older machines. 
The improvement of our GMPH 
during operation of 7% with this 
type of crane is the benefit of ha-
ving an equipment with higher 
load capacity at extreme outreach. 
And the lower repair time required 
during the technical intervention 
on this machine which is 10 times 
less than on older equipment due 
to the failure type. This is represen-
ted by 5% from the total amount 
of jobs related to the new crane 
while per average, other cranes 
are requesting 19% more effort.
Same is visible in the time spent for 
repair, where the new crane needs 
2% of the total crane time repair 
during operation versus an average 
of 20% time required for repairs on 
the older cranes.
By decreasing the workload on 
the technical team, more effort is 
spent on improving the reliability 
of the equipment and the inspec-
tion quality of our collaborators to 
sustain the cranes availability du-
ring operations and improve our 
client satisfaction.

O novo guindaste móvel 
diminuiu a quantidade de 
paradas operacionais.

The new mobile crane has 
reduced the number of 
operational stops.

Terminal SOGESTER Luanda

O

Terminal SOGESTER Luanda
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GUIA PRÁTICO DE REGRESSO
AO TRABALHO E A VIDA SOCIAL
PRACTICAL GUIDE TO RETURN TO WORK AND SOCIAL LIFE

Com confiança e segurança vamos vencer
With confidence and security we will win

O momento que vivemos, 
no qual se aproxima cada 
vez mais o regresso condi-

cionado ao quotidiano, obriga-nos 
a repensar as formas de interacção 
social e profissional.
Para garantir a preservação da 
saúde e segurança de todos os 
colaboradores, parceiros, clientes, 
fornecedores e familiares, algumas 
práticas são recomendadas.
ANTES DE SAIR DE CASA
Proceder diariamente à medição 
da temperatura
1 - Acima dos 37 5 º C, aguarde 15 
minutos e volte a efectuar a medi-
ção. Caso mantenha essa tempe-
ratura, não se dirija para o local de 
trabalho.
2 - Não se dirija para o local de tra-
balho em casos:
Caso apresente os sintomas abaixo:
• Febre
• Tosse
• Dificuldade respiratória 
• Perda do olfato e do paladar
• Cansaço e dores musculares
• Se esteve em contacto próximo (a 
distância inferior a 2 metros) com 
uma pessoa com COVID-19, ou 
com suspeita.
3 - Nas situações antes descritas, in-
forme a sua chefia directa, não se 
dirija a nenhuma unidade de saú-
de e comunique-se a SOS CORO-
NAVÍRUS, através do número + 244 
937 503 349.
4 - Antes de sair, recomenda-
mos que se assegure de que 
tem consigo:

• Líquido desinfetante para as 
mãos: embalagem pequena
• Máscara facial: preferencialmen-
te máscaras comunitárias ou de 
uso social
• Lenços de papel: para tocar 
em objectos ou outras superfí-
cies (ex.: botões, maçanetas ou 
interruptores)
6 - Opte por se calçar junto à porta 
de saída para a rua, imediatamen-
te antes de sair, evitando dessa for-
ma andar em casa com o calçado 
que fora do domicílio.
7 - Evite andar de elevador. Se não 
for possível, opte por usá-lo sozinho.
DURANTE O TRAJETO
EM VIATURA INDIVIDUAL
Se der boleia a alguém com 
quem não habite, permita ape-
nas uma pessoa no banco tra-
seiro, ao lado inverso.

N Crie a sua “bolha de segurança”: 
Abra porta, desinfecte as mãos, fe-
che a porta.
Utilize sempre o porta-baga-
gens para transporte de merca-
dorias, para que o interior não 
seja contaminado.
EM TRANSPORTES PÚBLICOS
Mantenha sempre a distância social.
Se encontrar alguém conheci-
do, mantenha um intervalo de 
2 metros.
Utilize as escadas, evite tocar em 
corrimões e outras superfícies.
Não sente em bancos das paragens.
Respeite as novas regras para en-
trar e sair dos transportes públicos.
No interior de um transporte, utili-
ze a máscara e mantenha a distân-
cia adequada.
Se utilizar um táxi ou similar, viaje 
sozinho no banco traseiro, atrás do 
lugar de pendura.
Assim que sair do transporte, de-
sinfete as mãos.
Na chegada ao local de trabalho
Lave as mãos com água e sabão 
durante 20 segundos.
NO LOCAL DE TRABALHO
RECOMENDAÇÕES AOS 
TRABALHADORES
Mantenha a distância social.
Não tenha contactos físicos.
Lave frequentemente as mãos 
com água e sabão ou com uma 
solução alcoólica
Evite tocar o rosto.
Não partilhe objectos de utilização 
pessoal (ex.: computadores, tele-
móveis, cadeiras ou canetas).

Garantir a preservação 
da saúde e segurança de 
todos os colaboradores, 
parceiros, clientes, 
fornecedores e familiares

Ensure the preservation 
of the health and safety 
of all employees, partners, 
customers, suppliers and 
family members

Nicolau Singui fazendo uso do 
novo pórtico de segurança 

/ Nicolau Singui making use 
of the new security portical

˜Teresa Viengo Domingos, Directora de Saude, Seguranca, Protecao e 

Ambiente / Head of Health, Safety, Security and Environment Department

, ,
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Organize objectos pessoais em 
gavetas e facilite a higienização do 
posto de trabalho.
Desinfecte as mãos e equipamen-
tos antes e depois do uso.
Impressoras
Dispensadores e água
Máquinas de café ou vending
Entre outros
Use a parte interna do cotovelo se 
tiver de tossir ou espirrar.
Utilize lenços de papel e elimi-
ne-os de imediato no balde do 
lixo designado.
Se notar algum sintoma, avise de 
imediato a sua chefia e dirija-se 
para a sala de isolamento.
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E 
EVENTOS
Nesta fase, é desaconselhada a or-
ganização ou a participação em re-
uniões, congressos, feiras ou outro 
tipo de eventos.
Caso seja imprescindível a parti-
cipação em reuniões presenciais, 
internas ou externas, siga os con-
selhos abaixo:
ANTES
Caso esteja fora, planeie a sua che-
gada ao local com 15 minutos de 
antecedência;
Cumpra as regras de prevenção 
instituídas no local;
Leve consigo os equipamentos de 
protecção individual recomenda-
dos pela sua organização e desin-
fetante de base alcoólica.
DURANTE
Não cumprimente com con-
tacto físico

Respeite a distância de segurança;
Utilize os equipamentos de pro-
tecção adequados;
DEPOIS
Avise o organizador da reunião 
caso teste positivo para o COVID-19 
nos 14 dias após a sua realização.
Privilegie sempre as reuniões não 
presenciais, utilizando as ferra-
mentas disponíveis e recomenda-
das pelas TI’s (ex: MicrosoftTeams).
VIAGENS A TRABALHO
PREPARAÇÃO DA VIAGEM
Valide com o seu interlocutor se a 
visita/reunião pode ser realizada e 
informe-se sobre as regras de se-
gurança que terá de cumprir.
Consulte informação de fontes de 
credíveis sobre possíveis número 
de casos e se existem constrangi-

mentos de acesso ao local especí-
fico que pretende visitar.
DURANTE A VIAGEM
Cumpra as instruções das au-
toridades.
Mantenha a distância social.
Evite os cumprimentos com con-
tacto físico.
Evite locais com grande afluên-
cia, fazendo apenas as pausas 
necessárias.
Lave e desinfecte as mãos com 
frequência.
Se sentir algum sintoma, avise 
de imediato o seu gestor ou 
coordenador.
Registe os locais que visita, se possí-
vel com o nome dos interlocutores 
ou terceiros com quem contactou.
APÓS A VIAGEM
Monitorize a sua temperatura cor-
poral com regularidade, pelo me-
nos, 2 vezes ao dia;
Se desenvolver algum sintoma, 
tosse leve ou febre baixa, isole-se, 
ligue para o SNS24 e informe de 
imediato a sua chefia.
REGRESSO À VIDA PESSOAL
AO ENTRAR EM CASA
Limpe as maçanetas das portas ou o 
painel do elevador, caso exista.
Tente não tocar em nada antes de 
lavar as mãos.
Tire os sapatos e deixe-os na entrada.
Deixe a carteira, a chaves e outros 
objectos dentro de uma caixa na 
entrada.
Desinfecte o telemóvel
Quando levar o seu animal à 
rua, limpe-lhe as patas antes 

de entrar em casa
Coloque a roupa exterior dentro de 
um saco, lavando de preferência a 
mais de 60 ºC
Use luvas para limpar os objectos
PLANEAMENTO DAS SAÍDAS 
DE CASA
ANTES DE SAIR DE CASA
Planeie as suas saídas. 
Defina antecipadamente os locais 
e vá em alturas de menor afluên-
cia.
Elaborar uma lista de compras 
para demorar menos.
Se possível, opte por fazer com-
pras online.
Se sair para ir a um restaurante, as-
segure-se que tem mesa e horário.
Leve máscara e desinfetante.
Se for às compras, leve os seus 
próprios sacos.
Antes de sair de casa pense bem: 
tem algum sintoma?
APÓS SAIR DE CASA
Frequentar locais com pouca gente.
Higienize as suas mãos com 
frequência.
Desinfete frequentemente as su-
perfícies de utilização comum.
Evite usar dinheiro para pagar, 
uma vez que é um grande trans-
missor de microrganismos.
Se tiver que espirrar ou tossir, faça 
o para o antebraço ou utilize um 
lenço descartável.
PERGUNTAS FREQUENTES
1- Posso ficar infectado com os 
produtos de supermercado?
A recomendação geral é manter as 
regras de higiene e lavar as mãos 

Lave frequentemente as 
mãos com água e sabão 
ou com uma solução 
alcoólica

Wash your hands 
frequently with soap
and water or an 
alcoholic solution

Respeite a distância 
de segurança e utilize 
os equipamentos de 
protecção adequados

Respect the safety 
distance and use the 
appropriate protective 
equipment

Lave as mãos com água e sabão e proteja-se
/ Wash your hands with soap and water and protect yourself
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com água e sabão quando chegar 
do supermercado, evitando tocar 
no rosto com as mãos. Ainda as-
sim, o risco de contaminação não 
é nulo, pelo que, e como medida 
de precaução, seja melhor limpar 
tudo aquilo que não for poroso.
Use um pano limpo embebido 
numa solução de duas colheres de 
lixívia por litro de água, desinfetan-
do também as superfícies onde as 
embalagens estiveram.
2 - Posso reutilizar os sacos de 
plástico?
O melhor será lavá-los com 
água e sabão e deixá-los a se-
car no estendal.
Os sacos de pano devem ser igual-
mente lavados.
3 - Posso ficar contaminado pela 
ingestão de alimentos?
Não há provas de que tal possa 
acontecer, mas o melhor será la-
var bem os alimentos e lavar as 
mãos antes e depois de cozinhar. 
O mais importante é nunca se 
esquecer de lavar as mãos, uma 
vez que são o principal veículo de 
transmissão do vírus.
4 - Posso ficar contaminado com 
notas e moedas?
É preciso lavar as mãos logo de-
pois de manusear este tipo de 
objectos. O melhor será, sempre 
que possível, pagar com cartão 
eletrónico, contact less ou atra-
vés do telemóvel.
5 - E se receber uma encomen-
da ou comida a domicílio?
É importante manter sempre a 

distância de segurança do esta-
feta que fizer a entrega e lavar 
as mãos logo depois de retirar o 
produto da embalagem. O ideal 
será limpar esse mesmo produto 
e voltar a lavar as mãos.
6 - Como limpar a casa?
É importante manter as ca-
sas arejadas, pois a falta de ar 
fresco é um factor que favore-
ce a transmissão do vírus. Faça 
também uma limpeza diária 
das superfícies nas quais mexe 
com frequência: mesas, cadei-
ras, puxadores das portas, sani-
ta, interruptores, entre outros.
7 - Que formas de desinfetar 
são efetivas?
A lixívia diluída em água é bas-

tante eficaz, assim como a apli-
cação de álcool com um pano. 
Também se pode usar uma so-
lução à base de álcool para de-
sinfetar pequenas superfícies ou 
itens pessoais. Para isso bastará 
juntar 70 ml de álcool 96% (tam-
pa azul) com 30 ml de água.
8 - E o telemóvel?
Para limpá-lo pode utilizar-se ál-
cool diluído, evitando passar nas 
zonas de carregamento, saída e 
entrada de som.
9 - É possível ficar contagiado 
na rua?
Deixe os calçados à porta ou 
numa zona dedicada ao efeito 
à entrada de casa para evitar a 
contaminação.

THE MOMENT we are living in, in 
which the conditioned return to 
daily life is getting closer, forces us 
to rethink the forms of social and 
professional interaction.
To ensure the preservation of 
health and safety of all employees, 
partners, customers, suppliers and 
family members, some practices 
are recommended.
BEFORE LEAVING HOME
1 - Take daily temperature measu-
rements.
Above 37 5 º C, wait 15 minutes 
and retake the measurement. If 
you keep this temperature, do not 
go to the workplace.
2 - Do not go to the workpla-
ce in cases you have the symp-

toms below:
• Fever;
• Cough;
• Respiratory difficulty;
• Loss of sense of smell and taste;
• Tiredness and muscular pains;
• If you have been in close contact 
(less than 2 meters) with a person 
with VOCID-19, or with suspicion.
3 - In the situations described abo-
ve, inform your Direct Manager. 
Do not go to any health unit, and 
communicate to SOS CORONAVÍ-
RUS at (+244 937 503 349).
4 - Before you leave, we recom-
mend you to make sure that you 
have with you:
• Liquid hand disinfectant: small 
package;

• Face mask: preferably commu-
nity or social masks;
• Paper tissues: for touching ob-
jects or other surfaces (e.g. but-
tons, handles or switches).
5 - Choose to wear shoes by the 
exit door to the street, just before 
you leave, thus, avoiding walking 
at home with the shoes that are 
outside the home.
6 - Avoid elevator ride. If it’s not 
possible, choose to use it alone.
ALONG THE WAYIN PRIVATE CAR
If you give a ride to someone 
you don’t live with, allow only 
one person in the back seat, on 
the reverse side.
Create your “safety bubb-
le”: Open door, disinfect your 
hands, close the door.
Always use the boot for transpor-
ting goods, so that the interior is 
not contaminated.
ON PUBLIC TRANSPORT
• Always keep your social distance.
• If you find someone you know, 
keep a distance of 2 meters.
• Use the stairs, avoid touching 
handrails and other surfaces.
• Do not sit on park benches.
• Respect the new rules for 
getting in and out of public 
transportation.
• Inside a transport, use the 
mask and keep the appropria-
te distance.
• If you use a taxi or similar, travel 
alone in the back seat behind the 
hanging seat.
• As soon as you leave the trans-

Pórtico na entrada da SOGESTER em momento de esterilização 
/  Portical at the entrance while sterilizing. Equipa de segurança / HSSE team
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port, disinfect your hands.
ON ARRIVAL AT THE WORKING 
PLACE
Wash your hands with soap and 
water for 20 seconds.
AT WORK
Employee recommendations:
• Keep your social distance.
• Do not have physical contact.
• Wash your hands frequently 
with soap and water or an al-
coholic solution.
• Avoid touching your face.
• Do not share personal items 
(e.g. computers, mobile phones, 
chairs or pens).
• Organize personal belongings 
in drawers and make it easier to 
clean the workplace.
• Disinfect hands and equi-
pment before and after use 
(printers, dispensers and water, 
coffee machines or vending ma-
chines, among others).
• Use the inside of your elbow if 
you have to cough or sneeze.
• Use tissues and dispose of 
them immediately in the desig-
nated waste bin.
• If you notice any symptoms, noti-
fy your manager immediately and 
proceed to the isolation room.
PARTICIPATION IN MEETINGS 
AND EVENTS
At this stage, it is not advised to 
organise or participate in mee-
tings, congresses, fairs or other 
types of events.
If it is essential to participate in 
face-to-face meetings, internal or 

external, follow the advice below:
BEFORE
• If you’re away, plan your arrival 15 
minutes in advance;
• Comply with the rules of preven-
tion instituted on site;
• Take with you the personal pro-
tective equipment recommen-
ded by your organization and 
alcohol disinfectant.
DURING
• Do not greet with physical contact
• Respect the safety distance;
• Use the appropriate protective 
equipment;
AFTER

• Notify the organizer of the 
meeting in case of a positive 
test for COVID-19 within 14 days 
of the meeting.
• Always privilege non-presential 
meetings, using the tools availab-
le and recommended by IT’s (e.g. 
MicrosoftTeams).
BUSINESS TRIPS
PREPARING THE TRIP
• Validate with your interlocutor if 
the visit/meeting can take place 
and inform yourself about the sa-
fety rules you will have to follow.
• Consult information from credib-
le sources on the possible number 

of cases and whether there are 
constraints to access the specific 
site you wish to visit.
DURING THE TRIP
• Follow the instructions of the au-
thorities.
• Keep your social distance.
• Avoid greetings with physi-
cal contact.
• Avoid crowded places, taking 
only the necessary breaks.
• Wash and disinfect hands fre-
quently.
• If you feel any symptoms, let your 
manager or coordinator know im-
mediately.
• Record the places you visit, if pos-
sible with the name of the inter-
locutors or third parties you have 
contacted.
AFTER THE TRIP
Monitor your body temperature 
regularly at least twice a day;
If you develop any symptoms, mild 
cough or low fever, isolate yourself, 
call SNS24 and inform your mana-
ger immediately.
RETURN TO PERSONAL LIFE
WHEN ENTERING THE HOUSE
• Clean the door handles or the 
lift panel, if any;
• Try not to touch anything before 
washing your hands;
• Take off your shoes and leave 
them in the lobby;
• Leave your wallet, keys and other 
objects in a box in the lobby;
• Disinfect the mobile phone;
• When you take your animal 
out, wipe its paws before it en-

Defina antecipadamente 
os locais e vá em alturas 
de menor afluência

Define them in advance and 
go at lower turnout times

A recomendação geral é 
manter as regras de higiene

The general 
recommendations is to 
keep the hygiene rules

Use máscara para proteger a si e outras pessoas 
/ Wear a mask to protect yourself and others
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ters the house;
• Put the outer clothing in a bag, 
preferably washing at more 
than 60 °C;
• Wear gloves to clean the objects.
EXIT HOME PLANNING
BEFORE LEAVING HOME
• Plan your exits. 
• Define them in advance and go 
at lower turnout times.
• Draw up a shopping list to take 
less time.
• If possible, choose to shop online.
• If you go out to a restaurant, make 
sure you have a table and time.
• Take a mask and disinfectant.
• If you go shopping, bring your 
own bags.
• Before you leave home think 
carefully: do you have any 
symptoms?
AFTER LEAVING HOME
• Going to places with few people.
• Clean your hands often.
• Disinfect commonly used surfa-
ces frequently.
• Avoid using money to pay, sin-
ce it is a great transmitter of mi-
croorganisms.
• If you have to sneeze or cough, 
do the forearm or use a disposa-
ble tissue.
COMMON QUESTIONS
1-Can I get infected with the su-
permarket products?
The general recommendations 
is to keep the hygiene rules and 
wash your hands with soap and 
water when you arrive from the 
supermarket, avoiding touching 

your face with your hands. Even 
so, the risk of contamination is 
not zero, so as a precaution, it is 
better to clean everything that 
is not porous.
Use a clean cloth soaked in a 
solution of two spoonfuls of 
bleach per liter of water, also 
disinfecting the surfaces where 
the packages have been.
2 - Can I reuse the plastic bags?
It is best to wash them with 
soap and water and leave 
them to dry on the clothesline.
The cloth bags should also 
be washed.

3 - Can I become contaminated 
by food intake?
There is no evidence that this can 
happen, but it is best to wash your 
food well and wash your hands 
before and after cooking. The 
most important thing is never to 
forget to wash your hands, since 
they are the main vehicle of trans-
mission of the virus.
4 - Can I get contaminated with 
notes and coins?
You need to wash your hands 
right after handling these kinds 
of objects. It is best to pay with an 
electronic card, contact less or via 

mobile phone whenever possible.
5 - What if I receive an order or 
food on my own?
It is important to always keep 
the safety distance from the 
courier who makes the delivery 
and wash your hands right af-
ter removing the product from 
the package. Ideally, you should 
clean that same product and 
wash your hands again.
6 - How to clean the house?
It is important to keep houses airy, 
since lack of fresh air is a factor 
that favors the transmission of the 
virus. You should also clean the 
surfaces on which you frequently 
touch: tables, chairs, door handles, 
toilet, switches, among others.
7 - What forms of disinfection are 
effective?
Bleach diluted in water is very 
effective, as is the application of 
alcohol with a cloth. An alcohol-
-based solution can also be used 
to disinfect small surfaces or per-
sonal items. To do this, simply add 
70 ml of alcohol 96% (blue cap) 
with 30 ml of water.
8 - And the phone?
To clean it you can use dilu-
ted alcohol, avoiding going 
through the charging, exit and 
sound input zones.
9 - Is it possible to get contagious 
in the street?
Leave your shoes at the door or in 
an area dedicated to the effect at 
the entrance of the house to avoid 
contamination.

Evite usar dinheiro para 
pagar, uma vez que é um 
grande transmissor de 
microrganismos

Avoid using money to pay, 
as it is a great transmitter 
of microorganisms

Se tiver que espirrar 
ou tossir, faça o para o 
antebraço ou utilize um 
lenço descartável

If you have to sneeze or 
cough, do the forearm or 
use a disposable tissue

Aplique álcool em gel nas mãos com frequência
/ Apply alcohol gel to your hands frequently
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Esperanca Cahango, Auditora Interna e Directora de Compliance / Intern Audit 

and Compliance Director

,

EVOLUÇÃO NECESSÁRIA: 
O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA
NECESSARY EVOLUTION: OUR CODE OF CONDUCT

Transparência, moral e ética em cada processo
Transparency, morals and ethics in each process

Sandra Mendes no atendimento 
aos clientes internos 
/ Sandra Mendes customer 
servicing internal clientes

o contexto actual a ética, 
a moralidade e a transpa-
rência tornaram-se temas 

bastante pertinentes e de capital 
importância, quer a nível das socie-
dades quer a nível das empresas. 
Cada vez mais, os líderes empresa-
riais percebem que esses factores 
de competitividade determinam 
a moral e a conduta dentro das 
empresas. Nesse contexto, a Direc-
ção da SOGESTER, empreendeu 
grande esforço e em 2019 aprovou 
o seu Código de Conduta, docu-
mento que contempla o conjunto 
de regras e princípios orientadores 
das acções dos seus trabalhadores, 
de um modo geral, as inter-rela-
ções laborais, a sua interação com 
funcionários governamentais e 
com terceiros (fornecedores, clien-
tes, etc.) e também com candida-
tos em processo selectivo, visando 
assegurar a integridade financeira 
no que toca aos controlos e re-
latos financeiros, ao combate ao 
branqueamento de capitais e para 
evitar fraudes.  De igual modo a 
Direcção da SOGESTER criou o Ga-
binete de Compliance (Conformi-
dade) e o Comitê de Ética que terá 
dentre inúmeras atribuições, tem a 
responsabilidade de acompanhar 
a divulgação e cumprimento do 
Código de Conduta em todas as 
àreas da empresa.
Neste momento, estamos a distri-
buir o Código de Conduta aos ges-
tores na Boavista, ICD do Panguila 
e Namibe. Também estamos a 

nos preparar para ministrarmos 
sessões de esclarecimentos aos 
gestores e estes posteriormen-
te terão a missão de transmitir e 
esclarecer as matérias reflectidas 
no Código aos seus colaborado-
res directos. Estamos também a 
avaliar a disponibilização do do-
cumento na intranet, para que 
todos os trabalhadores tenham 
acesso e conheçam o seu con-
teúdo, podendo assim, monitorar 
a conduta dos seus líderes.
A adequação e implementação 
efectiva dos procedimentos inter-
nos em nome da lisura e das boas 
práticas e a adopção de condutas 

N

Código de Conduta da SOGESTER / SOGESTER Code of Conduct

inquestionáveis são fundamen-
tais para manutenção de boa 
imagem diante dos stakeholders, 
ajudando a preservar a imagem 
da empresa e dos seus trabalha-
dores de diversas situações.
Por isso, todos sem excepção, 
devem comprometer-se nes-
sa empreitada. Termino deixan-
do palavras de nosso Chairman na 
sua nota introdutória ao Código de 
Conduta da SOGESTER:
 “Eu espero que cada emprega-
do tome sempre a decisão cer-
ta e que nunca, em caso algum, 
comprometa os nossos valores 
ou integridade”.
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IN THE CURRENT context, ethi-
cs, morality and transparency 
have become very relevant and 
very important issues both at 
the level of society and at com-
panies. Increasingly, business 
leaders realize that business 
ethics is a competitive factor 
and determines morale and 
conduct within companies.
Not wanting to act on the side-li-
nes of the current dynamics, the 
SOGESTER Board made a great 
effort and in 2019 approved its 
Code of Conduct, a document 
that covers the set of rules and 
guiding principles of the actions 
of its employees, in general terms 
, to inter-labour relations, their in-

teraction with government offi-
cials and third parties (suppliers, 
customers, etc.) and even with 
candidates in a selective pro-
cess, aiming to ensure financial 
integrity with regard to controls 
and financial reporting, to com-
bat money laundering and pre-
venting fraud.
Likewise, SOGESTER’s Mana-
gement created the Com-
pliance Office and the Ethics 
Committee, which will have, 
among numerous attributions, 
the responsibility to monitor 
the disclosure and compliance 
with the Code of Conduct in all 
areas of the company.
We are currently distributing the 

Code of Conduct to managers 
in Boavista, ICD do Panguila and 
Namibe. We are also preparing to 
provide managers with clarification 
sessions in due course and they 
will subsequently have the mis-
sion of transmitting and clarifying 
the matters reflected in the Code 
to their direct employees. Making 
good use of the available technolo-
gy, we are evaluating the possibility 
of making the document available 
on the intranet, so that all workers 
have access and know its content 
and can be able to monitor the 
conduct of their leaders.
The adequacy and effective im-
plementation of internal proce-
dures in the name of fairness and 

good practices and the adoption 
of unquestionable conduct are 
fundamental for maintaining a 
good image before stakeholders, 
helping to preserve the image of 
the company and its workers in 
different situations.
That is why everyone, without 
exception, must commit to 
this endeavour.
I end by leaving words from 
our Chairman in his introduc-
tory note to the SOGESTER 
Code of Conduct:
“I hope that each employee al-
ways makes the right decision 
and that he will never, under any 
circumstances, compromise our 
values or integrity”

Responsabilidade de 
monitorar a divulgação 
e conformidade com o 
Código de Conduta em 
todas as áreas da empresa

Responsibility to monitor 
the disclosure and 
compliance with the Code 
of Conduct in all areas of 
the company

Documento que inclui 
o conjunto de regras e 
princípios que orientam 
as acções de seus 
trabalhadores

Document that includes 
the set of rules and 
principles guiding the 
actions of its workers

Trabalhadores da SOGESTER Luanda
/ SOGESTER Luanda employees
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Laura Lussoke, Analista de 

Negocios / Business Analyst´

EFEITOS ECONÓMICOS 
DE UMA CRISE DE 

SAÚDE PÚBLICA
ECONOMIC EFFECTS OF A 

PUBLIC HEALTH CRISIS

Oportunidade 
de crescermos 

socialmente
Opportunity to 

grow socially

uando a COVID-19 esti-
ver sob controlo as pes-
soas vão optar por um 

estilo de vida mais carinhoso e 
de entreajuda, por uma econo-
mia menos gananciosa e egoís-
ta, mais amável e ambientalista.
Grande parte da economia 
mundial estremeceu. A econo-
mia mundial estacou num terri-
tório totalmente desconhecido 
tanto para macroeconomistas, 
mais familiarizados em analisar 
de que forma as taxas de juro 
poderão influenciar o emprego, 
como para economistas da saú-
de, com pouca experiência em 
modelar uma pandemia deve-
ras ameaçadora e nefasta.
Angola não é excepção e está 
a trabalhar incessantemen-
te para evitar que a COVID-19 
se espalhe pelo país, fechan-
do as fronteiras e tomando as 
precauções necessárias para 
impedir que os casos regista-
dos em Luanda se propaguem 
para outras províncias.
Antes da suspensão das viagens 
aéreas à 20 de Março, o Governo 
de Angola estabeleceu locais de 
quarentena para que todas as 
pessoas que chegassem a An-
gola com sintomas ou que tives-
sem viajado para países estran-
geiros desde o início do surto 
ficassem 14 dias em quarentena 
obrigatória à chegada ao país, 
independentemente da sua na-
cionalidade. Angola aumentou 

também a vigilância em todas 
as suas fronteiras, não apenas 
contra a COVID-19 mas contra 
muitas outras doenças, como 
ébola, malária e febre-amarela. 
Convém não esquecer que estas 
e muitas outras doenças cau-
sam mais mortes em África do 
que a COVID-19.
Porém, a pandemia veio per-
turbar a nossa economia e os 
economistas acreditam que a 
economia nunca mais será a 
mesma, por causa do aumento 
do desemprego e do número 

Q de sem-abrigos a deambula-
rem pelas ruas à procura de 
comida e de outras formas de 
fazer face à vida.
A SOGESTER, que não se fez 
indiferente a esta realidade, 
está a cumprir todos os proce-
dimentos de saúde e seguran-
ça recomendados para garantir 
que as instalações são desin-
fectadas todos os dias: há gel 
desinfectante para as mãos e 
lavatórios em todas as entradas 
e em muitas outras áreas, distri-
buíram-se máscaras e é obriga-
tório seguir o distanciamento 
social de 2 metros. 
Entretanto, a SOGESTER criou 
mecanismos para importação 
mais de 350.000 artigos como 
máscaras, luvas cirúrgicas, luvas 
de borracha, óculos de protec-
ção e fatos de protecção médica 
que foram doados ao Ministé-
rio da Saúde e alguns parceiros 
localmente como é o caso da 
Maersk Angola, que recebeu 
mais de 2000 mascaras para 
uso interno.
A COVID-19 pode muito bem fi-
car na História como um evento 
de consequências muito supe-
riores às da Grande Depressão, 
com a sua destruição econó-
mica pronta para fazer a Gran-
de Recessão de 2013 parecer 
pequena. Contudo, o pior não 
durará para sempre e os econo-
mistas estão já a falar sobre qual 
será o aspecto da Recuperação.

Muitas outras doenças 
causam mais mortes em 
África do que a COVID-19

Many other diseases cause 
more deaths in Africa than 
COVID-19
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ONCE COVID-19 is under control, 
hopefully people will prefer a more 
caring, cooperative approach to 
life, and a new kind of economy 
that is less based on greed, selfish-
ness and the destruction of Nature, 
and focus more on the economics 
of kindness.
Much of the World economy 
has shuddered to a halt. This is 
new territory for both macroeco-
nomists who are more familiar 
with gauging how interest rates 
might influence employment 
and health economists who have 
little experience in modelling a 
pandemic that is so threatening 
and disruptive.
Angola is not an exception and is 
working hard to prevent the spread 
of COVID-19 around the country, by 
closing the borders and taking the 
necessary precautions to prevent 
the cases recorded in Luanda from 
spreading to other provinces. 
Prior to the suspension of air tra-
vel on March 20, the Angolan Go-
vernment set up quarantine sites 
and anybody irrespective of their 
nationality, who arrived in Angola 
with symptoms, or who had trave-
led to foreign countries since the 
start of the outbreak, had to go 
through a mandatory 14-day qua-
rantine period on arrival. Angola 
also increased the surveillance 
on all its borders not only against 
COVID-19 but also against many 
other diseases, such as Ebola, ma-
laria and yellow fever. Important 

to remember that all these and 
many other diseases cause more 
deaths in Africa than COVID-19. 
However, the pandemic has dis-
rupted our economy and econo-
mists believe that the economy 
will never be the same due to the 
increase of unemployment and 
homeless people wondering arou-
nd looking for food and new ways 
of making a living.
SOGESTER is following the recom-
mended health and safety proce-
dures to ensure all the premises 
are disinfected every day: entran-
ces and many other areas are fully 
equipped with hand sanitiser and 
hand wash facilities, masks have 
been distributed and the 2-metre 
social distancing is mandatory. 
However, SOGESTER has created 
mechanisms to import more than 
350.000 items such as masks, sur-
gical gloves, rubber gloves, protec-
tive glasses and medical protective 
suits that have been donated to 
the Ministry of Health and some 
partners locally, such as Maersk An-
gola who has received more than 
2000 masks for internal use.
COVID-19 may well go down in 
History as an event of consequen-
ces greater than those of the Great 
Depression, with its economic des-
truction ready to make the Great 
Recession of 2013 look small. Ho-
wever even the worst of times will 
not last forever, and economists 
are now debating on how the Re-
covery will look.

SOGESTER doa 2000 mascaras de 
proteção para a Maersk Angola 

/ SOGESTER donates 2000 
masks to Maersk Angola
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NAMIBE DURING COVID-19
NAMIBE EM TEMPOS DE COVID-19

SOGESTER iniciou as 
suas actvidades no Na-
mibe no ano de 2014, 

mais precisamente em 26 de 
Maio com a assinatura do Con-
trato de Concessão, que tem 
duração de 20 anos.
No ano em que a SOGESTER 
Namibe completa 6 anos, o 
Porto do Namibe completa 
63 anos. Nesse momento, 
está com as actividades res-
tringidas devido a actual si-
tuação sanitária do país.

PORTO DO NAMIBE
O Porto do Namibe é um porto 
angolano localizado na cidade 
do Moçâmedes, na província do 
Namibe. Encontra-se na baía 
do Namibe que está ligada ao 
Oceano Atlântico.
O porto é uma entidade pública, 
sendo o estado angolano o res-
ponsável pela sua administração 
por meio da empresa pública 
Empresa Portuária do Namibe. 
A Empresa Portuária do Namibe 
foi instituída para administrar o 

A

licenciamento de terminais para 
carga e descarga, além de termi-
nal de passageiros. 
Junto aos portos de Luanda (Luan-
da), Lobito (Benguela), Soyo (Zaire) 
e Cabinda (Cabinda), formam os 
maiores complexos portuários do 
país. É o maior porto do sul do país. 
O porto é a testa do Caminho de 
Ferro de Moçâmedes, que traz car-
gas desde a cidade do Menongue, 
passando também pelo Lubango, 
província da Huila. Outra ligação 
de escoamento importante é feita 
pela rodovia EN-100.
Surgido como um porto de pesca 
no século século XV, passou a ser 
um porto de tráfico negreiro a par-
tir do século XVII; foi estruturado e 
oficialmente inaugurado em 24 de 
maio de 1957, com a chegada do 
Governador Geral de Angola Ho-
rácio José de Sá Viana Rebelo ao 
Moçâmedes, a bordo do paque-
te Uíge, para lançar o 1º troço das 
obras do porto de cais iniciadas em 
24 de junho de 1954. 
SITUAÇÃO ACTUAL DA PROVÍN-
CIA DO NAMIBE
A província do Namibe é consti-
tuída pelos municípios de Moçâ-
medes, Bibala, Virei, Camucuio e 
Tômbua. A província do Namibe 
situa-se no litoral Sul de Angola, 
sendo limitada a norte pela provín-
cia de Benguela, a leste pela pro-
víncia da Huíla, a oeste pelo ocea-
no Atlântico e a sul pelo rio Cunene 
e pela república da Namíbia. Tem 
uma área aproximada de 57.091 

Protecção e 
segurança 
sempre
Protection and 
security always

Jose Jacinto, Director do 

Terminal da SOGESTER 

no Namibe / Managing 

Director in SOGESTER 

Namibe Terminal 

´

quilómetros quadrados e uma 
fronteira marítima atlântica de cer-
ca de 480 km, a sua população é 
estimada em 600 mil pessoas.
• Política
A equipa governamental é lide-
rada pelo antigo Ministro das Fi-
nanças Archer Mangueira, tendo 
sido nomeado para governador do 
Namibe em Novembro de 2019, 
substituindo o até então Governa-
dor da província do Namibe Carlos 
da Rocha Cruz. Mais recentemen-
te foram nomeadas as vice gover-
nadoras, Carla Tavares, para o Sec-
tor Politico, Social e Económico, e 
Ema Guimarães para os Serviços 
Técnicos  e Infra-Estruturas.
• Económica
A província tem beneficiado do 
Plano Integrado de Intervenção 
dos Municípios, com 46 projectos. 
Na carteira consta a construção e 
ampliação de 17 centros e postos 
de saúde, 14 escolas, a melhoria e 

aquisição de equipamentos do 
saneamento básico e iluminação 
pública, sistemas de água, chim-
pancas, represas e terraplanagem 
das vias de acesso.
Consta ainda a aquisição de 
equipamentos como retroesca-
vadoras, tractores, contentores e 
outros meios para a recolha de 
resíduos sólidos.
• Social
As limitações impostas pelo actual 
cenário protagonizado pelo novo 
coronavírus, vem agravar as ques-
tões sociais existentes. 
O principal meio de subsistência 
do Namibe está associado ao mar, 
pesca de produtos do mar, sendo 
que os intervenientes dependem 
de uma renda diária.
MEDIDAS TOMADAS AO COMBA-
TE DO COVID 19   
Nesse âmbito e com a perspecti-
va de informar os seus colabora-
dores, a Sogester-Namibe come-
çou no dia 13 de Março de 2020 a 
fixar nas vitrinas, informações ou 
pósteres com diversas informa-
ções sobre corona vírus.
Importa salientar que esta infor-
mação começou a ser passada 
nas reuniões de segurança, afim 
de sensibilizar todos os colabo-
radores os pontos mencionados 
acima sobre prevenção e trans-
missão desta doença.
Com o objectivo de controlar even-
tuais vectores de transmissão do 
COVID-19, na data de 16 de Março 
começamos a usar o álcool-gel nos 

O principal meio de 
subsistência do Namibe 
está associado ao mar

Namibe’s main livelihood is 
associated with the sea

Terminal SOGESTER Namibe
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pontos biométricos.
Foram também tomadas medidas 
de segurança no que diz respeito 
ao refeitório, mudando o layout ou 
arrumação, bem como colocação 
de fita reflectora no chão para que 
haja o necessário distanciamento. 
Também foi sensibilizada a equipa 
prestadora de serviços de refeitório 
a 20 de Março. Adicionalmente, 
definiu-se que apenas entrariam 
05 pessoas de cada vez, e perma-
necer apenas 20 pessoas no inte-
rior, para se evitar contágio e pro-
pagação do COVID 19.
Por causa do número crescente 
de casos e óbitos em todo mun-
do, no dia 24 de Março a Direção 
da Sogester-Namibe realizou uma 
reunião de emergência, com o ob-
jectivo de tomar medidas sobre a 
redução do pessoal e a manuten-
ção dos serviços mínimos.
A 25 de Março a Sogester-Nami-
be, através do seu Departamen-
to de Higiene Saúde Segurança 
e Ambiente do Namibe, colocou 
ao longo do terminal 6 pontos 
de lavagem das mãos para faci-
litar a higienização, como medi-
das preventivas para evitar con-
tágio da COVID-19.
Nesta mesma data, recebemos a 
visita do governador do Namibe, 
afim de constatar a aplicação pela 
Sogester das medidas de seguran-
ça decretadas pelo Governo.
Decretado o Estado de Emergên-
cia a 26 de Março, a Sogester-Na-
mibe tomou medidas para colocar 

à disposição dos seus colaborado-
res, credenciais de autorização de 
circulação na via pública, dentro 
dos horários de trabalho e de acor-
do com os turnos.
De maneira geral podemos di-
zer que desde o começo da 
pandemia da corona vírus e o 
decreto do Estado de Emergên-
cia foram tomadas as seguintes 
medidas preventivas:
• Criação de uma comissão de 
acompanhamento ao COVID-19.
• Identificação de um espaço para 
assistência, em caso de suspeita.
• Distribuição de baldes com água 
em todos os pontos do terminal 
para a lavagem obrigatória das 
mãos com água e sabão.

• Pontos de Álcool em Gel, inclusive 
na entrada do terminal.
• Rastreio diário de temperatura à 
entrada à todos os funcionários, co-
laboradores e visitantes.
• Pulverização dos principais pon-
tos de circulação de pessoas, bem 
como escritórios, shuttle, corri-
mãos e maçanetas.
• Fixação de panfletos informativos.
• Redução do número de funcio-
nários, apenas mantendo o neces-
sário para os serviços mínimos. 
• DDS (Diálogo Diário de Segurança) 
com os temas do COVID-19.
Por forma a diminuir o número de 
contactos de pessoas que solicitam 
os nossos serviços criamos os seguin-
tes procedimentos temporários:

• Criação de um endereço eletró-
nico para os clientes enviarem 
os documentos para emissão 
de facturas e recibos aquando 
do pagamento;
• O cliente envia o email, com o 
assunto: “Factura data da taxação 
+ BL (Bill of Landing)”. 
• Em anexo ao email a nota de 
desalfandegamento e o BL. 
• O cliente escreve na nota de de-
salfandegamento a data que pre-
tende retirar e o email para rece-
ber a factura. 
• A SOGESTER emite as profor-
mas ou facturas. 
• Se for cliente a crédito as finan-
ças emitem facturas finais.
• Se for cliente a pronto paga-
mento o taxador manda a pro-
forma no email mencionado na 
Nota de Desalfandegamento. 
• O cliente paga por transferên-
cia ou depósito bancário e envia 
os comprovativos de pagamento 
pela mesma via. 
• A SOGESTER emite o recibo e 
envia ao cliente. De seguida o 
cliente dirige-se ao gate para re-
tirada da mercadoria.
Importa dizer também que 
foram criadas condições para 
a realização de tele-reuniões, 
como por exemplo para concre-
tização do ACT – Acordo Colecti-
vo de Trabalho. 
No mês de Abril tornou-se ne-
cessário começar a reportar a 
nossa capacidade operacional as 
autoridades locais todos os dias, 

assegurando assim que se conti-
nue a manter as medidas de se-
gurança em vigor.
Podemos dizer com certeza que 
no Terminal da Sogester Namibe, 
a situação operativa mantém-se 
calma e controlada, e com o nível 
1 de segurança sem alteração.
Temos recebido navios de acor-
do com o plano de atracação e 
feito os trabalhos de carga e des-
carga de contentores de 20 e 40 
pés vazios e cheios.
Também temos permitido a en-
trada de camiões particulares 
para levantamento contentores, 
desde que sejam cumpridas as 
medidas de segurança, inclusive 
o uso obrigatório de máscaras.
Por outro lado, também temos 
mantido os trabalhos de estu-
fagem de granito, pesagem, 
atendimento aos clientes e re-
cepção de blocos de granito 
negro via Caminhos de Ferro 
de Moçâmedes.
Continuamos a manter o com-
bate da pandemia COVID-19, 
fazendo a gestão do stock de 
frascos de álcool em Gel, másca-
ras com filtro, dos 6 pontos com 
água e sabão para lavagem obri-
gatória das mãos, luvas latex e 
batas de protecção.
Por isso, apesar de até agora a 
província do Namibe não registar 
casos de COVID-19, enquanto a 
pandemia durar, nós continuare-
mos a manter as medidas de pre-
venção contra o Covid -19.

A situação operativa no 
Namibe mantém-se calma 
e controlada, e com o 
nível 1 de segurança, sem 
alteração

Funcionários da SOGESTER aplicando as medidas de segurança no dia-a-dia
SOGESTER employees applying security measures on a daily basis
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was structured and officially inau-
gurated on May 24, 1957, with the 
arrival of the Governor General of 
Angola Horácio José de Sá Viana 
Rebelo in Moçâmedes, on board 
the Uíge ship, to launch the 1st sec-
tion of the works of the quay port 
that started on 24 June 1954.
CURRENT SITUATION OF NAMIBE
The province of Namibe is consti-
tuted by the municipalities of Mo-
zambique, Bibala, Virei, Camucuio 
and Tômbua. The province of Na-
mibe is located on the southern 
coast of Angola, being limited to 
the north by the province of Ben-
guela, to the east by the province 

SOGESTER STARTED its activities 
in Namibe in 2014, more precisely 
on 26 May with the signing of the 
Concession Contract that has a du-
ration of 20 years.
In the year that SOGESTER Na-
mibe turns 6, Port of Namibe turns 
63. Allusive activities were restrict-
ed due to the country’s current 
health situation.
PORT OF NAMIBE
The Port of Namibe is an Angolan 
port located in the city of Moçâme-
des, in the province of Namibe. It is 
found in the bay of Namibe, which 
is connected to the Atlantic Ocean.
The port is a public entity, the An-
golan state being responsible for 
its administration through the 
public Namibe Port Company. 
The Namibe Port Company was 
established to administer the li-
censing of terminals for loading 
and unloading, in addition to the 
passenger terminal. Next to the 
ports of Luanda (Luanda), Lobito 
(Benguela), Soyo (Zaire) and Cab-
inda (Cabinda), form the largest 
port complexes in the country. It is 
the largest port in the south of the 
country. The port is the forehead 
of the Railroad of Moçâmedes, 
which brings cargo from the city of 
Menongue, also passing through 
Lubango, province of Huila. Anoth-
er important outflow connection 
is made via the EN-100 highway. 
Emerged as a fishing port in the 
15th century, it became a port for 
slave traffic from the 17th century; 

of Huíla, to the west by the Atlan-
tic Ocean and to the south by the 
Cunene River and the Republic of 
Namibia. It has an area of approx-
imately 57.091 square kilometers 
and an Atlantic maritime border of 
about 480 km, its population is es-
timated at 600 thousand people.
• Policy
The government team is led by 
former Minister of Finance Archer 
Mangueira, having been nominat-
ed for governor of Namibe in No-
vember 2019, replacing the previ-
ously governor of Namibe  Carlos 
da Rocha Cruz. More recently, the 
Vice Governors Carla Tavares, were 

nominated for the Political, Social 
and Economic Sector, and Ema 
Guimarães for Technical Services 
and Infrastructure.
• Economical
The province has benefited from 
the Integrated Municipal Inter-
vention Plan, with 46 projects. The 
portfolio includes the construction 
and expansion of 17 health centers 
and posts, 14 schools, the improve-
ment and acquisition of basic san-
itation and public lighting equip-
ment, water systems, dams and 
earthworks for access roads.
There is also the acquisition of 
equipment such as backhoes, trac-

tors, containers and other ways for 
the collection of waste solid.
• Social
The limitations imposed by the 
current scenario led by the new 
coronavirus, aggravate the existing 
social issues.
Namibe’s main means of subsis-
tence is associated with the sea, 
fishing for sea products, and the 
players depend on a daily income.
MEASURES TAKEN TO COMBAT 
COVID 19
In this context and with the per-
spective of informing its employ-
ees, Sogester-Namibe began on 
March 13, 2020 to display informa-
tion or posters with various infor-
mation about the corona virus on 
the windows.
It should be noted that this in-
formation started to be passed 
on at safety meetings, in order 
to make all employees aware 
of the points mentioned above 
about prevention and transmis-
sion of this disease.
With the aim of controlling eventu-
al transmission vectors of COVID-19, 
on the 16th of March we started us-
ing alcohol-gel in biometric points.
Security measures were also taken 
with regard to the cafeteria, chang-
ing the layout or arrangement, as 
well as placing reflective tape on 
the floor so that there is the nec-
essary distance. The cafeteria ser-
vice team was also prepared on 20 
March. Additionally, it was defined 
that only 5 people would enter at 

The operational situation 
in Namibe remains calm 
and controlled, and with 
security level 1, unchanged

Controlo para medir a temperatura na entrada da SOGESTER 
/ SOGESTER temperature control at the gate

Ponto de desinfecção de mãos / Hand sanatizer point
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a time, and only 20 people would 
remain inside, to avoid contagion 
and spread of COVID 19.
Due to the increasing number of 
cases and deaths in the worldwide, 
on March 24th the Sogester-Na-
mibe Board held an emergency 
meeting, with the aim of taking 
measures on the reduction of peo-
ple and the maintenance of mini-
mum services.
On March 25, Sogester-Namibe, 
through its Department of Hygiene, 
Health, Safety and Environment of 
Namibe, placed 6 hand washing 
points along the terminal to facilitate 
hygiene, as preventive measures to 
avoid contagion from COVID-19.

On the same date, we received a 
visit from the Governor of Namibe, 
in order to verify the application by 
Sogester of the security measures 
enacted by the Government.
The State of Emergency was 
decreed on March 26, so, 
Sogester-Namibe took mea-
sures to make available to its 
employees credentials for au-
thorization to circulate on pub-
lic roads within working hours 
and according to shifts.
In general, we can say that since 
the beginning of the corona virus 
pandemic and the State of Emer-
gency decree, the following pre-
ventive measures have been taken:

• Creation of a monitoring commit-
tee for COVID-19.
• Identification of a space for assis-
tance, in case of suspicion.
• Distribution of buckets of water at 
all points of the terminal for man-
datory hand washing with soap 
and water.
• Points of Alcohol Gel, including at 
the entrance to the terminal.
• Daily temperature tracking at the 
entrance to all employees, collabo-
rators and visitors.
• Spraying the main points of circu-
lation of people, as well as offices, 
shuttle, handrails and door han-
dles.
• Fixing informative pamphlets.

• Reduction in the number of em-
ployees, just keeping what is nec-
essary for minimum services.
• DDS (Daily Security Dialogue) with 
COVID-19 themes.
In order to reduce the number of 
contacts of people requesting our 
services, we have created the fol-
lowing temporary procedures:
• Creation of an electronic address 
for customers to send documents 
for issuing invoices and receipts 
when paying;
• The customer sends the email, 
with the subject: “Invoice taxation 
date + BL (Bill of Landing)”.
• Attached to the email is the cus-
toms clearance note and the BL.
• The customer writes on the cus-
toms clearance note the date he 
wants to withdraw and the email 
to receive the invoice.
• SOGESTER issues preforms 
or invoices.
• If you are a credit customer, fi-
nances issue final invoices.
• If you are a prompt customer, the 
taxpayer sends the preform in the 
email mentioned in the Customs 
Clearance Note.
• The customer pays by bank trans-
fer or deposit and sends proof of 
payment using the same method.
• SOGESTER issues the receipt and 
sends it to the customer. Then the 
customer goes to the gate to col-
lect the goods.
It is also important to say that con-
ditions were created for the realiza-
tion of tele-meetings, for example 

the implementation of the ACT 
(Collective Labor Agreement).
In April, it became necessary to 
start reporting our operational 
capacity to local authorities every 
day to ensuring that the security 
measures in place continue to 
be maintained.
We can say with certainty that at 
the Sogester Namibe Terminal, the 
operational situation remains calm 
and controlled, and with security 
level 1 unchanged.
We have received ships accord-
ing to the mooring plan and car-
ried out the loading and unload-
ing of 20 and 40 feet empty and 
full containers.
We have also allowed private 
trucks to pick up containers, as 
long as safety measures are com-
plied with, including the manda-
tory use of masks.
On the other hand, we have also 
continued to work on granite stuff-
ing, weighing, customer service 
and receiving black granite blocks 
by the Moçâmedes Railways. 
We continue to fight the COVID-19 
pandemic, managing the stock 
of alcohol gel bottles, filter masks, 
the 6 points with soap and water 
for mandatory hand washing, latex 
gloves and protective gowns.
Therefore, although the province 
of Namibe has so far not recorded 
cases of COVID-19, as long as the 
pandemic lasts, we will continue 
to maintain preventive measures 
against COVID-19.

Mesmo sem casos no 
Namibe, continuaremos 
a manter medidas 
preventivas contra o 
COVID-19

Even without cases in 
Namibe, we will continue 
to maintain preventive 
measures against COVID-19

Desinfecção de áreas com o acesso comum 
/ Sterilization of common access areas

DDS aplicando as regras de distanciamento social / DSD applying the rules of social distancing
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Capitao Kaj Brodersen
~

CAPITÃO KAJ BRODERSEN
EM VISITA A ANGOLA - PARTE 1
CAPTAIN KAJ BRODERSEN VISITING ANGOLA - PART 1

Uma visão do nosso país de quem viaja o mundo 
A view of our country from those who travel the world

ui abordado pela SOGES-
TER há pouco mais de 
um ano no sentido de sa-

berem se estaria interessado em 
viajar para Angola com o intuito 
de desenvolver um novo sistema 
seguro para o carregamento, fixa-
ção e distribuição do peso de blo-
cos de granito em contentores.
No início fiquei um pouco hesi-
tante pois nunca tinha trabalha-
do em Angola e o meu conheci-
mento do país era limitado. Não 
sabia nada sobre a sua história, 
natureza ou infra-estruturas nem 
sobre os seus habitantes.
Contudo, depois de algumas 
horas e inúmeras pesquisas no 
Google sobre Angola, seguidas 
de uma longa conversa com 
Frans Jol, tomei uma decisão. 
Tenho de admitir que as infor-
mações novas que adquiri, a mi-
nha curiosidade, o interesse que 
tenho em conhecer e em traba-
lhar com pessoas e culturas no-
vas, combinados com a oportu-
nidade de explorar um país novo 
e o seu povo, me convenceram a 
viajar para Angola para trabalhar 
com a equipa da SOGESTER.
Preparei-me o melhor que pude 
continuando a pesquisar infor-
mações e factos novos sobre An-
gola, em particular sobre Luanda 
e Namibe; em simultâneo, fiquei 
também a saber mais sobre a 
SOGESTER e sobre a tarefa que 
tinha concordado realizar.
Neste artigo irei focar-me so-

bretudo na experiência de ser 
estrangeiro de visita a Angola 
pela primeira vez, na oportuni-
dade que isso me deu de tra-
balhar e socializar com muita 
gente com muitas competên-
cias diferentes, e nas barreiras 
linguísticas que enfrentei.
Os preparativos para a viagem 
correram bem, excepto o pedi-
do de visto. Como o pedido foi 
feito num país escandinavo, foi 
um pouco complicado pois im-
plicou muita documentação, 
convites, voos e reservas de ho-
téis. Por fim, o pedido teve de 
ser processado pela Embaixada 

F

Capitão Kaj Brodersen / Captain Kaj Brodersen

de Angola em Estocolmo, que 
demorou quase um mês a apro-
var e a emitir o visto.
Penso que este processo comple-
xo pode ser uma das razões pe-
las quais muitos turistas optam 
por não visitar Angola. No entan-
to, pessoalmente acredito que 
a maioria dos turistas simples-
mente não tem noção do país 
fantástico que é Angola, o que é 
uma pena. Angola tem uma vida 
selvagem diversificada, praias 
de classe mundial, excelentes 
programas de excursões (por ex. 
caminhadas e pesca) e as pes-
soas são simpáticas e prestáveis. 

Luanda
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Descobri que o país tem muito 
para oferecer e estou convencido 
de que Angola poderia ser um 
destino turístico extremamente 
atractivo se houvesse um planea-
mento mais eficiente, melhores 
estratégias de marketing e publi-
cidade mais eficaz.
Quando cheguei a Angola fiquei 
impressionado com a forma or-
ganizada e simpática como de-
correu a minha entrada no país, 
desde a chegada ao aeroporto 
de Luanda, passando pela verifi-
cação da vacinação contra febre-
-amarela, pelos serviços de imi-
gração e pela alfândega, até ao 
transfer para o meu hotel.
A nível profissional, as boas vindas 
e a apresentação dos terminais 
da SOGESTER feita pelo Departa-
mento de Saúde, Segurança, Pro-
tecção e Ambiente foram boas 
e abrangeram todos os aspec-
tos de segurança e normas dos 
terminais, tanto no terminal de 
Luanda como do Namibe.
O primeiro contacto com as equi-
pas com as quais iria trabalhar foi 
muito acolhedor, o que me agra-
dou imenso. Gostei muito de tra-
balhar com a equipa do Namibe 
durante as minhas duas visitas ao 
local. Foi uma experiência ines-
quecível trabalhar com as duas 
equipas; ambas foram muito 
amáveis, cooperantes, entusias-
tas e interessadas em aprender 
novas tecnologias, obter apoio ou 
adquirir conhecimento adicional. 

A barreira linguística não foi mui-
to difícil de ultrapassar. Quando 
não conseguia fazer me entender 
em inglês, continuava no meu 
péssimo espanhol ou no meu 
ainda pior português e se, mes-
mo assim, continuasse a não con-
seguir passar a mensagem, opta-
va por desenhar no meu caderno 
de notas e todos os problemas de 
comunicação ficavam resolvidos.
Além de me apresentarem à 
culinária angolana almoçando 
e jantando comigo diariamente, 

as pessoas com quem trabalhei 
levaram-me a fazer bastantes 
excursões nas férias e aos fins-
-de-semana. Tive muita sorte em 
ser convidado para visitar muitos 
locais diferentes e escreverei aqui 
um pouco sobre muitos desses 
locais. Gostei de praticamente 
toda a comida que me foi servi-
da, embora por vezes não fizesse 
ideia o que estava a comer nem 
quais os ingredientes. Esta expe-
riência foi memorável e sinto mui-
tas saudades, aqui na Dinamarca 

enquanto escrevo este artigo, a 
pensar em todos vós e nos bons 
momentos que passámos juntos.
Nos restaurantes ou bares, havia 
sempre uma televisão, muitas 
vezes até várias, uma sintonizada 
nas notícias locais e uma sempre 
a transmitir futebol. Praticamen-
te todos os homens com quem 
falei em Angola tinham um exce-
lente conhecimento do futebol 
mundial e dos clubes de futebol, 
principalmente dos países euro-
peus. Sabiam todos os resultados, 
quem marcou os golos, quem es-
tava a jogar bem e quem não es-
tava, bem como os jogos futuros, 
transferências e outros mexericos 
ligados ao futebol, por isso tínha-
mos sempre algo em comum so-
bre o que conversar.
Numa das próximas edições da 
revista Panorama irei escrever 
mais detalhadamente sobre o 
trabalho que está a ser feito no 
Namibe, quando estiver concluí-
do. Esse trabalho incluirá a altera-
ção na parte da zona do terminal 
usada para consolidação de gra-
nito em contentores. Além de ler 
bons livros, resolver palavras-cru-
zadas e ver televisão, continuarei 
também a escrever sobre o meu 
tempo livre e fins-de-semana 
passados em Angola. Espero que 
gostem deste artigo e dos artigos 
futuros e mal posso esperar por 
voltar a ver muitos de vós. Entre-
tanto, mantenham-se em segu-
rança e protejam-se da COVID-19!

Estou convencido de 
que Angola poderia ser 
um destino turístico 
extremamente atractivo

I am convinced that 
Angola could be an 
extremely attractive tourist 
destination

 Operação de Granito / Granite Operation Capitão Kaj Brodersen no terminal da SOGESTER Namibe / Kaj Brodersen in the terminal at SOGESTER Namibe
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different skills, and the language 
barriers I faced.
Preparation for the journey went 
smoothly, except for the Visa 
application. From a Scandina-
vian country it was somewhat 
complicated because it involved 
lots of documentation, invita-
tions, flights and hotels booking. 
Finally, the application had to 
be processed through the An-
golan Embassy in Stockholm, 
which took almost one month to 
approve and issue the Visa.
I think that this complex process 
may be one of the reasons why 
many tourists do not choose to visit 
Angola. However, I also personally 
believe that the majority of tourists 
are simply not aware of what a fan-

tastic country Angola is, which is 
most unfortunate. Angola has a 
diverse wildlife, world class bea-
ches, excellent excursions (e.g. hi-
king and fishing) and the people 
are friendly and helpful. I found 
that the country had so much 
to offer and I am confident that 
Angola could be an extremely 
attractive destination for tourists 
if there was more efficient plan-
ning, improved marketing and 
more effective advertising.
When I arrived in Angola, I was 
impressed at how organised and 
friendly my entry to the country 
was, from arriving at Luanda air-
port, passing through the medical 
yellow fever check, through immi-
gration and customs, to pick up 

I WAS APPROACHED by SOGES-
TER a little more than a year ago 
and asked if I was interested in tra-
velling to Angola to develop a new 
safe system for loading, blocking 
bracing and weight distribution of 
granite blocks in containers.
At the beginning I was a little 
hesitant as I had never worked 
in Angola, so I had only a limited 
knowledge about the country. 
I knew nothing of its history, its 
nature, its infrastructure or the 
people living there.
However, after a few hours and nu-
merous searches on Google about 
Angola, followed up by a long con-
versation with Frans Jol, my mind 
was made up. I have to admit that 
my newly acquired information, 
my curiosity, my interest in mee-
ting and working with new people 
and new cultures, combined with 
an opportunity to explore a new 
country and its people, convinced 
me to travel to Angola to work with 
the SOGESTER team.
I prepared myself as best as I could 
by continuing to find new informa-
tion and facts about Angola, parti-
cularly Luanda and Namibe; at the 
same time I also found out more 
about SOGESTER and the task I 
had agreed to perform.
In this article I will concentrate 
more on the experience of being 
a foreigner visiting Angola for the 
first time, and the opportunity it 
gave me for working and sociali-
sing with many people with very 

and transfer to my hotel.
On a professional level, the welco-
me and introduction to the SO-
GESTER terminals by the HSSE 
Department was good and cove-
red all aspects of the safety and 
terminal rules in both the Luanda 
and Namibe terminals.The intro-
duction to the teams I would be 
working with was most welco-
ming which was very much appre-
ciated. I really enjoyed working 
with the Namibe team during my 
two visits there. It was an unforget-
table experience working together 
with the two teams; they were very 
accommodating, cooperative, en-
thusiastic and interested in lear-
ning new technology or obtaining 
support or additional knowledge.

The language barrier was not too 
difficult to overcome. If I could not 
be understood in English, I con-
tinued with my lousy Spanish or 
my even worse Portuguese, and if 
I was still unsuccessful, then sket-
ching with the note pad and pen-
cil came in use, and all communi-
cation issues were resolved.
In addition to introducing me to 
Angolan cooking by having lunch 
and dinner together each day, the 
people I worked with took me out 
on quite a few excursions on holi-
days and week-ends. I was so for-
tunate to have been invited to visit 
many different places and I will be 
writing here a little about many 
of those sites. I enjoyed more or 
less all the food I was served, even 

though sometimes I had no idea 
what I was eating or what was in 
it. This was a most memorable ex-
perience and something I miss as 
I sit here in Denmark writing this 
article, thinking of you all and the 
good times we spent together.
When visiting a restaurant or 
bar, there was always a televi-
sion, or often quite a few, one 
running local news, and for sure 
one with football. Almost every 
man I talked to in Angola had 
an excellent knowledge of world 
football and club football mainly 
from European countries. They 
knew all of the results, who sco-
red the goals, who was playing 
well and who was not, as well 
as the future matches, transfers 
and other football gossip, so 
there was always something in 
common to talk about.
In one of the next issues of Pa-
norama I will write in more de-
tail about the work being done 
in Namibe when it is completed. 
This will include the change to the 
part of the terminal area used for 
stuffing granite into containers. 
Beyond reading lots of good books, 
doing cross-word puzzles and wat-
ching TV, I will also continue to wri-
te about my leisure time and week-
-ends spent in Angola. I hope you 
enjoy this and other future articles 
and I look forward to seeing many 
of you once again. Meanwhile, plea-
se keep safe and protect yourselves 
from COVID-19!

Ilha de Luanda
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balcão da SOGESTER no 
Guiché Único do Porto 
de Luanda é um servi-

ço público de atendimento ao 
cliente que pretende facilitar a 
interacção entre os clientes (des-
pachantes e importadores) e o 
terminal da SOGESTER.
O balcão, existente desde agosto 
de 2011, é a imagem da empre-
sa e o primeiro contacto que os 
clientes têm para saber das suas 
mercadorias que se encontram 
na SOGESTER, no terminal da 
Boavista ou no ICD de Panguila. 
Este balcão atende mais de 70% 
dos clientes da SOGESTER, que 

levantam mercadorias e pagam 
as suas facturas no Guiché Úni-
co do Porto de Luanda, e é por aí 
que passa o nosso maior volume 
de facturação e recebimentos.
Desde 2011 muitos foram os em-
pregados que passaram por este 
balcão, contribuindo com o seu 
profissionalismo para o cresci-
mento deste núcleo fundamen-
tal da Empresa. Contudo, neste 
momento gostaríamos de mani-
festar aqui o nosso agradecimen-
to e profundo reconhecimento 
a alguns desses profissionais de 
destaque: Olga Nascimento, Su-
pervisora de Agosto de 2011 a 
Agosto de 2013, e Joana Rodri-
gues, Supervisora de Agosto de 
2013 a Maio de 2019. 
ctualmente o balcão está estru-
turado em dois grandes núcleos: 

O

Guiché para os Clientes Gerais, 
supervisionado por Teresa Neto, 
e Guiché para os Clientes a Cré-
dito, supervisionado por Sandra 
Paiva. Estas duas colegas são ac-
tualmente um pilar fundamen-
tal para a boa imagem e para as 
boas práticas no atendimento 
aos clientes, área com capacida-
de para 14 colaboradores. Apesar 
dessa capacidade, a reforma de 
quatro colegas fez com que este 
balcão ficasse desfalcado, haven-
do agora oportunidade de recru-
tar jovens colegas. 
Os oito colaboradores em fun-
ções desdobram-se para manter 
o bom atendimento e a satisfação 
dos clientes. O trabalho é árduo e 
as equipas de atendimento dão 
o seu melhor para processarem a 
facturação corrente e integrarem 
as facturas certificadas. Estes co-
legas são dedicados e motivados 
e sabem que cada cliente aten-
dido com satisfação representa 
uma receita para Empresa e um 
contributo importante para o 
sector logístico de Angola.
MELHORIAS E INOVAÇÃO
A SOGESTER introduziu algumas 
melhorias e inovações no paga-
mento das facturas, para satisfazer 
os clientes, que agora já podem 
pagar facturas por referência em 
qualquer ATM (terminais de Mul-
tiCaixa) do país. Este processo, 
mediante integração automática, 
permite verificar o pagamento no 
momento em que é efectuado 

A SOGESTER introduziu 
algumas melhorias e 
inovações no pagamento 
das facturas

Valdez Bango, Gestor de Contas a Receber / Accounts Receivable Manager

BALCÃO DE ATENDIMENTO DA 
SOGESTER NO PORTO DE LUANDA
SOGESTER SERVICE DESK IN THE PORT OF LUANDA

Atendimento ao cliente rápido e eficiente
Fast and efficient customer service

Luís Cristovão e Anselmo Canganjo, 
atendem os clientes cumprindo com as 
normas de saúde / Luís Cristovão and 
Anselmo Canganjo, serving customers 
following the health and safety standards
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bém tem atendimento electró-
nico por meio de três endereços 
de e-mail de atendimento, sen-
do FR.VIP@sogester.co.ao para 
os clientes a crédito, FR@soges-
ter.co.ao para os clientes gerais e 
FR.NAMIBE@sogester.co.ao para 
os clientes do Namibe.
Tem sido uma nova experiência 
e apesar dos desafios impostos 
temos feito tudo o que é possível 
para melhorar e facilitar o aten-
dimento e satisfazer as necessi-
dades dos nossos clientes o mais 
rápido possível.
O atendimento electrónico pro-
cessa-se da seguinte forma:
•  O cliente envia um e-mail 
para FR@sogester.co.ao (clien-
tes gerais) ou FR.VIP@soges-
ter.co.ao (clientes a crédito) 
e FR.NAMIBE@sogester.co.ao 
(clientes do Namibe):
• Indicando o assunto: “Factura + 
data de saída + BL”;
• Anexando ao e-mail a nota de 
desalfandegamento e o BL;
• Escrevendo na nota de desalfan-
degamento a data em que pre-
tende levantar as mercadorias;
• Os clientes com acordo especial 
devem mencionar o nome da 
sua empresa no e mail. 
• A SOGESTER emite a(s) factura(s).
• Se for cliente a crédito, o taxador 
enviará os pré-gates carimbados e 
posteriormente as facturas finais.
• Se for cliente a pronto-paga-
mento, o taxador enviará a fac-
tura pró-forma por e mail.

SOGESTER’S desk at the One-
-Stop Shop (OSS) located in the 
port of Luanda aims at facilitating 
all interactions between custo-
mers (clearing agents and impor-
ters) and SOGESTER’s terminal.
This desk, open since August 2011, 
is the image of the Company and 
the first place customers can go 
to to know about their goods sto-
red with SOGESTER, either at the 
terminal in Boavista or the ICD in 
Panguila. This desk serves more 
than 70% of SOGESTER’s custo-
mers who use the OSS to release 
their goods and pay their invoices, 
and most of our invoicing and in-
come is dealt through it.
Since its opening, this desk was 
manned by many true profes-
sionals who contributed to im-
prove and develop this essential 
service of the Company. However 
this time we would like to thank 
some of those extraordinary col-
leagues in particular: Olga Nasci-
mento, Supervisor from August 
2011 to August 2013, and Joana 
Rodrigues, Supervisor from Au-
gust 2013 to May 2019. 
This desk, with capacity for 14 
employees, is currently structu-
red into two areas: general custo-
mers’ area, supervised by Teresa 
Neto, and credit customers’ area, 
supervised by Sandra Paiva. These 
two colleagues are currently cor-
nerstones of our good image, en-
suring that all Customer Service 
good practices are in place. 

• O cliente faz o pagamento por 
referência ou por transferência 
bancária e envia um e mail à 
SOGESTER com o assunto: “Pa-
gamento_ATM + BL”.
•  A SOGESTER emite o recibo e 
envia-o ao cliente, emitindo os 
pré-gates com base nas factu-
ras pró-forma recebidas.
• O cliente organiza o proces-
so para pré-gate e dirige-se ao 
Guiché Único, retirando a senha 
e aguardando o atendimento.
•  O taxador atenderá o cliente 
de acordo com o número de 
senha, verificará o processo e 
entregará os pré-gates já im-
pressos ao cliente.
• O cliente segue os outros 
passos com as outras enti-
dades portuárias e a portaria 
da SOGESTER.
Nota: O atendimento será prio-
ritário para os clientes que uti-
lizarem a via electrónica. Para 
todos os pedidos recebidos 
depois das 15:00, a factura será 
emitida até o dia seguinte. Es-
tes procedimentos reduzem 
significativamente a aglome-
ração de pessoas junto dos 
nossos balcões e incentivam 
a utilização dos mecanismos 
electrónicos disponíveis nos 
bancos, dando aos clientes a 
possibilidade de serem atendi-
dos a partir dos seus escritórios 
ou residências e de se desloca-
rem apenas para o levantamen-
to da mercadoria.

em qualquer ATM. Para além dis-
so, a SOGESTER continua a traba-
lhar para aprimorar os sistemas 
operacionais e de facturação, 
com soluções de TI para logística 
da SOLVO, visando uma melhor 
interacção entre a SOGESTER e 
os clientes e a aplicação da actual 
legislação fiscal angolana referen-
te à implementação do IVA. 
TRANSFORMAÇÕES ASSOCIA-
DAS AO COVID-19
O período de Estado de Emer-
gência e agora Estado de Cala-
midade foi e continua a ser um 
grande desafio para as empresas 

que tentam usar da criatividade 
para continuarem a prestar ser-
viços e a manter a satisfação dos 
clientes. Estas alterações não fo-
ram diferentes para a SOGESTER, 
e a pandemia da COVID-19 veio 
acelerar alterações nos procedi-
mentos de trabalho já previstas 
no atendimento aos clientes. Du-
rante muito tempo o nosso aten-
dimento sempre foi presencial, 
mas as medidas de segurança re-
comendadas pelas entidades sa-
nitárias vieram obrigar-nos a fazer 
alterações a essa realidade.
Actualmente, a SOGESTER tam-

O atendimento será 
prioritário para os clientes 
que utilizarem a via 
electrónica

Teresa Neto - Supervisora do Guichê  / One Stop Shop Supervisor 
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solutions for logistics. The idea is 
to have a better interaction bet-
ween SOGESTER and customers 
and apply current Angolan legis-
lation in what concerns VAT im-
plementation.
CHANGES ASSOCIATED 
WITH COVID-19
The previous State of Emergen-
cy and the current Situation of 
Public Calamity are challen-
ging times for companies, whi-
ch are trying to be creative so 
they are able to continue pro-
viding services and maintain 
customer satisfaction.
Changes inherent to COVID-19 
also impacted SOGESTER and 
this pandemic speeded up some 
of the changes already planned 
for customer service. Our service 
has always been mainly face to 
face, but COVID-19 safety measu-
res recommended by health au-
thorities made us change that.
Currently, SOGESTER operates 
an electronic customer service 
through three different e-mail 
addresses: FR.VIP@sogester.
co.ao for credit customers, FR@
sogester.co.ao for general custo-
mers and FR.NAMIBE@soges-
ter.co.ao for Namibe customers. 
This is a completely new expe-
rience and in spite of the chal-
lenges we have done our best to 
improve and facilitate customer 
service and meet our customers’ 
needs as quickly as possible.
This is how the electronic custo-

mer service works:
• The customer sends an e-mail 
to FR@sogester.co.ao (general 
customers), FR.VIP@sogester.
co.ao (credit customers) or FR.
NAMIBE@sogester.co.ao (Nami-
be customers):
• Stating on the subject line “In-
voice + exit date + BL”; 
• Attaching customs note and 
BL to the e-mail;
• Adding to the customs note 
the date on which they intend 
to release their goods;
• Customers with a special 
agreement must mention their 
company’s name in the e-mail.
•  SOGESTER issues the invoice(s). 
• For credit customers, the bil-
ling clerk will send stamped 
pre-gates with final invoices 
sent afterwards.
• For cash customers, the billing 

clerk will send a pro-forma in-
voice by e-mail.
• The customer pays the invoice 
by reference or bank transfer 
and sends an e-mail to SOGES-
TER stating on the subject line 
“Payment_ATM + BL”. 
• SOGESTER issues a receipt 
and sends it to the customer, 
issuing the pre-gate tickets 
based on the pro-forma invoi-
ces received. 
• The customer organises the 
pre-gate process file and goes 
to the One-Stop Shop, takes a 
ticket and waits to be served.
• The billing clerk serves cus-
tomers by ticket number. This 
clerk checks the file and gives 
the already printed pre-gate 
tickets to the customer.
• The customer carries out any 
other necessary steps with 
other port authorities and the 
Gate at SOGESTER. 
Note: Customers that use the 
electronic process will be prio-
ritised. For all requests received 
after 15:00 the invoice will be is-
sued by the next day.
These procedures reduce sig-
nificantly the number of peo-
ple queueing up at our desks 
and encourage customers to 
use the electronic means avai-
lable at the banks. Customers 
are thus offered the possibility 
of being served from their own 
offices or homes, having to only 
visit us to release their goods.

Service will be a priority 
for customers using 
electronic means

Recently, four colleagues retired 
increasing the pressure on the 
current eight staff but also gi-
ving the desk the opportunity to 
recruit new personnel. The work 
carried out at the desk is not easy 
and all the colleagues work hard 
to both process current invoices 
and add certified invoices. Staff 
are dedicated and fully motiva-
ted, knowing that every customer 
that is served well is synonymous 
with Company income and an 
important contribution for the lo-
gistics sector in Angola.

IMPROVEMENTS AND INNOVATION
Thinking about customer satis-
faction, SOGESTER introduced 
some improvements and innova-
tive changes in invoice payment 
procedures. Customers can now 
pay invoices at any ATM in Angola 
by simply using a reference. This 
automatically integrated process 
allows payments to be checked 
immediately upon payment at 
ATM terminals.
The Company is also working to 
improve operational and invoi-
cing systems using SOLVO’s IT 

SOGESTER introduced 
some improvements 
and innovations in the 
payment of invoices

Elaine Azevedo - Taxadora do Guichet VIP / VIP One Stop Shop Clerk
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REESTRUTURAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS NO PANGUILA
REFURBISHING OF EQUIPMENT IN PANGUILA

Reestruturação dos equipamentos de operações / Operations equipment refurbishing

om base na estratégia, 
de reformular todos os 
equipamentos no nosso 

terminal de 2ª linha do Panguila, 
primeiramente devemos enaltecer 
o esforço da Direção Geral, nas pes-
soas do Frans & Anatolio, que de-
ram todo apoio técnico, emocio-
nal, conforto e encorajamento para 
alcançarmos o nossos objectivos. É 

um projecto amplo, de melhorias 
dos equipamentos da Sogester, 
num âmbito geral, começando 
pelo terminal do  Panguila, Boavis-
ta e Namibe. O nosso pessoal téc-
nico, tem o desafio de reformular 
cada equipamento, num período 
de 25 a 30 dias de cada Mês, co-
meçando pela parte mecânica, 
electrica, bate chapa, sistema hi-

C

Lavatórios doados pela SOGESTER à Polícia da Guarda Fronteiriça do Bengo / Washbasins donated by 
SOGESTER to the Bengo Border Guard Police

BASED ON THE STRATEGY of re-
furbishing all the equipment in 
our 2nd line terminal of Panguila, 
we must first praise the streng-
ths of the General Management, 
in the people of Frans & Anatólio, 
who gave us all technical support, 
emotional, comfort and encoura-

Novos desafios
New challenges

Luis Agostinho, Director do 

Terminal de Segunda Linha 

Linha Panguila / Inland 

Container Depot Terminal 

Manager Panguila

dráulico e pintura.
E também, parabenizar a equipe 
toda envolvida nos projectos, com 
toda a satisfação e dedicação, e 
com os pensamentos ardoso para 
os futuros desafios. Durante o pe-
ríodo em análise, o terminal do 
Panguila, tem tido movimentos 
menos satisfatórios, naquilo que é 
a nossa dinâmica operacional ou 
seja de negócios.
Estamos criar estratégias para o 
crescimento do volume não só no 
ramo de importação, mais tam-
bém, em outros sectores para no-
vos desafios, como: Logística, PTI e 
VGM.  Ovar e desovar mercadorias 
para exportação. 
O Colectivo de trabalhadores do 
Terminal de 2ª Linha do Pangui-
la, uniram forças para o fabrico de 

gement to achieve our goals.
It is a broad project, to improve 
Sogester’s equipment, in a gene-
ral scope, starting at the Panguila, 
Boavista and Namibe terminal.
Our Technical staff, has the chal-
lenge of refurbishment each equi-
pment, in a period of 25 to 30 days 
of each Month, starting with the 
mechanical, electrical, tapping pla-
te, hydraulic system and painting.
And also, congratulate all the 
team involved in the projects, 
with all the satisfaction and dedi-
cation, and with the enthusiastic 
thoughts for the future challen-
ges. During the period under re-
view, the Panguila terminal has 
had less satisfactory movements 
in terms of our operational dyna-
mics (business).
We are creating strategies for volu-
me growth not only in the import 
business, but also in other sectors 
for new challenges, such as: Logis-
tics, PTI and VGM lash and unlash 
goods for export.
The Collective of workers at the 2nd 
line of Panguila Terminal, joined 
forces for the manufacture of se-
veral washbasins, with the purpose 
of giving support for the hygiene 
in several sectors at the province of 
Bengo. School 380, Bengo/luanda 
Border, Police Command of Ben-
go and Caxito Hospital.
We took an initiative to do, due to 
a large hygiene difficulties, found 
within these sectors, to help an 
statistics against the COVID-19.

vários lavatórios, com a finalidade 
de dar apoio para a higienização 
em vários sectores da província do 
Bengo. Escola 380, Fronteira Ben-
go/luanda, Comando da Policia do 
Bengo e Hospital de Caxito. Toma-
mos a iniciativa de o fazer, em fun-
ção das grandes dificuldades de 
higienização, encontrada dentro 
destes sectores, para acudir as po-
pulações contra o COVID-19.
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jornada comemorativa 
do 75.º aniversário de 
existência da Empresa 

Portuária de Luanda iniciou na 
passada segunda-feira, 8 de Ju-
nho, com a realização de diver-
sas acções de responsabilidade 
social corporativa preparadas 
para assinalar a efeméride.
Decorrida sob o lema “Porto de 
Luanda, de portas abertas para o 
futuro”, a jornada comemorativa 
envolveu diversas acções, como 
a doação de bens alimentares 
e de higienização, assim como 
a entrega de 4 reservatórios de 
água com uma capacidade to-

A

tal de 40 mil litros.
A doação de 7.500 toneladas 
de bens alimentares e de higie-
nização, na passada segunda-
-feira, 8 de Junho, ao lar de aco-
lhimento dos Ramiros, marcou 
o início da jornada comemora-
tiva do 75.º aniversário do Porto.
O donativo incluiu, entre vários 
produtos, arroz, fuba de milho, 
açúcar, óleo vegetal, massa, sa-
bão, álcool em gel e dois lavató-
rios para mitigar o impacto da 
COVID-19 no seio das 120 pes-
soas residentes naquele lar.
Depois da doação ao lar de 
acolhimento dos Ramiros, fo-
ram entregues, no dia 10 de 
Junho, bens alimentares a 300 
famílias da Boavista, ao pas-
so que as outras 300 famílias 
da Ilha do Cabo receberam os 
bens alimentares e de higieni-
zação no passado dia 12, a par-
tir das 08h00.
Ainda no passado dia 12 de Ju-
nho, no fim da manhã, o Pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração do Porto de Luanda, 
Alberto Bengue, regressou à 
Boavista, na companhia dos 
membros do Conselho de Ad-
ministração e de responsáveis 
das empresas operadoras dos 
terminais, e procedeu à entre-
ga dos 2 dos 4 reservatórios de 
água com a capacidade total 
de 40 mil litros.
A iniciativa surgiu no âmbito 
das acções de responsabilida-

A jornada comemorativa 
envolveu diversas acções, 
como a doação de 
bens alimentares e de 
higienização

Bruno Constantino, Director do Gabinete de Comunicacao Institucional e 

Imprensa/ Institutional Communication and Press Office Manager

75 ANOS DO PORTO DE LUANDA
75 YEARS OF THE PORT OF LUANDA

Uma história de sucesso ao lado do povo angolano
A success story with the Angolan people
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of the day commemorating the 
75th anniversary of Port.
The donation included, among 
several products, rice, corn flour, 
sugar, vegetable oil, pasta, soap, al-
cohol gel and two sinks to mitigate 
the impact of COVID-19 on the 120 
people living in that home.
After the donation to the Ramiros’ 
shelter, on the 10th of June, food 
was delivered to 300 families from 
Boavista, while the other 300 fa-
milies from Ilha do Cabo received 
the food and sanitary goods on the 
12th of June, from 8am.
Also on June 12th, at the end of 
the morning, the Chairman of the 
Board of Directors of the Port of 

Luanda, Alberto Bengue, returned 
to Boavista in the company of the 
members of the Board of Directors 
and heads of the companies ope-
rating the terminals, and delivered 
the 2 of the 4 water tanks with a 
total capacity of 40 thousand liters.
The initiative came as part of the 
social responsibility actions that 
the company prepared to mark its 
75th anniversary and responded to 
the Global Compact’s call for com-
panies to undertake initiatives to 
mitigate the impact of COVID-19 
on vulnerable communities.
It was also included in the activi-
ties programmed as part of the 
75th anniversary celebrations of 
the Port of Luanda, which took 
place on 15 June, television and 
radio broadcasts from the Luan-
da Port Company.
According to the director of the 
Institutional Communication and 
Press Office, Bruno Constantino, 
the Port of Luanda was, simulta-
neously, the stage for the transmis-
sion of the programmes “Bom Dia 
Angola”, by the Angolan Public Te-
levision (TPA), and “Kiandandu”, by 
Rádio Luanda, on the occasion of 
its 75th anniversary.
 “Among several subjects, the im-
pact of port activity on the coun-
try’s new economic context will 
be addressed, as well as ques-
tions on Port Management Plan, 
Master Plan, ICT investment and 
optimization of human resour-
ces,” he concluded.

The commemorative day 
involved several actions, 
such as the donation of 
food and hygiene items

THE DAY commemorating the 
75th anniversary of the Port Com-
pany of Luanda began last Mon-
day, June 8, with several corporate 
social responsibility actions prepa-
red to mark the occasion.
The commemorative day took pla-
ce under the slogan Port of Luan-
da”, with doors open to the future” 
and involved various actions, such 
as the donation of food and sanita-
tion goods, as well as the delivery of 
4 water tanks with a total capacity 
of 40 thousand liters.
The donation of 7,500 tons of 
food and hygiene goods, last 
Monday, June 8, to the Ramiros’ 
shelter, marked the beginning 

de social que a empresa pre-
parou para assinalar os seus 75 
anos e respondeu ao apelo do 
Pacto Global que insta as em-
presas a realizar iniciativas para 
mitigar o impacto da COVID-19 
nas comunidades vulneráveis.
Constou ainda das actividades 
programadas no âmbito das 
comemorações dos 75 anos 
do Porto de Luanda, que se 
assinalou no dia 15 de Junho, 
emissões televisiva e radiofóni-
ca a partir da Empresa Portuá-
ria de Luanda.
Segundo o director do Gabi-
nete de Comunicação Insti-
tucional e Imprensa, Bruno 

Constantino, o Porto de Luan-
da foi, simultaneamente, o 
palco da transmissão dos pro-
gramas “Bom Dia Angola”, da 
Televisão Pública de Angola 
(TPA), e “Kiandandu”, da Rádio 
Luanda, por ocasião do seu 
75.º aniversário.
“Entre vários assuntos, foram 
abordados o impacto da ac-
tividade portuária no novo 
contexto económico do país, 
assim como questões sobre 
Plano de Ordenamento Por-
tuário, Plano Director, investi-
mento em TICs e optimização 
dos recursos humanos”, con-
cluiu o director..

Drª Mariana Cunha Administradora do Municipio de Belas e o PCA do Porto de Luanda Dr. Antonio Alberto Bengue na entrega de donativos em tempos 
de pandemia / Mrs. Mariana Cunha Belas district Administrator and Port of Luanda Chairman, Mr. Antonio Alberto Bengue, donating in times of COVID-19
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Ex-Sec. do Estado para Aviação civil, marítima e portuária António Joaquim da Cruz Lima e o 
Presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, Dr. Antonio Alberto Bengue, visitam a 
exposição dos projectos sociais da Sogester / Ex-Sec. of the State for Civil, Maritime and Port Aviation 
António Joaquim da Cruz Lima and the Chairman of the Board of Directors of Port of Luanda, 
Dr. Antonio Alberto Bengue, visit the exhibition of Sogester’s social projects

Águia do Sul, parceira da SOGESTER nos projectos sociais, doa produtos da cesta básica aos mais 
desfavorecidos  / Águia do Sul, SOGESTER’s partner in social projects, donates basic food products to 
the most disadvantaged people

ANGOLA, like the entire World, fa-
ces very challenging times due to 
a new virus, scientifically named as 
SARS-CoV-2 and that causes the 
coronavirus disease, commonly 
known as COVID-19. 
Similarly, to the measures imple-
mented in other countries, the Sta-
te of Emergency was first extended 
in Angola by Presidential Decree 
no. 128/20 and then replaced with 
the Situation of Public Calamity. 
This sets guidelines concerning 
protection and social commu-
nity actions, such as distribution 
of food and medicines, support 
to the most vulnerable, and deve-
lopment and implementation of 
voluntary social work and biosafety 
measures in the workplace, in pu-
blic places and at home.
Under this scope and in accordan-
ce with its social responsibility, on 
the 28th April, SOGESTER gathe-
red a team, including members of 
the General Management, to carry 
out community social work in the 
community of Boavista, in Luanda. 
As part of this initiative, Com-
pany donations included one 
thousand food baskets, consis-
ting of different products such as 
oil, pasta, rice, maize flour, beans, 
soap, bleach, detergent, and two 
hand wash basins.
The event was attended by diffe-
rent entities, including Madalena 
Fernandes, Head of the Commune 
of Boavista, officers of the National 
Police and local religious entities.

locais públicos e nos domicílios.
A SOGESTER, no seguimento das 
suas responsabilidades sociais, 
no dia 28 de Abril mobilizou um 
conjunto de pessoal, incluindo 
membros da Direcção Geral, para 
a realização de acções de solidarie-
dade social a favor dos munícipes 
da comunidade da Boavista, em 
Luanda. Essas acções foram mar-
cadas pela entrega de donativos, 
incluindo mil cestas básicas com-

postas por produtos diversos, tais 
como óleo, massa alimentar, ar-
roz, fuba de milho, feijão, lixívia, 
sabão, detergente e dois lavató-
rios para higienização das mãos. 
Este acto de entrega contou com a 
presença de várias entidades e in-
dividualidades, incluindo Sua Ex.ª 
a Senhora Administradora da Co-
muna da Boavista, Dr.ª Madalena 
Fernandes, efectivos da Polícia Na-
cional e entidades religiosas locais.

AJUDAR E CONTRIBUIR SEMPRE
ALWAYS HELPING AND CONTRIBUTING 

Mundo de uma forma ge-
ral, e o país em particular, 
enfrenta uma situação 

calamitosa devido ao surgimen-
to de um novo vírus denominado 
cientificamente por SARS-CoV-2, 
causador da doença COVID-19 ou 
doença do coronavírus. Tal como 
aconteceu noutros países do Mun-
do, em Angola por Decreto Presi-
dencial n.º 128/20 foi primeiro pror-
rogado o Estado de Emergência 

e posteriormente declarado o Es-
tado de Calamidade, que orienta 
a realização de acções de pro-
tecção, beneficência e solidarie-
dade social, tais como entrega 
de bens alimentares e medica-
mentos, assistência às pessoas 
vulneráveis, promoção, realiza-
ção e participação em acções de 
voluntariado, e criação e imple-
mentação de medidas de bios-
segurança em locais de trabalho, 

O
Solidariedade 
durante 
a pandemia
Solidarity during 
the pandemic

Sonia Agostinho, Gestora 

do Gabinete Institucional 

e dos Projectos Sociais /

Institutional Services and 

Social Projects Manager

Administradora da Boavista Dra. Madalena 
Fernandes, na recepção de doação da SOGESTER 
/ Boavista Administrator Dr. Madalena Fernandes, 

at the reception of a donation from SOGESTER
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Sonia Agostinho, Gestora do Gabinete Institucional e dos Projectos Sociais 

/ Institutional Services and Social Projects Manager

ESCOLA DOS PAÍSES BAIXOS 
APOIA PROJECTOS SOCIAIS
SCHOOL IN THE NETHERLANDS SUPPORTS SOCIAL PROJECTS

Parcerias são necessárias para um bem maior
Partnerships are necessary for a greater good

ada vez mais, as em-
presas estão a perce-
ber que podem ajudar 

a transformar as sociedades 
em melhores lugares, envol-
vendo-se em projectos sociais, 
quer internamente, quer 
apoiando outras instituições, é 
a melhor forma de fazer com 
que a política de parceria fun-
cione e seja utilizada.
O tema Projetos Sociais ga-
nhou um lugar nos debates e 
nas instituições académicas, 
onde se argumenta que os 
Projectos Sociais são capazes 
de proporcionar benefícios 
como: Integração Social, Com-
bate à Violência,  Crime, Pre-
venção do Uso de Drogas, Pro-
moção da Saúde e Construção 
de um Futuro Melhor.
A necessidade de criação de 
projectos sociais, por um lado, 
existe porque as necessidades 
das populações são constan-
tes e visível. E empresas como 
a SOGESTER não podem, por 
si só, suprir todas as necessi-
dades das populações, desta 
feita,  criou-se parcerias com 
outras entidades privadas.
Desta vez, no âmbito desta 
estratégia, a SOGESTER tra-
balhou com a escola Konin-
gin Wilhelmina em Winters-
wijk, na Holanda.
Por intermedio  do nosso Di-
rector Geral, Sr. Frans Jol, o 
Departamento de Responsa-

bilidade Social da SOGESTER 
Representada pela Sra Sónia 
Agostinho,  entrou em con-
tacto com a escola e teve uma 
resposta positiva, sendo bene-
ficiada com um contentor com 
vários materiais didáticos e 
roupas infantis. Estas crianças 
voluntárias prepararam  mate-
riais escolares,  roupas e sapa-
tos. Queremos agradecer à Sra. 
Minke Jol e à comissão de pais 
pelo maravilhoso apoio, orga-
nização e coordenação  que 
deram a essas crianças  para 
a realização dessa actividade,  

C

Direção e Professores da Escola Koningin Wilhelmina
/ Principal and Teachers of the Koningin Wilhelmina School

e à Sra. Ingrid Harthorn loca-
lizada em  Rijswijk, nos Países 
Baixos, por terem dado roupas 
e brinquedos às crianças. Que-
remos também agradecer o 
Sr. Peter Menno Komduur e 
à farmácia De Weef, locali-
zada em Aalten, nos Países 
Baixos, que deram ligaduras 
médicas gratuitamente para 
as nossas crianças.
É importante salientar, que, no 
âmbito da Política de Parceria, 
este contentor chegou a An-
gola de forma segura e sem 
qualquer custo, porque criá-

Escola Koningin Wilhelmina em Winterswijk, Holanda
Koningin Wilhelmina School in Winterswijk, Netherlands.
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INCREASINGLY, companies are 
realizing that they can help trans-
form societies into better places 
by involving themselves on social 
projects, either internally or by su-
pporting other institutions, and 
the best way to make partnership 
policy work and used.
The theme Social Projects has 
gained a place in debates and 
Academic Institutions, where it is 
argued that Social Projects are ca-
pable of providing benefits such 
as: Social Integration, Combating 
Violence and Crime, Prevention of 
Drug Use, Health Promotion and 
Building a Better Future. The need 

mos bons parceiros desde o 
início, nomeadamente;
1- Damco Parte do grupo 
Maersk (Sr. Ron de Geus), res-
ponsável por todo o transporte 
na Holanda e armazenamento 
gratuito.
2- Linha de navegação holan-
desa do Nilo (Sr. Marc Smul-
ders, Director Geral) que en-
viou o contentor para Angola 
gratuitamente.
3- P&M handelsonderneming 
(Mr. Marco Plug) que organi-
zou o  transporte e coordenou 
todos os documentos com as 
partes mencionadas na Holan-
da e na Bélgica, gratuitamente.
Por conseguinte, estas ações 
são especialmente importan-
tes num país como o nosso, 
onde o Governo não  conse-
gue dar solução a todas as si-
tuações que agravam a cada 
dia a disparidade social, dei-
xando milhares de pessoas 
impotentes, sem poder evoluir 
e construir um futuro digno. 
As iniciativas acabam por col-
matar as lacunas na ausência 
de poder público, oferecendo 
uma possibilidade de desen-
volvimento social e económi-
co para uma parte da popula-
ção sofrida.
Neste sentido, é importante 
que as empresas invistam um 
pouco do seu capital em proje-
tos de Responsabilidade Social.
Obrigado a todos mais uma vez.

for the creation of social projects 
on the one hand exists because 
the needs of the population are 
constantly and effectively per-
ceived. And companies such as 
SOGESTER cannot in themselves 
fill all the gaps, to this end it has 
created partnerships with others 
private entities.
This time, SOGESTER within this 
strategy worked with the Konin-
gin Wilhelmina school in Winter-
swijk in the Netherlands.
Throught our Managing Direc-
tor , Mr. Frans Jol, Sogester´s CSR 
Department, Represented by 
Mrs. Sónia Agostinho,  got in tou-

ch with this shool and have been 
getting good support, this month 
we received a container with  va-
rious didactic materials and some 
children’s clothing. These volun-
tary kids filled boxes  with school 
materials, clothes and shoes all 
that into a different  boxes its cal-
led (schoenendoos which means 
shoe box). We want to thanks Mrs. 
Minke Jol and the parent com-
mittee for the wonderfull support 
have been given to this project for 
organising and coordinating  this 
activity and Mrs. Ingrid Harthorn 
from Rijswijk in the Netherlands 
for giving  children clothes and 

toys. We also want to thanks  Peter 
Menno Komduur and pharmacy  
De Weef  located in Aalten in the 
Netherlands who gave all kind of 
medical bandages free of charge 
for our children.
It is important to note that within 
the Partnership Policy, this contai-
ner arrived in Angola safely and wi-
thout any cost because we created 
good partners all this way, such as;
1- Damco Part of the Maersk group 
(Mr. Ron de Geus), responsible for 
all transportation in the Nether-
lands and free storage.
2- NileDutch shipping line (Ma-
naging Director  Marc Smulders) 
who sent the Container to Angola 
free of charge.
3- P&M handelsonderneming (Mr. 
Marco Plug) who arranged trans-
port , stuffing and coordinated all 
documents with mentioned par-
ties in the Netherland and  Bel-
gium, free of charge.
Therefore, these actions are espe-
cially important in a country like 
ours, where the Government can-
not make itself present in all parts 
of the territory, leaving thousands 
of people helpless. The initiatives 
end up filling the gaps in the ab-
sence of public power, offering a 
possibility of social and economic 
development for a portion of the 
population suffered.
In this sense, it is important that 
companies invest a little of their 
capital  on CSR projects.
Thank you all once again.

Sendo beneficiada com 
um contentor com vários 
materiais didáticos e 
roupas infantis

Being benefited with a 
container with several 
teaching materials and 
children’s clothes

Alunos da escola Koningin Wilhelmina em Winterswijk, Holanda
Students at Koningin Wilhelmina school in Winterswijk, the Netherlands

Doações retiradas do contentor 
/ Donations taken from the container
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Bruna de Sousa, Assistente de Direccao Geral / General Management Assistant, ˜

MEU ESTÁGIO NA SOGESTER
MY INTERNSHIP AT SOGESTER

Um mundo de oportunidades e crescimento
A world of opportunities and growth

hamo-me Bruna de Sou-
sa e sou natural do Cuito, 
província do Bié. Desde 

pequena que sempre gostei de de-
senhos e pinturas, e o meu sonho 
sempre foi formar-me em Arqui-
tectura ou Engenharia Civil, mas in-
felizmente não foi possível. Como a 
minha mãe, formei-me em Gestão 
e Administração.
Fui para os Estados Unidos em 2011 
e terminei o meu curso em 2017. 
Gostaria muito de ter trabalhado 
enquanto estudava, com a finalida-
de de obter experiência profissio-
nal, porém, sendo estrangeira, não 
o pude fazer e concentrei somente 
nos meus estudos.
Em Dezembro de 2017 regressei 
a Angola e comecei de imediato 
uma luta incessante por emprego.. 
Enviei o meu currículo para várias 
empresas, mas apostar em quadros 
sem experiência é ainda um tabu 
no mercado de trabalho. Fruto do 
meu dinamismo pessoal, optei por 
trabalhar por conta própria, abrindo 
um pequeno negócio de pastelaria, 
já que os Bolos e a Cozinha sem-
pre foram uma paixão desde ten-
ra idade. Esta paixão manteve-me 
motivada e deu-me uma enorme 
sensação de utilidade. Porém, in-
dependentemente do sucesso dos 
meus bolos, a minha procura por 
emprego não parou.
Anos passaram, e finalmente em 
2020, fui chamada pela tão pres-
tigiada SOGESTER para uma en-
trevista. Admito que me custou a 

acreditar que uma empresa com 
tamanho currículo fosse apostar 
em mim. Acabei por assinar con-
trato para fazer um estágio de três 
meses. Nos primeiros dias confes-
so que estava com medo e frio na 
barriga porque nunca tinha traba-
lhado e não tinha experiência, mas 
os dias foram passando e comecei 
a habituar-me às novas e desafian-
tes tarefas que me foram sendo da-
das. Trabalhar na SOGESTER tem 
sido uma experiência muito boa e 
todos os dias aprendo algo. Estou 
rodeada por pessoas inteligentes, 
amigáveis e súper acolhedoras. Te-
nho muita vontade e disposição de 
continuar a aprender no mundo 
da logística e a SOGESTER tem me 
ensinado muito. A Bruna é desde a 
data de 8 de junho de 2020, traba-
lhadora efectiva da SOGESTER.

C

MY NAME is Bruna de Sousa and I 
am from Cuito, province of Bié. I have 
enjoyed drawing and painting since I 
was little and my dream was to train 
in Architecture or Civil Engineering. 
Unfortunately I did not manage to do 
so, so as an alternative I opted to stu-
dy Management and Administration 
at the University, like my mum.
In 2011 I went to the US to do my 
studies and I graduated in 2017. I 
would have loved to work while 
studying there to get some profes-
sional experience, but that option 
was not open to me as a foreigner, 
so I used the time spent in the US 

to focus on my education.
I came back to Angola in 2017. I star-
ted to look for employment imme-
diately by sending my CV to several 
companies. However, it is very difficult 
to get a placement anywhere without 
previous experience. My energy levels 
however did not allow me to give up, 
and, while still sending resumes and 
keeping my eyes open to new career 
opportunities, I started my own little 
patisserie business, as making cakes 
and cooking was another of my pas-
sions. This business kept me motiva-
ted and I felt really good contributing 
to the local economy and the society. 
In 2020 I received a call for an inter-
view from this very same prestigious 
SOGESTER. I have to say that it was 
hard to believe that a company with 
such a good reputation would give 
me an opportunity. The interview 
went very well and I was offered a 
three-month internship contract. The 
first few days working here were stran-
ge as I was anxious and a little afraid. I 
had no work experience and this is a 
big barrier for anyone starting up. Ne-
vertheless, as days went by, I got used 
to the new challenging tasks I was 
allocated. Working here at SOGES-
TER is such a good experience for me 
and I have learned so much! There is 
always something to learn every day. I 
am working with bright, friendly and 
welcoming people and that makes 
me want to continue learning in the 
world of logistics. Bruna is now effec-
tively a permanent Sogester emplo-
yee since 08th of June 2020.

Bruna de Sousa
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a quinta- feira, 18 de Ju-
nho de 2020, a SOGES-
TER deu as boas vindas 

ao Secretário do Estado Sr. Carlos 
Antao Fernandes Borges do sector 
de transportes em nosso terminal 
para uma primeira visita.
O Director Geral Frans Jol e O Di-
rector Geral Adjunto Anatólio Bar-
reira o receberam e foram realiza-
das discussões sobre a SOGESTER 
e assuntos relacionados ao Porto.
Devido a restrições do COVID-19, 
nenhuma visita ao terminal foi fei-
ta, mas ambas as partes concorda-
ram em ter reuniões regulares e 
isso será feito na próxima visita.

N ON THURSDAY June 18th 
2020 Sogester welcomed Se-
cretary of State  Mr. Carlis An-
tao Fernandes Borges from 
the transport sector in our ter-
minal for a first visit. 
MD Frans Jol and Dep. MD 
Anatolio Barreira welcomed 
him and discussions were 
made on Sogester and port 
related subjects. 
Due to COVID-19  restriction 
no terminal visit was made 
but both parties agreed to 
have regular meetings and 
this will be done during 
next visit.

A visita do 
Secretário
do Estado

Bruna de Sousa, 

Assistente de 

Direccao Geral / General 

Management Assistant

The Secretary’s
visit of State

TRANSPORTE EM PAUTA 
TRANSPORT ON THE AGENDA

Direcção da SOGESTER em encontro com o Secretário do Estado, Sr. 
Carlos Antao Fernandes Borges / SOGESTER management meeting 

with the Secretary of State, Mr. Carlos Antao Fernandes Borges

CAÇA-PALAVRAS

HORIZONTAL
1 - Doença infecciosa que se espalha em grande escala geográfica.
2 - Província de Angola localizada no sul do país. A sua capital é a 
cidade de Moçâmedes.
3 - Produto utilizado para desinfetar as mãos.
4 - Posto do oficial de liderança nas embarcações.

Respostas: 1- PANDEMIA; 2 – NAMIBE; 3 - ÁLCOOL EM GEL; 
4 – CAPITÃO.

Respostas: 1 – GUINDASTE; 2 – ESPERANÇA; 3 – MÁSCARA; 4 – 
ECONOMIA; 5 – PROTECÇÃO; 6 – CORONAVÍRUS.

VERTICAL
1- Equipamento utilizado para a elevação e a movimenta-
ção de cargas.
2 - Crença emocional na possibilidade de resultados positivos 
relacionados com eventos e circunstâncias da vida.
3 - De uso obrigatório em locais onde transitam pessoas.
4 - Ciência que consiste na análise da produção, distribuição e 
consumo de bens e serviços.
5 - Acção ou efeito de dar apoio e zelo a algo ou alguém.
6 - Família de vírus que causam infecções respiratórias.

As palavras estão escondidas na horizontal e vertical, não 
têm palavras ao contrário ou na diagonal. Boa diversão!
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CROSSWORDS

HORIZONTAL
1 – Science that consists of analyzing the production, distribution and 
consumption of goods and services.
2 – Province of Angola located in the south of the country. Its capital is 
the city of Mocamedes.
3 - Family of viruses that cause respiratory infections.
4 - Infectious disease that spreads on a large geographical scale.
5 - Product used to disinfect hands.
6 - Equipment used for lifting and moving loads
7 - Action or effect of giving support and zeal to something or someone

Answers: 1 – ECONOMY; 2- NAMIBE; 3 – CORONAVIRUS; 4 - 
PANDEMIC; 5 – ALCOHOL IN GEL; 6 – CRANE 7 – PROTECTION.

Answers: 1 – CAPTAIN; 2 – MASK  3 – HOPE 

VERTICAL
1 - Lead officer position on vessels.
2 - Mandatory use in places where people pass.
3 - Emotional belief in the possibility of positive results 
related to life events and circumstances. 

The words are hidden horizontally and vertical, without 
words in reverse and diagonally. Good fun!

Isabel Malanga, chefe 
de serviço de copa 

/ Isabel  Malanga, 
catering supervisor
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“Apenas conseguimos bater essa 
meta porque podemos contar com 
o trabalho e a dedicação de cada 
um de vocês e a MINHA EQUIPA DE 
SEGURANÇA nesta época da pan-
demia. Recebam o nosso mais since-
ro agradecimento e o desejo de que 
continuem connosco nessa camin-
hada rumo a excelência, em conjunto 
vamos vencer esta pandemia”

“We only manage to beat this goal 
because we were able to count on 
the work and dedication of each one 
of you and MY HSSE TEAM at this 
time of the pandemic. Receive our 
most sincere thanks and hope that 
you will continue with us on this jour-
ney towards excellence, together we 
will overcome this pandemic”

Teresa Viengo Domingos

AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGMENT


