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Mais um ano de luta e de conquistas, o ano de 
2020 foi um ano de muitos desafios, não só pro-
fissionais como também sociais. 
O tempo em que nos encontramos é muito de-
licado, mas quero aproveitar para parabenizar a 
todos os directores, gestores e funcionários em 

geral pelo trabalho árduo que vem trazendo bons resultados. 
É um orgulho fazer parte desta equipa e essa data significa mais uma 
vitória da organização um lugar que nos traz benefícios financeiros e 
pessoais, por exemplo, os amigos que ganhamos todos os dias. 
Hoje estamos em festa, pois a nossa empresa comemora o seu 13º 
ano de sucesso, e o empenho de todos pelas conquistas.
Completar 13 anos no mercado com excelência não foi tarefa fácil, 
principalmente neste ano de pandemia, e apenas foi possível por-
que contamos com excelentes profissionais, o trabalho é necessário 
na vida de todos, afinal é dele que vem o nosso sustento. Porém, fica 
claro que na nossa empresa, mais do que necessidade, os nossos 
funcionários trabalham por amor ao que fazem, e é esse amor que 
faz de nós o sucesso que somos.
Muito mais do que lucros, a nossa empresa aposta no crescimento 
de todos os seus funcionários. Por isso hoje temos o orgulho e a sa-
tisfação de comemorar esses 13 anos de actividade. 
Obrigado a todos pelo excelente trabalho. Esperamos poder contar 
com o trabalho de todos por muitos anos.
Desejamos a todos vocês uma boa leitura.

Por Laura Lussoke / By Laura Lussoke - Analista de Negócios / Business Analyst

NOTA DA EDITORA
EDITOR’S NOTE

The year 2020 was a year of many challenges, challenges not 
only professional but also social. 
The time in which we find ourselves is very delicate, but I 
want to take this opportunity to congratulate all the Direc-
tors, Managers and Employees in general for the hard work 
that has brought good results. 
It is a pride to be part of this team and today means one 
more victory for the organization, a place that brings us fi-
nancial and personal benefits, such as the friends we’ve 
earned every day. 
Today we celebrating our company 13th anniversary of suc-
cess, and the commitment of everyone for the goals achieved.
To complete 13 years in the market with excellency was not 
an easy task, especially in this pandemic year, and it was only 
possible due to the professionals we have, the work is neces-
sary in everyone’s life, after all it is what gives us social stability. 
However, it is clear that in our company, more than necessity, 
our employees work out of love for what they do, and that’s 
the love that makes us the success we are.
Much more than profits, our company is committed to sus-
tainable growth of its employees. That’s why today, we have 
the pride and satisfaction to celebrate these 13 years of activity. 
Thank you all for the excellent work. We hope to be able to 
count on the support of everyone for many more years to come.
Wishing you all a good reading.

Terminal do Namibe
 / Namibe Terminal
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Frans Jol / Director Geral - Managing Director

O MOMENTO É DE REFLEXÃO 
PARA CONTINUARMOS A VENCER
THE TIME IS OF REFLECTION TO CONTINUE TO WIN

Um trabalho de todos para todos
A work for all for all

Frans Jol - Director Geral da SOGESTER / SOGESTER MD 
a Europa, a vida voltou 
lentamente ao normal 
após 8 meses de restri-

ções devido a Covid-19. Na Amé-
rica do Norte e do Sul também 
estão a mover-se lentamente 
na direção certa e o Continen-
te africano também está a mo-
ver-se para uma situação mais 
positiva e controlada, incluindo 
Angola, onde as restrições fo-
ram parcialmente levantadas; 
Os voos domésticos e em breve 
internacionais voltam com algu-
mas restrições, mas pelo menos 
avançamos para uma nova si-
tuação normal. No entanto, está 
claro que o vírus continuará em 
2021 e que mesmo depois da 
vacina vir a ser aprovada ainda 
precisaremos de muito tem-
po para produzi-la para todo o 
mundo que aos poucos chega a 
8 bilhões de pessoas.
Constatamos a recuperação 
em muitos continentes, com o 
retorno da situação econômi-
ca que foi fortemente reduzida 
durante os últimos 8 meses em 
muitas empresas, incluindo as 
grandes indústrias e muitos pe-
quenos negócios privados que 
ainda têm tempos muito difíceis 
e muitas não sobreviverão. Mas a 
sociedade humana é adaptável 
e sempre encontra maneira de 
voltar depois de tempos difíceis, 
com uma perspectiva mais po-
sitiva para o futuro e, portanto, 
o mundo vai superar a situação 

actual. Devemos lembrar sempre 
que este vírus não é o primeiro e 
nem o último que veremos em 
nossas vidas, por isso devemos 
mudar o nosso comportamento 
e modo de viver com questões 
ambientais, de higiene e preci-
saremos aceitar o novo normal, o 
que significa manter distância e 
o uso de máscara. Quanto tempo 
ninguém pode dizer, mas poderá 
demorar mais do que desejamos.
Devemos estar muito orgulhosos 
de todas as pessoas na SOGESTER 
e também com visitantes e tercei-
ros que trabalham com a SOGES-
TER diariamente, todos apoiaram 
a disciplina de usar máscara, gel, 
lavar as mãos, usar as máquinas 
purificadoras e fazer o contro-
le de temperatura diariamente 
foi muito apoiado por todos. Em 
meados de Setembro, todos nós 
fizemos o teste de Corona virus e 
tivemos várias pessoas com IGM 
positivo. Isso era esperado e não 
foi um problema. Significa que 
as pessoas entraram em contato 
ou tiveram o vírus de forma mo-

N

Este vírus não é o primeiro e 
nem o último que veremos 
em nossas vidas.

This virus is neither the first 
nor the last that we will see 
in our lives.

derada, mas não transmitiram a 
outras pessoas e a maioria dessas 
pessoas fizeram um segundo tes-
te e deu negativo. 
Todos nós devemos apoiar es-
tas pessoas e mesmo que al-
guém dê positivo, não é culpa 
dela. Enquanto reagirmos, fique 
em casa, isolado e após no má-
ximo 14 dias você estará bem 
novamente. O RH e os gestores 
apoiarão qualquer pessoa com 
perguntas ou quando houver 
necessidade de ajuda.
Durante os últimos 2 meses vi-
mos restrições do Governo An-
golano à importação de frutas, 
vegetais, água e aumento de 
impostos sobre qualquer tipo 
de mercadoria importada. Isso 
devido à difícil situação econô-
mica do país, com os preços do 
petróleo ainda baixos, quase ne-
nhum novo investidor vem ao 
país e os custos extras em hospi-
tais para a situação da covid-19.
Como SOGESTER, nós temos o 
dever de trabalhar muito para 
controlar os nossos custos. Ainda 
dependemos muito de cargas 
de importação e não contro-
lamos isso, portanto, devemos 
reduzir acidentes no terminal, 
reduzir ao máximo as despesas 
de manutenção e operacionais, 
mas isso não significa que pa-
remos de investir, vamos seguir 
em frente com os nossos pla-
nos e vamos investir cada dólar 
ou kwanza para ver se podemos 
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fazer melhor, mais barato ou de 
forma diferente com os mesmos 
resultados. Este é um trabalho 
não apenas para os gestores, 
mas para todos na empresa para 
garantir que a SOGESTER no fu-
turo continue como uma gran-
de empresa na qual você deseja 
trabalhar e não apenas trabalhar, 
mas também se divertir e sentir 
que você é parte da empresa.
Portanto, aproxima-se o final de 
ano, o Natal chegará e este ano 
será diferente de qualquer outro 
ano, vamos todos estar seguros 
juntos com sua família e filhos e 
vamos trabalhar para um 2021 
forte para SOGESTER e para to-
dos que trabalham dentro da 
nossa empresa.

IN EUROPE LIFE went slowly 
back to normal after 8 months of 
Covid-19 restrictions, North and 
South America are also moving 
slowly into the right direction and 
the African continent also moves 
to a more positive and controlled 
situation, this includes Angola 
were restrictions are partly lift-
ed; domestic flights and soon 
international flights are taken off 
again with some restrictions but 
at least we moving forward to a 
new normal situation. However, 
it’s clear that the virus will contin-
ue into 2021 and that even after 
the vaccine is approved then we 
still need a long time to produce 

Vamos todos estar seguros juntos com a família e 
trabalhar para um 2021 forte para SOGESTER

Let’s all be safe together with the family and
work for a strong 2021 for SOGESTER

We can be very proud to all the 
people in Sogester, visitors and 
3rd party working with Sogester 
on daily bases, discipline to use 
mask, gel, washing hands, using 
the purifier machines and doing 
the temperature control on daily 
bases was greatly supported by 
everyone. In the middle of Sep-
tember, we all did the Corona 
test and even we had several peo-
ple IGM. This was expected and 
not a real issue it means people 
have been in contact or had the 

virus in a mild way but not able to 
transmit to the others and most 
of these people had a second test 
and became negative.
We all must support those peo-
ple and even if somebody gets 
positive it is not their fault. As long 
we react, stay home, isolated and 
after max 14 days you are fine 
again. HR and the managers will 
support anybody with questions 
or when help is needed.
During the past 2 months we 
have seen restrictions from the 

Angolan Government on import 
of fruits, vegetables, water, and 
increased taxes on any kind of 
imported goods. This due to the 
difficult economic situation of 
the country with oil prices still 
low, hardly any new investors 
coming to the country and the 
extra costs on hospitals for the 
covid-19 situation.
As Sogester we have the duty and 
we working hard to control our 
costs, we still depends very much 
on import cargoes and we do not 
control this therefore we must 
reduce accidents in the terminal, 
reduce maintenance and opera-
tional expenses as much as pos-
sible, this does not mean we stop 
investing we will go ahead with 
our plans but we will turn around 
every dollar or kwanza to see if we 
can do better, cheaper or in dif-
ferent way with the same results. 
This is a job not only for the man-
agers but for everybody in the 
company should take part of this 
to make sure Sogester will contin-
ue in the future as great company 
you want to work in and not only 
work but also have fun and feel 
the you are part of the company. 
Therefore we going slowly to the 
holiday season, Christmas will 
come and this year it will be dif-
ferent than any other year, let’s all 
be safe together with your family  
and let’s work on a strong 2021 for 
Sogester and everybody working 
inside our company.  

it for the whole world which slow-
ly reach 8 billion people.
Even we can see recovery in many 
continents the return of the eco-
nomic situation which was heav-
ily impacted during the past 8 
months and many companies, 
including the large industries and 
many private owned small busi-
ness still have very difficult time 
and many will not survive. But the 
human societies are flexible and 
always find ways to come back af-
ter difficult times into more pos-

itive outlook for the future and 
therefore the world will overcome 
the current situation. We must al-
ways remember that this virus is 
not first and not last we will see 
in our lives, so we must change 
our behavior and way of living 
on environmental issues, hygiene 
and we will need to accept the 
new normal, which means keep 
distance and the usage of  mask. 
How long nobody can say but 
it might be longer than we are 
wishing for.

Frans Jol e Anatolio Barreira
Director Geral e Director Geral Adjunto

/ Managing Director and Deputy 
Managing Director
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Classification: Internal

STAR Award  
2020

Congratulations

Vladislav Lihin
for your great achievements working 

with Sogester and your business support
from Technical, TPR and Financial 

aspect.

Dubai, 15 October 2020

_________________________Frans JOl
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Parabéns Congratulations

por suas grandes conquistas trabalhando
com a Sogester e seu suporte de negócios

de Técnico, TPR e Financeiro aspecto.

for your great achievements working
with Sogester and your business support
from Technical, TPR and Financial aspect.

Dubai, 15 de Outubro 2020 Dubai, 15 October 2020
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Dr. Antonio Alberto Bengue, Presidente do Conselho de Administracao da 

Empresa Portuaria de Luanda – PCA da EPL

O RECONHECIMENTO DE UM 
TRABALHO SÓLIDO E EFICAZ
THE RECOGNITION OF A SOLID AND EFFECTIVE WORK

Uma parceria de melhorias dos serviços e receitas
A partnership to improve services and revenues

Administração Portuária 
e o seu colectivo de tra-
balhadores juntam-se às 

celebrações do 13º aniversário da 
vossa empresa, a SOGESTER, con-
cessionária responsável pela ex-
ploração e gestão do Terminal de 
Contentores do Porto de Luanda.
Ao longo dos vossos 13 anos, que 
coincidem com os 13 anos da 
parceria entre a Administração 
Portuária e a vossa empresa, no-
tamos com agrado e louvamos 
o desenvolvimento do Terminal, 
fruto do investimento em equi-
pamentos e meios e da intro-
dução de processos e procedi-
mentos de trabalho eficientes e 
eficazes, da vossa parte. Isto tem 
contribuído imenso na melhoria 
constante dos serviços e aumen-

to das receitas do Porto de Luan-
da, ajudando a colocá-lo na rota 
das principais linhas marítimas 
internacionais. 
A SOGESTER ocupa há 13 anos, 
em virtude do volume e da qua-
lidade do trabalho que leva a 
cabo, um lugar de destaque na 
vida do Porto de Luanda. Segun-
do operador mais importante 
da nossa empresa, no que diz 
respeito à produção e geração 
de receitas, a SOGESTER posicio-
nou-se durante anos nos lugares 
cimeiros entre as gestoras dos 
nossos terminais neste aspec-
to. A distinção que obtivemos, 
em 2014, de “Melhor Terminal 
Regional de Contentores”, pela 
plataforma internacional de 
Portos Crans Montana, deveu-

-se em grande medida à vossa 
boa prestação. 
Reconhecemos que, com o eclo-
dir da Covid-19, vivemos tempos 
difíceis, mas queremos continuar 
a contar com a vossa boa presta-
ção e encorajamos-vos, com efei-
to, no sentido de continuarem a 
apostar no desenvolvimento da 
concessão. 
Bem haja, SOGESTER!

THE PORT ADMINISTRATION 
and its collective of workers join 
the celebrations of the 13th an-
niversary of SOGESTER, the con-
cessionaire responsible for the 
operation and management of 
the Container Terminal of the 
Port of Luanda
Over the past 13 years, which co-

A

incide with the 13 years of the 
partnership between the Port 
Administration and SOGESTER, 
we note with great pleasure and 
praise the development of the 
Terminal, the outcome of all the 
investment in equipment and 
resources and the inclusion of 
efficient and effective working 
process and procedures. This has 
contributed greatly to the con-
stant improvement of services 
and increased revenues of the 
Port of Luanda, helping to put it 
on the route of major internation-
al maritime lines.
SOGESTER has occupied a prom-
inent place in the life of the Port 
of Luanda for 13 years, due to the 
volume and quality of its work. As 
the second most important op-
erator of our company, in terms 
of production and revenue gen-
eration, SOGESTER has been po-
sitioned for years in the top rank-
ing among the management of 
all our terminals. The distinction 
we earned in 2014 from the in-
ternational Crans Montana Port 
Platform “Best Regional Contain-
er Terminal” was largely due to 
your good service.
We recognise that, with the out-
break of Covid-19, we are living 
in difficult times, but we want to 
continue to count on your good 
work and we encourage you, in 
fact, to continue to invest in the 
development of the concession.
Well done, SOGESTER!  

Dr. Antonio 
Alberto Bengue, 

PCA da EPL
Port of Luanda 

Chairman

´

˜

´
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BELGIAN 
AMBASSADOR 
CREDITED IN 
ANGOLA

EMBAIXADOR DA BÉLGICA 
CREDITADO EM ANGOLA
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omo só cheguei a Ango-
la em setembro de 2019, 
ainda tenho muito o que 

aprender e, sobretudo, regiões e 
províncias a visitar.
A crise da Covid-19 bloqueou 
nossas viagens dentro do país, 
mas ainda me lembro muito 
bem da última “viagem pré-Co-
vid-19” em fevereiro deste ano, 
quando visitamos com todos 
os embaixadores dos países da 
União Europeia a província de 
Moxico, onde o governador e a 
população nos receberam de 
forma extraordinária, e visitamos 
também um projecto de des-
minagem, projecto gerido pela 
Comissão Nacional de Desmi-
nagem e pela organização não 
governamental MAG. Assistimos 
assim ao desmantelamento (e 
a explosão) de várias minas, o 
que para nós foi uma acção tão 
simbólica, pois remete a uma 
Angola onde a paz prevalece e 
a guerra se torna uma memória 
cada vez mais distante.
Depois de apenas um ano em 
Angola, ainda me considero 
“novo”, mas aprendo rápido e o 
facto de já dominar a língua por-

C

Um encontro 
de culturas e 
conhecimentos

A meeting of 
cultures and 
knowledge

Josef Smets / Embaixador 

da Belgica - Belgian 

Ambassador

´

tuguesa antes de vir para cá tem 
me ajudado muito.
Além disso, tenho alguma expe-
riência africana, visto que já fui 
enviado a vários países africanos, 
como Burundi e Nigéria (como 
embaixador) e RDC (como cônsul 
geral em Lubumbashi).
Aprendi português no Brasil, no 
período em que estive em Brasí-
lia, de 2012 a 2016.
Além de tudo, gosto muito do 
facto de Angola ter obviamente 
uma forte identidade africana, 
mas também esse componente 
“latino” e essa lusofonia extraor-
dinária, que liga os países atra-
vés da história (agitada), da cul-
tura e da língua.
Esse componente “latino”, no-
tei mais quando assisti a uma 
noite musical na Ilha de Luan-
da, onde se apresentava a dan-
ça “Semba”. Também assisti ao 
desfile do carnaval de Luanda, 
e há sempre um sentimento de 
conexão com o Brasil.
Mas como sou historiador de for-
mação, também me apaixonei 
pela história deste país e não es-
quecerei minha primeira visita a 
Mbanza Congo, onde podem ser 
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excepcionais foram tomadas 
bem cedo e com as conferências 
de imprensa diárias, a comunica-
ção à população foi excelente. 
Fiquei também impressionado 
com a disciplina demonstrada 
pelos angolanos neste contexto.
Ao mesmo tempo, o nível de 
pobreza nos preocupa muito. 
Mas, para além do nosso compro-
misso com Angola no seio da UE, 
a Bélgica também se orgulha da 
sua intensa e até histórica relação 
com este grande país africano.
A nossa Embaixada foi inaugu-
rada em Luanda, pouco depois 
da proclamação da indepen-
dência, e permaneceu opera-
cional durante a guerra.
Além disso, durante a crise Co-
vid-19, a Embaixada continua a 
oferecer seus serviços, embora 
os visitantes sejam solicitados a 
agendar reuniões por telefone 
ou e-mail, visando garantir o dis-
tanciamento social.
A secção de vistos permane-
ce fechada, exceto para uma 
categoria limitada de pessoas, 
como cônjuges angolanos bel-
gas ou membros mais próxi-
mos de suas famílias.
Orgulhamo-nos também da pre-
sença em Angola de várias em-
presas belgas e de interessantes 
perspectivas nos sectores: por-
tuário, diamantífero, transportes, 
agrícola e abastecimento de água.
Infelizmente, as visitas das dele-
gações comerciais foram adia-

das e alguns projetos não pode-
rão ser iniciados antes de 2021.
No entanto, a confiança no futuro 
e potencial de Angola mantém-se 
intactas, embora o país e sua eco-
nomia atravessem uma fase difícil.
Tenho a honra de dedicar muito 
tempo aos empresários belgas, 
angolanos e de outras nacionali-
dades, e apoio fortemente os es-
forços desenvolvidos para melho-
rar o clima de negócios neste país.
Este foi o tema principal da en-
trevista que tive recentemente 
com o AIPEX PCA e temos exata-
mente o mesmo ponto de vista.
As medidas tomadas no contex-
to da luta contra a Covid-19, de-
vem garantir que as empresas 
tenham oxigênio suficiente e que 
os empresários possam viajar.
Sinto-me feliz também em po-
der dizer que a companhia aérea 
belga Brussels Airlines, perten-
cente ao Grupo Lufthansa, ten-
ciona retomar seus voos assim 
que a situação permitir.
Uma ligação direta entre Bruxelas 
e Luanda é de grande importância!
Uma prioridade para mim são 
os empresários belgas já instala-
dos aqui. Os seus conhecimen-
tos e experiências sobre Angola 
impressionam-me e aprendo 
muito com eles.
Na verdade, eles participam dos 
coquetéis mensais de networ-
king no Belgian Business Club, 
que tivemos que adiar para o pe-
ríodo pós-Covid-19.

Tenho saudades destes “coque-
téis de networking”, e devo dizer 
que os que a SOGESTER orga-
niza regularmente, estão entre 
os mais sofisticados, tendo uma 
boa mistura entre funcionários, 
empresários e indivíduos de vá-
rias nacionalidades.
Como eu disse, está mais difí-
cil descobrir as belezas desse 
país, porque estamos um pou-
co bloqueados com a crise da 
Covid-19. Mas aproveito para fa-
zer pequenos passeios, como, 
recentemente de barco no rio 
Kwanza, e também quando 
pude acompanhar a ONG Ot-
chiva - que luta pela protecção 
dos manguezais, além de pro-
duzir sabonetes à base de óleos 
usados e distribuir sabão em 
bairros populares e até aldeias.
É aqui que temos o privilégio de 
estar em contacto com pessoas 
simples, que nos comunicam a sua 

alegria e dignidade, o que sempre 
me impressionou neste país.
Também gosto de ir tomar uma 
cerveja gelada (gosto muito da 
Cuca) na esplanada da Ilha de 
Luanda; Acabei de visitar o Mu-
seu de Antropologia (e prova-
velmente vamos organizar uma 
exposição juntos em 2021), e 
um passeio na Marginal sem-
pre me tenta.
Como você pode ver, a vida de 
um diplomata nem sempre é em 
um escritório, longe disso.

AS I ONLY ARRIVED in Angola 
in September 2019, I still have a 
lot to learn and above all, regions 
and provinces to visit.
The Covid-19 crisis blocked us in 
our travels inside the country, but 
I still remember very well the last 
“pre-Covid-19 trip” in February this 
year, when we visited with all the 
ambassadors of the European 
Union countries to province of 
Moxico, where the governor and 
the population received us in an 
extraordinary way and where we 
also visited a demining project, a 
project managed by the Nation-
al Demining Commission and by 
the non-governmental organi-
zation MAG. We thus witnessed 
the dismantling (and explosion) 
of several mines, which for us was 
such a symbolic action, as it sym-
bolizes an Angola where peace 
prevails and where war becomes 

Como sou historiador de for-
mação, também me apaixo-
nei pela história deste país

As a historian by training, I 
also fell in love with the his-
tory of this country

Embaixador da Bélgica durante a sua creditação / Belgium Ambassador during Angola 
President’s credittion ceremony

vistos os vestígios do antigo Reino 
do Congo e pude participar de 
uma cerimônia tradicional.
Quanto ao povo Luanda-Tshok-
we, já os conhecia, tendo-os vi-
sitado do lado congolês quando 
estive em Lubumbashi, então 
capital do Katanga.
Na qualidade de Estado-Mem-
bro da União Europeia, a Bélgica 
participa plenamente nesta for-
te relação Europa-Angola; é uma 
parceria genuína e a UE tencio-
na também apoiar os esforços 
das autoridades angolanas nos 
próximos anos para diversificar 
a economia e promover a gover-
nança e, consequentemente, o 
combate à corrupção.

A UE também apoia a forma-
ção profissional e visa contribuir 
para o desenvolvimento de con-
selhos de administração com-
petentes e eficazes.
É uma grande sorte que, no pri-
meiro semestre de 2021, Bruxelas, 
capital da UE e da Bélgica, receba 
um evento de negócios UE / An-
gola de extrema importância, e a 
Bélgica queira agregar um even-
to bilateral ao seu lado.
Mas é muito cedo para definir 
os contornos de tal evento. Va-
mos primeiro passar pela crise 
da Covid-19.
Isto leva-me a expressar a minha 
admiração pela forma como An-
gola reagiu a esta crise. Medidas 
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As for the Luanda-Tshokwe peo-
ples, I already knew them, having 
visited them on the Congolese 
side when I was in Lubumbashi, at 
that time the capital of Katanga.
As a Member State of the Euro-
pean Union, Belgium is fully part 
of this strong Europe-Angola re-
lationship; it is a genuine partner-
ship and the EU also plans to sup-
port the efforts of the Angolan 
authorities in the coming years 
to diversify the economy and pro-
mote governance and, therefore, 
to fight corruption.
The EU also supports the profes-
sional training and aims to con-
tribute to the development of 
competent and effective boards.
It is a great luck that, in the first 
half of 2021, Brussels, capital of 
the EU and Belgium, will host 
an extremely important EU / 
Angola business event and Bel-
gium would like to add a bilater-

monthly networking cocktails 
at the Belgian Business Club, 
but we had to postpone it to the 
post-Covid-19 period.
I miss these “networking cock-
tails”, and I have to say that the 
ones that SOGESTER organizes 
regularly, are among the most so-
phisticated with a good mix be-
tween officials, businessmen, and 
individuals of various nationalities.
As I said, it is a little more diffi-
cult to discover the beauty of this 
country, because we are a little 
blocked due to the Covid-19 cri-
sis. But I take the opportunity to 
make small excursions, such as, 
recently by boat on the Kwanza 
River, but also when I was able 
to accompany the NGO Otchiva 
- which fights for the protection 

of the mangroves, but also pro-
duces soaps based on used oils to 
distribute soap in popular neigh-
borhoods and even in the villages.
This is where we have the priv-
ilege of being in contact with 
simple people who communi-
cate their joy and dignity to us, 
which has always impressed 
me in this country.
I also like to go to drink a cold 
beer (I really like Cuca) on a ter-
race on the Ilha de Luanda; I just 
visited the Museum of Anthro-
pology (and we will probably 
organize an exhibition together 
in 2021) and a walk on the Mar-
ginal always tempts me.
As you can see, the life of a dip-
lomat is not always in an office ... 
far from it ...

al event on its side.
But, it is too early to define the 
contours of such an event. Let’s go 
through the Covid-19 crisis first.
This leads me to express my ad-
miration for the way Angola re-
acted to this crisis. Exceptional 
measures were taken very ear-
ly and with daily press confer-
ences, communication to the 
population was excellent.
I was also impressed with the 
discipline shown by Angolans in 
this context.
At the same time, the level of 
poverty worries us a lot.
But, in addition to our commit-
ment to Angola within the EU, 
Belgium is also proud of its intense 
and even historic relationship with 
this great African country.
Our Embassy was opened in Luan-
da, shortly after the proclamation 
of independence, and remained 
operational throughout the war.
Also, during the Covid-19 crisis, 
the Embassy continues to offer 
its services, although visitors are 
asked to arrange meetings by 
phone or e-mail, to ensure so-
cial distance.
The visa section remains closed, 
except for a limited category of 
people, such as Belgian Ango-
lan spouses or members of their 
immediate family.
We are also proud of the presence 
in Angola of several Belgian com-
panies and interesting prospects 
in the port, diamond, transport, ag-

ricultural or water supply sectors.
Unfortunately, visits by trade 
delegations have been post-
poned and some projects will 
not be able to start until 2021.
However, confidence in Angola’s 
future and potential remains in-
tact, although the country and 
its economy are going through 
a difficult phase.
I make this a point of honor to ded-
icate a lot of time to Belgian, An-
golan and other nationalities en-
trepreneurs and I strongly support 
the efforts made to improve the 
business climate in this country.
This was, the main theme of the 
interview I had recently with the 
AIPEX PCA and we are in exactly 
on the same point of view.
The measures taken in the con-
text of the fight against Covid-19, 
should ensure that companies 
have enough oxygen and that 
entrepreneurs can travel.
I am also happy to be able to say 
that the Belgian airline, Brussels 
Airlines, which belongs to the 
Lufthansa Group, intends to re-
sume its flights as soon as the 
situation allows.
A direct connection between 
Brussels and Luanda is of great 
importance!
A priority for me are the Belgian 
entrepreneurs already installed 
here. Their knowledge and ex-
periences about Angola impress 
me and I learn a lot from them.
In fact, they participate in the 

an increasingly distant memory.
After only one year in Angola, I 
still consider myself “new”, but I 
learn quickly and the fact that 
I already mastered Portuguese 
language before coming here, it 
helps me a lot.
In addition, I have some African 
experience as I have already been 
placed in several African coun-
tries, such as Burundi and Nige-
ria (as ambassador) and DRC (as 
general consul in Lubumbashi).
I learned my portuguese in 
Brazil, because I was in Brasília 
from 2012 to 2016. 
Furthermore, I really like the 
fact that Angola obviously has a 
strong African identity, but it also 
has this “Latin” component and 
this extraordinary lusophony that 
links countries through history 
(agitated), culture and language.
The “Latin” component, I no-
ticed more when I watched a 
musical night on the Ilha de 
Luanda, where “Semba” dance 
were performed.
But, I also watched the Luan-
da carnival parade, and there is 
always a feeling of connection 
with Brazil.
But as I am a historian by training, 
I also fall in love with the history of 
this country and I will not forget 
my first visit to Mbanza Congo, 
where you can see the remains 
of the ancient Kingdom of Kongo 
and where I was able to partici-
pate in a traditional ceremony.

É aqui que temos o privi-
légio de estar em contacto 
com pessoas simples, que 
nos comunicam a sua ale-
gria e dignidade

It is here that we have the 
privilege of being in con-
tact with simple people, 
who communicate their 
joy and dignity to us

Mr. Jozef Smets: Embaixador 
da Belgica em visita ao Museu 
da Escravatura / Belgian 
Ambassador visiting the 
Slavery Museum
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Antonino Costa / Gestor Comercial - Commercial Manager

LOGÍSTICA EM TEMPOS DE UMA 
GRANDE PANDEMIA MUNDIAL
LOGISTICS IN TIME FOR A GREAT WORLD PANDEMIC

Regras e procedimentos de operações ajustados
Adjusted operating rules and procedures

urante este difícil e de-
safiante período da Pan-
demia, a SOGESTER, na 

linha do que acontece por todo 
o mundo, envolveu-se presente-
mente em esforços no sentido 
de evitar a propagação da pan-
demia do COVID-19. Com uma 
visão para a segurança da vida 
humana, da continuidade das 
operações, da estabilidade do ní-
vel de eficiência e qualidade de 
serviço operacional bem  com o 
o de atendimento ao cliente e 
suporte dos nossos parceiros de 
negócios.
No Sector do atendimento ao 
cliente, devido a demanda de 
serviços, não foi suspensa a pre-
sença de todos os funcionários, 
foi sim cumprido à nível presen-
cial com escalas de serviço e po-
sicionados conforme as regras de 
distanciamento social, tal como:
• O controle e monitoramento 
do número de trabalhadores, de 
prestadores de serviço e colabo-
radores dentro das instalações e 
o uso constante de máscaras. 
• Medição de temperatura e exi-
gido o uso de álcool e gel à entra-
da das instalações.
•  A instalação de túneis de desin-
festação/higienização à entrada 
do perímetro das instalações e a 
entrada do edifício.
• Higienização de viaturas à 
entrada do parque de estacio-
namento;
O atendimento presencial foi 

D ção, operações e comercial para 
melhor acompanhamento dos 
pedidos dos clientes;
• A comparticipação de recepção 
de documentação para emissão 
de facturas via e-mail;
• As solicitações que são de exi-
gência presencial começaram 
a ser recebidas via correio ele-
trónico;
Tendo as regras e procedimentos 
de operações ajustados ao con-
texto, A Sogester SA para além 
do serviço tradicional da descar-
ga/embarque e entrega de uni-
dade contentorizadas foi ofere-
cendo os seguintes serviços:
Armazenamento de contento-
res secos e carga diversa
Efectuado no terminal do Pan-
guila e Viana, com o espaço e 
máquinas disponíveis para o ar-
mazenamento de carga não al-
fandegada não acondicionada 
(máquinas, viaturas e material de 
construção), aberto para todos 
os clientes que necessitam de 
um parque seguro organizado e 
qualificado;
Armazenamento controlo e mo-
nitoramento de carga em con-
tentores frigoríficos
As unidades frigorificas necessi-
tam de uma fonte estável de ali-
mentação eléctrica, bem como 
constante controlo e monitora-
mento das mesmas para garantir 
a conservação da mercadoria pe-
recível que abrigam. A Sogester 
tem instalados nos terminais da 

reduzido ao estritamente indis-
pensável, assim, para assuntos 
urgentes que obriguem o aten-
dimento presencial ficamos dis-
poníveis através de marcação 
prévia:
• As visitas às instalações foram 
possíveis em situações excepcio-
nais, decididas caso a caso pelo 
que, os envios de documentos 
foram preferencialmente efec-
tuados por mensagem de cor-
reio eletrónico;
• Os contactos regulares e as re-
uniões agendadas foram dadas 
continuidade via vídeo chamada, 
usando aplicativos como Micro-
soft Teams, Zoom e algumas por 
WhatsApp.
• Foram criados grupos adicio-
nais de partilha de informação 
e suporte entre as áreas de taxa-

Esforços no sentido de 
evitar a propagação da 
pandemia do COVID-19

Efforts to prevent the 
spread of the COVID-19 
pandemic
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Boavista e Panguila “reefer racks” 
que possibilitam um melhor e 
mais eficiente serviço de monito-
ramento de unidades frigorificas.
Apoio logístico para exportação 
de carga contentorizada
A exportação de mercadoria/car-
ga diversa em Angola continua a 
ser desafio para o produtor ou in-
dustrial que identifica esta opor-
tunidade. A Sogester SA oferece 
o suporte pela colocação privile-
giada na cadeia de abastecimen-
to e experiência de mercado ao 
cliente que tem como objectivo 
a exportação de mercadoria. 
Estufagem de contentores
A estufagem de unidades para 
exportação é fundamental no 
processo de exportação. Tendo 
esta caracter prioritário no país 
a Sogester SA oferece este servi-
ço por solicitação. A Estufagem 
de pedras ornamentais tal como 
granito e o mármore faz parte 
dos serviços primários oferecidos 
na Sogester Namibe.
Pesagem de contentores e equi-
pamentos até 80 toneladas
Seguida a estufagem a pesa-
gem de carga é um requisito 
mandatário para a exportação. 
A SOGESTER oferece 3 pontos 
de pesagem (Luanda, Boavista e 
Panguila, e finalmente Namibe). 
O serviço de pesagem é ofereci-
do a todo cliente, exportador ou 
não tendo como exclusividade 
como porto de partida o Termi-
nal da Sogester.

The export of diverse goods 
or cargo in Angola remains 
a challenge for the produ-
cer or industrial

A exportação de merca-
doria ou carga diversa 
em Angola continua a ser 
desafio para o produtor ou 
industrial

in exceptional situations, decided 
on a case-by-case basis. Therefore, 
the sending of documents was 
preferably made by e-mail;
• Regular contacts and sched-
uled meetings were continued 
by video call, using applications 
such as Microsoft Teams, Zoom 
and some via WhatsApp.
• Additional information sharing 
and support groups were created 
between the taxation, operations 
and commercial areas to better 
monitor customer orders;
• Co-participation in the docu-
mentation receipt for issuing in-
voices by email;
• Requests that are required in per-
son started to be received by email;
With the operations’ rules and 
procedures adjusted to the con-
text, Sogester SA, in addition to 
the traditional service of unload-
ing / shipping and delivery of con-
tainerized units, started to offer 
the following services:
Storage of dry containers and 
miscellaneous cargo
It is carried out at the Panguila and 
Viana terminal, with the space and 
machines available for the storage 
of non-customs and unpackaged 
cargo (machines, vehicles and 
construction material), open to 
all customers who need an orga-
nized and qualified safe park.
Storage, control and monitoring 
of cargo in refrigerated containers
The refrigeration units need a 
stable source of electrical power, 

as well as constant control and 
monitoring of them to guaran-
tee the perishable goods con-
servation that they store. Soges-
ter has “reefer racks” installed at 
the Boavista and Panguila ter-
minals, which enable a better 
and more efficient service for 
monitoring refrigeration units.
Logistical support for export of 
containerized cargo
The export of diverse goods / 
cargo in Angola remains a chal-
lenge for the producer or indus-
trialist who identifies this op-
portunity. Due to its privileged 
position in the supply chain and 
market experience, Sogester SA 
offers support to its client, whose 
objective is to export goods.
Container stuffing
The units’ stuffing to export 

is essential in the export pro-
cess. Having this priority in the 
country, Sogester SA offers this 
service by request. The stuffing 
of ornamental stones, such as 
granite and marble, is part of 
the primary services offered at 
Sogester Namibe.
Weighing of containers and 
equipment up to 80 tons
Like stuffing, weighing cargo is a 
mandatory requirement for ex-
port. Sogester SA offers 3 weigh-
ing points (Luanda, Boavista and 
Panguila, and finally Namibe). 
The weighing service is offered to 
every customer, exporter or not, 
with the Sogester Terminal as an 
exclusive port of departure.
Door-to-door container trans-
port and delivery
The delivery service of container-
ized units to the customers’ fa-
cilities is done upon request and 
due scheduling. The transport 
service is carried out with pre-
vious inspection of the delivery 
place and the unloading condi-
tions and capacity, in which we 
offer guarantee and security in 
delivery.
Door-to-door cargo transporta-
tion and delivery
Like the delivery of containerized 
units, the cargo delivery service is 
done upon previous request and 
due to scheduling, and the anal-
ysis of cargo/ goods is essential 
to define the best equipment for 
handling and transportation.

Transporte e entrega de conten-
tores porta-à-porta
O serviço de entrega de unidades 
contentorizadas as instalações 
dos clientes é feito mediante a so-
licitação e devido agendamento. 
O serviço de transporte é feito com 
a prévia inspecção de local de en-
trega e condições e da capacidade 
de descarga na qual oferecemos 
garantia e segurança na entrega.
Transporte e entrega de carga 
porta-à-porta
Tal como a entrega de unidades 
contentorizadas, o serviço de en-
trega de carga é feito median-
te prévia solicitação do devido 
agendamento, é indispensável 
a análise de carga/mercadoria 
para definição do melhor equi-
pamento para o manuseamento 
e transporte.

DURING THIS DIFFICULT and 
challenging Pandemic’s period, 
the Sogester SA, in line with what 
happens around the world, has 
been currently involved in efforts 
to prevent the COVID-19 pan-
demic’s spread. With a vision for 
the human life’s safety, the conti-
nuity of operations, the stability of 
the efficiency level and quality of 
operational service, as well as cus-
tomer service and support from 
our business partners.
In the customer service sector, due 
to the demand for services, the 
presence of all employees was not 
suspended, but fulfilled at the face-
to-face level with service schedules 
and positioned according to the 
social distance rules, such as:
• The control and monitoring 
of the number of workers, ser-
vice providers and collaborators 
within the facilities and the con-
stant use of masks.
• Temperature measurement and 
mandatory use of alcohol gel at 
the entrance of the facilities.
• The installation of disinfestation 
and sanitation tunnels at the 
premises perimeter’s entrance 
and the building’s entrance.
• Cleaning of vehicles at the en-
trance to the car park;
Face-to-face service has been re-
duced to what is strictly necessary, 
so for urgent matters that requires 
face-to-face service, we have been 
being available by appointment:
• Visits to the facilities were possible 
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Ahamd El Kara / Director Geral da ICC Angola - Managing Director of ICC Angola

VENDA NÃO PRESENCIAL
NON-PRESENTIAL SALE

A excepção que virou regra devido à covid-19
The exception that became rule due to covid-19

pandemia da COVID-19 
tem definido por si só o 
rumo dos negócios, so-

bressaindo os verdadeiros agen-
tes económicos que têm vindo a 
fazer bom proveito da maré de 
transformação para reafirmar o 
seu negócio com soluções inova-
doras ao alcance de um CLIQUE.
Não somente se verifica o im-
pacto no negócio, mas também 
no perfil do cliente:
• Para o comércio de bens será me-
lhor criar pontos de venda aces-
síveis ao cliente, e convém tam-
bém criar caminho até ao cliente!
• Para o cliente era melhor fazer a 
compra presencialmente, agora 
é muito bem-vindo o serviço de 
entrega ao domicílio. 
FIQUE EM CASA... é a nova regra!
A ICC Angola agregou serviços 
chave à sua rede robusta de co-
mércio a retalho de eletrodomés-
ticos e produtos industriais, alar-
gando mais ainda a experiência 
dos seus clientes sem ferir a sua 
sensibilidade ao negócio virtual. 

# TELEMARKETING
Cada cliente pode beneficiar de 
uma conversa proactiva com os 
agentes especializados, passan-
do por uma abordagem objeti-
va sobre a intenção de compra, 
a visualização do produto por 
WhatsApp e até a coordenação 
da entrega ao domicílio, estando 
sempre à vontade para mesmo 
assim visitar as lojas que com-

preendem as medidas de segu-
rança necessárias. 

# REDES SOCIAIS
A ICC por meio das suas redes 
sociais, expandiu substancial-
mente o seu poder de exposição 
de marcas e productos optando 
por publicar soluções simples, 
adequadas e bonitas.
É aqui que se verifica a verdadei-
ra união da conscientização das 
necessidades, interesse para solu-
cionar, avaliação das opções, edu-
cação das aplicações e a compra.
O engajamento diário das suas 
equipas comerciais com os 
clientes tem vindo a definir a for-
ma como crescem e percebem 
os interesses dos seus clientes 
sempre que estes se manifestam 
às suas publicações.
São obrigados e com muito 
gosto a adaptarem-se, inovar e a 
responder a todas as demandas 
sem excepção.

A # CALL CENTER
Criado propositadamente para 
facilitar a conexão dos clientes 
com os comerciantes e serviços 
pós-venda.
Esta estação de atendimento 
mantém registos que depois 
apoiam na definição dos indica-
dores de progresso das equipas 
e desenvolvimento de ferramen-
tas, com vista a um atendimen-
to excelente aos múltiplos pedi-
dos que recebe.  

# ENTREGAS AO DOMICÍLIO
Este serviço foi adicionado às 
vendas por Telemarketing para 
toda a cidade de Luanda gra-
tuitamente, como forma de 
abraçar esta causa do combate 
à COVID-19, e ao mesmo tem-
po aumentar a conveniência, 
conforto e segurança de todos 
os seus clientes com entregas à 
porta das suas casas.   

# E-COMMERCE
O mercado angolano em todas as 
suas vertentes, tem mostrado o in-
teresse de criar as sinergias neces-
sárias apoiando-se em interfaces 
de programação de aplicações, 
que permitem que diferentes 
plataformas virtuais se conectem.
E daí, os bancos e as transpor-
tadoras podem ser conectados 
aos comerciantes por essa via 
e fecharem um ciclo seguro de 
compra e venda para alegria de 
todos os clientes.

A ICC Angola agregou servi-
ços chave à sua rede robus-
ta de comércio a retalho de 
eletrodomésticos e produtos 
industriais

ICC Angola added key ser-
vices to its robust retail net-
work of household applian-
ces and industrial products,

Ahamd el Kara, Director Geral da ICC Angola - 
Managing Director of ICC Angola  e 

Victor Francisco dos Santos Fernandes - Ministro do 
Comércio e Indústria - Minister for Trade and Industry
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Soluções online como as de tra-
tamento de ar, máquinas de la-
vagem, refrigeração, pequenos 
eletros para confeções rápidas e 
até para um cafezinho sem es-
quecer dos televisores para en-
tretenimento, tornaram-se bens 
indispensáveis para manter as fa-
mílias em casa, saudáveis e mo-
tivadas para aguardar mais um 
pouco até que esta crise termine.
A ICC com uma boa previsão do 
negócio comercial online, man-
teve-se confiante para alargar os 
seus horizontes e adaptar-se ra-
pidamente ao ritmo desta emer-
gência da COVID-19 que assola 
a todos os angolanos, forçando 
a sua proximidade com serviços 
novos, certos e sustentáveis.

THE COVID-19 pandemic has de-
fined by itself the direction of busi-
ness, and highlighting the real 
economic agents who have been 
making good use of the trans-
formation tide to reaffirm their 
business with innovative solutions 
within a reach of a CLICK.
Not only is the impact on the 
business verified, but also on the 
customer’s profile:
• For the goods trade it was bet-
ter to create points of sale ac-
cessible for the customers, now 
it is also good to create a path 
to the customers.
• And it was better for the cus-
tomer to make the purchase in 
person, now the service to deliv-

same time increase the conve-
nience, comfort and safety of all 
its customers with deliveries at 
the their homes.

# E-COMMERCE
The Angolan market, in all its as-
pects, has shown an interest in 
creating the necessary synergies 
based on application program-
ming interfaces, which allow dif-
ferent virtual platforms to connect.
And from there, banks and car-
riers can be connected to mer-
chants in this way and close a se-
cure buying and selling cycle to 
the delight of all customers.

Online solutions such as air treat-
ment, washing machines, refrig-
eration, small appliances for quick 
cooking and even a coffee without 
forgetting the televisions to enter-
tain, have become indispensable 
assets to keep families at home, 
healthy and motivated to wait for 
more a little bit until this crisis is over.
ICC, with a good forecast of the 
online commercial business, re-
mained confident to broaden its 
horizons and quickly adapt to the 
pace of this COVID-19 emergency 
that plagues all Angolans, forcing 
them to be close to new services, 
certain and sustainable.

ers to his home is very welcome.
STAY AT HOME ... is the new rule!
ICC Angola added new key ser-
vices to its robust retail network 
of home appliances and indus-
trial products, further expanding 
the experience of its customers 
without harming their sensitivity 
to the virtual business.

# TELEMARKETING
Each customer can benefit from a 
proactive conversation with their 
specialized agents, going through 
an objective approach on the in-
tention to purchase, viewing the 
product via WhatsApp and even 
coordinating home delivery, al-
ways being free to visit stores that 
understand the necessary securi-
ty measures.

# SOCIAL NETWORK
ICC, through its social network, 
has greatly expanded its power 
to expose brands and products, 
choosing to publish simple, ap-
propriate and beautiful solutions.
It is here that there is a real 
union of awareness of needs, 
interest in solving, evaluation of 
options, education of applica-
tions and purchase.
The daily engagement of its com-
mercial teams with customers has 
been defining how they grow and 
perceive the interests of their cus-
tomers whenever they manifest 
themselves in their publications.
They are obliged and with great 
pleasure to adapt, innovate and 
respond to all demands with-
out exception.

# CALL CENTER
Purposely created to facilitate 
the connection of customers 
with commercials and after 
sales services.
This service station keeps records 
that later supports the definition 
of team progress indicators and 
tool development, with a view to 
excellent service to the multiple 
requests that receives.

# HOME DELIVERY
This service was added to sales 
by Telemarketing for the entire 
city of Luanda free of charge, as 
a way to embrace this cause of 
combating COVID-19, and at the 

xxxInusti ut dolumen ditat.
Si debis sequam ium que 
volorro enimet eos deliber-
ro cor re doluptatur, santius 
porem. Ut as dolent eos estis 
min reperepedisi dolor

Aumentar a conveniência, 
conforto e segurança de to-
dos os seus clientes com en-
tregas à porta das suas casas

Increase the convenience, 
comfort and safety of all your 
customers with deliveries at 
your doorstep   

Presidente da República, João Lourenço, em visita a nova fábrica da ICC Angola em companhia 
do Ministro do Comércio e Indústria / President of the Republic, João Lourenço, visits the new 
factory of ICC Angola in company with the Minister of Commerce and Industry
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Jose Jacinto / Director do Terminal do Namibe - General Director Namibe Terminal´

UM BREVE HISTORIAL 
PORTUÁRIO DO NAMIBE
A BRIEF PORT HISTORY OF NAMIBE

A evolução do terminal da SOGESTER no Namibe
The evolution of the SOGESTER terminal in Namibe

Encontro do deserto do Namibe com 
o Oceano Atlântico / Encounter of the 

Namibe Desert with the Atlantic Ocean

província do Namibe, 
mais precisamente a Ci-
dade de Moçâmedes, 

desde a sua fundação, à 4 de 
Agosto de 1849, e mesmo antes, 
está directamente ligada as activi-
dades do mar, sendo o destaque a 
indústria portuária e a piscatória. É 
desta duas actividades que se dá 
o desenvolvimento da província 
do Namibe até aos dias de hoje.
O Porto do Namibe manuseia 
5% de todo o volume de carga 
no país. Localiza-se o ponto ini-
cial do Caminho de Ferro de Mo-
çâmedes e, além de ser o porto 

exportador de granito, mármore, 
minério de ferro e outros recursos 
minerais que existem em abun-
dância na região, é também o 
principal porto importador da re-
gião Sul do país de commodities 
em geral e materiais de constru-
ção.  Conjuntamente com a linha 
férrea de que é testa, - Caminho 
de Ferro de Moçâmedes (o mais 
extenso do estado) constitui o 
conjunto mais importante nas 
actividades portuárias e ferroviá-
rias de Angola.
PORTO DE MOÇÂMEDES
Na costa ocidental do continente 

A

O Porto do Namibe manu-
seia 5% de todo o volume 
de carga no país

The Port of Namibe handles 
5% of all cargo volume in 
the country

africano, no sul de Angola, apro-
veitando a Baía de Moçâmedes, 
localizam-se no seu interior as 
instalações portuárias, cuja área 
de jurisdição é limitada ao norte 
pelo Farol da Ponta do Giraúl  e 
a sul pela Ponta do Pau do sul 
(Ponta do Noronha). Estas ins-
talações portuárias dividem-se 
em dois sectores localizados em 
situação oposta na Baía de Mo-
çâmedes, sendo um destinado a 
mercadorias gerais e passageiros 
(Porto Comercial situado na Torre 
do Tombo, entre a Ponta do No-
ronha e a Fortaleza da Marinha) e 
o outro movimentação de granéis 
– minério de ferro e produtos pe-
trolíferos -  (Porto Mineiro do Sa-
co-Mar, parte norte da Baia).
Surgido como um porto de pes-
ca no século XV, passou a ser um 
porto de tráfico negreiro a partir 
do século XVII, foi estruturado e 
oficialmente inaugurado em 24 
de maio de 1957, com a chegada 
do Governador Geral de Angola 
Horácio José de Sá Viana Rebelo 
ao Moçâmedes, a bordo do pa-
quete Uíge, para lançar o 1º troço 
das obras do cais do porto de cais 
iniciadas em 24 de junho de 1954.
Em Outubro de 1952 resolveu por-
tanto o Governo dotar Moçâme-
des com um cais acostável, digno 
da sua importância e honrando 
assim a obra erguida já há longos 
anos naqueles escaldantes areais.
Base de desenvolvimento das 
férteis regiões do planalto da Huí-
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la, pelo intercâmbio rápido que 
permite com o exterior, servindo 
directamente dois dos mais ri-
sonhos e desenvolvidos centros 
populacionais – Moçâmedes e 
Sá da Bandeira (actual Lubango) 
– permitindo uma mais rápida e 
eficiente acção no que interessa 
ao progresso das regiões sul-in-
teriores (pela facilidade na des-
locação de cargas e gentes em 
íntima ligação com um dos mais 
modernos e extensos caminhos 
de ferro) a obra portuária de Mo-
çâmedes teve que corresponder 
aos fins em vista. 
Dadas as excelentes condições 
geográficas e naturais como a 
natureza o dotou, o terceiro – em 
ordem de construção, dos três 
actuais principais portos comer-
ciais de Angola é o de Moçâme-
des, cuja posição geografica é de 
15º 08’ S de latitude e 12º 07’ E de 
longitude, com uma zona de in-
fluência da ordem dos 400 km2. 
• Porto Comercial
Teve a sua conclusão em 1957. 
Um muro de cais na extensão 
de 875 metros, com 480 metros, 
com profundidade de 10.50 me-
tros para a navegação de longo 
curso, 130 metros com profundi-
dade de 6 metros e 265 metros 
com fundos de 3 metros para as 
embarcações de tráfego local e 
de passageiros. 
Por concurso foi entregue a em-
preitada da construção às firmas 
espanholas reunidas Companhia 

de los Ferrocarriles de Medina del 
Campo a Zamora e de Orense a 
Vigo e Cubiertos e Tejados e, as-
sim, os trabalhos da construção 
dos 380 m do terceiro cais-acos-
tável em Angola, foram solene-
mente inaugurados em 24 de 
Junho de 1954 pelo Chefe de Es-
tado Português, general Francis-
co Higino Craveiro Lopes.
• Porto Mineiro do Saco-Mar
Foi concluído em 1967 e fez parte 
do Empreendimento de Cassinga 
(município da Jamba, a 315 quiló-
metros do Lubango, província da 
Huíla) que consiste na exploração 

do mineiro de ferro. Possui uma 
ponte cais constituída por uma 
laje contínua em betão pré-esfor-
çado, com as dimensões de 325 
x 18 metros assente sobre fiadas 
de estacas cravadas até a profun-
didade de 35 metros, criando um 
posto de acostagem com fundos 
de 10 metros destinado a petro-
leiros. A ponte cais está equipa-
da com defensas pendulares. O 
Porto tinha de ter uma moderna 
instalação para descarga de va-
gões do caminho de ferro e car-
regamento de navios sendo de 
salientar o carregador de navios 

O Porto tinha de ter uma 
moderna instalação para 
descarga de vagões do cami-
nho de ferro e carregamento 
de navios 

Port had to have a modern 
facility for unloading railroad 
cars and loading ships

(shiploader) com a altura de 33 
metros e equipado de lança te-
lescópica com avanço de 23 me-
tros,  afim de carregar os maiores 
navios do mundo ou em constru-
ção, à cadência de 4000/5000 t. 
por hora. Reconhecida a sua im-
portância e o papel que lhe esta-
va reservado no desenvolvimento 
do Sul de Angola, considerou, há 
anos, o Governo da Nação a ne-
cessidade de servir a excelente 
Angra do Negro com uma obra 
portuária que correspondesse ao 
interesse de Moçâmedes – rainha 
do Namibe.  

THE PROVINCE OF NAMIBE, 
more precisely the Moçâmedes 
city, since its foundation, on August 
4, 1849, and even before, is directly 
linked to the activities of the sea, 
with the port and fishing indus-
try being the highlight. It is from 
these two activities that the de-
velopment of the province of Na-
mibe has taken place until today.
The Port of Namibe handles 5% 
of all cargo volume handled in 
the country. It is located at the 
starting point of the Moçâmedes 
Railroad and, in addition to be-
ing the exporting port for granite, 

marble, iron ore and other miner-
al resources that are abundant in 
the region, it is also the main im-
port port of commodities in gen-
eral and building materials of the 
southern region of the country. To-
gether with the railway line that it 
faces, - Moçâmedes Railroad (the 
longest in the state) constitutes 
the most important set in the port 
and railway activities of Angola.
THE MOÇÂMEDES PORT
On the west coast of the African 
continent, in the south of Angola, 
taking advantage of the Moçâ-
medes Bay, the port facilities are 

Marginal no Namibe / Namibe Marginal
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Emerged as a fishing port in the 
15th century, it became a slave 
trading port from the 17th cen-
tury, it was structured and offi-
cially opened on May 24, 1957, 
with the arrival of the Gener-
al Governor of Angola Horácio 
José de Sá Viana Rebelo to 
Moçâmedes, on board the Uíge 
ship, to launch the 1st section of 
the docks at the quay port that 
started on June 24, 1954.
In October 1952, therefore, the 
Government decided to provide 
a berth to Moçâmedes, worthy of 
its importance and thus honor-

located inside, whose area of ju-
risdiction is limited to the north 
by the Ponta do Giraúl Lighthouse 
and to the south by Ponta do Pau 
do Sul (Ponta do Noronha). These 
port facilities are divided into two 
sectors located in opposite sit-
uations in the Moçâmedes Bay, 
one for general and passenger 
goods (Commercial Port located 
in Torre do Tombo, between Pon-
ta do Noronha and Fortaleza da 
Marinha) and the other handling 
bulk - iron ore and petroleum 
products - (Mineiro do Saco-Mar’s 
Port, northern part of the bay).

ing the work erected long years 
ago on those hot sands.
Base for the development of the 
fertile regions of the Huíla plateau, 
due to the rapid interchange it 
allows with the outside, directly 
serving two of the most cheerful 
and developed population centers 
- Moçâmedes and Sá da Bandeira 
(now Lubango) – thus allowing for 
a faster and more efficient action 
with regard to the progress of the 
south-inland regions (due to the 
ease in the movement of cargo 
and people in close connection 
with one of the most modern and 

extensive railways) the port work of  
Moçâmedes had to correspond to 
the purposes in view. 
Given the excellent geograph-
ical and natural conditions as 
nature has endowed it, the third 
- in order of construction, the 
Moçamedes Port is one of the 
three main commercial ports 
in Angola, whose geographical 
position is 15º 08 ‘S latitude and 
12º 07 ‘E longitude, with an in-
fluence area around 400 km2.
• Commercial Port
It was completed in 1957. A quay 
wall with an extension of 875 me-

ters, with 480 meters, with a depth 
of 10.50 meters for long-distance 
navigation, 130 meters with a 
depth of 6 meters and 265 meters 
with a depth of 3 meters for ves-
sels of local traffic and passenger.
The construction contract was 
awarded by tender to the Span-
ish companies assembled «Com-
panhia de los Ferrocarriles de Me-
dina del Campo a Zamora e de 
Orense a Vigo» and «Cubiertos e 
Tejados» and, thus, the construc-
tion works of the 380 m of the 
third quay -  moored in Angola, 
they were solemnly inaugurat-

ed on June 24, 1954 by the Por-
tuguese Head of State, general 
Francisco Higino Craveiro Lopes.
• Mineiro do Saco-Mar Port
It was completed in 1967 and it 
was part of the Cassinga Project 
(municipality of Jamba, 315 kilo-
meters from Lubango, province 
of Huíla) which consists on the 
exploitation of iron ore. It has a 
quay bridge made up of a contin-
uous slab in prestressed concrete, 
with the dimensions of 325 x 18 
meters based on rows of piles 
driven to the depth of 35 meters, 
creating a berthing station with 
10 meters bottoms for oil tankers. 
The quay bridge is equipped with 
pendulum fenders.
The port has a modern mechani-
cal installation for unloading wag-
ons from the railway and loading 
ships, with emphasis on the “ship 
loader” with a height of 33 meters 
and equipped with a telescop-
ic boom with an advance of 23 
meters, wich allows the loading 
of the largest ships in the world 
or under construction, at a rate of 
4000/5000 t. per hour.
Recognized its importance and 
the role that was reserved for it 
in the development of Southern 
Angola, the Government of the 
Nation considered, for years, the 
need to serve the excellent «Angra 
do Negro» with a port work that 
corresponded to the interest of 
the laughing city of Moçâmedes 
- queen of Namibe.  

Trabalhadores do Porto 
do Namibe  / Port of 
Namibe employees

Cais do Terminal da SOGESTER no Namibe
Quay of the SOGESTER Terminal in Namibe
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Erikson Rosamonte - Coordenador de Projectos / Project Coordinator

SOGESTER: PLANEAMENTO E 
NOVOS INVESTIMENTOS
SOGESTER: PLANNING AND NEW INVESTMENTS

Viver o presente e sonhar com o futuro
Live the present and dream about the future

Racks para contentores 
frigorifícos prontos para uso 
/ Reefer racks ready for use

s indicadores econó-
micos de Angola, re-
flectem o primeiro se-

mestre de 2020 marcado pelo 
alastramento da pandemia CO-
VID-19, demonstrando situações 
adversas, cujo efeito reflectiu-se 
em todas zonas do globo, com 
impacto em todas dimensões 
da logística. 
Entretanto fazer um bom com-
bate e salvar a economia é vi-
tal. Todavia é primordial boa 
produção, eficiência e eficácia 
no mercado laboral Sendo as-
sim existe um desafio inevitável 
de haver cada vez mais pes-
soas dedicadas com espírito de 
equipa, comprometidas com o 
trabalho rigoroso e produtivo, 
no que diverge a interesse da 

empresa e dos seus colabora-
dores e clientes.
Como engenheiro angolano, 
tenho a honra e orgulho de ter 
participado na construção das 
primeiras refeer racks no Termi-
nal da SOGESTER- Boavista, e 
também de ter participado no 
desenvolvimento desta empre-
sa, que muito contribuiu para 
a modernização e reconstrução 
do meu país.
Tenciono continuar a apoiar a 
SOGESTER S.A. Atravez da mi-
nha capacidade estratégica e 
visionaria, a fim de contribuir 
para o sucesso da nossa visão e 
do nosso projecto de desenvol-
vimento futuro.
O aumento da população, altos 
padrões de vida e rápida urba-

O nização levaram a uma cres-
cente demanda por alimentos 
em todo o mundo. O comércio 
global tornou possível atender 
a essa demanda, possibilitando 
o transporte de diversos produ-
tos alimentícios de uma parte 
do mundo para outra. No negó-
cio de contentores frigoríficos, 
os (reefers) desempenham um 
papel importante, devido à sua 
capacidade de manter a qua-
lidade do produto ao longo do 
trajeto. No entanto, o transporte 
e a operação de reefers reque-
rem um fornecimento constan-
te de energia em toda a cadeia 
de abastecimento. Do ponto de 
vista do  terminal de contento-
res, a produção mensal de ree-
fers apresenta grande variação 
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devido à sazonalidade dos pro-
dutos alimentícios. 
O sistema de reefer rack de-
monstrada pela imagem 1,  ca-
racteriza-se por um sistema al-
ternativo de armazenamento 
de reefer,no qual pode oferecer 
redução de custos, dependen-
do do custo do terreno e do tipo 
de operação. Atravez do sistema 
electrico reefer rack, por ser feito 
sob medida, podendo acomo-
dar contentores frigorificos de 
qualquer tamanho. Uma Rack 
customizada pode conter de 
30 a 48 contentores frigoríficos 
(reefers elétricos). o sistema elé-
trico da Rack é centralizado em 
uma extremidade de cada Rack, 
simplificando o acesso para ma-
nutenção e ligação. Cada uma 
das vagas de estacionamento 
da Rack tem sua própria cone-
xão elétrica, no qual os técnicos 
de electricidade podem acessar 
via plataformas e escadas.
O projeto possibilitou dar-nos 
histórias sobre como demons-
trar o que suas ideias com vi-
são de futuro significam para 
nós hoje. Eles mostram como a 
inovação constante alimenta a 
imaginação e sustenta a exce-
lência, e os passos que estamos 
tomando para apoiar e inspirar 
todos que trabalham connosco. 
Eles também refletem o papel 
central que o desenvolvimen-
to sustentável desempenha na 
nossa empresa.

zada com capacidade de sus-
tentar 180 a 210 contentores fri-
goríficos.
-2 para-raios e 2 electrodos faz 
parte do projecto, de modo a 
salvaguardar as infraestructuras 
metalicas de descargas electri-
cas e protecção de relâmpagos.
DIMENSÃO DA ESTRUTURA 
Comprimento: 14 metros. 
Largura 1,52 metros. 
Altura: 9,40 metros.

ANGOLA’S ECONOMIC indica-
tors reflect the first half of 2020 
marked by the spread of the 
COVID-19 pandemic, showing 
adverse situations, the effect of 
which was reflected in all areas 
of the globe, with an impact on 
all dimensions of logistics.
However, fighting well and sav-
ing the economy is vital. But, 
good production, efficiency and 
effectiveness in the labor mar-
ket is essential. Therefore, there 
is an inevitable challenge of hav-
ing more and more dedicated 
people with a team spirit, com-
mitted to rigorous and produc-
tive work, in which diverges the 
interest of the company and its 
employees and customers.
As an Angolan engineer, I am 
honored and proud to have par-
ticipated in the construction 
of the first reefer racks at the 
SOGESTER-Boavista Terminal, 
and also to have participated in 

As histórias do projecto mos-
tram a enorme amplitude do 
trabalho que empreendemos 
no seu curso. Deparamo-nos 
com estruturas com partes com-
plexas, e ganhou-se experiên-
cias únicas e inspiradoras. Todo 
esse trabalho compartilha um 
propósito comum - o desejo de 
criar algo de valor claro, onde as 
habilidades ajudam a melhorar 
o dia a dia das pessoas e apoiam 
o crescimento sustentável.
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
Não há como escapar do facto 

de que a situação geopolítica 
global é volátil e está cada vez 
mais difícil para qualquer em-
presa planear com certeza. Da 
mesma forma, outros factos, 
como mudanças climáticas e o 
impacto de novas tecnologias 
em constante expansão, estão 
todos tendo um efeito impor-
tante nos projetos para os quais 
trabalhamos.
Um dos objectivos da direcção 
da empresa é gerir com exce-
lência o terminal, investir na 
modernização, aumentar a ca-
pacidade e volume no Terminal 

3 do Porto de Luanda, reduzir 
custos das operações e refor-
çar o conhecimento do pessoal 
através da formação e melhoria 
da operação portuária.
As fundações do projeto Reefer 
Rack,  foram aplicadas com be-
tão CEM C30 37 e reforço me-
tálico, tendo sido estabelecido o 
tempo de cura de 28 dias. 

DETALHES SOBRE AS 6 
ESTRUTURAS DOS REEFER RACK
Toda a superfície é interligada 
(sistema 2 em 2) em betão. 
-6 estructura metálica galvani-

É primordial boa produ-
ção, eficiência e eficácia no 
mercado laboral

Good production, efficien-
cy and effectiveness in the 
labor market is essential

Novos racks para Contentores Frigoríficos / New Racks for Reefers Containers 

Novos racks para Contentores Frigoríficos / 
New Racks for Reefers Containers 
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the development of this com-
pany, which contributed a lot 
to the modernization and re-
construction of my country.
I intend to continue to support 
SOGESTER S.A. through my 
strategic and visionary capaci-
ty, in order to contribute to the 
success of our vision and our fu-
ture development project.
The increase in population, 
high standards of living and 
rapid urbanization have led to 
an increasing demand for food 
worldwide. Global trade has 
made it feasible to face this 
demand, making it possible to 
transport various food products 
from one part of the world to 
another. In the refrigerated con-
tainer business, reefers play an 
important role, due to their ca-
pacity to maintain the product 
quality along the way. However, 
the transport and operation of 
reefers requires a constant sup-
ply of energy throughout the 
supply chain. From the contain-
er terminal point of view, the 
monthly production of reefers 
varies widely due to the season-
ality of food products.
The reefer rack system shown in 
image 1 is characterized by an 
alternative reefer storage sys-
tem, in which it can offer cost 
savings, depending on the cost 
of the land and the type of op-
eration. Through the electric 
reefer rack system, as it is made 

Criar algo de valor, onde 
as habilidades ajudam a 
melhorar o dia-a-dia das 
pessoas e apoiam o cresci-
mento sustentável

Create something of value, 
where skills help to impro-
ve people’s daily lives and 
support sustainable growth

under measure, it can accom-
modate refrigerated containers 
of any size. A customized Rack 
can contain from 30 to 48 re-
frigerated containers (electric 
reefers). The Rack’s electrical 
system is centralized at one 
end of each Rack, simplifying 
maintenance access. Each of 
Rack’s parking spaces has its 
own electrical connection, so 
electrical technicians can ac-
cess it via platforms and stairs.
The project made it possible for 
us to have stories about how 

climate change and the impact 
of constantly expanding new 
technologies, are all having an 
important effect on the proj-
ects which we work for.
One of the objectives of the 
company’s board is to manage 
the terminal with excellence, 
to invest in modernization, to 
increase capacity and volume 
in Terminal 3 of Luanda’s Port, 
to reduce operating costs and 
to reinforce the knowledge of 
the staff through the training 
and improvement of the port 
operation.
The foundations of the Reefer 
Rack project were applied with 
CEM C30 37 concrete and me-
tallic reinforcement, with a cur-
ing time of 28 days.

DETAILS ABOUT THE 6 
REEFER RACK STRUCTURES:
- All the surface is interconnect-
ed (2 in 2 system) in concrete.
- 6 galvanized metal structures 
with the capacity to hold 180 to 
210 refrigerated containers.
- 2 lightning rods and 2 elec-
trodes are part of the project, 
in order to safeguard the me-
tallic infrastructures from elec-
trical discharges and lightning 
protection.

STRUCTURE DIMENSION:
Length: 14 meters.- 
Width: 1.52 meters.- 
Height: 9.40 meters.  

to demonstrate what your for-
ward thinking ideas mean to us 
today. They show how constant 
innovation fuels the imagina-
tion and sustains excellence, 
and the steps we are taking to 
support and inspire everyone 
who works with us. They also 
reflect the central role that sus-
tainable development plays in 
our company.
The project stories show us the 
enormous work’s breadth that 
we undertake in its course. We 
come across structures of com-

plex parts, and thus we gain 
unique and inspiring experi-
ences. All of this work shares a 
common purpose - the desire 
to create something of clear 
value, where skills help to im-
prove people’s daily lives and 
support sustainable growth.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
There is no escape from the 
fact that the global geopolit-
ical situation is volatile, and it 
is increasingly difficult for any 
company to plan with certain-
ty. Likewise, other facts, such as 

Erikson Rosamonte

Novos racks para Contentores Frigoríficos / 
New Racks for Reefers Containers 
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Maria Dias Oliveira / Gestora de Infraestructuras de TI - IT Infrastructure Manager

PHISHING E HACKING 
DURANTE A PANDEMIA
PHISHING AND HACKING DURING THE PANDEMIC

Atenção e cuidado no mundo digital
Attention and care in the digital world

A quantidade de amea-
ças cibernéticas apre-
sentou um crescimento 

global considerável nos meses de 
Junho a Agosto do ano 2020. Ago-
ra, os ataques envolvendo a pan-
demia do novo coronavirus têm 
se destacado, preocupando pro-
fissionais das TICs (tecnologia de 
informação). Para se proteger des-
sas ameaças, o Departamento de 
Informática da Sogester reforçou 
as medidas de segurança na sua 
infraestrutura T.I tais como; actua-
lização do antivirus coorporativo, 
monitoramento em tempo real 
de toda a rede, reforço das politi-
cas de acesso aos recursos da rede 
e partilhamos com todos os cola-
boradores algumas dicas para não 
se tornar alvo dessas armadilhas.

DICAS DE COMO EVITAR O 
“PHISHING”
• Não responda ou clique em 
links em e-mails que peçam in-
formações pessoais, financeiras 
ou de contas;
• Verifique os cabeçalhos das 
mensagens. O endereço no cam-

po De: e a referência Return-path 
precisam ser iguais;
• Ao invés de clicar nos links nos 
e-mails, vá directamente às pá-
ginas digitando o endereço em 
seu navegador;
• Caso esteja em uma página 
segura, procure o “https” no co-
meço do URL e o ícone de um 
cadeado em seu navegador;
• Mantenha actualizados o an-
tivirus, spyware, navegador e 
actualizações de segurança de 
seu computador e execute ve-
rificações em seu sistema regu-
larmente;
• Revise suas contas regularmen-
te e verifique actividade não au-
torizada;
• Utilize um navegador que pos-
sua um filtro de “phishing”. 
 
10 DICAS PARA IDENTIFICAR 
PHISHING
Dica 1: não confie no nome da 
exibição
Dica 2: veja, mas não clique e 
pense antes de clicar
Dica 3: verifique se há erros de 
ortográfia

E Dica 4: analise a saudação
Dica 5: não forneça informações 
confidenciais  pessoais ou da 
empresa
Dica 6: cuidado com a lingua-
gem urgente ou ameaçadora
Dica 7: reveja a assinatura
Dica 8: não clique em anexos 
duvidosos
Dica 9: nao confie no cabeçalho 
do endereço de email
Dica 10: não acredite em tudo 
que vê

SOGESTER TRABALHANDO 
REMOTAMENTE DE CASA
Com a pandemia do novo coro-
navírus, grande parte dos colabo-
radores da SOGESTER que traba-
lhava em escritórios começaram 
a trabalhar remotamente, em 
casa com o suporte da tecnologia 
de VPN (Virtual Private Network) 
e as ferramentas de colabora-
ção existentes (Microsoft Teams, 
Zoom e etc). E, com excepção de 
alguns departamentos que exer-
cem actividades presenciais. 
Com o isolamento social, surgi-
ram também diversos conteú-
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dos com dicas para ajudar a  tra-
balhar melhor a partir de casa 
(remotamente) e manter ou até 
aumentar a produtividade. 
A seguir  temos dicas abaixo so-
bre como melhorar a eficiência 
ao trabalhar remotamente:
1 - Crie um espaço de trabalho 
dedicado. Identifique uma área 
da qual você possa trabalhar 
com o mínimo de interrupção. 
Não se esqueça que a maioria 
dos Televisores recentes têm 
uma entrada HDMI e pode ser o 
seu display externo. Dica: Comu-
nique suas intenções com ou-
tras pessoas que estão em casa 
ou compartilhando este espaço.
2. Organize seu espaço de tra-
balho. Limpe uma superfície de 
trabalho, mantendo apenas as 
ferramentas necessárias para o 
trabalho. Dica: sentar perto de 
uma janela. Descobrimos que 
a luz natural pode ser energi-
zante, ajudando você a ser mais 
produtivo, feliz e saudável.
3. Agende seu dia. Faça uma lis-
ta de afazeres. Mantenha-se no 
horário decidindo o que você vai 
fazer e quando você vai fazê-lo 
ao longo do dia. Dica: Se você é 
como nós, um bloco de notas 
vai ajudá-lo a se organizar.
4. Defina janelas de tempo. Você 
pode usar aplicativos tempo-
rizador para definir períodos 
de tempo para sentar e focar e 
períodos para intervalos. Dica: 
Temos usado o Pomodoro Ti-

encerrar e planeiar as activida-
des do dia seguinte.
6. Estabeleça 3-4 metas por dia. 
As metas diárias trazem um nível 
de controle e priorização ao seu 
dia. Dica: Às vezes temos mais de 
um projeto em andamento, en-
tão, estabelecendo várias metas, 
podemos continuar avançando 
em vários projetos.
7. Crie uma rotina. Faça uma pausa 
para o almoço para manter a nor-
malidade. Não coma na frente do 
computador. Dica: Tome esse tem-
po pessoal para comer, conversar 
com as pessoas ou faça algo pessoal.

8. Faça check-in regularmente. 
Tenha uma reunião diária com 
sua equipe/colegas. Dica: Desco-
brimos que reuniões regulares 
frequentes eliminam o risco de 
dois membros da equipe diver-
girem de um objetivo comum.

THE NUMBER OF cyber threats 
showed a considerable global 
growth in the months of June to 
August of the year 2020. Now, the 
attacks involving the new corona-
virus pandemic have been high-
lighted, worrying ICT (information 
technology) professionals. To pro-
tect itself from these threats, the 
Sogester Informatics Department 
reinforced the security measures 
in its IT infrastructure such as: up-
dating the corporate antivirus, re-
al-time monitoring of the entire 
network, reinforcement of access 
policies to network resources and 
sharing of some tips with all em-
ployees so as not to they become 
a target of these traps.

TIPS ON HOW TO AVOID 
“PHISHING” 
• Do not reply or click on links in 
emails that ask for personal, fi-
nancial or account information;
• Check the message headers. 
See the address in the “From:” 
field - the Return-path reference 
must be the same;
• Instead of clicking on links in 
emails, go directly to the pages by 

mer PRO, uma extensão web do 
Chrome, que divide o trabalho 
em períodos de 25 min de pro-
dutividade e 5 min de descanso. 
Também o usamos para definir 
o tempo dedicado a cada tópi-
co de trabalho.
5. Defina um tempo de início e 
término. Tome seu tempo pes-
soal de manhã como faria se es-
tivesse indo para o escritório. Es-
tabeleça uma hora para começar 
seu dia de trabalho e um tempo 
para terminá-lo. Dica: Definimos 
uma notificação 40 min antes do 
fim do dia para nos lembrar de 

Attacks involving the new 
coronavirus pandemic have 
been highlighted

Os ataques envolvendo a 
pandemia do novo corona-
virus têm se destacado

Frans JolRi torem que venihic 
turiature consed molore 

dolesequid quisime serum sunt.
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typing the address in your browser;
• If you are on a secure page, look for 
the “https” at the beginning of the 
URL and a lock icon in your browser;
• Keep your computer’s antivirus, 
spyware, browser, and security 
updates up to date, and run sys-
tem scans regularly;
• Use a browser that has a “phish-
ing” filter.
 
10 TIPS TO IDENTIFY PHISHING
Tip 1: Don’t trust the display name
Tip 2: See, but don’t click and 
think before you click
Tip 3: Check for typos
Tip 4: Analyze the greeting
Tip 5: Do not provide confidential, 
personal or company information
Tip 6: Beware of urgent or 
threatening language
Tip 7: Review the subscription
Tip 8: Do not click on suspicious 
attachments
Tip 9: Don’t trust the email ad-
dress header
Tip 10: Don’t believe everything 
you see

SOGESTER WORKING 
REMOTELY FROM HOME
With the new coronavirus pan-
demic, most Sogester employees 
who worked in offices started to 
work remotely, at home with the 
support of VPN technology (Virtu-
al Private Network) and the exist-
ing collaboration tools (Microsoft 
Teams, Zoom and etc.), with the 
exception of some departments 

Natural light can be ener-
gizing, helping you to be 
more productive, happy 
and healthy

A luz natural pode ser 
energizante, ajudando você 
a ser mais produtivo, feliz e 
saudável

display. Tip: Communicate your 
intentions to others who are at 
home or sharing this space.
2. Organize your workspace. Clean 
your work surface, keeping only 
the tools necessary for the job. Tip: 
sit next to a window. We found 
that natural light can be energiz-
ing, helping you to be more pro-
ductive, happy and healthy.
3. Schedule your day. Make a list 
of tasks. Stay on schedule de-
ciding what you are going to do 
and when you are going to do it 
throughout the day. Tip: If you’re 
like us, a notepad will help you 

to get organized.
4. Define time windows. You can 
use timer apps to set periods of 
time to sit and focus and peri-
ods for breaks. Tip: We have used 
Pomodoro Timer PRO, a web 
extension for Chrome, which di-
vides work into periods of 25 min 
of productivity and 5 min of rest. 
We also use it to define the time 
dedicated to each work topic.
5. Set a start and end time. Take 
your personal time in the morn-
ing as you would if you were go-
ing to the office. Set an hour to 
start your workday and a time 
to end it. Tip: We set up a notifi-
cation 40 min before the end of 
the day to remind us to finish and 
plan the activities for the next day.
6. Set 3-4 goals a day. Daily goals 
bring a level of control and prioriti-
zation to your day. Tip: Sometimes 
we have more than one project 
underway, so by setting multiple 
goals, we can continue to move 
forward on multiple projects.
7. Create a routine. Take a break 
for lunch to maintain normality. 
Do not eat in front of the com-
puter. Tip: Take this personal 
time to eat, talk to people or to 
do something personal.
8. Make it a habit to do regular 
checks. Have a daily meeting 
with your team / colleagues. 
Tip: We have found that regular 
meetings eliminate the risk of 
two team members diverging 
from a common goal. 

that perform face-to-face activities.
Due to the social isolation, there 
were also several contents with 
tips to help people work better 
from home (remotely) and main-
tain or even increase productivity.

TIPS ON HOW TO IMPROVE 
EFFICIENCY WHEN WORKING 
REMOTELY:
1. Create a dedicated workspace. 
Identify an area from which you 
can work with minimal disrup-
tion. Don’t forget that most re-
cent TVs have an HDMI input 
in it and it can be your external 

Frans JolRi torem que venihic 
turiature consed molore 

dolesequid quisime serum sunt.
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Rafaela Carreira / Directora de Operacoes Comunitarias na Launchpad

Director of Community Operations at Launchpad
´

´
~

OS DESAFIOS DO NOVO NORMAL
THE CHALLENGES OF THE NEW NORMAL

Mundança de paradigmas e regras
Changing paradigms and rules

em-se alertado e debati-
do vezes sem conta que 
o crescimento econó-

mico do País depende de uma 
economia diversificada. Embora 
tenhamos noção da necessidade 
de uma mudança de paradigma, 
todos os planos e projetos ela-
borados até ao momento nesse 
sentido não têm sortido o im-
pacto esperado e necessário. Por 
exemplo, ainda contamos com a 
exportação de produtos primá-
rios para engordar o nosso PIB e 
perpetuamos a importação de 
bens de primeira necessidade. 
O resultado das circunstâncias 
actuais é um ambiente pouco 
simpático para se atrair investi-
mento e a previsão que se faz é 
que os períodos vindouros serão 
ainda mais difíceis. Esta conjuntu-
ra exige certamente dos agentes 
reguladores a tomada de deci-
sões mais responsáveis e estraté-
gicas, e do sector privado belas 
ginásticas de gestão, bem como 
a aposta em projetos inovadores. 
Desde a intensificação da crise 
económica em 2014 que se sub-
linha que alturas como essas de-
vem impulsionar o renascimen-
to de um novo pensamento em 
que se abandonam maus hábi-
tos e se inicia um novo tempo de 
concessões, trabalho, dinamismo 
e seriedade nos acordos que fa-
zemos e nos empreendimentos 
que desenvolvemos. Não temos 
dúvidas que há muito para se fa-

zer e a parte positiva de tudo é o 
potencial que o País tem para ser 
um grande exemplo de desenvol-
vimento no continente Africano. 
Neste sentido, diversificar a eco-
nomia não pode ser só retórica, 
mas um objetivo a ser concreti-
zado a todo o custo e esforço. O 
apoio a produção local é fulcral 
para alavancar a economia do 
País e esta pandemia só nos vem 
mostrar que sermos altamente 
dependentes da importação de 
até dos bens mais elementares 
torna-nos vulneráveis perante as 
exigências de um mundo cada 
vez mais competitivo. 
Para se alterar este contexto 
desconcertante, várias forças 
precisam de se juntar para se 
caminhar rumo a um País mais 
próspero. Posto isso, considera-
mos que o sector privado pode 
ajudar a alavancar a máquina 
e procurar no meio desta crise 
uma forma de reinventar e ino-
var os seus serviços e processos. 
As empresas têm também um 
papel preponderante na alavan-
cagem económica de um país.
Regra geral, os investimentos re-
presentam aquilo que os econo-
mistas chamam de boa despe-
sa, seja numa perspetiva macro 
no caso de um país, seja numa 
visão micro quando se trata de 
uma empresa. No entanto há 
bons e maus investimentos, dos 
bons espera-se que tenham re-
torno positivo para a empresa. 

T Diante disso, apesar de um ce-
nário pouco encantador a ver-
dade é que não existe momen-
to mais oportuno para inovar, 
estimular o crescimento de ou-
tros setores e contribuir para o 
fomento de uma economia que 
se espera mais saudável. 
Considerando este momento 
frágil, mas de muita expectativa, 
a SOGESTER tomou a decisão 
de activar o porto seco da Via 
Expressa com a implementação 
de um projeto que se tornará no 
maior polo comercial do País. 
Uma estação central capaz de 
permitir que a SOGESTER tra-
balhe com parceiros fora de seu 
segmento actual de negócios, 
ou seja, aquilo que numa escala 
macro esperamos que aconteça 
no país, pretendemos diversifi-
car e ampliar os nossos serviços 
através de uma plataforma que 
fomente trocas comerciais entre 
os produtores locais, e entre An-
gola e o resto do continente. En-
viamos dessa forma uma men-
sagem forte de que a SOGESTER 
apoia os objetivos de uma eco-
nomia forte e diversificada:  
• Apoiando as empresas locais e 
internacionais no acesso rápido 
ao mercado luandense e ango-
lano como um todo;
• Construindo uma plataforma 
que promove o encontro regu-
lar entre produtores locais, co-
merciantes e empresas especia-
lizadas em importação;

Projecção em 3D do Terminal de Viana / 
3D projection of the Viana Terminal



46 47

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

• Oferecendo aos angolanos a 
possibilidade de acederem di-
rectamente aos produtos locais, 
complementando com produ-
tos que ainda não são produzi-
dos em Angola;
• Melhorando a interconectivida-
de urbana através de uma melhor 
comunicação entre transportes 
coletivos e actividades comerciais;
• Facilitando o comércio de bens 
entre Angola e os países africa-
nos mais próximos;
• Estabelecendo bases para a fu-
tura criação da zona de comér-
cio livre que possibilite a expor-
tação da produção local.
Quando a SOGESTER aprovou 
inicialmente a construção do 
ICD na Via Expressa, Angola ain-
da observava um aumento no 
volume das importações, facto 
que motivou a construção do se-
gundo porto seco (ICD) para fazer 
face a esse volume. Apesar dos 
esforços, a crise ainda tem tido 
um grande impacto no mercado 
interno o que tem representado 
uma diminuição na importação 
de bens e proporcionalmente 
uma redução na utilização geral 
dos portos de Angola.
Quanto mais um país exporta, 
mais dinheiro entra, e como con-
sequência directa as empresas e 
o próprio governo tendem a au-
mentar o seu volume de investi-
mentos. Todavia, mais importan-
te que quantidade é a qualidade 
desses mesmos investimentos.

O equilíbrio económico que tan-
to esperamos vai levar o seu tem-
po, será paulatino e a importa-
ção de bens ainda permanecerá 
a solução primária para satisfa-
zer as nossas necessidades mais 
básicas embora se espere uma 
redução gradual nos próximos 
anos. Mas, o momento de come-
çar é agora, não há mais voltas e 
desculpas a dar. Para que o PIB 
cresça é preciso que o Estado 
cumpra o seu papel e incentive 
isso, e do nosso lado que as em-
presas invistam na sua expansão 
e melhoria dos seus serviços.
Estamos convictos que teremos 
em breve uma plataforma onde 

o comércio justo será impulsio-
nado e protegido, onde o trans-
porte e distribuição de bens 
produzidos localmente será 
feito em segurança e de forma 
dinâmica, e onde os processos 
de importação e exportação se-
rão menos burocráticos e exte-
nuantes. Um novo polo comer-
cial que apoia a diversificação e 
o equilíbrio económico do País.

IT HAS BEEN WARNED and de-
bated over and over again that 
the country’s economic growth 
depends on a diversified econ-
omy. Although we are aware of 
the need for a paradigm shift, all 
the plans and projects elaborat-
ed so far in this direction have not 
assorted the expected and nec-
essary impact. For example, we 
are still counting on the export of 
primary products to increase our 
GDP and perpetuate the impor-
tation of essential goods.
The result of the current cir-
cumstances is an unfriendly 
environment to attract invest-
ments, and the forecast is that 
the periods ahead will be even 
more difficult. This situation cer-
tainly requires regulatory agents 
to make more responsible and 
strategic decisions, and the pri-
vate sector to have good man-
agement skills, as well as to in-
vest in innovative projects.
Since the intensification of the 

Se inicia um novo tempo de 
concessões, trabalho, dina-
mismo e seriedade

A new era of concessions, 
work, dynamism and seriou-
sness begins
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economic crisis in 2014, it has 
been emphasized that times like 
these should stimulate the re-
vival of a new thought, in which 
bad habits are abandoned and a 
new period of concessions, work, 
dynamism and seriousness in 
the agreements we make be-
gins, as well as in the ventures 
we develop. We have no doubt 
that there is a lot to do, and the 
positive part of all is the poten-
tial that the country has to be a 
great example of development 
on the African continent.
In this sense, diversifying the 
economy cannot be just rhetoric, 
but an objective to be achieved 
at all costs and effort. Support 
for local production is crucial to 
boost the country’s economy, 
and this pandemic only shows 
us that being highly dependent 
on imports, even on the most 
elementary goods, makes us vul-
nerable to the demands of an in-
creasingly competitive world.
To change this disconcerting 
context, several forces need to 
come together to move towards 
a more prosperous country. With 
this in mind, we believe that the 
private sector can help to lever-
age the machine, and look for 
a way to reinvent and innovate 
its services and processes in the 
middle of the crisis. Businesses 
also play a major role in a coun-
try’s economic leverage.
As a general rule, investments 

• Establishing basis for the future 
creation of the free trade zone 
that makes it possible to export 
local production.
When SOGESTER initially ap-
proved the construction of the 
ICD on Via Expressa, Angola still 
saw an increase in the volume 
of imports, which motivated the 
construction of the second dry 
port (ICD) to cope with that vol-
ume. Despite efforts, the crisis 
has still had a major impact on 
the domestic market, which has 
meant a decrease in the import 
of goods and a proportionate 
reduction in the general use of 
Angola’s ports.

The more a country exports, the 
more money comes in, and as a 
direct consequence, companies 
and the government itself tend 
to increase their investment vol-
ume. However, more important 
than quantity is the quality of 
these investments.
The economic balance that we 
hope for so long will take time, 
it will be gradual, and the im-
port of goods will still remain 
the primary solution to satisfy 
our most basic needs, although 
a gradual reduction is expect-
ed in the coming years. But, 
the time to start is now, there 
are no more turns and excus-

es to make. For GDP growth, 
the State must fulfill its role 
and encourage this, and on our 
side, companies should invest 
in its expansion and improve-
ment of its services.
We are convinced that we will 
soon have a platform where fair 
trade will be boosted and pro-
tected, where the transport and 
distribution of locally produced 
goods will be done safely and 
dynamically, and where import 
and export processes will be less 
bureaucratic and strenuous. A 
new commercial hub that sup-
ports the country’s diversifica-
tion and economic balance.  

represent what economists call 
good spending, whether from 
a macro perspective in the case 
of a country, or from a micro 
perspective when it comes to 
a company. However, there are 
good and bad investments, the 
good ones are expected to have 
a positive return for the company. 
In view of this, despite an unat-
tractive scenario, the truth is that 
there is no more opportune time 
to innovate, stimulate the growth 
of other sectors and contribute 
to the promotion of an economy 
that is expected to be healthier.
Considering this fragile moment, 
but with a lot of expectations, 

SOGESTER took the decision to 
activate the dry port of Via Ex-
pressa with the implementation 
of a project that will become the 
largest commercial hub in the 
country. A central station capable 
of allowing SOGESTER to work 
with partners outside its current 
business segment, that is, what 
on a macro scale we expect to 
happen in the country, we in-
tend to diversify and expand our 
services through a platform that 
fosters commercial exchanges 
between local producers, and 
between Angola and the rest of 
the continent. We therefore send 
a strong message that SOGES-
TER supports the objectives of a 
strong and diverse economy:
• Supporting local and interna-
tional companies in quick ac-
cess to the Luanda and Angolan 
market as a whole;
• Building a platform that pro-
motes regular meetings between 
local producers, traders and com-
panies specialized in import;
• Offering Angolans the possi-
bility of directly accessing local 
products, complementing with 
products that are not yet pro-
duced in Angola;
• Improving urban interconnec-
tivity through better communi-
cation between public transport 
and commercial activities;
• Making trade in goods be-
tween Angola and the nearest 
African countries easier;

Estamos convictos que te-
remos em breve uma pla-
taforma onde o comércio 
justo será impulsionado e 
protegido

We are convinced that we 
will soon have a platform 
where fair trade will be 
boosted and protected

Terminal da SOGESTER em Viana / SOGESTER Terminal in Viana
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Joao Mateus / Gestor de Relacoes Laborais - Labor Relations Manager
~ ~

´

COVID-19: SOGESTER CAPACITA 
E TESTA TRABALHADORES
COVID-19: SOGESTER TRAINS AND TESTS EMPLOYEES

Conhecimento e segurança para o momento
Knowledge and security for the moment

esde a identificação dos 
primeiros casos positivos 
de Covid-19 em Angola 

no passado mês de Março do ano 
em curso que a Sogester redo-
brou as medidas de biosseguran-
ça em todos os Terminais Portuá-
rios sob sua gestão. O conjunto de 
medidas adoptadas envolveram 
num primeiro momento a obser-
vância das medidas constantes 
dos distintos Decretos Executivos 
exarados por Sua Ex. Presidente 
da República e Titular do Poder 
Executivo João Manuel Gonçal-
ves Lourenço e num segundo 
momento, na implementação 
de um conjunto de iniciativas in-
ternas voltadas à prevenção con-
tra a contaminação da pandemia 
aos seus colaboradores e demais 
usuários das suas instalações.
No plano das iniciativas internas 
voltadas à prevenção, segurança 
e ao bem-estar dos utentes das 
suas instalações situadas nas pro-
víncias de Luanda, Panguila e Na-
mibe, a Sogester realizou acções 
formativas ministradas por espe-
cialistas dos ramos de infeciologia 
e cardiologia afectos à Consultora 
Alvimed com objectivo de capa-
citar os Directores, Gestores Inter-
médios e Técnicos da enfermaria 
da Sogester, sobre as formas de 
contágio do vírus e medidas de 
prevenção contra o SARS-COV-2. 
Foi também elaborado um Ma-
nual de Procedimentos que esta-
belece de entre outros aspectos, 

a forma como lidar com casos 
suspeitos e positivos de Covid-19. 
Para além da vertente formati-
va, a Empresa fez também um 
sério investimento na aquisição 
de equipamentos modernos de 
medição de temperatura e de-
sinfeção corporal, implementou 
a medida de desinfestação diária 
dos escritórios e áreas adjacentes 
e foram afastados da actividade 
laboral presencial todos os traba-
lhadores do grupo de risco e vul-
neráveis à pandemia.
A rápida propagação da pan-
demia da Covid-19 ao nível das 
comunidades, acrescido da ne-
cessidade de aferir a existência 
de possíveis casos positivos den-
tre os colaboradores directos da 
Sogester, levou a Direcção Geral 
da Sogester, no âmbito da sua 
responsabilidade social corpora-
tiva, decidir proceder a testagem 
em massa de todos os seus tra-
balhadores, tendo para o efeito 

D

Implementação de um con-
junto de iniciativas internas 
voltadas à prevenção

Implementation of a set of 
internal initiatives aimed at 
prevention

sido criada uma Equipa de Coor-
denação composta por técni-
cos das áreas de Administração 
e Recursos Humanos e Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho, 
com objectivo de criar as condi-
ções técnicas e humanas neces-
sárias à realização das testagens. 
A execução das testagens, coube 
à Clínica Luanda Medical Center 
(LMC) enquanto entidade priva-
da autorizada pelas autoridades 
sanitárias  de Angola à proceder 
testagens à Covid-19, ao passo 
que coube a Empresa Alvimed, a 
prestação de apoio técnico espe-
cializado em matérias de moni-
torização e apoio psicossocial aos 
eventuais casos positivos.
As testagens decorreram nos dias 
14, 15, 16 e 25 do mês de Setem-
bro, tendo sido abrangidos nesta 
primeira fase, 544 trabalhadores 
dos Terminais de Luanda e Pan-
guila. Os resultados dos testes 
rápidos confirmaram a existência 
de 132 colaboradores com IgG po-
sitivo e IgM negativo e 3 com re-
sultado IgG negativo e IgM positi-
vo sendo que esses últimos foram 
submetidos à testes moleculares 
de confirmação por RT-PCR às 
expensas da Empresa nos termos 
dos procedimentos previamente 
aprovados, encontrando-se em 
quarentena domiciliar enquanto 
aguardam pelos resultados dos 
testes de confirmação.  
Dependendo da evolução da 
pandemia no país e do maior 

Jurema Ferreira durante o teste com o COVID-19 / 
Jurema Ferreira during the test with COVID-19
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ou menor número de casos sus-
peitos ao nível da Empresa, rea-
lizar-se-ão novas testagens aos 
trabalhadores e prestadores de 
serviço sem descorar a enfase na 
exortação do cumprimento es-
crupuloso das medidas de bios-
segurança como estratégia mais 
eficaz de redução de risco de ex-
posição à contaminação e propa-
gação do Corona Vírus.

SINCE THE IDENTIFICATION of 
the first positive cases of Covid-19 
in Angola in March of this year 
2020, Sogester has redoubled 
the biosafety measures in all Port 
Terminals under its management. 
The set of measures adopted in-
volved, at first, the observance of 
the measures contained in the 
distinct Executive Decrees issued 
by Sr. Former President of the Re-
public and Head of Executive Pow-
er João Manuel Gonçalves Lou-
renço and, in a second moment, 
in the implementation of a set of 
internal measure initiatives aimed 
to preventing the contamination 
of the pandemic to its employ-
ees and other users of its facilities.
In terms of internal initiatives 
aimed to prevention, safety and 
the well-being of users of its fa-
cilities located in the provinces of 
Luanda, Panguila and Namibe, 
Sogester carried out training ac-
tions given by specialists in the 
fields of infectious diseases and 

of all its workers, for which pur-
pose a Coordination Team was 
created composed of technicians 
from the areas of Administration 
and Human Resources and Hy-
giene, Health and Safety at Work, 
with the objective of creating the 
technical and human conditions 
necessary for carrying out testing. 
The execution of the tests was car-
ried out by Luanda Medical Cen-
ter Clinic (LMC) as a private entity 
authorized by the Angolan health 
authorities to carry out tests on 
Covid-19, while the Company Al-
vimed was responsible for pro-

viding specialized technical sup-
port in matters of monitoring and 
psychosocial support for eventual 
positive cases.
The tests took place on the 14th, 
15th, 16th and 25th of September, 
with 544 workers from the Luan-
da and Panguila Terminals being 
covered in this first phase. The re-
sults of the rapid tests confirmed 
the existence of suspected cases 
of Covid-19, once 3 collaborators 
were detected whose results were 
reactive with “IgG Negatives and 
IgM Positive”, which will be sub-
jected to molecular confirmation 
tests by RT-PCR at the expense of 
the Company in accordance with 
the previously approved proce-
dures, so that workers in this con-
dition were preventively released 
from work and oriented to com-
ply with home isolation, awaiting 
further scheduling processes for 
the molecular tests for confirm-
ing diagnosis at LMC Clinic. (insert 
the amount of reactive results IgG 
Positive / Igm Negative)
Depending on the pandemic’s 
evolution in the country and the 
greater or lesser number of suspi-
cious cases at Company level, new 
tests will be carried out on workers 
and service providers, without los-
ing the emphasis on stimulating 
strict compliance with biosafety 
measures as the most effective 
strategy for the risk reduction of 
exposure to contamination and 
spread of the Corona Virus. 

cardiology assigned to the Al-
vimed Consultancy with the ob-
jective of training the Directors, 
Intermediate Managers and 
Technicians of the Sogester infir-
mary, on the ways of contagion of 
the virus and preventive measures 
against SARS-VOC-2. A Proce-
dures Manual was also prepared 
which establishes, among other 
aspects, how to deal with suspect-
ed and positive cases of Covid-19. 
In addition to the training aspect, 
the Company also made a serious 
investment in the acquisition of 
modern equipment for measur-

ing temperature and body disin-
fection, it also implemented the 
daily disinfestation measure in 
offices and adjacent areas and all 
workers in the group at risk and 
vulnerable to the pandemic were 
removed from face-to-face work.
The rapid spread of the Covid-19 
pandemic to the community lev-
el, plus the need to assess the ex-
istence of possible positive cases 
among Sogester’s direct employ-
ees, led Sogester’s General Man-
agement, within the scope of its 
corporate social responsibility, to 
decide to proceed mass testing 

Manual de Procedimen-
tos que estabelece a forma 
como lidar com casos sus-
peitos e positivos
 
Procedures Manual esta-
blishing how to deal with 
suspicious and positive cases

Frans Jol, Director Geral durante o teste do COVID-19 / 
Frans Jol, Managing Director during the COVID-19 test

Agostinho Figueiredo e João Mateus prontos para a testagem / 
Agostinho Figueiredo and João Mateus ready for testing
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Nyurca Santos, Coordenadora de Formacao e Desenvolvimento / 

Training and Development Coordinator
´
˜

ACELERAÇÃO ESCOLAR: NOVA 
OPORTUNIDADE QUE RENASCE
SCHOOL ACCELERATION: A NEW OPPORTUNITY IS REBORN

Ganhar tempo para um futuro melhor
Saving time for a better future

Ministra da Educação, Dra Maria Luiza Grilo, durante o acto de entrega de diploma do 
Programa de capacitação contínua dos quadros da SOGESTER / Education Minister, 

Dr. Maria Luiza Grilo, during the certification ceremony of SOGESTER employess

capacitação continua dos 
quadros da SOGESTER 
constitui-se em preocu-

pação permanente da Direcção 
da Empresa. É assim que, para re-
duzir ou senão mesmo eliminar o 
atraso escolar de alguns trabalha-
dores, derivados de vários factores 
que assolaram o nosso País, como 
é o caso da guerra civíl e que limi-
tou de forma bastante acentuada 
o acesso ao ensino formal de mui-
tos Angolanos, a Direcção da SO-
GESTER S.A., implementou o PAE 
- Programa de Aceleração Escolar 
numa parceria com o Ministério 
da Educação de Angola. 
No âmbito das celebrações 
anuais da Semana Internacional 
da Alfabetização e da Educação 
de Jovens e Adultos que decorre 

mundialmente de 1 à 8 de Se-
tembro, Sua Excelência Ministra 
da Educação, Dra. Luísa Mária Gri-
lo, visitou a sede da Sogester, S.A. 
no dia 2 de Setembro do ano em 
curso, para testemunhar a Ceri-
mónia de Outorga dos Certifica-
dos e a formalização do Acordo 
de Parceria, no dominio da Alfa-
betização e Educação de Jovens 
e Adultos nos locais de serviço. 
A governante, fez-se acompa-
nhar de uma importante dele-
gação composta pelo Dr. Antó-
nio Afonso - Secretário de Estado 
do Ministério da Administração 
Pública Trabalho e Segurança 
Social – MAPTSS, pelo Engº. Guil-
do Waldemar da Silva Cristovão, 
Secretário de Estado para os 
Transportes Terrestres; Dr. Dioni-

A sio Fonseca, Vice-Governador da 
Província de Luanda; Dr. Francis-
co Pacheco, Secretário de Esta-
do da Educação e pelo Senhor 
Evaristo Pedro, Director Nacional 
para o Ensino de Adultos do Mi-
nistério da Educação.
Pela, SOGESTER, o Acordo de 
Parceria foi rubricado pelo Exce-
lentissímo Senhor Director Geral, 
Frans Jol, na presença de vários 
membros da Direcção, nomea-
damente, Aleixo Nianga, Direc-
tor de Administração e Recursos 
Humanos; Adil Benani, Director 
Técnico; Vladislav Lyhin, Director 
de Informática; Teresa Domingos, 
Directora de HSSE; Martins Toto, 
Director do Gabinete Jurídico; 
Manuel de Sousa e Silva - Consul-
tor Sênior da Direcção Geral
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Na ocasião, a Direcção Geral 
da Sogester S.A, manifestou to-
tal disponibilidade em apoiar 
o Estado Angolano, através do 
Ministério da Educação, nas ac-
ções tendentes ao  combate ao 
analfabetismo e o atraso esco-
lar, por via da implementação 
de programas e projectos volta-
dos para o alargamento da rede 
escolar, com vista a redução do 
número de crianças e jovens 
adultos sem acesso ao ensino.
Importa referir que a activida-
de serviu igualmente para pro-
ceder a outorga de certificados 
aos 25 trabalhadores que con-
cluiram com êxito os módulos 1 
e 2, tendo sido digno de realce 
a recepção dos certificados das 
mãos de S. Exª. Ministra da Edu-
cação Doutora Maria Luisa Grilo, 
que a semelhança dos estudan-
tes, não deixou de parte a de-
monstração da emoção tendo 
em conta os esforços empreen-
didos pelos estudantes ao longo 
do ano lectivo 2019 -2020 que 
ficou evidente durante  a leitura 
simbolica de textos aprendidos 
durante a formação.

THE CONTINUOUS training of 
SOGESTER staff is a permanent 
concern of SOGESTERT Man-
agement. This is how, in order 
to reduce or even eliminate the 
educational backwardness of 
some workers, derived from var-

Eliminar o atraso escolar 
de alguns trabalhadores, 
derivados de vários factores 
que assolaram o nosso País

Eliminate the school 
backwardness of some 
workers, derived from 
various factors that plagued 
our country

On the occasion, the Gener-
al Directorate of Sogester SA, 
expressed its total willingness 
to support the Angolan State, 
through the Ministry of Educa-
tion, in actions aimed at com-
bating illiteracy and school 
backwardness, through the im-
plementation of programs and 
projects aimed at expanding 
the school network, with a view 
to reducing the number of chil-
dren and young adults without 
access to education.
It is important to note that the 
activity also served to award 

the Ministry of Education.
For SOGESTER, the Partnership 
Agreement was signed by the 
Honorable General Director, 
Frans Jol, in the presence of 
several members of the Board, 
namely Aleixo Nianga, Director 
of Administration and Human 
Resources; Adil Benani, Tech-
nical Director; Vladislav Lyhin, 
Director of Informatics; Teresa 
Domingos, Director of HSSE; 
Martins Toto, Director of the Le-
gal Office; Manuel de Sousa e 
Silva - Senior Consultant to the 
General Directorate.

certificates to the 25 workers 
who successfully completed 
modules 1 and 2, with empha-
sis on the receipt of certificates 
from the hands of S. Exª. Min-
ister of Education Dr. Maria Lu-
isa Grilo, who, likewise to the 
students, did not leave aside 
the demonstration of emo-
tion, taking into consideration 
the efforts undertaken by the 
students during the academ-
ic year 2019 -2020, which was 
evident during the symbolic 
reading of learned texts during 
the formation.  

ious factors that have plagued 
our country, such as the civil 
war and which has severely lim-
ited access to formal education 
for many Angolans, the man-
agement of SOGESTER SA, im-
plemented the PAE - Programa 
de Aceleração Escolar (School 
Acceleration Program) in part-
nership with the Angola’s Min-
istry of Education. 
As part of the annual celebra-
tions of the International Literacy 
for Youth and Adult Education 
Week that takes place world-
wide from 1 to 8 September, His 
Excellency Minister of Education, 
Dr. Luísa Mária Grilo, visited the 
headquarters of Sogester SA on 
2 September of the current year, 
to witness the certificate award 
ceremony and the formalization 
of the partnership agreement, in 
the field of literacy and educa-
tion of young people and adults 
in the places of service.
The minister was accompanied 
by an important delegation, 
composed by Dr. António Afonso 
- Secretary of State of the Minis-
try of Public Administration, La-
bor and Social Security, by Eng. 
Guildo Waldemar da Silva Cris-
tovão, Secretary of State for Land 
Transport; Dr. Dionisio Fonseca, 
Vice-Governor of the Province of 
Luanda; Dr. Francisco Pacheco, 
Secretary of State for Education 
and Mr. Evaristo Pedro, National 
Director for Adult Education at 

Ortoga de Certificação dos trabalhadores da SOGESTER, pela Dra. Maria 
Luísa Grilo, ministra da Educação / SOGESTER Certification ceremony of 

employees by Dr. Maria Luísa Grilo, Minister of Education
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Paulo Henriques - Chefe de Deparatmento Comercial do Namibe

Head of Commercial Department of Namibe

EMBAIXADOR DA BÉLGICA 
TERMINAL DO NAMIBE
AMBASSADOR OF THE BELGIAN TERMINAL OF NAMIBE

Novas instalações e novos projectos para o 
desenvolvimento da província
New facilities and new projects for the development of the province

Presidente do Porto do Namibe em companhia do Embaixador da Bélgica, durante a visita do Terminal do Namibe / President of the Port of 
Namibe in the company of the Ambassador of Belgium, during the visit of the Namibe Terminal

m visita de traba-
lho no pretérito dia 
14/10/2020 , o embaixa-

dor do reino da Bélgica Credi-
tado em Angola Jozef Smets, 
destacou como objectivo da 
sua visita ao Namibe a coope-
ração no domínio económico, 
nas áreas portuárias, minério e 
agro-pecuário.
Destacou que um eventual 
acordo resultaria em valências 
para ambos os países, no que 
tange a exportação e impor-
tação de produtos, passando, 
necessariamente, pela moder-
nização de alguns serviços. 
“Namibe é uma província ex-
traordinária, pois tem mar, 
deserto e uma biodiversidade 
fantástica que qualquer turista 
intencional gostaria de visitar 
e fazer estudos”, acrescentou.
Ao diplomata na visita ao ter-
minal portuário comercial do 
Namibe, lhe foi informado 
da capacidade operacional e 
logística do porto pelo PCA, 
António Samuel e pelo DG da 
SOGESTER, José Jacinto, que 
destacou na visita guiada pelo 
terminal o sector da exporta-
ção (Granito).
No seguimento da visita, o DG 
da SOGESTER explicou como 
é feito o processo de recepção 
dos blocos, o processo de estu-
fagem dos blocos no terminal, 
em curso do LOADING PLATE 
e a dinâmica que ira trazer 

E

Reforçar a cooperação no 
domínio económico, nas 
áreas portuárias, minério e 
agro-pecuário

Strengthen cooperation in 
the economic field, in port 
areas, ore and agribusiness

no processo de enchimento 
dos contentores com granito 
numa media de 50 cntrs dia . 

ON OCTOBER 14TH, the ambas-
sador of the Kingdom of Bel-
gium Jozef Smets and his team, 
highlighted the objective of his 
visit to Namibe in strengthen-
ing cooperation in the econom-
ic field, tourism, Port activities, 
mining ore and agribusiness 
areas. The Ambassador had the 
opportunity to meet the Gover-
nor during his visit.
He highlighted an eventual 
agreement that would result 
in benefits for both countries, 

with regard to the export and 
import of products, necessarily 
going through the moderniza-
tion of some services.
“Namibe is an extraordinary 
province, in connection with 
the sea and with a natural port 
which reminds the city of An-
twerp. A desert with fantastic 
biodiversity that any interna-
tional tourist would like to visit 
and study “, he added.
The diplomat on the visit to 
the commercial port terminal 
of Namibe stated that proto-
cols between Namibe and An-
twerp could be created. Was 
informed of the operation-
al and logistical capacity of 
the port by the Port Authori-
ty Chairman, António Samu-
el and the Head of Sogester 
in Namibe José Jacinto, who 
highlighted the importance 
of exporting sector (Granite) 
in the guided tour through 
the terminal. Was brought to 
attention the Namibe is the 
main port for Huila, Cunene, 
and Kuando Kubango, 
Following the visit, José Ja-
cinto explained the logistical 
process involved on Granite 
Export and the role played by 
SOGESTER, highlighting the 
ongoing LOADING PLATE proj-
ect and the dynamics it will 
bring to the container filling 
process with granite in an av-
erage of 50 containers daily.  
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Armindo Teuns / Assessor Economico Senior - Senior Economic Advisor´´

ORANGE CORNERS: EMPRENDER 
E CRESCER COM SUPORTE
ORANGE CORNERS: ENTREPRENEUR AND GROW WITH SUPPORT

Soluções inovadoras e sustentáveis 
Innovative and sustainable solutions

Empreendedores seleccionados para o primeiro programa de incubação do Orange Corners Angola / Entrepreneurs selected for the first 
Orange Corners Angola incubation program

range Corners é uma 
iniciativa do Reino da 
Holanda que oferece 

aos jovens empreendedores 
em África e no Oriente Médio o 
treinamento, orientação, rede, 
financiamento e instalações 
necessárias para iniciarem e 
expandirem os seus negócios. 
O foco específico é dado a em-
preendedores que criem solu-
ções inovadoras e sustentáveis 
para os desafios locais e contri-
buam para os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável da 
ONU. Temos parceria com vá-

rias partes interessadas, incluin-
do empresas locais holandesas 
e internacionais, universidades, 
governos e outras organizações. 
Usando sua experiência local, 
podemos apoiar e fortalecer de 
forma optimizada o ecossiste-
ma empresarial.
Visualizamos um mundo em 
que cada jovem tem a oportu-
nidade de desenvolver habili-
dades e negócios para construir 
o seu futuro e contribuir para 
uma sociedade próspera, sus-
tentável e inclusiva para todas 
as gerações.

DEFINIMOS QUATRO OBJETI-
VOS PRINCIPAIS PARA ALCAN-
ÇAR A NOSSA VISÃO:
1. Apoiar jovens empreendedores 
na construção de negócios sus-
tentáveis;
2. Apoiar a empregabilidade 
dos jovens por meio do desen-
volvimento de habilidades e 
mentalidade empreendedora;
3. Habilitar o ambiente em-
presarial;
4. Apoiar soluções inovadoras 
para os desafios locais para con-
tribuir para um mundo melhor 
por meio dos Objetivos de De-

O senvolvimento Sustentável.
EM ANGOLA:
De acordo com o “Doing Bu-
siness Database” de 2017, que 
mede o desempenho econó-
mico de cada país, em compa-
ração com as melhores práticas 
globais em regulamentação de 
negócios, Angola ocupa o 175º 
lugar a nível mundial. Embo-
ra Angola tenha nos últimos 
anos implementado reformas 
de forma a cumprir as normas 
internacionais, o país ainda é 
considerado um dos países 
de maior risco para se investir. 

Isso afecta em particular jovens 
iniciantes na busca de finan-
ciamento. Para resolver isso, o 
programa Orange Corners teve 
início oficialmente em feve-
reiro de 2019 em Angola. Para 
além do programa de incuba-
ção, a equipa da Orange Cor-
ners identificou outras áreas 
para promover uma mudança 
sistémica e fortalecer o ecossis-

tema empresarial em Angola. 
As três principais áreas de foco 
são a educação prática para 
o empreendedorismo, orien-
tação de qualidade e acesso 
ao financiamento. Para refor-
çar a educação prática para o 
empreendedorismo, está ac-
tualmente implementado um 
programa K2K para ensinar os 
jovens angolanos sobre o em-

Um mundo em que cada jovem tem a oportunidade de 
desenvolver habilidades e negócios
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preendedorismo na tenra ida-
de. Entrelaçado, um progra-
ma de embaixador do aluno 
é lançado para trazer eventos 
como Dare2Ask e Dare2Dream 
aos alunos nos seus institutos 
de conhecimento. Para desen-
volver orientação de qualida-
de e acesso ao financiamento, 
um programa Business Angel 
Network é implementado. O 
programa oferece uma oportu-
nidade para indivíduos ango-
lanos de alto poder financeiro 

Uma oportunidade para indivíduos angolanos de alto 
poder financeiro retribuírem à sociedade 
An opportunity for Angolan individuals with high financial 
power to give back to society

A world where every young person has the opportunity to 
develop skills and business

4. Supporting innovative solutions 
for local challenges to contribute 
to a better world through the 
Sustainable Development Goals. 

IN ANGOLA:
According to the 2017 “Doing 
Business Database” that mea-
sures the economic perfor-
mance for each country, com-
pared to global best practices 
in business regulation, Angola 
ranks number 175 globally. Al-
though Angola has over the 
past years implemented re-
forms in order to comply with 
international standards, the 
country is still considered to be 
amongst one of the most risky 
countries to invest in. This in 
particular affects young start-
ups and SMEs looking for fund-
ing. To address this, the Orange 
Corners programme has offi-
cially started in February 2019 
in Angola. Besides the incuba-
tion programme, the Orange 
Corners team has identified 
other areas to bring about sys-
temic change and strengthen 
the entrepreneurial ecosystem 
in Angola, which is current-
ly still in its infancy. The three 
main focus areas are practical 
entrepreneurship education, 
quality mentorship and access 
to finance. To strengthen practi-
cal entrepreneurship education 
a K2K programme is currently 
implemented to teach Angolan 

youth about entrepreneurship 
at a young age. Intertwined, 
a student ambassador pro-
gramme is launched to bring 
events like Dare2Ask and Dare-
2Dream to students at their 
knowledge institutes. To de-
velop quality mentorship and 
access to finance a Business 
Angel Network programme is 
implemented. The programme 
gives an opportunity for high-
net worth Angolan individuals 
to give back to their society. Be-

sides the financial investment, 
the coaching and mentoring 
and access to their networks 
is of invaluable importance for 
young start-up entrepreneurs 
to grow their business.
The Orange Corners pro-
gramme could not exist with-
out the generous donation of 
numerous sponsors. SOGES-
TER is one of the donors to Or-
ange Corners and thus makes 
a valuable and highly appreci-
ated contribution.  

retribuírem à sociedade. Além 
do investimento financeiro, o 
coaching e mentoring temos 
o acesso às suas redes são de 
uma importância inestimável 
para jovens empreendedores 
aumentarem seus negócios. O 
programa Orange Corners não 
poderia existir sem a generosa 
doação de vários patrocinado-
res. A SOGESTER é um dos in-
vestidores da Orange Corners e, 
portanto, dá uma contribuição 
valiosa e muito apreciada.

ORANGE CORNERS is an initia-
tive of the Kingdom of The Neth-
erlands that provides young en-
trepreneurs across Africa and the 
Middle East with the necessary 
training, mentorship, network, 
funding and facilities to start and 
grow their businesses. Specific 
focus is given to entrepreneurs 
creating innovative and sustain-
able solutions to local challenges 
and contributing to the UN Sus-
tainable Development Goals. We 
partner with various stakehold-
ers, including local, Dutch and 
international companies, uni-
versities, governments and oth-
er organisations. By using their 
local expertise, we can optimally 
support and strengthen the en-
trepreneurial ecosystem.
WE ENVISION A WORLD IN 
WHICH EVERY YOUNG PERSON 
HAS THE OPPORTUNITY TO DE-
VELOP THE SKILLS AND BUSI-
NESSES TO BUILD THEIR OWN 
FUTURE AND CONTRIBUTE TO 
A PROSPEROUS, SUSTAINABLE 
AND INCLUSIVE SOCIETY. 

WE HAVE DEFINED FOUR MAIN 
GOALS TO ACHIEVE OUR VISION:
1. Supporting (young) entrepre-
neurs with building sustainable 
businesses 
2. Supporting youth employabil-
ity through skills and entrepre-
neurial mindset development 
3. Enabling the entrepreneurial 
environment. 

Workshop Design Thinking

Pitchs para seleção final do programa do 
Orange Corners Angola. 

/ Elevator Pitch’s for the final selection of 
Orange Corners Angola’s Program.
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Bruna de Sousa / Assistente Executiva do Director Geral

Executive Assistant to Managing Director

GREEN SQUARE - GO GREEN
GREEN SQUARE - GO GREEN

Paisagismo e sustentabilidade de mãos dadas 
Landscaping and sustainability hand in hand

Projecto de paisagismo na SOGESTER Boa Vista / Landscaping project at SOGESTER Boa Vista

paisagismo vai muito além 
da criação de jardins e pra-
ças, é uma técnica muito 

especial que aposta também na 
criação de projetos bem pensa-
dos ou na substituição de espaços 
afectados por obras desordenadas.
No paisagismo inclui reorganizar 
espaços geográficos e organizar 
paisagens para criar condições de 
uso público, não só utilizando co-
nhecimentos de botânica e eco-
logia, mas também utilizando a 
arquitectura e os costumes da re-
gião, combinando cores e forma-
tos para produzir uma vida harmo-
niosa e agradável.
É importante ressaltar também 
que o trabalho paisagístico com-
pleto é muito mais do que estética. 
O jardineiro precisa conciliar a bele-
za das plantas com a paisagem ur-
bana, promover o fluxo de pessoas 
e valorizar o espaço livre da contem-
plação. Uma das maneiras é usar 
jardins verticais, fontes, caminhos, 
canteiros de flores e gramados.
Foi assim que a DIRECÇÃO GERAL 
DA SOGESTER, abraçou e patroci-
nou o projecto da revitalização do 
largo situado na Rua da Cercania 
do Porto de Luanda, no sentido de 
criar uma outra imagem no largo 
de forma a dar um colorido aquele 
lugar, hoje podemos contar com 
mais um espaço verde que vai aju-
dar na arborização da cidade de 
Luanda precisamente na circuns-
crição da Boavista  como também 
no efeito de estufa, para continui-

dade e manutenção do jardim, 
conta-se com jardineiros perma-
nentes, 
Lembrando que, para a feitura 
deste projecto, contou-se com o 
apoio da Administração do Sam-
bizanga devido autorização das 
obras como também do Conse-
lho da Administração do Porto de 
Luanda, de referir que, obra levou 3 
meses para o seu termino e a mes-
ma foi construída pela Empresa. 
De acordo com as recomendações 
das Nações Unidas, para reduzir 
a pressão urbana, cada morador 
deve ter pelo menos 16 metros 
quadrados de área verde. Com isso 
em mente, o projeto paisagístico 
provou ser uma actividade extre-
mamente valiosa com uma ampla 
gama de funções.

THE LANDSCAPING goes far be-
yond the creation of gardens and 
squares, it is a very special tech-
nique that also focuses on creat-
ing projects well thought out or 
replacement of spaces affected by 
disordered works.
Landscaping includes reorganize 
geographical areas and organize 
to create landscapes for public 
use conditions, not only using bo-
tanical and ecological knowledge, 
but also using an architecture and 
customs of the region, combining 
colors and shapes to produce a 
harmonious and pleasant life.
It is also important to emphasize 

O that the complete landscape work 
is much more than aesthetics. 
The gardener needs to reconcile 
the beauty of the plants with the 
urban landscape, promote the 
flow of people and value the free 
space of contemplation. One way 
is to use vertical gardens, fountains, 
paths, flower beds and lawns.
For this reason, as SOGESTER S.A, 
we embraced and sponsored the 
project to revitalize the square lo-
cated at Rua da Cercania in the 
Port of Luanda a few meters from 
the Terminal, in order to create an-
other image in the square and to 
give a color to that place. Today we 
can count on another green space 
that will help in the afforestation 
of the Luanda city, precisely in the 
district of Boavista as well as in the 
greenhouse effect, for continuity 
and maintenance of the garden, 
we have permanent gardeners.
Also, for the execution of this proj-
ect, we had the support of the Ad-
ministration of Sambizanga due to 
the authorization of the works as 
well as of the Administration Coun-
cil of the Port of Luanda, to men-
tion that, the work took 3 months 
to finish and it built by Company.
According to United Nations rec-
ommendations, to reduce urban 
pressure, each resident must have 
at least 16 square meters of green 
area. With that in mind, the land-
scape design proved to be an ex-
tremely valuable activity with a 
wide range of functions.  
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Sonia Agostinho / Chefe de Departamento das Relacoes Institucionais e Projectos 

Sociais - Head of Department for Institutional Relations and Social Projects

~

´
´

ACÇÃO REALIZADA PELO DEPTO 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
DA SOGESTER NA PANDEMIA
ACTION TAKEN BY THE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DEPARTMENT IN THE PANDEMIC

Trabalhar com o social é vital em tempos difíceis
Working with the social is vital in difficult times

Escola 380 do Panguila na Província do Bengo
380 School of Panguila in Bengo Province

um momento em que 
todos os sectores foram 
afectados pela crise eco-

nómica e financeira, a Sogester 
dentro da sua dinâmica de tra-
balho no que diz respeito a res-
ponsabilidade Social, tem pro-
curado manter e apoiar os Sete 
(7) Projectos apadrinhados por 
nós, para garantir que as crian-
ças dos Orfanatos estejam bem, 
e que não se sintam excluídas ou 
abandonadas nessa fase critica. 
Deste modo continuamos com 
o abastecimento alimentar, ma-
nutenção das infraestruturas, en-
tre outros. E agora com o reinicio 
das aulas, implementamos o sis-
tema de Higienização e preven-
ção (Biossegurança), para prote-
ger melhor as Crianças.  
Evidenciamos um esforço de 
modo a manter aquilo que têm 
sido os nossos objectivos sociais.

N Garantir que as crianças dos 
Orfanatos estejam bem, e 
que não se sintam exclusos 
ou abandonados

Ensure that the children in 
the Orphanages are well, 
and that they do not feel left 
out or abandoned

AT A TIME WHEN all sectors 
have been affected by the 
economic and financial cri-
sis, SOGESTER within its work 
dynamics regarding Social 
Responsibility, has sought to 
maintain and support the Sev-
en (7) Projects sponsored by us, 
to ensure that the children of 
the Orphanages are well, and 
that they do not feel excluded 
or abandoned in this critical 
phase. Therefore, we continue 
supplying food, maintenance 
of infrastructure, among other 
responsibilities. And now with 
the back to school phase of 
the pandemic, we have imple-
mented the hygiene and pre-
vention (Biosecurity) system to 
better protect the Children.  
We make an effort in ways to 
maintain what has been our So-
cial Objectives.  
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ANDERSON LOURENÇO
ANDERSON LOURENÇO

ascido aos 17 de dezem-
bro de 1983, de Naciona-
lidade Angolana, natural 

do Cazenga Província de Luan-
da residente em Viana zango 1, 
casado e Pai de 3 Filhos.
Nos meus tempos livres gosto 
de praticar desportos, como 
favorito o futebol e também 
sou muito fanático por séries 
televisivas.
A minha vida profissional come-
çou num posto de Combustível 
da Sonangol como operador de 
pista. Na Sogester S.A desde o fi-
nal de 2010, comecei como pres-
tador de serviço, no Departamen-
to de transporte, trabalhando 
como motorista de recolha dos 
trabalhadores do turno durante 
dois anos, depois passei a moto-
rista de reposição algum tempo 
e posteriormente fui colocado 
como motorista do departamen-
to de Relações Institucionais. Co-
mecei a gostar do serviço que lá 
era feito e logo fui aprendendo 
os trabalhos. No princípio não foi 
fácil, mas com ajuda da equipa 
do Departamento e Formações 
constantes no ramo de Relações 
e Protocolo tornaram possível. 
Agora como Assistente do Depar-
tamento de Relações Institucio-
nais e Responsabilidade Social, 
sinto-me feliz em trabalhar nes-
te Departamento. É meu desejo 
continuar a investigar e fazer mais 
formações para o aperfeiçoa-
mento das minhas tarefas.

N No princípio não foi fácil, mas 
com ajuda da equipa do De-
partamento e Formações 
constantes no ramo de Re-
lações e Protocolo tornaram 
possível

At first it was not easy, but 
with the help of the Depart-
ment team and constant 
training in the field of Rela-
tions and Protocol made it 
possible.

BORN ON DECEMBER 17th, 
1983, Angolan, born in Cazen-
ga Province of Luanda, lives in 
Zango 1 district of Viana, mar-
ried and father of 3.
During free time, Anderson 
likes to practice sports, which 
his favorite sports is soccer 
and loves to watch movies 
and TV series.
In my professional life, I’ve 
worked with Sonangol gas sta-
tion as a gas pump operator. 
Has been with SOGESTER S.A. 
since the end of 2010, where 
he started as a service provid-
er with the Transportation De-
partment, working as a pickup 
driver for the shift workers for 
two years, then spent some 
time as a replacement driver 
and later was put in charge 
of the Institutional Relations 
Department. Anderson, start-
ed enjoying what he does and 
soon he was comfortable with 
his everyday work. The begin-
ning wasn’t easy, but with the 
help of the Department team 
and constant training in the 
field of Relations and Protocol 
made it possible. 
Now as an Assistant in the De-
partment of Institutional Rela-
tions and Social Responsibili-
ty, I feel happy to work in this 
Department. It is my desire to 
continue researching and do-
ing more training to improve 
my tasks. 

A história 
da minha 
trajectoria no 
sector Portuário

Anderson Lourenco

Assistente 

de Relacoes 

Internacionais

International 

Relations 

Assistant

´

The history of my 
trajectory in the 
Port sector

Anderson Lourenço

´

~
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Kaj Brodersen / Consultor Externo do Namibe - External Consultant for Namibe 

CAPITÃO KAJ BRODERSEN: 
VISITA A ANGOLA – PARTE 2
CAPTAIN KAJ BRODERSEN: VISIT TO ANGOLA - PART 2

Um passeio pelas maravilhas das províncias
A walk through the wonders of the provinces

Tundavala

Fenda da Tundavala

TUNDA-VALA 
(TUNDAVALA)
A estrada que leva a este 

incrível monumento natural foi a 
melhor que vi em Angola. É feita 
em paralelepípedos de granito, 
não tem buracos e a superfície po-
lida faz com que sintamos que es-
tamos a dirigir-nos para algo mo-
numental. E é, de facto, verdade.
Quando chegámos ao cume, fo-
mos até à borda e olhámos para 
baixo, 1000 m em linha recta, atra-
vés da fenda. Ao ouvir o som do rio 
a correr lá muito em baixo pare-
cia que o tempo tinha parado. A 
expressão “de cortar a respiração” 
não é suficientemente forte para 

descrever o que se sente. Fiquei 
tão impressionado que, apesar de 
ter tirado muitas fotos e gravado 
muitos minutos de vídeo, nada re-
plicará a forma como me senti e o 
que vi presencialmente.
A Fenda da Tunda-Vala é uma das 
atracções naturais mais especta-
culares de Angola. Situa-se às por-
tas do Lubango, 2600 m acima 
do nível do mar. A esta altitude, as 
vistas são fenomenais e as paisa-
gens que se avistam são algumas 
das melhores que África tem para 
oferecer. A vista ao descer até ao 
nível do mar é vertiginosamente 
inclinada. Além de escarpas em 
pedra, Tunda-Vala tem também 

E partes de savana, vegetação verde 
e paisagens de floresta.
Caminhámos por toda a zona du-
rante algumas horas e irei com 
certeza voltar novamente a este 
local incrível. Recomendo o mes-
mo a todos os que visitem Angola.

BAÍA DAS PIPAS
A primeira viagem que fiz com a 
maior parte da equipa da Direcção 
do Namibe e algumas pessoas de 
Luanda foi à Baía das Pipas num 
fabuloso sábado cheio de sol.
Foi fantástico percorrer de carro os 
32 km até à Baía das Pipas. Parte 
da estrada era muito boa, mas de-
pois de um determinado ponto 
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quase não havia estradas, só cami-
nhos de terra batida a atravessar 
uma paisagem única, diferente 
de tudo o que tinha visto antes. 
Passámos um dia fabuloso jun-
tos neste sítio incrível; nadámos 
no Oceano Atlântico e comemos 
bom peixe e marisco local ao som 
da música de um guitarrista da 
região. Todos os meus colegas an-
golanos conheciam as canções lo-
cais. Diverti-me imenso a ouví-los 
e a diversão durou várias horas.
Confesso que na Dinamarca não 
cantamos em público a não ser 
que tenhamos bebido e esteja-
mos a ver um jogo de futebol ao 
vivo e, infelizmente, cantamos 
sempre as mesmas canções horrí-
veis! Por isso gostei mesmo muito 
do cantar espontâneo e da varie-
dade de canções entoadas sem 
ninguém estar embriagado.
Colei a seguir parte de uma pá-
gina da internet com uma boa 
apresentação geral deste peque-
no resort muito simpático, com 
uma descrição resumida.

COLINAS
Depois de uma caminhada na 
zona do Arco, continuámos o per-
curso de carro pelo deserto até 
Colinas, um local muito isolado si-
tuado muito próximo do Arco.
Com torres gigantes de cerca de 
25 m a 35 m esculpidas pela ac-
ção natural dos ventos, a beleza 
e a grandiosidade deste local são 
impressionantes. Estes monu-

Foi um prazer poder cami-
nhar algum tempo nesta 
paisagem fantástica

It was a pleasure to be able 
to walk for some time in 
this fantastic landscape

Angolan colleagues knew each 
and every one of the local songs. 
I had a great time listening to 
them and was kept entertained 
for several hours.
I must admit that in Denmark we 
do not sing in public unless we 
have been drinking and watching 
a football match live, and then 
unfortunately always the same 
few awful songs! I therefore I real-
ly enjoyed the spontaneous sing-
ing and the variety of songs sung 
without anyone being drunk.
I have copied below part of a web 
page which provides a good over-
view of this small but very nice re-
sort, with a brief description.

COLINAS
After hiking around Arco we 
continued driving through 
the desert to Colinas, a very 
isolated place situated very 
close to Arco.
With giant towers of approxi-
mately 25m-35m high sculp-
tured by the natural action of 
the winds, the beauty and gran-
deur of this place is impressive. 
These rocky monuments co-
lour the region with beautiful 
red tones and produce gigan-
tic shadows on the desert floor. 
It was indeed a pleasure to be 
able to walk for a while in this 
fantastic landscape. 

mentos rochosos dão cor à região 
com bonitos tons de vermelho e 
produzem sombras gigantes no 
chão do deserto. Foi de facto um 
prazer poder caminhar algum 
tempo nesta paisagem fantástica.

TUNDA-VALA (TUNDAVALA)
The road leading up to this incred-
ible natural monument was the 
best road I have seen in Angola. It 
is made of granite cobble stones, 
there are no potholes and the fin-
ished surface makes you feel that 
you are on the way to something 
great. Which in fact we were.
When we arrived at the top, we 
went out to the edge and looked 
1000m straight down through 
the cleft. Hearing the music of 
the river running deep down 
below made me feel that time 
had stopped. Breathtaking is 
not a strong enough word. I was 
so greatly impressed, and even 
though I took lots of photos and 
made many minutes of video it 
will never replicate how I felt and 
what I saw when I was there.
The Tunda Vala Fissure is one 
of the most spectacular natural 
sights in Angola. It is located just 
outside Lubango at an elevation 
of 2600m above sea level. At this 
height it goes without saying that 
the views are phenomenal and 
the visible vistas are some of the 
best on offer in Africa. The view on 
the descent to sea level is dizzy-

ingly steep. As well as sheer rock 
faces, the Tunda Vala also has 
patches of savannah, grass and 
forest landscapes.
We hiked in the entire area for some 
hours and I will definitely come 
back to this amazing place again. 
I highly recommend the same 
to anyone else who visits Angola.

BAÍA DAS PIPAS
The first trip I enjoyed with most 
of the management team from 
Namibe and a few people from 
Luanda was to Baía das Pipas on 
a great sunny Saturday.
It was fantastic to drive the 32Km 
to Baía das Pipas. Part of the road 
was very good but after a certain 
point there were hardly any roads, 
only dirt tracks through a unique 
landscape the like of which I 
have never seen before. We had a 
great day together at this beauti-
ful place where we swam in the 
Atlantic Ocean, ate good local 
fish and shellfish and were enter-
tained by a local guitarist. All my 

Baía das Pipas
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LUCIA NHANGA: APRENDER, 
CRESCER E EVOLUIR SEMPRE
LUCIA NHANGA: LEARN, GROW AND ALWAYS EVOLVE

meu nome é Lúcia Nhan-
ga e nasci em Luanda, 
Angola.

Venho de uma família humilde, 
que me ensinou o valor do res-
peito e amor ao próximo. Aos 
sete anos, quando perdi minha 
mãe, meu pai decidiu levar-me 
e a meu irmão mais velho para 
um país estrangeiro, para uma 
educação melhor. 
Durante o ano de 2000, passei 
a morar na bela cidade de Win-
dhoek, na Namíbia.
No início não foi fácil, porque 
tive que me adaptar a um novo 
estilo de vida em termos de cli-
ma, cultura, alimentação e, o 
mais importante, o idioma. Foi 
uma óptima experiência que 
não trocaria por nada. A mis-
tura de tudo isso tornou-me a 
mulher valente que sou hoje, e 
a cada dia descubro a grandeza 
dentro de mim, a energia positi-
va, a vontade de aprender coisas 
novas, estando sempre pronta 
para novos desafios.
No entanto, trabalhar como re-
cepcionista na SOGESTER., sob 
o contrato da Reddot, é um pri-
vilégio, também o meu primei-
ro emprego num porto marí-
timo sob uma grande gestão. 
Devo dizer que a jornada é ma-
ravilhosa e edificante também.
Gosto de trabalhar com todas as 
pessoas com ideias diferentes, in-
dependentemente da sua idade 
ou cultura. Também acredito e 

O

Tenho fé que com paciência, 
trabalho árduo e determina-
ção irei crescer

I have faith that with patien-
ce, hard work and determi-
nation I will grow

tenho fé que com paciência, tra-
balho árduo e determinação irei 
crescer para uma melhor posição, 
a fim de contribuir para a realiza-
ção dos objetivos da empresa.
Na vida, aprendi que dar traz um 
sorriso e esperança aos necessita-
dos, e um dos meus desejos na 
vida é ajudar os necessitados e la-
res de órfãos, e é inspirador saber 
que a SOGESTER é uma apoiado-
ra institucional dos lares de pes-
soas necessitadas.

MY NAME IS LÚCIA Nhanga and 
was born in Luanda, Angola. 
I came from a humble family 
that has taught me the value 
on how to respect and love my 
neighbour’s. At the age of seven 
when I lost my mother my fa-
ther decided to take me and my 
older brother to foreign country 
for better education. 

During the year 2000, I found 
myself living in the beautiful city 
of Windhoek, Namibia. 
In the beginning, it was not 
easy because I had to adapt to 
new lifestyle in terms of the cli-
mate, culture, food and most 
important the Language. It was 
a great experience that would 
not trade with anything. In the 
mixed of everything it has ele-
vated me to be the brave wom-
an I am today, and every day I 
discover greatness within me, 
the positive energy, willingness 
to learn new things and ready 
to face new challenges.
However, working as Recep-
tionist at SOGESTER S.A., under 
Reddot contract, it´s a privilege 
and my first time to work at the 
sea port under huge manage-
ment, must say the journey is 
wonderful and uplifting too.
I enjoy working with everyone 
with different ideas regardless of 
their age or culture, also believe 
and have faith that with patience, 
hard work and determination I 
will grow into a better position 
in order to contribute on the 
achievement or company goals.
In life, I’ve learned that giving 
brings a smile and hope to the 
needy, and one of my desires in 
life is to help the needy and foster 
homes, and it´s inspiring to know 
that SOGESTER S.A is an institu-
tional supporter of orphanage 
homes and people in need.  

Uma história, 
um exemplo

Lucia Nhanga

Recepcionista

Receptionist

A story, an example

Lucia Nhanga na SOGESTER
/ Lucia Nhanga at SOGESTER



76 77

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

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

CROSSWORDS
The words are hidden horizontally and vertical, without 

words in reverse and diagonally. Good fun!
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HORIZONTAL
1 - Which can be done without harming the environment.
2 – Angolan port located in the city of Mozambique.
3 - Western European country, it is known for its medieval cities, its 
Renaissance architecture and for being the headquarters of the 
European Union and NATO.
4 - The maximum representative of a country abroad.
5 - Term used to describe fraud of theft of personal and financial 
data of victims.
6 - Act to program or use any other resource to try to hack or 
modify any system.

HORIZONTAL
HORIZONTAL
1 - Termo utilizado para descrever fraudes de roubos de dados 
pessoais e financeiros das vítimas.
2 - Processo de planejamento e execução do eficiente transporte e 
armazenamento de mercadorias.
3 - Porto angolano localizado na cidade do Moçâmedes.
4 - Enorme abismo de cerca de 1200 m situado na Serra da Leba.

Answers: 1 – SUSTAINABLE; 2 - PORTO DO NAMIBE; 3 – BELGIUM; 
4 – AMBASSADOR; 5 – PHISHING; 6 – HACKING.

Respostas: 1 – PHISHING; 2 – LOGÍSTICA; 3 - PORTO DO NAMIBE; 
4 – TUNDAVALA.

Answers: 1 – ANNIVERSARY;  2 – LOGISTICS; 3 – TUNDAVALARespostas: 1- ANIVERSÁRIO; 2 – EMBAIXADOR; 3 – SUS-
TENTÁVEL; 4 – BÉLGICA; 5 – HACKING.

VERTICAL
1 - Annual celebration of any important event, such as birth.
2 - Planning and execution process for efficient transport 
and storage of goods.
3 - Huge abyss of about 1200 m located in the Serra 
da Leba.

VERTICAL
1 - Comemoração de periodicidade anual de qualquer 
evento importante, como o nascimento.
2 - O representante máximo de um país no exterior.
3 - Que pode ser realizado sem que haja prejuízo (riscos) ao 
ambiente.
4 - País da Europa Ocidental, é conhecido pelas suas cida-
des medievais, pela sua arquitectura renascentista e por ser 
a sede da União Europeia e da OTAN.
5 - Acto de programar ou utilizar qualquer outro recurso 
para tentar invadir ou modificar algum sistema.




