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Por Laura Lussoke / By Laura Lussoke - Coordenadora de Marketing e Comunicação / Marketing and Communications Coordinator

NOTA DA EDITORA
EDITOR’S NOTE

O Dia Internacional da Mulher é uma data 
comemorativa que foi oficializada pela 
Organização das Nações Unidas na década 
de 1970. Essa data simboliza a luta histórica 
das mulheres para terem melhores condições 
equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa 
data remetia à reivindicação por igualdade 

salarial, mas, actualmente, simboliza a luta das mulheres não 
apenas contra a desigualdade salarial, como  também contra o 
machismo e a violência.
Mais do que uma simples homenagem às mulheres, o dia 8 de março 
é marcado pela história de luta por direitos elementares que, à época 
da sua criação, representava a busca pelo direito ao voto feminino.
Actualmente, para além da comemoração, a ideia é provocar 
reflexões e mudanças na sociedade mundial. Assim, na maioria dos 
países, nessa data realizam-se conferências, debates e reuniões, com 
o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade actual.
Na actual conjuntura mundial, falar da mulher é ainda, infelizmente, 
falar da exclusão social. Paradoxalmente factores como a globalização 
e o reajustamento estrutural que têm contribuído não só para a 
destruição da capacidade das sociedades agirem por si e sobre si, 
mas também e sobretudo para enfatizar a feminização da pobreza 
com consequências tão trágicas como a falta de cidadania, o 
insucesso escolar, o desemprego, a prostituição, e a desestruturação 
social das famílias entre outras. Aliada a esta situação, a instabilidade 
macroeconómica do país, marcada por elevadas taxas de inflação; 
a economia baseada fundamentalmente no sector petrolífero, o 
qual, emprega apenas 1% da população econòmicamente activa 
e a fragilidade da capacidade de resposta dos órgãos do Estado 
para fazer face aos inúmeros problemas que a população em 
geral e as mulheres em particular enfrentam têm contribuído para 
fragilizar ainda mais a posição da mulher angolana no que concerne 
sobretudo às desigualdades do género.
Apesar de ainda existir alguma discriminação, encoraja-se as 
mulheres a não deixar de dar o seu contributo, manifestando 
plena certeza de que a força feminina, “fará com que os homens 
se emancipem e que a igualdade de direitos e deveres plasmados 
nas constituições de muitos países seja um facto. As mulheres não 
devem esperar de mãos estendidas pela igualdade, com quotas ou 
sem elas a luta deve ser uma constante, e quando se fala de luta, é 
na demostração de capacidade em assumir responsabilidades que 
desenvolvem o nosso país

International Women’s Day is a commemorative date that 
was made official by the United Nations in the 1970s. This 
date symbolizes the historical struggle of women to have 
equal conditions to those of men. Initially, this date referred to 
the demand for equal pay, but today it symbolizes women’s 
struggle not only against unequal pay, but also against 
machismo and violence.
More than a simple tribute to women, March 8th is marked 
by the history of the fight for elementary rights that, at the 
time of its creation, represented the quest for the right to vote 
for women.
Today, beyond the commemoration, the idea is to provoke 
reflections and changes in the world society. Thus, in most 
countries, conferences, debates and meetings are held on 
this date, with the aim of discussing the role of women in 
today’s society.
In the current world situation, to talk about women is still, 
unfortunately, to talk about social exclusion. Paradoxically 
factors such as globalization and structural readjustment 
have contributed not only to the destruction of the ability 
of societies to act for and on their own, but also and above 
all to emphasize the feminization of poverty with such 
tragic consequences as lack of citizenship, school failure, 
unemployment, prostitution, and the social disruption 
of families among others. Allied to this situation, the 
macroeconomic instability of the country, marked by high 
rates of inflation; the economy based fundamentally on the 
oil sector, which employs only 1% of the economically active 
population and the fragility of the response capacity of the 
organs of the State to face the innumerable problems that 
the population in general and women in particular have 
contributed to further weaken the position of Angolan 
women with respect to gender inequalities.
Although there is still some discrimination, women are 
encouraged to continue to give their contribution, expressing 
full certainty that the feminine force “will make men 
emancipate themselves and that the equality of rights and 
duties reflected in the constitutions of many countries is a 
fact. Women should not wait with their hands outstretched 
for equality, with quotas or without them the fight should be a 
constant, and when we talk about fight, is the demonstration 
of ability to take on responsibilities that develop our country

Novas aquisições da 
SOGESTER gruas 800MHC / 
New acquisitions of 
SOGESTER 800MHC cranes
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Frans Jol – Director Geral / Managing Director

O NOSSO TRABALHO É 
REALMENTE EM EQUIPA 
OUR WORK IS TEAM WORK

todos os colegas da 
SOGESTER.
Em primeiro lugar, 

gostaria de desejar a todos 
vocês e às vossas famílias um 
feliz e saudável 2021, e gostaria 
de acrescentar que estamos 
muito orgulhosos pelo que 
fizemos todos juntos nos 
últimos dois meses.
Ainda estamos no meio da 
pandemia do Covid, o que 
torna o trabalho e o dia-a-dia 
muito complicados. Crianças 
em casa, sem aulas e viagens 
limitadas ou restritas na cidade 
ou para o exterior.
Durante os últimos 2 meses 
o nosso terminal da Boavista 
estava cheio e alguns dias 
lotado, no entanto mantivemos 
o terminal a funcionar. As 
cargas de importação saíram 
rapidamente para chegar às lojas 
para as compras de Natal, mas 
no final ficámos com áreas de 
pátio demasiado cheios devido 
aos transbordos de Ponto Noir, 
Nigéria, Cidade do Cabo, o que 
se atrasou demasiado devido 
aos atrasos dos segundos navios 
para as recolher.
No entanto, continuámos a 
trabalhar sem qualquer paralisação 
e ainda mais importante sem 
acidentes graves ou fatais, algo 
em que temos vindo a trabalhar 
há anos e temos de nos orgulhar 
de termos tido mais um ano sem 
acidentes fatais em Luanda.

A pandemic which makes work and 
day to day life very complicated, 
children at home, no schools and 
limited or restricted travel in the 
city or overseas.
During the past 2 months our 
yard and terminal in Boavista 
was full and some days overfull, 
however we kept the terminal 
working. The import cargoes 
went out fast to reach the shops 
for the Christmas shopping 
but at the end we remained 
with overfull yard areas due to 
transshipments from Point Noir, 
Nigeria, Cape Town and this went 
on too long due to delays of the 
second vessels to pick them up.
However we continued work 
without any stoppage and even 
more important without any 
major or fatal accidents, which 
is something we have been 
working on for years and we 
must be proud of ourselves that 
we had another year without 
fatal accidents in Luanda.
We will continue this route for 
2021. Safety and security is and 
will remain nº 1 in our work, while 
we continue to improve our way 
of working (WoW). Competition 
is coming into Luanda but fair 
competition is fine and I am sure 
all together we can beat them, 
also in the coming years.
Thanks again to everybody in 
Luanda, Namibe, Panguila and 
Viana, all part of a very strong 
SOGESTER Family. 

Continuaremos esta rota para 
2021. A segurança permanecerá 
em primeiro lugar no nosso 
trabalho, enquanto continuamos 
a melhorar a nossa forma de 
trabalhar (WoW). A competição 
está a chegar a Luanda, mas a 
concorrência está bem justa e 
tenho a certeza que todos juntos 
podemos vencê-los, também 
nos próximos anos.
Obrigado mais uma vez a todos 
os funcionários em Luanda, 
Namibe, Panguila e Viana, todos 
fazem parte de uma família 
SOGESTER muito forte.

TO ALL COLLEAGUES 
AT SOGESTER. 
First of all I would like to wish you 
all and your families a happy and 
healthy 2021, and would like to 
add that we are very proud for 
what we have done all together 
during the past 2 months.
We are still in the middle of Covid 

Ainda estamos no meio da 
pandemia do Covid, o que 
torna o trabalho e o dia-a-
dia muito complicados

We are still in the middle of 
the Covid pandemic, which 
makes work and day-to-day 
life very complicated

Estamos juntos para crescer
We grow together
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Anatolio Barreira – Director Geral Adjunto / Deputy Managing Director

SUPERAÇÃO E CRESCIMENTO 
AO NOSSO LADO
OVERCOMING AND GROWTH ON OUR SIDE

Liderança e espelho para o mercado
Leadership is the mirror for the market

aros colegas, estamos a 
completar o 14º ano de 
vida da SOGESTER.

Hoje podemos nos orgulhar de 
ter criado uma empresa eficiente, 
dinâmica e boa para todos os 
Angolanos, onde os processos 
de gestão são bastante claros, 
eficientes e onde o percurso 
de crescimento e melhoria da 
rentabilidade que iniciamos a 13 
anos é já uma realidade. 
Temos uma empresa, que 
representa o espelho da 
actividade portuária em Angola, 
e a cada ano melhoramos 
comparado ao período 
anterior, tanto nos indicadores 
operacionais quanto nos aspectos 
administrativo-organizacionais. 
Uma performance que muito 
nos orgulha.

C A SOGESTER quer 
contribuir para a 
construção deste futuro.

SOGESTER wants 
to contribute to the 
construction of this future.

A nossa visão é a de uma 
SOGESTER, na linha da frente, com 
o uso das melhores   tecnologias, 
integrando de forma eficiente 
os melhores sistemas e sempre 
com um toque humano. Com o 
propósito maior de disponibilizar 
os melhores serviços e a melhor 
experiência aos nossos clientes, 
queremos ser o actor  principal 
no processo de evolução que 
todos vão experienciar na 
transformação das empresas do 
sector. Para esta nova realidade, 
contamos com todos os nossos 
colaboradores e parceiros.
A introdução de novos 
players, no sector portuário, 
como é o caso da DP World, 
vai trazer alguns desafios e 
necessàriamente alguma 
adaptação da nossa parte.

Anatolio Barreira - 
Director Geral Adjunto  / 

Deputy General Manager

Não conseguimos imaginar 
tudo o que a nova era nos 
trará, sendo que acreditamos 
que se traduzirá num desafio 
para todos. A SOGESTER quer 
contribuir para a construção 
deste futuro e acredita que terá 
um papel preponderante no seu 
desenvolvimento.
É nossa convicção que 
neste mundo em mudança 
acelerada, apenas empresas 
socialmente responsáveis e que 
contribuam activamente para 
criar uma sociedade melhor 
para as gerações futuras, serão 
sustentáveis a longo prazo. 
Assumimos o nosso compromisso 
de virmos a ser um exemplo de 
inclusão e diversidade. Queremos 
ser uma empresa que aposta nos 
seus colaboradores, trabalhando 
na sua valorização, no seu 
desenvolvimento e, em última 
instância, na sua felicidade.
A Pandemia que nos assola é hoje 
uma das maiores preocupações 
para todas as organizações, muito 
do que lemos todos os dias nos 
deixa preocupados, assustados 
e até mesmo inseguros. Na 
SOGESTER temos tomado 
todas as precauções e pondo 
em prática todas as instruções 
emanadas pelos Órgãos de 
saúde competentes.
Continue mantendo-se saudável 
e seguro, física e mentalmente, 
no trabalho e em sua vida pessoal, 
nada é mais importante que isso.
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A todos o meu agradecimento, 
por esses anos de dedicação 
que ajudaram a criar e a manter 
esse sonho que aos poucos se vai 
tornando realidade.
Bem-haja, 
Anatolio Barreira.

DEAR COLLEAGUES. 
We are completing the 14th year 
of SOGESTER`s life.
Today we can be proud of having 
created an efficient, dynamic 
and good company for all 
Angolans, where management 
processes are very clear, efficient 
and where the growth and 
profitability improvement path, 

that we started 13 years ago, is 
already a reality. 
We have a company which reflects 
the port activity in Angola, and in 
each year, we improve compared 
to the previous period, both in 
operational indicators and in 
administrative-organizational 
aspects. A performance that we 
are very proud of.
Our vision is a SOGESTER 
at the forefront, using the 
best technologies, efficiently 

integrating the best systems and 
always with a human touch. With 
the main purpose of providing 
the best services and the best 
experience to our customers, we 
want to be the main actor in the 
evolution process that everyone 
will experience in the sector 
companies’ transformation. For 
this new reality, we count on all 
of our collaborators and partners.
The introduction of new players 
in the port sector, as is the case 

with DP World, will bring some 
challenges and necessarily some 
adaptation on our part.
We cannot imagine everything 
that the new era will bring to us, 
we believe it will be a challenge 
for everyone. SOGESTER wants 
to contribute to the construction 
of this future, and believes that 
it will have a leading role in its 
development.
It is our belief that in this fast-
changing world, only socially 

responsible companies that 
actively contribute to creating 
a better society for future 
generations will be sustainable 
in the long run. We assume our 
commitment to becoming an 
example of inclusion and diversity. 
We want to be a company that 
bets on our employees, working 
on their valorization, on their 
development and, ultimately, on 
their happiness.
The pandemic that is plaguing 

us today is one of the biggest 
concerns for all organizations, 
much of what we read every day 
makes us worried, scared and even 
insecure. At SOGESTER we have 
taken all precautions and put into 
practice all instructions issued by 
the competent health agencies.
Continue keeping yourself 
healthy and safe, physically and 
mentally, at work and in your 
personal life, nothing is more 
important than that.
My thanks to all, for these years of 
dedication that helped to create 
and maintain this dream that is 
gradually becoming a reality.
Sincerely, 
Anatolio Barreira. 

Temos tomado todas as precauções e a colocar em prática 
as instruções dos Órgãos de Saúde competentes.

We have taken all precautions and implemented the 
instructions of the competent Health Authorities.

Navio da CMA-CGM / 
CMA-CGM vessel
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Dalesio Narciso – Chefe de Turno / Shift Manager

O NOSSO SISTEMA OPERACIONAL 
NA PRÁTICA E NO DIA-A-DIA
OUR OPERATING SYSTEM IN PRACTICE AND DAY-TO-DAY
A optimização de resultados nos processos
Results and optimization in processes

programa OS – 
Operating System, na 
sigla inglesa, é o Nosso 
‘Sistema Operacional’. 

O Sistema Operacional, é 
definido como a Nossa Maneira 
de Trabalhar, nos seguintes 
elementos: Trabalho Padrão, 
Gestão de Desempenho, Design 
e Gestão de Processos, Pessoas 
e Habilidades e por ùltimo a 
Gestão das Melhorias. Estes 
elementos serão usados porque 
são as melhores maneiras de 
obter resultados, isto é, para 

O mudança de mentalidade.
Com intuito, de facilitar 
a integração dos nossos 
colaboradores ao programa OS, 
no dia 02 de Setembro do ano 
em curso, demos início a sessões 
de formação internas das 
ferramentas e da mentalidade 
Lean, que permitirá a todos, 
tornarem-se solucionadores de 
problemas aos líderes, passar 
mais tempo na linha da frente 
(GEMBA), ter uma visão a longo 
prazo e realizarem execuções 
consistentes. Acreditamos 

Operações em capacitação / 
Operations in training

que empoderando os nossos 
colaboradores, partilhando as 
melhores práticas globais em 
todos os processos, permitir-
nos-á servir melhor aos nossos 
clientes, que é o nosso foco.
Dentre os vários processos, o  
nosso foco está na produtividade 
dos navios (BMPH). Queremos 
melhorar a satisfação dos 
nossos clientes, naquilo que 
nos propusemos a alcançar em 
todos os serviços que aportam o 
nosso terminal.
Embora em época de incertezas 
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devido ao COVID-19, há uma 
expectativa muito alta dos 
nossos colaboradores sobre o 
programa. Até agora, tivemos 
uma grande melhoria na nossa 
comunicação do topo a base, 
bem como temos vindo a 
melhorar também a interação 
entre os grupos de trabalho que 
é muito satisfatório para nós.
O nosso objectivo com o 
programa, é também elevar 
as capacidades profissionais e 
interpessoais dos colaboradores 

no nosso departamento, criando 
um ambiente competitivo e 
gerar maior autonomia nas 
tomadas de decisão no dia-a-
dia das nossas operações, com 
base em dados e KPI´s.
Os nossos próximos passos são 
claros, e temos a certeza disso 
com o apoio que temos recebido 
da Direcção da SOGESTER, que 
tem sido um grande facilitador 
deste processo, a quem em 
nome do Departamento, 
agradeço.

THE OS (OPERATIONAL 
SYSTEM) PROGRAM – OS 
is an operational system 
defined as our way of work, 
in the following terms; 
Standard Work, performance 
management, Process design 
and management, People 
and Skills and lastly the 
Improvements Management. 
These elements will be used 
because they are the best 
ways to obtain results, that is, 
to change mentality.

In order to facilitate the 
integration of our employees 
into the OS program, on 
September 2nd of last year, 
we started internal training 
sessions on tools and the Lean 
mentality, which will allow 
everyone to become problem 
solvers for leaders, to spend 
more time on the front line 
(GEMBA), to take a long-term 
view and to make consistent 
executions. We believe that 
empowering our employees 

and sharing global best 
practices in all processes will 
allow us to serve our customers 
better, which is our focus.
Among the various processes, 
our focus is on ships productivity 
(BMPH). We want to improve 
our customers satisfaction, in 
what we set out to achieve in 
all the services provided by our 
terminal.
Although in a time of 
uncertainty due to COVID-19, 
there is a very high expectation 
from our employees about 
the program. So far, we have 
had a great improvement in 
our communication from top 
to bottom, just as we have 
also improved the interaction 
between the working groups, 
which is very satisfactory for us.
Our goal with the program 
is also to increase the 
professional and interpersonal 
skills of the employees in 
our department, creating a 
competitive environment and 
generating greater autonomy 
in the day-to-day decision-
making of our operations, 
based on data and KPIs.
Our next steps are clear, and 
we are sure of that due to 
the support received from 
the SOGESTER Management, 
which has been a great 
facilitator of this process, 
whom on behalf of the 
Department, I thank. 

Operações em capacitação / 
Operations in training

O nosso objectivo com 
o programa, é também 
elevar as capacidades 
profissionais e interpessoais 
dos colaboradores.

Our objective with the 
program is also to raise 
the professional and 
interpersonal skills of 
employees.
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Dalesio Narciso - Supervisor de Turno / Shift Manager

DESCARGA DAS 
ESTRUTURAS METÁLICAS
UNLOADING OF METALLIC STRUCTURES

Um trabalho complexo bem executado
A complex job well executed

tracado no Terminal 
da SOGESTER, aos 04-
03-2021, por volta da 

10:50min, o navio LASCOMBES, 
é registado sob o n.º IMO: 
9500819, com 189,97 metros de 
comprimento e 32,3 de largura, 
trazendo consigo carga OOG 
complexa e diversificada.
O processo de descarga e 
remoção da carga envolveu 
os Turnos respectivamente, 
tendo sido o primeiro 
TRANSFORMADOR de 57 ton 
engatado (inicio das operações) 
às 13:30min e a ultima carga 
(remoção) movimentada às 
22:30min.
Afim de se efectuar uma 
descarga segura, foi necessário 

A

GENERAL CARGO VESSEL 
berthed at SOGESTER on 
the 04th of March of 2021, 
around 10:50 am, the ship 
LASCOMBES, with 189.97 
meters in length and 32.3 
in width, bringing with it 
complex and diversified  
OOG cargo.
The process of unloading and 
removing the load, has been 
the first 57 ton TRANSFORMER 
engaged, starting the 
operations by 13:30 and the 
last load (removal) moved  
by 22:30.
In order to make a safe 
discharge, it was necessary 
to carry out a risk assessment 
to determine the appropriate 
type of lifting accessories to 
be used.
The discharge was limited 
to the use of mobile cranes 
with and without spreaders, 
steel cables 13, 20 and 40 
ton and shackles of 35 and 
17 ton, directly coupled in 
the respective lifting points 
for those loads whose points 
are well defined and the 
application of the “basket” 
method for complex loads 
and dubious lifting points.
Therefore, despite the 
constraints of varying order, 
the unloading proceeded 
successfully and without 
damage - either ship and 
cargo, or in equipment. 

levar a cabo uma avaliação de 
risco para se determinar o tipo 
adequado de acessórios de 
elevação a utilizar
A descarga cingiu-se na 
utilização de gruas móveis com e 
sem spreaders, cabos de aços 13, 
20 e 40 ton e manilhas de 35 e 17 
ton, acoplados directamente nos 
respectivos pontos de içamentos 
para aquelas cargas cujos pontos 
estão bem definidos e, aplicação 
do método “cesto” (basket) para 
cargas complexas e pontos de 
içamento dúbio.
Portanto, apesar dos 
constrangimentos de várias 
ordens, a descarga decorreu com 
êxitos e sem danos – quer navio 
e carga, quer em equipamentos.

Descarga 
das turbinas / 

Turbines unloading  

Transporte das 
turbinas / Turbine 

transportation
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GUIDED VISIT TO THE PORT OF LUANDA WITH 
THE MINISTRY OF INTERIOR
Wilson Caetano – Gestor de Segurança / HSSE Supervisor

VISITA GUIADA AO PORTO 
DE LUANDA PELO MINISTÉRIO 
DO INTERIOR

Conhecimento prático portuário
Practical port knowledge

o passado dia 02 de 
Dezembro de 2020, 
a SOGESTER S. A., 

recebeu a visita de Oficiais 
formandos da DIP (Direcção 
de Informações Policiais) do 
Ministério do Interior.
A Visita teve como objectivo 
principal as aulas praticas e 
de conhecimento dentro dos 
estabelecimentos portuários, 
a visita foi direccionada por 
membros do Ministério do 
Interior bem como o Direcção 
de Segurança Portuária (DAS) 
na pessoa do Engº Paulo 
Gerónimo e a Directora de 

N

Visita guiada dos 
cadetes da Direcção 
de Informação 
da Polícia DIP 
/  Guided tour by 
cadets from the DIP 
Police Information 
Directorate

HSSE da SOGESTER Engª Teresa 
Domingo.

LAST  DECEMBER 2ND OF 
2020, SOGESTER S. A., received 
the visit of officers trainees of DIP 
(Direction of Police Information) 
of the Ministry of Interior.
The visit had as main objective the 
practical lessons and knowledge 
inside the port facilities, the visit 
was directed by members of 
the Ministry of Interior as well as 
the Port Security Department 
(DAS) in the person of Paulo 
Geronimo and the HSE Director 
of SOGESTER Teresa Domingo. 
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Maxim Plagaru – 
Gestor da oficina / 
Workshop Manager

REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPMENT REFURBISHMENT

Investimento 
em todos os 
processos
Investment in 
every process

urante os anos 2020-
2021, a área técnica 
da SOGESTER iniciou 

a renovação e pintura de 
todos os equipamentos de 
condução, sendo que alguns 
deles têm mais de 10 anos de 
utilização. Atualmente existem 
4 empilhadores de alcance, 
6 tratores de terminais e 8 
reboques de terminal reflectidas 
com as cores da SOGESTER. 
Durante 2021, o resto do 
equipamento de operações 

D para carga e descarga serão 
remodelados

DURING 2020-2021 the 
workshop started a project to 
refurbish and paint all driving 
equipment, which some of them 
are over 10  years old.  Currently they 
have overhaul 4 reach stackers , 6  
Terminal tractors and 8  Terminal 
trailers and brought them under 
Sogester colors. During 2021 the 
rest of the driving equipment will 
be refurbished. 

Reabilitação dos 
equipamentos / 
Reach Stackers 
refurbishment
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Rafaela Carreira - Freelancer

DESAFIOS E POTENCIALIDADES:
CHALLENGES AND POTENTIALITIES:

Quadro geral do projecto da estação central
General framework for the central station project

e antes da conjuntura 
da pandemia já era um 
desafio para os produtores 

locais conseguirem escoar os seus 
produtos e aceder os centros de 
consumo que lhes garantem 
sustentabilidade económica, nas 
circunstâncias atuais esta situação 
tem sido ainda mais dificultada. 
São muitos os obstáculos face às 
restrições vigentes e as condições 
estruturais que já existiam.
Com a cadeia de produção, 
distribuição e consumo a 
enfrentar problemas delicados, 
pela necessidade de reduzirmos 
a nossa dependência de 
importação de bens de consumo 
final e de acelerar o processo 
de produção nacional, não nos 
restam dúvidas que nunca foi tão 
imperativo para nós enquanto 
parte integrante do sector 
privado repensar modelos de 
crescimento que nos permitam 
não só manter as nossas operações 

S and structural conditions that 
already existed.
With the production, distribution 
and consumption chain facing 
delicate problems, due to the 
need to reduce our dependence 
on imports of final consumer 
goods and to speed up the 
national production process, we 
have no doubt that it has never 
been more imperative for us, as an 
integral part of the private sector, 
to rethink growth models that 
allow us not only to maintain our 
operations but at the same time 
to contribute to the improvement 
of the country’s current socio-
economic situation.
If, in order to have a paradigm 
change, actions are needed at 
State and private sector level in 
favor of the group we represent, 
we feel prepared to fulfill our role 
with the Central Station project to 
be developed at the Porto Seco 
Cargo Terminal in Via Expresso.

mas ao mesmo tempo contribuir 
para a melhoria do quadro 
socioeconómico actual do país. 
Se para haver uma mudança 
de paradigma são necessárias 
ações a nível do Estado e do 
sector privado, a favor do grupo 
que representamos sentimo-nos 
preparados para cumprir o nosso 
papel com o projecto da Estação 
Central a ser desenvolvido no 
Terminal de Carga Porto Seco na 
Via Expresso.

IF BEFORE THE PANDEMIC 
SITUATION it was already a 
challenge for local producers 
to get drain their products and 
to access the consumer centers 
that guarantee them economic 
sustainability, in the current 
circumstances this situation has 
been made even more difficult. 
There are many obstacles in 
the face of current restrictions 



22 23

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

PROJECTO DA ESTAÇÃO 
CENTRAL
O projecto da Estação Central está 
a ser desenvolvido tendo em conta 
os objetivos de uma economia 
que se espera mais diversificada 
e inclusiva, através de soluções 
simples e complementares e 
que são capazes de dar apoio 
ao processo de consolidação e 
aumento da produção nacional.
A Estação Central será um 
plataforma comercial centrada 

em 3 eixos:
•  Acessibilidade e consumo : as 
empresas locais e internacionais 
poderão ter acesso ao mercado 
de Luanda através de uma 
plataforma com instalações 
modernas e flexíveis;
• Cooperação e inclusão: 
produtores locais, comerciantes, 
empresas internacionais e 
especializadas em importação 
poderão cooperar e oferecer ao 
consumidor final a possibilidade 

de selecionar o que é produzido 
localmente e complementar 
com bens que ainda não são 
produzidos no país.
• Aumento e consolidação da 
produção agrícola naciona l: 
possibilidade dos produtores 
locais usarem esta plataforma 
para importar para países vizinhos, 
neste sentido aproveitando o 
comércio já existente com países 
como a República Democrática 
do Congo e a Zâmbia.

ENQUADRAMENTO GERAL DAS 
INTERVENÇÕES
Pelo potencial emergente desta 
área da província de Luanda e pela 
dimensão do terminal decidimos 
dividir a Estação Central em oito 
zonas:
Zona 1/ Área Externa: É a porta 
de entrada e o ponto que 
ligará a grande Via Expresso ao 
terminal Porto Seco. Esta área 
será transformada numa zona 
de embarque e desembarque 
destinado a carros particulares, 
rede de táxis, candongueiros e 
moto táxis. Ao incluir esta área 
designada para automóveis e 
rede de transportes coletivos 
privados pretendemos tornar 
o acesso à Estação organizado, 
rápido e inclusivo. São muitos 
os constrangimentos que o 
cidadão comum sofre a nível da 
acessibilidade e mobilidade, então 
criando estruturas e procedimentos 
específicos será possível uma 
melhor gestão do tráfego na zona 
circundante.
Zona 2:  Nesta área prevê-se 
a implementação de uma 
agência bancária e um balcão de 
atendimento ao cliente.
Zona 3: Aqui nascerá um terminal 
para as empresas que operam 
no ramo de transporte rodoviário 
interprovincial. 
O terminal incluirá uma bilheteria 
e uma sala de espera para 
passageiros. A Via Expressa tem 
27 quilómetros de extensão, três 

7 KM
FÁBRICA DA REFRIANGO /
REFRIANGO’S FACTORY

19 KM
SHOPRITE CACUACO

11 KM
NOSSO SUPER  ZANGO

20 KM
GALERIAS DO PATRIOTA / PATRIOTA GALLERIES

14 KM
ZONA ECONÓMICA ESPECIAL / 
SPECIAL ECONOMIC ZONE

25 KM
BENFICA, ANTIGO CONTROLE / 

OLD CONTROL

11 KM
KERO KILAMBA

29 KM
CENTRALIDADE SEQUELE /

SEQUELE CENTRALITY

23 KM 
ANGOMART VIANA

30 KM
NOVO AEROPORTO / 

NEW AIRPORT

SOGESTER
TERMINAL DE CARGA PORTO SECO

faixas de rodagem em cada sentido 
e interliga três grandes municípios: 
Belas, Cacuaco e Viana. É hoje 
um dos principais eixos viários da 
província de Luanda por ser a via de 
ligação entre a as centralidades e o 
centro de Luanda.
Zona 4: Nesta zona será construído 
um mercado flexível com dimensão 
para se estabelecer um centro 
de venda e abastecimento que 
sirva tanto produtores locais como 
grossistas. Ao otimizar os padrões de 
comércio, a plataforma comercial 
irá servir as empresas nacionais e 
apoiar as empresas estrangeiras a 
operar em Angola. Além disso, serão 
incluídos nesta área pequenos 
armazéns de conservação para 
produtos agrícolas. O objetivo 
deste mercado é fazer com que a 
produção nacional possa chegar 
ao mercado de Luanda através de 
uma estrutura, ordenada, flexível e 
que permita os produtores locais 
reduzir os seus custos e aumentar a 
sua produtividade.
Zona 5:  Zona destinada 
exclusivamente para 
estacionamento de veículos 
ligeiros seguindo critérios 

internacionais de segurança.
Zona 6: Zona equipada com uma 
oficina de automóveis e estação de 
serviço visto que se espera um fluxo 
constante de veículos dentro e fora 
da Estação.
Zona 7:  Área de restauração com 
dinamismo e estrutura para apoiar 
não só as empresas que aí operarem, 
mas pretende-se que seja uma 
zona de escolha durante o fim-de-
semana para atividades de lazer. A 
ideia é um espaço multifacetado e 
agradável para se estar em família 
e aproveitar um dia tranquilo de 
compras num sábado de manhã.
Zona 8:  Zona de contentores 
com capacidade interna de 2.200 
TEUs destinada às empresas 
especializadas em importação de 
bens de consumo.
Além dos objetivos económicos 
deste projeto, com a assessoria 
de uma equipa de arquitetos e 
urbanistas, serão implementadas 
funções na parte externa que 
esperamos que possam ter um 
impacto positivo na organização 
espacial desta zona da cidade.
O contexto atual tanto pode 
ser desanimador como pode 

Uma economia mais diversificada e inclusiva, através de 
soluções simples e complementares

A more diversified and inclusive economy, through simple 
and complementary solutions
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impulsionar a criação de projectos 
com impacto social e económico. 
Uma economia vibrante exige 
cooperação e flexibilidade. Se 
dantes para que as empresas 
pudessem implementar conceitos 
inovadores dependiam de 
estruturas rígidas, hoje são forçadas 
a acelerar os passos, não só do ponto 
de vista da gestão, mas da relação 
que mantém com os seus clientes, 
fornecedores e com a sociedade 
de uma forma geral. É, portanto, 
numa visão de renovação e inclusão 
que desenvolvemos projecto da 
Estação Central que acreditamos 
que irá ativar a criação de uma rede 
de produção e distribuição mais 
sustentável e resiliente.
Para este passo contaremos com 
o nosso mais novo parceiro, a 
DHL, empresa líder no mercado 
internacional no ramo do transporte 
aéreo, terrestre e logístico. Com base 
nas dificuldades que os produtores 
nacionais enfrentam para aceder os 
principais pontos de consumo do 
país pelas deficiências que ainda 
persistem na rede de distribuição 
e qualidade das vias de acesso, 
prevemos assim, juntamente com 

este parceiro, orientar passos firmes 
para uma mudança gradual deste 
quadro a nível de transporte e 
distribuição.
A Estação central será um 
grande centro de comércio 
e distribuição que dará apoio 
logístico e operacional ao processo 
de produção nacional. Nesta 
grande plataforma será possível 
os produtores locais optimizar 
as suas operações e aumentar a 
produtividade e sustentabilidade 
dos seus negócios.
Por fim, não é demais realçar que 
uma gestão eficiente da cadeia de 
abastecimento é essencial para se 
obter vantagens competitivas tanto 
interna como internacionalmente. 
Não se pode continuar a perder 
milhares toneladas de produtos 
anualmente por falta de 
escoamento e esperar resultados 
milagrosos.
Por outro lado, a crise causada 
pela pandemia do COVID-19 veio 
mais uma vez alertar os países 
dependentes de importações 
sobre os riscos que traz à segurança 
alimentar nacional.
É hora de mudança!

CENTRAL STATION PROJECT
The Central Station project is 
being developed taking into 
account the objectives of an 
economy that is expected 
to be more diversified and 
inclusive, through simple and 
complementary solutions that 
are capable of supporting the 
process of consolidating and 
increasing national production.
The Central Station will be a 
commercial platform centered 
on 3 axes:
• Accessibility and consumption: 
local and international 
companies will be able to access 
the Luanda market through 
a platform with modern and 
flexible facilities;
• Cooperation and inclusion: 
local producers, traders, 
international companies and 
specialized in importing will be 
able to cooperate and offer to the 
final consumer the possibility 
of selecting what is produced 
locally and complementing 
with goods that are not yet 
produced in the country.
• Increase and consolidation 
of national agricultural 
production: possibility for local 
producers to use this platform 
to import to neighboring 
countries, in this sense taking 
advantage of the existing trade 
with countries such as the 
Democratic Republic of Congo 
and Zambia.

INTERVENTIONS GENERAL 
FRAMEWORK
Due to the emerging potential of 
this province of Luanda area and 
the terminal size, we decided to 
divide the Central Station into 
eight zones:
Zone 1 / External Area: It is the 
gateway and the point that will 
connect the great Via Expresso 
to the Porto Seco terminal. This 
area will be transformed into an 
embarkation and disembarkation 
area for private cars, taxis, 
candongueiros and moto taxis. 
By including this area designated 
for automobiles and the private 
collective transport network, we 
intend to make access to the Station 
organized, quick and inclusive.

Zone 2: In this area we foresee the 
implementation of a bank branch 
and a customer service counter. 
Zone 3: Here we will have a terminal 
for companies that operate in 
the interprovincial road transport 
business. The terminal will include 
a ticket office and a passenger 
lounge. The Expressway is 27 
kilometers long, with three lanes in 
each direction and interconnects 
three large municipalities: Belas, 
Cacuaco and Viana. It is today one 
of the main roads in the province 
of Luanda because it is the link 
between the centralities and the 
center of Luanda.
Zone 4: In this area, a flexible market 
will be built, with the dimension to 
establish a sales and supply center, 

serving both local producers and 
wholesalers. By optimizing trade 
patterns, the trading platform 
will serve domestic companies 
and support foreign companies 
operating in Angola. In addition, 
small conservation warehouses 
for agricultural products will be 
included in this area. The objective 
of this market is to ensure that 
national production can reach the 
Luanda market through an orderly, 
flexible structure that allows local 
producers to reduce their costs 
and increase their productivity.
Zone 5: Area designed 
exclusively for the parking 
of light vehicles following 
international safety criteria. 
Zone 6: Area equipped with a car 

•  Matéria-prima
•  Material industrial
•  Peças sobressalentes
•  Produtos acabados

•  Raw material
•  Industrial material
•  Spare parts
•  Finished goods

•  Equipamento
•  Fertilizantes
•  Sementes

•  Equipment
•  Fertilizers
•  Seeds

•  Fruta & Vegetais
•  Pecuária
•  Plantas

•  Fruit & Vegetable
•  Livestock
•  Plants

•  Matéria-prima
•  Pasta

•  Raw material
•  Pulp

Uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento é es-
sencial para se obter vantagens competitivas

Efficient supply chain management is essential to obtain 
competitive advantages
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workshop and service station, 
since a constant flow of vehicles 
is expected inside and outside 
the Station.
Zone 7: Restoration area with 
dynamism and structure to 
support not only the companies 
that operate there, but where is 
intended to be a zone of choice 
during the weekend for leisure 
activities. The idea is a multifaceted 
and pleasant space to be with 
family and enjoy a quiet day of 
shopping on a Saturday morning.
Zone 8: Container area with an 
internal capacity of 2,200 TEUs 
for companies specialized in 
importing consumer goods.

In addition to the economic 
objectives of this project, with the 
assistance of a team of architects 
and urban planners, functions will 
be implemented on the outside 
that we hope can have a positive 
impact on the spatial organization 
of this area of the city.
The current context can either 
be discouraging or it can boost 
the creation of projects with a 
social and economic impact. 
A vibrant economy requires 
cooperation and flexibility. If 
before companies depended 
on rigid structures so that they 
could implement innovative 
concepts, today they are forced to 

accelerate the steps, not only from 
the management point of view, 
but in the relationship that they 
maintain with their customers, 
suppliers and society in general. It 
is, therefore, in a vision of renewal 
and inclusion, that we developed 
the Central Station project which 
we believe will activate the 
creation of a more sustainable 
and resilient production and 
distribution network.
For this step we will count on our 
newest partner, DHL, a leading 
company in the international 
market in the field of air, land 
and logistics transport. Based 
on the difficulties that national 

producers face in accessing the 
main consumption points in the 
country due to the deficiencies 
that still persist in the distribution 
network and the quality of the 
access roads, we therefore plan, 
together with this partner, to 
guide firm steps towards a gradual 
change of this framework at the 
level of transport and distribution.
The Central Station will be a 
major trade and distribution 
center that will provide logistical 
and operational support to the 
national production process. On 
this great platform, it will be 
possible for local producers to 
optimize their operations and 

Será um grande centro de 
comércio e distribuição que 
dará apoio logístico e opera-
cional ao processo de produ-
ção nacional

It will be a major trade and 
distribution center that will 
provide logistical and opera-
tional support to the national 
production process

Terminal da SOGESTER de Viana / 
SOGESTER Terminal in Viana Equipa de trabalhadores da SOGESTER e DHL no acto de inauguração dos escritorios de atendimento da DHL no terminal da SOGESTER viana – 

SOGESTER and DHL team, celebrating the new DHL office in SOGESTER Viana Terminal

increase the productivity and 
sustainability of their businesses.
Finally, it is not too much 
to emphasize that efficient 
supply chain management is 
essential to obtain competitive 
advantages both domestically 
and internationally. You cannot 
continue to lose thousands of 
tons of products annually due 
to lack of outflow and expect 
miraculous results.
On the other hand, the crisis 
caused by the COVID-19 pandemic 
came once again to alert import-
dependent countries to the risks 
linked to national food security.
It’s time for change! 
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Catarino Cambuta – Director dos Transportes e Serviços 
Gerais / Director of Transportation and General Services

A NOVA RECEPÇÃO 
DA SEDE SOGESTER
THE NEW RECEPTION AT SOGESTER

Uma nova primeira impressão
A new first impression

á muito tempo que 
a Direcção Geral da 
Sogester se mostrava 

inconformada com o aspecto 
visual da recepção do edifício 
principal chegando mesmo a 
admitir que a recepçao não dava 
aos visitantes o nível de conforto 
que gostaríamos e transmitia 
uma mensagem de excessiva 
preocupação com o “Core-
business”, estando no centro das 
atenções a eficiência dos nossos 
processos garantindo segurança 
e simplicidade aos nossos 
parceiros, relegando todavia, a 
imagem da empresa (Sogester) 
que não é menos importante, 
para terceiro plano.
A Direcção Geral da Sogester 
decidiu avançar pela melhoria da 
imagem da empresa e garantia 

H de maior conforto com o realce 
dos seguintes elementos:
• Uma recepção que padroniza 
a necessidade de conformidade 
das medidas de controle e 
prevenção contra a COVID, tendo 
sido enquadrado no acesso para o 
edifício um pórtico que faz leitura 
automática da temperatura de 
cada individuo que por lá passa
• Desinfestação das mãos com 
álcool-gel proveniente do 
dispensador automático do 
mesmo pórtico
• Desinfestação do vestuário e 
superfícies do corpo expostas por 
via do pulverizador automático 
• Desinfestação das solas dos 
calçados no pedilúvio do pórtico.
Além de todos elementos de 
segurança, a reestruturação 
trouxe igualmente: 

Nova recepção do edifício 
sede da SOGESTER / 

New reception at SOGESTER’s 
headquarters building
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• uma grande continuidade 
visual entre os espaços que antes 
estavam relativamente separados
• maior comodidade dos locais de 
espera 
• um espaço ambiente muito 
agradável 
• dissociação entre a entrada e 
saída 
• Toillets modernos e confortáveis 
(de classe mundial).
Foi deveras de grande importância 
a inspecção/supervisão dos 
técnicos dos Serviços gerais, 
particularmente os líderes das 
equipes Ludgero Valente e 
Erikson Rosamonte, pelo que 
parabenizamos.

THE SOGESTER GENERAL 
MANAGEMENT has long been 
unhappy with the visual aspect 
of the main building reception, 
even admitting that the reception 
did not give visitors the level 
of comfort we would like, and 
used to transmit a message of 
excessive concern about the  
“Core-business”, with the efficiency 
of our processes at the center of 
attention, guaranteeing safety and 
simplicity to our partners, while 
relegating, however, the image of 
the company (Sogester) that is no 
less important to the third level.
Sogester’s General Management 
decided to move forward by 

improving the company’s image 
and ensuring greater comfort with 
the emphasis on the following 
elements:
• A reception that standardizes the 
need for conformity of the control 
and prevention measures against 
COVID, having been framed in the 
access to the building a portico 
that makes automatic reading of 
the temperature of each individual 
that passes there
• Hand disinfestation with alcohol-
gel from the automatic dispenser 
of the same gantry
• Disinfestation of clothing 
and exposed body surfaces via 
automatic spray 
• Disinfestation of shoe soles in the 
footbridge of the portico
In addition to all security elements, 
the restructuring also brought: 
• a great visual continuity between 
the spaces that were previously 
relatively separate
• greater convenience in waiting 
places
• a very pleasant environment 
space
• dissociation between input and 
output 
• Modern and comfortable toilets 
(world-class).
The inspection and supervision of 
the General Services technicians, 
particularly the leaders of the 
Ludgero Valente and Erikson 
Rosamonte teams, was of 
great importance, for which we 
congratulate them. 

A Direcção Geral da 
Sogester decidiu avançar 
pela melhoria da imagem 
da empresa e garantia de 
maior conforto

Sogester’s General 
Management decided to 
move forward by improving 
the company’s image and 
ensuring greater comfort

Henriqueta Quiteque, recepcionista / receptionist

Nova recepção do edifício 
sede da SOGESTER / 

New reception at SOGESTER’s 
headquarters building
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pós chegar a Luanda 
em Dezembro de 2019 
a fim de assumir a 

Direção Geral da MSC em Angola 
(mudança definitiva a partir de 
Abril de 2020), e paralelamente a 
um longo processo de handover 
e de obtenção do visto de 
trabalho para Angola, o brasileiro 
Alexandre Silveira foi conhecendo 
mais sobre o trabalho da 
Sogester. O executivo, com mais 
de 25 anos de experiência na 
área de navegação e operações 
portuárias, já tinha boa idéia 
da forma de trabalhar da 
Sogester, pois dentre as várias 
oportunidades que foram 
aparecendo ao longo da sua 
carreira profissional, esteve 6 
anos como Diretor Geral da 
APM Terminals Pecém, um 

A no porto do Namibe, região 
conhecida pela indústria da 
pesca e pela produção de pedras 
do tipo granito. O Porto do 
Namibe chegou a movimentar 
5% da carga de Angola e 
durante o ano de 2020, cresceu 
em mais de 40% na exportação, 
superando 11.000x20’/anuais 
com blocos de granito, tendo 
a China como principal 
importador. Lamentavelmente 
a importação caiu a taxas 
superiores a 40%, ocasionando 
um déficit ainda maior na 
disponibilidade dos contentores 
vazios para os exportadores da 
região e forçando as companhias 
de navegação a movimentar 
as unidades vazias desde a 
província de Luanda ou mesmo 
de outros países.

porto de propósitos múltiplos 
no Nordeste do Brasil, um 
Terminal Portuário que 
também trabalhava com MHCs 
no passado e que na ocasião 
buscava inspirações em outras 
unidades da APM Terminals, 
fossem elas Joint Ventures 
(como a Sogester) ou não!
A MSC Angola vem trabalhando 
há alguns anos com a Sogester 

Alexandre Silveira – Director Geral da MSC / MSC Managing Director

MSC E SOGESTER: UMA 
PARCERIA EM CRESCIMENTO
MSC AND SOGESTER: A GROWING PARTNERSHIP

Confiança que fortalece-se cada vez mais
Confidence that is getting stronger and stronger

O Porto do Namibe chegou 
a movimentar 5% da carga 
de Angola

The Port of Namibe came 
to handle 5% of the cargo in 
Angola

Navio da MSC / MSC vessel
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E foi em meio às adversidades 
de uma crise econômica 
global sem precedentes e da 
pandemia da Covid-19 que o 
processo de mudança para 
Angola do novo Diretor Geral da 
MSC aconteceu. As referências 
apresentadas no que concerne 
a Sogester foram sempre 
superiores aos demais terminais 
portuários presentes na região, 
principalmente no quesito 
organização e segurança das 
operações, o que ajudou no 
processo de negociação entre 
as duas entidades.
De forma que durante o 
período em que Alexandre 
se instalava, foi dado início 
a um namoro entre as duas 
organizações em Luanda, com 
os primeiros sinais de que as 
intenções eram mesmo sérias 
no último trimestre de 2020, e 
com a primeira operação com 
caráter de teste com o navio 
MSC Floriana, no princípio 
de novembro de 2020 (um 
navio com 188 metros de 
comprimento e que na ocasião 
realizou 293 movimentos de 
descarga).
Como representante do 
armador MSC para Angola, 
Alexandre Silveira afirma que 
a empresa está entusiasmada 
com o formato de operação 
da Sogester, pela forma como 
vem desenhando, planeando 
e operando os navios da MSC. 

and the production of granite 
stones. The Port of Namibe 
got to handle 5% of the cargo 
from Angola, and during the 
year 2020 it grew up more 
than 40% in exports, surpassing 
11,000x20ft / year with granite 
blocks, having China as the 
main importer. Unfortunately, 
imports fell at rates above 40%, 
causing an even greater deficit 
in the availability of empty 
containers for exporters in the 
region, and forcing shipping 
companies to move empty 

units from Luanda province or 
even from other countries.
And it was in the midst of the 
adversities of an unprecedented 
global economic crisis and the 
Covid-19 pandemic that the 
process of moving to Angola of the 
new MSC Director General took 
place. The references presented 
in what concerns Sogester, have 
always been superior to the 
other port terminals present 
in the region, mainly in terms 
of organization and security of 
operations, which helped in the 

negotiation process between 
the two entities.
So that, during the period 
when Alexandre was settling 
in, a relationship between the 
two organizations in Luanda 
was initiated, with the first 
signs that the intentions were 
really serious in the last quarter 
of 2020, and with the first 
operation in character of test 
with the ship MSC Floriana, at the 
beginning of November 2020 
(a ship measuring 188 meters 
in length and which at that 

Considerando que o bom é 
inimigo do ótimo, o executivo 
afirma que espera ainda mais 
da Sogester nos portos de 
Luanda e do Namibe ao longo 
do ano de 2021.

AFTER ARRIVING IN LUANDA  in 
December 2019 in order to take 
over the General Direction of MSC 
in Angola (permanent change 
from April 2020), and in parallel 
to a long process of transferring 
and obtaining a work visa to 
Angola, the Brazilian Alexandre 
Silveira got to know more about 
Sogester’s work. The executive, 
with more than 25 years of 
experience in the navigation and 
port operations area, already 
had a good idea about the way 
Sogester works, since among 
the various opportunities that 
have appeared throughout 
his professional career, he was 
General Director from APM 
Terminals Pecém for 6 years, a 
multi-purpose port in Northeast 
Brazil, a Port Terminal that 
also worked with MHCs in the 
past and that at the time it 
sought inspiration from other 
APM Terminals units, whether 
they were Joint Ventures (like 
Sogester) or not!
MSC Angola has been working 
for some years with Sogester 
in the port of Namibe, a region 
known by its fishing industry 

Navio da MSC / MSC vessel

time performed 293 unloading 
movements).
As representative of the 
shipowner MSC for Angola, 
Alexandre Silveira states that the 
company is enthusiastic about 
Sogester’s operating format, due 
to the way it has been designing, 
planning and operating MSC 
ships. Considering that the good 
is the enemy of the great, the 
executive says that he expects 
even more from Sogester in the 
ports of Luanda and Namibe 
throughout the year 2021. 
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Marc L. D. Smulders - Managing Director – Director Geral

NILEDUTCH: 
CONFIANÇA SEMPRE
NILEDUTCH: TRUST ALWAYS
Uma história de sucesso 
A success story

á quarenta anos, no dia 
15 de Setembro de 1980, 
foi fundada a NileDutch 

Shipping (NDS).  
Os primeiros navios navegaram para 
o Egito com carros em segunda mão, 
dando origem à nossa empresa 
chamada NileDutch. Pouco tempo 
depois definimos o curso para a 
África Ocidental (Nigéria & Gana).   
Em 1983, a nossa primeira 
chamada directa para a Soyo foi 
realizada e desde então nunca 
mais saímos de Angola.   
A NileDutch tornou-se a primeira 

H transportadora a garantir serviços 
regulares e directos entre o Norte-
Oeste da Europa e Angola.   
O crescente processo de 
globalização não passou 
despercebido e a NileDutch 
estendeu as suas asas para outros 
continentes no novo milénio. Ao 
longo dos anos, alargamos o nosso 
portfólio de serviços directos de 
Angola para África do Sul, América 
do Sul, Extremo Oriente, Médio 
Oriente, América do Norte 
e Mediterrâneo.  
Desde 1994 estamos 

Hoje 17 de Março de 2021, a Hpag-Lloyd 
e a NileDutch assinaram um acordo de 
compra e venda onde a Hapag-Lloyd 
adquiriu todas as acções da empresa 

holandesa de transporte de contentores 
Nile Dutch Investments B. V. (NileDutch)

Today March 17th 2021, Hpag-Lloyd 
and NileDutch have signed a sale and 
purchase agreement where Hapag-

Lloyd acquired all shares of the Dutch 
container shipping company Nile Dutch 

Investments B. V. (NileDutch)
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activos no Namibe, inicialmente 
representados pela Manubito, mas 
em 2013 abrimos oficialmente o 
nosso próprio escritório.
Como especialista angolano a 
NileDutch opera em todos os 
principais portos, Luanda, Lobito, 
Namibe, Cabinda e Soyo, e 
estabelecemo-nos como líderes 
de mercado há décadas. Estamos 
muito orgulhosos de sermos 
considerados um parceiro fiável e 
acessível pelos nossos clientes, pelos 
nossos prestadores de serviços e 
pelas autoridades angolanas.    
Hoje oferecemos um serviço 
quinzenal de alimentação que liga 
o Namibe via Luanda à nossa rede 
global.   
Embora as importações tenham 
diminuído, assistimos nos últimos 
cinco anos a um aumento constante 
das exportações de granito do 
Namibe, o que contribuiu para 
manter o nosso serviço regular.   
Como parceiro principal da 
Sogester no Namibe, estamos a 
trabalhar em estreita colaboração 
para melhorar a satisfação dos 
nossos clientes comuns. E enquanto 
são necessários investimentos e 
melhorias adicionais, a Sogester 
tem nos oferecido ao longo dos 
anos um nível de serviço fiável. 

ON 15TH SEPTEMBER 1980, 
now 40 years ago, Nile Dutch 
Shipping (NDS) was founded.  
The first vessels steamed to 

Egypt with secondhand cars, 
giving origin to our company 
name NILE Dutch, but shortly 
afterwards we set course to West 
Africa (Nigeria & Ghana).   
In 1983, our first direct call to Soyo 
was realized and since then we 
have never left Angola.
NileDutch became the first carrier 
to guarantee regular and direct 
services between North-West 
Europe and Angola.
The increasing globalization 
process did not pass by unnoticed, 
and NileDutch spread its wings 
to other continents in the new 
millennium.   Over the years, we 

have extended our portfolio of 
direct services from Angola to 
South Africa, South America, the 
Far East, the Middle East, North 
America and the Mediterranean.
Since 1994 we are active in Namibe, 
initially represented by Manubito 
but in 2013 we officially opened 
our own office.As an Angolan 
specialist, NileDutch operates in 
all major ports: Luanda, Lobito, 
Namibe, Cabinda and Soyo. 
We have established ourselves as 
market leaders for decades and we 
are very proud to be considered a 
reliable and accessible partner by 
our clients, our service providers 

and the Angolan authorities.     
Today we offer a biweekly feeder 
service that connects Namibe via 
Luanda to our global network.   
Although imports have decreased, 
we have seen over the last five years 
a steady rise of granite exports from 
Namibe, which has contributed to 
maintain our regular service.   
As main partner of Sogester 
in Namibe we are working 
closely together to improve the 
satisfaction of our common clients.   
And while additional investments 
and improvements are required, 
Sogester has offered us a reliable 
service level over the years. 

A primeira transportadora a 
garantir serviços regulares e 
directos entre o Norte-Oeste 
da Europa e Angola.

The first carrier to guarantee 
regular and direct services 
between North-West Europe 
and Angola.

Estamos muito orgulhosos 
de sermos considerados um 
parceiro fiável e acessível 
pelos nossos clientes.

We are very proud to be 
considered a reliable and 
accessible partner by our 
customers.

Navio da Niledutch atracado para 
descarga no terminal do Namibe 
/ Niledutch Vessel berthed for 
discharge at Namibe terminal
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Kaj Brodersen / Consultor Externo do Namibe - External Consultant for Namibe

CAPITÃO KAJ BRODERSEN:
VISITA A ANGOLA – PARTE 3
CAPTAIN KAJ BRODERSEN: VISIT TO ANGOLA - PART 3

As belezas de Angola aos olhos de um viajante
The beauties of Angola in the eyes of a traveler
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RAIA DO FLAMINGO
Juntamente com directores 
locais e técnicos da Solvo, 

desfrutei de uma fantástica visita 
à Praia do Flamingo, na zona onde 
o Deserto do Namibe se junta ao 
Oceano Atlântico.
Fizemos a viagem num espaçoso 
SUV todo-o-terreno equipado 
com um sistema de som topo 
de gama que incluía uma playlist 
com muitas canções populares. 
Com o som do sistema de 
entretenimento no máximo era 
praticamente impossível ouvir o 
barulho do motor, o que permitiu a 

P de linha costeira praticamente 
desabitada e rodeado de paisagens 
desérticas e zonas de uma beleza 
notável sem mais nada num raio 
de vários quilómetros. O jantar e as 
bebidas são servidos numa tenda 
na praia.
Os ossos de baleias que deram à 
costa foram usados para decorar a 
zona de lazer comum e as escadas 
que dão acesso ao Lodge e também 
como postes de iluminação, como 
se vê na foto.
Durante a nossa estadia nadámos 
e fizemos caminhadas ao 
longo desta praia lindíssima. 

todos cantar em conjunto, mesmo 
quem cantava mal! 
Os últimos 20 km desde a estrada 
até à praia foram através do deserto; 
uma experiência incrível! Parecia 
que estávamos a surfar no oceano 
de carro. Muito divertido e de cortar 
a respiração.
O Flamingo Lodge situa-se num 
local cuja paisagem parece 
quase pré-histórica. O resort é 
constituído por sete bangalôs 
rústicos com camas confortáveis, 
chuveiros e casas de banho e tem 
capacidade para alojar 30 pessoas. 
Está localizado no meio de 70 km 

Beleza de Angola, localizada do Namibe 
/ Angolan beauty, located in Namibe
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Encontrámos esqueletos de focas 
que deram à costa na praia e 
ninhos de tartarugas com ovos, que 
a população local tinha coberto 
com tecidos e redes de pesca 
velhas. Fazem-no para ajudar a 
evitar que os ovos sejam destruídos 
ou roubados. 
A praia era limpa, mas a água do 
mar era muito mais fria do que 
no Namibe (que fica a menos de 
50 km a norte deste local) devido 
à fria Corrente de Benguela, que 
percorre esta costa e muda de 
direcção mesmo antes do Namibe. 
Como éramos os únicos visitantes 
e os primeiros a caminhar na 
praia nesse dia, não se viam mais 
pegadas de visitantes anteriores. 
Foi um bocadinho estranho,  
mas ao mesmo tempo foi incrível 
ter uma praia tão fantástica só 
para nós.
Esta zona da costa faz parte da 
extensão mais a norte do Deserto do 
Namibe e não tem praticamente 
mais actividade turística.

PRAIA DO “NORTE” NO NAMIBE 
E O NAVIO INDEPENDÊNCIA 
NAUFRAGADO
Na companhia dos técnicos da 
Solvo, fiz uma caminhada fantástica 
na Praia do “Norte” no Namibe, 
onde explorámos e subimos aos 
destroços do velho Independência, 
um navio que encalhou nesta praia 
em 2005.
O Independência foi construído 
na Holanda para os proprietários 

dinamarqueses “Rederi Helleskov” 
de Copenhaga em 1967 e mudou de 
proprietários várias vezes; o último 
proprietário foi a Companhia de 
Navegação Estrela Negra, sediada 
em Cabo Verde, que detinha o 
navio quando este encalhou em 
2005. O navio naufragado continua 
a ser um ponto de interesse bem 
conhecido.
Ao longo desta linha costeira 
existem outras embarcações 
naufragadas mais pequenas que, 
ao invés de terem um aspecto 
horrível, se assemelham a esculturas 
marítimas que entrecortam a 
longa linha contínua da praia de 
areia branca. 

FLAMINGO BEACH 
Together with local managers and 
technicians from Solvo, I enjoyed 
a fantastic visit to Flamingo Beach 
which is where the Namib Desert 
meets the Atlantic Ocean.
We drove in a roomy 4-wheel drive 
SUV which was fitted with a full 
music entertainment package 
and included the playlist of many 
popular songs. With the sound on 
the entertainment system turned 
up to maximum it was almost 
impossible to hear the noise of the 
engine and this made it possible 
for everyone to join in a sing-song, 
however badly they sang!
The last 20Km from the highway 

Uma experiência incrível! 
Parecia que estávamos a 
surfar no oceano de carro.

An incredible experience! It 
felt like we were surfing the 
ocean by car.

to the beach was through the 
desert, and what an experience 
that was. It was like surfing on 
the ocean by car. Very funny and 
pretty breathtaking.
The Flamingo Lodge is situated 
in an almost prehistoric scenic 
setting. This resort consists of seven 
rustic bungalows with comfortable 
beds, showers and bathrooms, 
and can accommodate 30 
people. It is located in the middle 
of 70Km of almost uninhabited 
coastline and is surrounded by 
desert landscapes and areas 
of outstanding beauty without 
anything else for a radius of several 
kilometres. Dinner and drinks are 
served under a beach canopy.
Bones from stranded whales 
have been used to decorate the 
communal relaxing area and the 
stairs up to the lodge, and also as 
light poles as shown in the picture.
During our stay we swam and 
hiked along this gorgeous beach. 
We found seal skeletons washed 
up on the beach and turtle nests 
with eggs covered with material 
and old fishing nets by the local 
people. This had been done to 
help prevent the eggs being 
damaged or stolen.
The beach was clean but the sea 
water was significantly colder 
than in Namibe, which is less than 
50Km north of here, due to the 
cold Benguela Current running 
along this coast and bending off 
just before Namibe. As we were 

the only visitors and the first to 
walk the beach that day, there 
were no other footprints from 
previous visitors. This was a little 
strange, but most enjoyable to 
have such a fantastic beach to 
ourselves.
This area of coast is part of the 
northern extension of the Namib 
Desert and is practically devoid of 
any other tourist activity. 

NORTH BEACH AT NAMIBE 
AND THE WRECK M/V 
INDEPENDÊNCIA
Together with the Solvo 
technicians, I had a great walk 
on the North Beach in Namibe 
where we investigated and 
climbed on the old wreck of M/V 
Independência, a vessel which 
ran aground here in 2005.
The Independência was built in 
Holland for Danish owners “Rederi 
Helleskov” of Copenhagen in 1967 
and changed owners several 
times, finally being owned by the 
Cabo Verde based Companhia 
de Navegação Estrela Negra Ltd. 
who owned the vessel when it ran 
aground in 2005. The wrecked 
vessel still remains as a well-
known landmark.
Along this coastline there are 
several other smaller wrecks 
which, rather than looking ugly, 
look more like maritime sculptures 
breaking up the continuous long 
white sandy beach. 

Praia dos flamingos no Namibe / 
Namibe flamingo’s beach



44 45

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

maioria dos grandes 
portos de África, como 
Douala, Lagos, Luanda 

carecem de interconectividade 
em todo o interior. O sector 
privado está a crescer 
ràpidamente. Portos da África 
Subsaariana transformando-se 
em portos de quarta geração 
geridos pelos operadores 
comuns. A concorrência entre 
os terminais aumenta com o 
desenvolvimento dos novos 
portos e infraestruturas. As 
questões tradicionais das 
infraestruturas rodoviárias e 
da falta de caminhos de ferro 
conduzem a um maior tempo 
de transporte e a taxas elevadas 
de logística de última linha. 
Todos estes fatores conduzem 
à crescente procura da logística 
centrada do porto: a construção 
da rede de ICD´s perto dos 
principais portos e armazéns 
que rodeiam os terminais. 
Todos estes desafios requerem 
de nova geração e outros 
sistemas de TI para gerir todas 
as operações e ligar os pontos.
No dia 21 de janeiro, os 
participantes da webinar 
online “Tecnologia Portuária, 
Digitalização e Integração 
Portuária Inteligente para Portos 
Africanos” patrocinados pela 
Solvo e Marintec, discutiram 
as tendências de digitalização 
nos portos africanos, bem 
como casos práticos de 

A dos terminais e portos em África 
com base no recente estudo 
de caso envolvendo quatro 
terminais em Angola.
O principal objetivo de TOS 
da Solvo é fazer com que os 
terminais de contentores e 
multiusos poupem recursos 
monetários e tempo e se 
adaptem às constantes 
alterações das linhas marítimas, 
das autoridades aduaneiras e 
dos proprietários de cargas. A 
chave é fornecer uma ferramenta 
fiável para os gestores de portos 
automatizarem operações de 
rotina de entrada e saída de 
dados para que a porta possa 
usufruir de rastreabilidade total 
de carga em toda a cadeia de 
abastecimento dentro e fora 
do porto. Para isso, o TOS conta 
com várias tecnologias como 
OCR, identificação de código 
de barras, tablets de ecrã tátil, 
conectividade Wi-fi e 4G e 
muito mais.
Não só isso, mas como no caso 
dos terminais Sogester em 
Angola o TOS da Solvo torna-
se um elemento central da 
infraestrutura de TI de um porto 
ou de um terminal que liga o 
TOS perfeitamente com a ERP 
e aplicações financeiras, gestão 
de contentores frigoríficos, 
sistemas de funcionamento e 
faturação de portais.
Com a ajuda de módulos BI 
incorporados para analisar 

implementação de TOS e outros 
sistemas de TI.
Entre os oradores do webinar 
estavam representantes de 
nível C de alguns dos principais 
portos africanos, incluindo o 
Sr. Frans Jol da Sogester, que 
partilhou a sua experiência 
de implementação deTOS da 
SOLVO nos maiores terminais e 
portos de Angola; Jan de Vries, 
COO do Terminal de Contentores 
da Beira em Moçambique e 
Yalvis Wau, Director do maior 
porto da Namíbia.
No webinar, o Director de 
Marketing da Solvo, Daniil 
Pershin apresentou a nova 
versão de TOS da Solvo para a 
Logística Centrada do Porto ao 
público dos Portos Africanos 
e explicou como o sistema 
aborda as questões urgentes 

Lorem ipsum dolor 
amet

Vladislav Lykhin – Director de TI / IT Manager

DESAFIOS TECNOLÓGICOS DOS 
GRANDES PORTOS DA ÁFRICA
TECHNOLOGICAL CHALLENGES OF AFRICA’S LARGE PORTS
Integração digital para toda a cadeia
Digital integration for the entire chain

A chave é fornecer uma 
ferramenta fiável para 
os gestores de portos 
automatizarem operações

The key is to provide 
a reliable tool for port 
managers to automate 
operations

SOGESTER acolhe o novo 
sistema de gestão portuária 

SOLVO / SOGESTER 
accomodates a new 

terminal software SOLVO
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dados sobre o cais, pátio, 
caminho de ferro e camiões, é 
possível monitorizar a eficiência 
de determinados processos do 
porto, dos seus colaboradores e 
equipamentos em tempo real, de 
acordo com as métricas da KPI.
Por outro lado, o TOS da Solvo 
ajuda a unir vários terminais 
num único ecossistema, 
garantindo a sua interação num 
único espaço de informação. 
Como no caso da Sogester, 
estes podem ser múltiplos sites 
e locais, tais como terminais 
dentro de portos marítimos e 
ICDs (Depósitos de Contentores 
Interiores).
Frans Jol, CEO da Sogester, 
falou sobre a criação de um 
ecossistema deste tipo baseado 

as soluções activas de terceiros. 
Tendo avaliado todos os sistemas 
dominantes do mercado, 
escolhemos a SOLVO. Como 
piloto, foi decidido começar 
com a automação terminal do 
Namibe. A implementação da 
parte operacional foi concluída 
com sucesso até no final de 
Dezembro de 2019. A partir 
de Janeiro de 2020 as nossas 
equipas estão a trabalhar na 
implementação do TOS em 
Luanda, mas de repente o Covid 
veio colocar restrições para 
viagens. Apesar disso, as nossas 
equipas continuam a evidenciar 
esforços para a finalização do 
sistema TOS da Solvo conforme 
as exigências da Sogester. O 
término está previsto para o mês 

de Fevereiro do ano de 2021. 
Como resultado, esperamos 
uma integração perfeita do 
TOS com o nosso novo sistema 
de contabilidade financeira e 
um sistema de monitorização 
de contentores frigoríficos . 
Agora, passo a passo, estamos 
a caminhar para levar os nossos 
portos a um nível de automação 
que facilitará a resposta a 
qualquer tráfego de carga”.
A questão relacionada com 
a medição da eficiência de 
implementação do TOS, 
levantada durante o webinar, 
atraiu muita atenção e 
envolvimento. Todos os oradores 
partilharam as suas opiniões 
sobre como a eficiência pode 
ser avaliada e quais são os 

oradores, está na satisfação 
geral do cliente após a 
implementação de qualquer 
solução de TI que seja expressa 
de muitas formas – mais clientes 
e mais felizes, menos operações 
de rotina e essencialmente mais 
ganhos para os portos.

MOST OF THE BIG PORTS IN 
AFRICA such as Douala, Lagos, 
Luanda lack interconnectivity 
across the hinterland. The private 
sector is growing rapidly. Sub-
Saharan African ports turning 
into so-called fourth generation 
ports managed by the common 
operators. Competition between 
terminal increases with the 
development of the new ports 
and infrastructure. The traditional 
issues with road infrastructure and 
lack of railways lead to increased 
time for transportation and high 
rates of last mile logistics. All 
these factors lead to the growing 
demand for the port-centric 
logistics: building the network 
of ICDs near the main ports and 
warehouses surrounding the 
terminals. All these challenges 
require new generation TOS and 
other IT systems to manage all 
operations and connect the dots.
On the 21st of January 
participants of the online 
webinar “Port Technology, 
Digitalization and Smart 
Port Integration for African 

no TOS da Solvo que ligaria 
vários portos e terminais em 
Angola como resultado do 
projeto que começou em 2019 
no Namibe.
“Cada terminal estava 
anteriormente equipado com 
o seu próprio sistema separado, 
mas começámos a expandir-
nos e havia a necessidade de 
um único sistema, disse Frans 
Jol. – Começámos a procurar 
um novo sistema que, por um 
lado, pudesse gerir todos os 
tipos de carga que processamos 
utilizando uma única base de 
dados – desde contentores a 
carga fracionada– por outro, 
precisávamos de um TOS que 
pudesse tornar-se uma base 
para um ecossistema ligar todas 

Vessel & yard planning
Planeamento de embarcações e estaleiros

Advance Billing
Facturação antecipada

General Cargo & RoRo
Carga Geral & RoRo

Truck appoinment system
Sistema de marcação de camiões

Interface with reefermonitoring RTE
Interface com a RTE de reefermonitorização

Tradelens Interface
Interface Tradelens

Interface com Bancos e Linhas de Navegação
Interface with Banks & Shiping Lines

Interface with Port Authority & Customs
Interface com a Autoridade Portuária e Alfândegas

Mobile terminals /handhelds Support
Terminais móveis / portáteis de apoio

Full Auto
Interface

automática
Interface

PAISAGEM FINAL
DEPOIS DO SISTEMA
ALTERAÇÃO

FINAL LANDSCAPE
AFTER SYSTEM
CHANGE

Supply chain and procurement

Cadeia de abastecimento 
e aprovisionamento

Maintenance & Inventory modules
Módulos de manutenção e inventário

Finance & Reporting
Finanças e Relatórios

Consolidated accounting for all Locations
Contabilidade consolidada para todos os locais

HR & Payroll
RH e Folha de Pagamento

valores médios do mercado com 
base na experiência de cada 
participante.  Respondendo 
à pergunta, Daniil Pershin 
observou que poucos clientes 
realmente mediram o 
desempenho inicial do terminal 
antes da implantação do TOS 
em termos do número de erros, 
movimentos de grua ou tempo 
de planeamento de estiva. 
No entanto, as empresas que 
estabeleceram os KPI’s antes 
do projeto TOS, especialmente 
as que migram do TOS mais 
antigo para um novo, mostraram 
muitos números interessantes 
e Daniil partilhou estes dados 
com o público.   
O principal, no entanto, como 
sublinharam a maioria dos 
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Ports” sponsored by Solvo and 
Marintec, discussed digitization 
trends in African ports as well as 
practical cases of TOS and other 
IT systems implementation.
Among the speakers of 
the webinar were C-level 
representatives of some of the 
major African ports including 
Mr. Frans Jol of Sogester, 
who shared his experience of 
implementing Solvo.TOS in 
the biggest terminals and port 
of Angola; Jan de Vries, COO 

of Beira Container terminal in 
Mozambique and Yalvis Wau, 
Director of the largest port in 
Namibia.
At the webinar, Marketing 
Director at Solvo, Daniil Pershin 
introduced the new version 
of Solvo.TOS for Port-Centric 
Logistics (PCL) to the African 
Ports audience and explained 
how the system addresses the 
pressing issues of terminals and 
ports in Africa based on the 
recent case study involving four 

cargo traceability throughout 
the entire supply chain inside 
the port and beyond. To do 
that the TOS relies on various 
technologies such as OCR, 
bar-code identification, touch-
screen tablets, Wi-fi and 4G 
connectivity and many more.
Not only that, but as in the case 
with Sogester terminals in Angola 
Solvo.TOS becomes a central 
element of the IT infrastructure 
of a port or a terminal seamlessly 
connecting TOS with ERP and 
financial applications, reefer 
management, gate operating 
and billing systems. 
With the help of built-in BI 
module to analyze data on the 
berth, yard, rail and truck fronts, 
it is possible to monitor efficiency 
of certain processes of the port, its 
employees and equipment in real 
time according to KPI metrics.
On the other hand, Solvo.TOS 
helps unite several terminals 
into a single ecosystem, 
ensuring their interaction in a 
single information space. As in 
the case with Sogester these can 
be multiple sites and locations 
such as terminals inside sea-
ports and ICDs (Inland Container 
Depots).
Frans Jol, CEO of Sogester, 
spoke about creating such an 
ecosystem based on Solvo.TOS 
that would connect a number 
of ports and terminals in Angola 
as a result of the project that 

started back in 2019 in Angolan 
Namib.
 “Each terminal was previously 
equipped with its own separate 
system, but we began to 
expand, and there was a need 
for a single system, – told Frans 
Jol. – We started looking for a 
new system that on the one 
hand could manage all the 
types of cargo that we process 
using a single database – from 
containers to break-bulk –on 
the other hand we needed a 
TOS that could become a basis 
for an ecosystem to connect 
all active 3rd party solutions . 
Having evaluated all popular 
systems on the market, we 
chose SOLVO. As a pilot it 
was decided to start with 
Namibe terminal automation. 
Implementation of operational 
part was successfully completed 
by the end of December 2019. 
Starting from January 2020 
our teams are working on TOS 
implementation in Luanda, 
but suddenly Covid came with 
all kind of restrictions to travel. 
Despite this fact our teams 
continue to communicate 
and fine-tune Solvo.TOS to the 
Sogester’s requirements. Full go 
live for Solvo.TOS in Sogester is 
planned for February 2021.  As a 
result we are expecting seamless 
integration of TOS with our new 
financial accounting system, and 
a reefer  container monitoring 

system. Now, step by step, we 
are moving towards bringing our 
ports to a level of automation 
that will make it easy to cope 
with any cargo traffic”.
The question related to TOS 
implementation efficiency 
measurement, raised during 
the webinar, attracted a lot of 
attention and engagement. 
All speakers shared their views 
on how the efficiency can be 
evaluated and what are market 
average figures based on 
each participant’s experience.  
Answering the question Daniil 
Pershin noted that very few 
customers actually measured 
the initial terminal performance 
before the TOS deployment 
in terms of the number of 
errors, crane moves or stowage 
planning time. However, those 
companies that did establish 
the KPIs before the TOS project 
especially those migrating from 
the older TOS to a new one, 
showed very interesting figures 
and Daniil shared this data with 
the audience.   
The main thing, however, as 
noted by most of the speakers, 
is in the overall customer 
satisfaction following the 
implementation of any IT 
solution which is expressed 
in many ways – more and 
happier customers, less routine 
operations and essentially more 
earnings to ports. 

terminals in Angola.
The main goal of Solvo.TOS 
is to make container and 
multi-purpose terminals save 
monetary and time resources 
and adapt to constantly 
changing requirements 
of shipping lines, customs 
authorities and cargo owners. 
The key is to provide a reliable 
tool for port managers to 
automate routine operations 
and data input and output so 
that the port could enjoy full 

Digitalização e Integração de Portos Inteligentes para Portos Africanos / Digitalization and smart port integration for african ports
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Luis do Amaral Domingos: Gestor Financeiro do terminal de Viana / Finance manager for ICD Viana

ECOPONTO: REAPROVEITAMENTO 
E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
ECOPOINT: REUSE AND REFUSE OF WASTE

Um projecto de resíduos sólido
A solid draft project

este artigo vamos falar 
sobre como as cidades 
chegaram aos processos 

de reaproveitamento de resíduos 
sólidos urbanos e de como o projeto 
do Ecoponto da Estação Central 
da Sogester surgiu como uma 
resposta funcional ao problema 
de gestão e reaproveitamento do 
lixo que é produzido diariamente 
na cidade de Luanda.
O projeto do Ecoponto da 
Sogester inicialmente foi para 
apoiar projectos de reciclagem e 
posteriormente como uma forma 
de promoção de boas práticas de 

N

condições de vida das populações 
por todo o país, sempre acabamos 
por colocar a questão de como 
podemos melhorar o contexto em 
que vivemos sem pôr em causa o 
meio ambiente e a qualidade de 
vida das comunidades rurais.
Ou tudo vale quando pensamos 
em desenvolvimento e desejamos 
alcançar um nível de evolução 
económica e social igual ao de 
outras sociedades que na escala 
do desenvolvimento sustentável 
se encontram na linha da frente? 
Embora materialmente não 
tenhamos alcançado o tipo de 
sociedade que gostaríamos, 
manter o nível de vida que hoje 
os países mais desenvolvidos 
têm implica mais consumo de 
recursos e consequentemente 
mais desperdício. 
É por este motivo que hoje 
um dos maiores desafios para 
países com o mesmo contexto 
socioeconómico que o nosso é 
o de resolver problemas sociais 
sem pôr em causa o meio 
ambiente e a qualidade de vida 
das comunidades rurais. No 
entanto, o estilo de vida actual 
acaba por contradizer os discursos 
e intenções que manifestamos 
de proteção e conservação do 
meio ambiente. Por um lado há a 
consciência de que não podemos 
continuar a cometer os mesmos 
erros, por outro há a resistência 
de mudança por motivos muito 
intrínsecos à nossa própria 

separação do lixo e reciclagem na 
Estação Central. Concebemos um 
grande contentor para a separação 
e reaproveitamento de materiais. O 
objetivo geral é chamar a atenção 
para os problemas ambientais de 
uma deficiente gestão de resíduos 
sólidos e propôr uma solução 
de separação de lixo, simples, 
funcional e de baixo custo.

URBANIZAÇÃO, CONSUMO 
E DESPERDÍCIO 
Com a necessidade que hoje temos 
de alavancar a nossa economia e 
ao mesmo tempo de melhorar as 

Projecto de reciclagem projecto de Miudo Silva 
Nunes e Luís do Amaral Domingos / Recycling project 

by Miudo Silva Nunes and Luís do Amaral Domingos
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serralheiro, um carpinteiro e um 
pintor. A representar a Sogester 
esteve o Luís Domingos e o Miúdo 
Silva Nunes. Depois de montada a 
equipa deu-se início ao processo 
de produção do primeiro 
ecoponto da Estação Central.  
Cada dia era uma etapa nova e a 
cada uma surgiam igualmente 
ideias novas. Por ser um projecto 
social era importante que houvesse 
um controle adequado de custos. 

PROCESSO DE MONTAGEM DO 
ECOPONTO
As caixas de separação foram 
feitas com paletes e cantoneiras e 
inseridas dentro de um contentor 

natureza humana.
O crescimento das cidades 
um bocado por todo o mundo 
acabou por criar a necessidade de 
se montar um sistema que fizesse 
gestão do desperdício que marca 
o nosso sistema econômico e 
a crescente urbanização das 
sociedades. Ou seja, à medida 
que as sociedades se organizam 
e crescem torna-se essencial 
implementar um sistema de 
gestão de resíduos que seja capaz 
de minimizar a quantidade de 
resíduos destinados aos aterros 
e de valorizar as práticas de 
reciclagem de materiais. Com 
o passar do tempo, o aumento 
demográfico foi pressionando 
ainda mais essa necessidade e 
a recolha de resíduos acabou 
por ser diária e a separação, 
gestão e aproveitamento desses 
mesmos resíduos uma exigência 
permanente.  

COMO RESOLVER O 
PROBLEMA?
A urbanização é um processo 
de transformação das cidades 
com impacto profundo na 
economia, no meio ambiente e 
na qualidade de vida das pessoas. 
O nível de urbanização de um 
país é dado pela percentagem de 
pessoas que vivem nas cidades 
comparativamente ao meio 
rural. Segundo dados da ONU, 
pela primeira vez na história da 
humanidade a população urbana 

do mundo ultrapassou os 50% 
em 2007. No nosso país, segundo 
o Censo Populacional realizado 
pelo INE em 2014, 62,3% da 
população (16.153.987 pessoas) 
viviam em áreas urbanas, na sua 
grande maioria não planeadas, 
ou seja em áreas sem infra--
estruturas. É inegável o impacto 
socioambiental do nosso estilo de 
vida citadino. 
Depois de ter adoptado 
a Nova Agenda Urbana, 
Angola comprometeu-se 
automaticamente em promover 
um desenvolvimento sustentável 
através da adopção de melhores 
estratégias e melhores práticas 
de gestão urbana. Claro que 
se enquadra aqui também 
a implementação de um 
sistema eficiente de gestão de 
resíduos sólidos urbanos. Gerir 
resíduos sólidos de uma cidade 
é sobretudo dar o tratamento 
adequado ao lixo que é produzido 
diariamente. A ordem para 
uma gestão mais eficiente deve 
começar na separação do lixo 
em casa, de seguida numa 

recolha integrada, transporte, 
armazenamento e por fim no 
tratamento e reaproveitamento 
desses mesmos resíduos. Uma 
gestão deficiente implica graves 
riscos para a saúde pública e para 
o meio ambiente.
Se para sociedades mais 
organizadas é desafiante manter 
um sistema de gestão de resíduos 
sólidos urbanos funcional, para 
sociedades como a nossa manter 
um sistema de recolha de lixo que 
funcione para o número actual de 
habitantes tem sido quase uma 
missão impossível. 

PROJECTO ECOPONTO - 
RECICLAR, REUTILIZAR E 
TRANSFORMAR
A ideia do projecto começou 
numa visita que o Luís Domingos 
e o Patrick Anderson fizeram 
a uma Associação no Zango 3. 
Nesta visita encontraram uma 
fábrica de vassouras que eram 
feitas com plástico reciclado. 
Surgiu imediatamente uma 
vontade de se apoiar o projecto 
e de se construir um ecoponto 
de plástico para as vassouras. 
Mais tarde o conceito acabou 
por ser ampliado, deixou de ser 
sòmente para plásticos mas para 
outros materiais também. A partir 
daí, foi encaminhado todo um 
trabalho de pesquisa do conceito 
de ecopontos e um levantamento 
dos materiais que seriam 

necessários para se construir 
ecopontos com poucos recursos. 
Decidiu-se assim que o ecoponto 
seria feito com um contentor de 
40 pés e com paletes recicladas. 
Embora inicialmente tenha 
sido difícil encontrar paletes no 
mercado pela popularidade que 
ganharam em Luanda nos últimos 
cinco anos, mas depois de alguma 
procura a equipa da Sogester 
dedicada ao projecto conseguiu 
uma doação de um total de 25 
paletes e um contentor de 40 
pés. Após a compra do restante 
material necessário para se iniciar 
o processo de construção, criou-
se uma equipa composta por um 

Chamar a atenção para os 
problemas ambientais de 
uma deficiente gestão de 
resíduos sólidos

Draw attention to the 
environmental problems of 
poor solid waste management

de   40“. Deste processo concluiu-
se que este modelo pode servir de 
protótipo e ser implementado em 
vários pontos da cidade. O processo 
de montagem foi exaustivo mas 
no fim conseguimos ter um 
produto que facilmente poderá 
ser reproduzido.
O Ecoponto da Estação 
Central tem 5 contentores  
respectivamente para: plástico, 
metal, vidro, donativos e livros.

COMO VAI FUNCIONAR O 
ECOPONTO DA SOGESTER:
Cor vermelha: está destinado ao 
plástico;
Cor amarela: destina-se a objetos 

Luís do Amaral - Gestor de Financas 
do terminal de Viana e Miudo Silva 
Nunes - assistente pessoal do director 
comercial / Luís do Amaral - Finance 
Manager of the Viana terminal and 
Miudo Silva Nunes - personal assistant 
to the commercial director
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de alumínio;
Cor Verde: serve para alocar vidros 
coloridos e transparentes;
Cor azul: serve para donativos 
como roupas e calçados;
Cor laranja: serve para livros.

PARCERIAS
Deste projecto surgiram parcerias 
com duas organizações sem 
fins lucrativos que se dedicam a 
causas ambientais e ecológicas, a 
Eco Angola e a Lox Recicla. A nível 
de material, as doações ficaram 
nas mãos da Gráfica Systems e 
da Sra. Dumilda membro da Eco 
Angola.
Através deste projecto queremos 
fazer parcerias sociais com 
organizações que se dedicam a 
causas ambientais e também, se o 
interesse fôr recíproco, de passar o 
know how às administrações locais.
Numa fase inicial o grande objetivo 
da equipa da Sogester dedicada 
ao projecto Ecoponto era o de criar 
um modelo que fosse simples, 
funcional e replicável.
Apôs o primeiro Ecoponto a Lox 
Recicla predispôs-se a gerir um 
novo Ecoponto construído por nós 
a partir das seguintes vertentes:
1- Educação ambiental: Educar as 
comunidades do Rangel numa 
fase inicial sobre a importância de 
separarmos o lixo:
2- Reaproveitamento do lixo 
como fonte segura de receita 
para os próprios bairros e para 
projetos sociais.

CONCLUSÃO:
O projeto do Ecoponto da 
Sogester tem como objetivo 
promover boas práticas de 
gestão de resíduos através do 
processo de separação de lixo e 
do seu reaproveitamento .
Inicialmente, como forma de 
lançar o conceito, construímos 
com recursos próprios dois 
ecopontos, um para a Estação 
Central e outro para o distrito do 
Rangel sob gestão da Lox Recicla. 
Numa fase seguinte criaremos 
um manual de construção para 

que outras pessoas  desenvolvam 
outros para outras áreas.
A Lox Recicla vai trabalhar na 
parte de educação ambiental e 
na gestão de um Ecoponto que 
será instalado no Rangel numa 
área onde a recolha de lixo 
é deficiente. A ideia é apoiar 
empresas ou organizações 
interessadas em reciclagem 
e as comunidades serem os 
principais beneficiários da 
venda desses resíduos. Nada se 
perde, tudo se aproveita e se 
transforma. 

IN THIS ARTICLE  we will talk about 
how cities came to the process of 
reusing urban solid waste and 
how the Sogester Central Station 
Ecopoint Project emerged as a 
functional answer to the problem 
of managing and reusing waste 
that is produced daily in Luanda 
City.
The Sogester Ecopoint Project 
was initially to support recycling 
projects and later as a way of 
promoting good practices for 
waste separation and recycling at 
the Central Station. We designed 
a large container for the separation 
and reuse of materials. The general 
objective is to draw attention to the 
environmental problems of a poor 
solid waste management and to 
propose a simple, functional and 
low-cost waste separation solution.

URBANIZATION, CONSUMPTION 
AND WASTE
With the need that we have today 
to leverage our economy and at 
the same time to improve the 
living conditions of populations 
across the country, we always end 
up asking the question of how we 
can improve the context in which 
we live without impacting the 
environment and the quality of life 
of rural communities.
Or is everything valid when we 
think about development and wish 
to reach an economic and social 
evolution level equal to that of 
other societies, which on the scale 

of sustainable development are at 
the forefront? Although we have 
not materially reached the kind of 
society we would like, maintaining 
the standard of living that today 
the most developed countries 
have, implies more consumption 
of resources and consequently 
more waste. 
It is for this reason that today one of 
the biggest challenges for countries 
with the same socioeconomic 
context as ours is to solve social 
problems without impacting the 
environment and the quality of 
life of rural communities. However, 
the current lifestyle ends up 
contradicting the speeches and 
intentions that we manifest for 
the protection and conservation 
of the environment. On the one 
hand there is the awareness that 
we cannot continue to make the 

same mistakes, on the other hand 
there is the resistance to change 
for reasons very intrinsic to our own 
human nature.
The great growth of cities all over 
the world ended up creating the 
need to set up a system that would 
manage the waste that marks our 
economic system and the growing 
urbanization of societies. That is, 
as societies organize and grow, it 
becomes essential to implement 
a waste management system 
that is capable of minimizing the 
amount of waste going to landfills 
and that valuing material recycling 
practices. As time went by, the 
demographic increase was putting 
even more pressure on this need 
and the collection of waste turned 
out to be daily, and the separation, 
management and use of this same 
waste is a permanent requirement.

HOW TO SOLVE THE PROBLEM?
Urbanization is a process of 
transformation of cities with 
a profound impact on the 
economy, the environment and 
people’s quality of life. The level of 
urbanization in a country is given 
by the percentage of people living 
in cities compared to rural areas. 
According to UN data, for the first 
time in human history, the world’s 
urban population exceeded 50% 
in 2007. In our country, according to 
the Population Census conducted 
by INE in 2014, 62.3% of the 
population (16,153,987 people) lived 

Queremos fazer parcerias 
sociais com organizações 
que se dedicam a causas 
ambientais

we want to make 
social partnerships 
with organizations 
that are dedicated to 
environmental causes

Projecto Ecoponto / Ecoponto Project 
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in urban areas, the vast majority of 
which were unplanned, that is, in 
areas without infrastructure. The 
socio-environmental impact of our 
city lifestyle is undeniable.
After having adopted the New Urban 
Agenda, Angola has automatically 
committed itself to promoting 
sustainable development through 
the adoption of better urban 
management strategies and 
practices. Of course, this also 
includes the implementation 
of an efficient urban solid waste 
management system. Managing 
solid waste in a city is, above all, 
giving adequate treatment to 
the waste that is produced daily. 
The order for a more efficient 
management must begin with 
the separation of waste at home, 
followed by an integrated collection, 
transport, storage and finally the 
treatment and reuse of the same 
waste. Poor management implies 
serious risks to public health and 
the environment.
If it is challenging for more 
organized societies to maintain 
a functioning solid urban waste 
management system, for societies 
like ours maintaining a waste 
collection system that works for 
the current number of inhabitants 
has been almost an impossible 
mission.

ECOPOINT PROJECT - RECYCLE, 
REUSE AND TRANSFORM
The idea for the project started 

on a visit that Luís Domingos and 
Patrick Anderson made to an 
Association in Zango 3. On this 
visit they found a broom factory 
that made brooms with recycled 
plastic. There was an immediate 
desire to support the project and 
to build a plastic ecopoint for the 
brooms. Later on, the concept was 

expanded, it stopped being only for 
plastics but for other materials as 
well. From there, a whole research 
work on the concept of ecopoints 
and a survey of the materials 
that would be necessary to build 
ecopoints with few resources were 
made. It was then decided that the 
ecopoint would be made with a 40-
foot container and recycled pallets. 
Although initially it was difficult to 
find pallets in the market, due to 
the popularity they have gained in 
Luanda in the last five years, after 
some searching the Sogester team 
dedicated to the project managed 
to obtain a total of 25 pallets 
and a 40-foot container from a 
donation. After the purchase of 
the rest of the material needed 
to start the construction process, 

a team was created consisting of 
a blacksmith, a carpenter and a 
painter. Representing Sogester 
were Luís Domingos and Miúdo 
Silva Nunes. After the team was 
assembled, the production process 
for the first ecopoint at the Central 
Station began. Each day was a new 
stage and for each one of them 
new ideas emerged. As it is a social 
project, it was important that there 
was adequate cost control.

ECOPOINT ASSEMBLY PROCESS
The separation boxes were made 
with pallets and angles and inserted 
into a 40-foot container. From this 
process, it was concluded that this 
model can serve as a prototype and 
be implemented in various parts of 
the city. The assembly process was 

exhausting but in the end it was 
possible to have a product that 
could easily be reproduced.
The Central Station Ecopoint has 5 
containers respectively for: plastic, 
metal, glass, donations and books.

HOW THE SOGESTER ECOPOINT 
WILL WORK:
Red color: intended for plastic;
Yellow color: intended for 
aluminum objects;
Green color: used to place colored 
and transparent glasses;
Blue color: used for donations such 
as clothes and shoes;
Orange color: for books.

PARTNERSHIPS
This project led to partnerships with 
two non-profit organizations that 
are dedicated to environmental 
and ecological causes, Eco Angola 
and Lox Recicla. In terms of 
material, donations were in the 
hands of Systems Print Shop and 
Ms. Dumilda, member of Eco 
Angola.
Through this project we want to 
make social partnerships with 
organizations that are dedicated 
to environmental causes and also, 
if the interest is reciprocal, pass 
on the know-how to the local 
administrations.
In an initial phase, the main 
objective of the Sogester team 
dedicated to the Ecopoint Project 
was to create a model that was 
simple, functional and replicable.

After the first Ecopoint, Lox Recicla 
proposed to manage a new 
Ecopoint built by us based on the 
following aspects:
1- Environmental education: 
Educate Rangel communities in an 
early stage about the importance 
of separating garbage:
2- Reuse of waste as a safe source 
of revenue for the neighborhoods 
and for social projects.

CONCLUSION:
The Sogester Ecopoint Project 
aims to promote good waste 
management practices through 
the process of separating waste 
and reusing it.
Initially, as a way to launch the 
concept, we built with our own 
resources two ecopoints, one for 
the Central Station and another 
for the Rangel district under the 
management of Lox Recicla. In 
a next phase, we will create a 
construction manual for other 
people to develop others for other 
areas.
Lox Recicla will work on 
environmental education and on 
the management of an ecopoint 
that will be installed in Rangel in 
an area where garbage collection 
is deficient. The idea is to support 
companies or organizations 
interested in recycling and the 
communities to be the main 
beneficiaries of the sale of this 
waste. Nothing is lost, everything is 
used and transformed. 

Nada se perde, tudo se apro-
veita e se transforma

Nothing is lost, everything is 
used and transformed
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Wilson Caetano – Gestor de Segurança / HSSE Supervisor

PROTECÇÃO E SEGURANÇA
NO NOSSO DIA-A-DIA
PROTECTION AND SECURITY IN OUR DAY-TO-DAY

Melhorar e evoluir sempre
Always improve and evolve

u, Wilson Antonio Manuel 
Caetano, nascido aos 02 
de Dezembro de 1976, 

de Nacionalidade Angolana, 
natural da Maianga Província de 
Luanda residente no Panguila, 
Sou casado e tenho 4 filhos. Nos 
meus tempos livres dedico-me 
a leitura, ouvir músicas (Gospel, 
Country, Romântica) e fazer 
longas caminhadas.
A minha carreira profissional na 
área da Protecção e Segurança 
começou a cerca de 26 anos. Tenho 
muita experiência e formação nesta 
área. Pròpriamente na SOGESTER 
iniciei a 26/02/2008 com 
enquadramento no departamento 
de Saúde, Segurança, Protecção e 
Ambiente (HSSE).
Trabalhei como Assistente de 
Superintendente no terminal 

E

Sou uma pessoa que gosta 
muito de ajudar os colegas

I am a person who really likes 
to help colleagues

carrego valores como: 
Paixão pelo que faço; honestidade 
e Ética; Proactividade; Educação e 
Gentiliza; Visionário; Capacidade 
de Liderança; Inteligência 
emocional.
Lembro que tudo na vida é 
energia. Por isso, devemos 
equilibrar nossa frequência 
energética com os resultados que 
desejarmos obter profissional e 
pessoalmente. Sendo para mim  
um exercício diário para atingir o 
extraordinário.
Tendo em consideração a 
experiência que carrego e 
agregando a minha forma de 
ser e estar, sou uma pessoa que 
gosta muito de ajudar os colegas 
a crescerem no trabalho bem 
como na vida pessoal e para mim 
o trabalho em equipa tem um 

da Boavista. Em 2009 fui 
selecionado para equipa que fez 
abertura do Porto Seco (Panguila) 
e em Outubro fui promovido a 
superintendente Sénior, função 
que desempenhei durante 06 
anos. Em 2015 fui promovido para 
a função de Gestor de Segurança 
até a presente data.
Acredito que sou uma pessoa 
com qualidades e defeitos 
como todo ser humano, mas 

Wilson António 
Manuel - gestor de 
segurança / HSSE 
supervisor 
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significado muito grande para o 
sucesso. 
Os meus desafios na Sogester 
e particularmente no 
Departamento de Saúde, 
Segurança, Protecção e Ambiente 
são vários como; 
• Reduzir significativamente o 
número de incidentes, acidentes 
e quase incidentes nos Terminais 
da Sogester. 
• Contribuir para que um dia 
todos os Órgão do Estado (AGT, 
Polícia fiscal e CUP, SIC, SME) que 
colaboram com a Sogester usem 
os EPI`s nas zonas operativas. 
•  Ter a Segurança Privada 
familiarizada com as bases de 
quase toda actividade que decrre 
no interior do terminal de modo 
a identificar com facilidade os 
riscos expôstos.
• Melhorar o meu desenvolvimento 
Intelectual, carreira, vida 
profissional e habilidades 
técnicas.
A minha força vem primeiro de 
Deus, por permitir ou me dar 
a graça de acordar todos dias, 
da minha Directora (Dra. Teresa 
Domingos) que incansavelmente 
tem estado a dar-me todo apoio 
para o meu crescimento, da 
minha equipa de luta do HSSE e 
também do comprometimento 
que a Direcção da empresa tem 
com a segurança (HSSE), de modo 
a manter os níveis desejados no 
terminal.
Sou uma pessoa positiva para 

trabalhar. De acordo com o 
meu perfil enquadro-me com 
facilidade em qualquer tipo 
de actividade ou ambiente de 
trabalho. Gosto de novos desafios 
laborais e acredito que trabalhar 
sob pressão também acrescenta 
vários activos positivos nas nossas 
Habilidades.
Considero excelente o meu 
desempenho como funcionário 
e a minha classificação poderia 
ser 08/10.

I, WILSON ANTONIO MANUEL 
CAETANO, born on December 
2nd, 1976, Angolan nationality, 
from Maianga Province of Luanda, 
resident in Panguila, I am married 
and I have 4 children. In my free 
time I dedicate myself to reading, 
listening to music (Gospel, 
Country, Romantic) and taking 
long walks.
My professional career in the 
Protection and Security area 
started about 26 years ago. I have 
a lot of experience and training 
in this area. At Sogester, I started 
on February 26, 2008, working in 
the Health, Safety, Protection and 
Environment department (HSSE).
I worked as Assistant of 
Superintendent at the Boavista 
terminal. In 2009 I was selected 
for the team that opened Porto 
Seco (Panguila) and in October 
I was promoted to Senior 
Superintendent, a position in 

which I worked for 06 years. 
In 2015 I was promoted to the 
position of Security Manager until 
the present date.
I believe that I am a person with 
qualities and defects like every 
human being, but I carry values 
such as: 
Passion for what I do; Honesty and 
Ethics; Proactivity; Education and 
Kindness; Visionary; Leadership 
Capacity; Emotional intelligence.
I remember that everything in 
life is energy. Therefore, we must 
balance our energy frequency 
with the results we want to obtain 
professionally and personally. It 
being for me a daily exercise to 
achieve the extraordinary.
Considering the experience I carry 
and adding my way of being and 
living, I am a person who likes very 
much to help colleagues to grow 
in their work as well as in their 
personal life, and for me team 
work has a very big meaning for 
the success.
My challenges at Sogester, and 

particularly in the Health, Safety, 
Protection and Environment 
department are several, such as:
• Significantly reduce the number 
of incidents, accidents and near 
incidents at Sogester terminals.
• Contribute so that all State 
Agencies (AGT, Tax Police and 
CUP, SIC, SME) that collaborate 
with Sogester use PPE`s in the 
operational areas one day. 
• Have Private Security familiar 
with the bases of almost every 
activity that takes place inside the 
terminal in order to easily identify 
exposed risks.
• Improve my Intellectual 
Development, Career, Professional 
Life and Technical Skills.
My strength comes first from God, 
for allowing and giving me the 
grace to wake up every day, from 
my Director Mrs. Teresa Domingos 
who has tirelessly been giving me 
all support for my growth, from my 
HSSE team fighting and also the 
commitment that the company’s 
management has with the security 
(HSSE), in order to maintain the 
desired levels in the terminal.
I am a positive person to work 
with. According to my profile, I 
easily fit into any type of activity 
or work environment. I like new 
job challenges and I believe that 
working under pressure also adds 
several positive assets to our Skills.
I consider my performance 
excellent as an employee and my 
rating could be 8/10. 

Melhorar o meu 
desenvolvimento Intelectual, 
carreira, vida profissional

Improve my Intellectual 
development, career, 
professional life

Wilson António 
Manuel - gestor de 
segurança / HSSE 
supervisor 
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Edivaldo Tavares – Gestor de Marcas e Projectos Desportivos da Refriango / 
Branding & Sports Projects Manager at Refriango

FOOTGOLF: ESPÍRITO DE EQUIPA 
E INTELIGÊNCIA PARA VENCER
FOOTGOLF: TEAM SPIRIT AND INTELLIGENCE TO WIN

Conheça mais sobre este desporto inovador
Learn more about this innovative sport

FootGolf não é golfe 
nem futebol mas 
veio para ficar: é aliar 

potência e precisão, de forma 
estratégica, para atingir o 
objetivo! O FootGolf é a forma 
ideal de estimular o espirito 
de trabalho em equipa ou 
individual de forma natural, 
saudável e divertida.
O FootGolf é um jogo com 
bola de futebol, praticado em 
campos de golfe, com o objetivo 
de atirar com o pé a diversas 
distâncias até ao “Ghole” de 
53 cm, no menor número de 
chutos possível.
Este desporto de fusão tal como 
o próprio nome indica mistura 
golf e futebol, é jogado num 
campo de golf segundo as 
regras do golf, mas com uma 
bola de futebol e com o pé, tal 
como no futebol.
Nesta prática desportiva, o taco 
dá então lugar ao pé, a bola de 
golf é substituída por uma bola 
de futebol e o buraco aumenta 
de diâmetro para receber esta 
bola maior.
O footgolf é jogado em 9 ou 18 
buracos e ganha quem chegar 
ao fim do jogo com o menor 
número de chutos.
Brevemente, haverá diversas 
formas de ficar envolvido neste 
desporto magnífico:
· jogadores profissionais
· jogadores amadores
· coordenadores de torneios

O

mas todo mundo joga a partir 
do local do melhor tiro, definido 
pela equipa; Igualmente 
para as demais tacadas, Cada 
equipa será acompanhada pelo 
Caddie-Árbitro, orientando 
sobre as regras do Footgolf, Será 
entregue apenas um cartão por 
equipa.
O Capitão de cada equipa 
faz a marcação no cartão, 
anotando o resultado buraco 
a buraco da equipa.
Se houver uma equipa com 
3 jogadores, esta equipa terá 
direito de 1 jogador, de maneira 
alternada, a dar 1 chute a mais 

· funcionários de torneios
· patrocinadores, entre outros
Nesta primeira edição teremos 
50 participantes máximo.
O FootGolf Angola será 
disputado entre os 9 ou 18 
buracos no formato ”Scramble 
play”, onde 4 jogadores formam 
uma equipa. As regras para jogar 
em Scramble são informais e 
enfatizam a diversão, sem a 
pressão sobre cada jogador 
manter sua pontuação 
individual.
Regras do Torneio: Saída pelo 
TEE Branco, Cada jogador bate 
um tee shot em cada buraco, 

SOGESTER patrocina o primeiro torneiro 
de FootGolf nos campos do Mangais / 
SOGESTER sponsors the first FootGolf 
tournament in Mangais’ fields

Cerimónia de entrega 
dos prémios / 

Award ceremony
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para compensar o 4 o Jogador.
Na verdade, nós, jogadores de 
FootGolf, chamamos “Gholes” 
aos conjuntos de 9 ou18 
“Gholes”. Não há vigilância por 
parte de um árbitro e todos 
os jogadores devem ter uma 
conduta disciplinada. 
O FootGolf é um desporto 
inovador em Angola e queremos 
ajudar no desenvolvimento da 
modalidade no nosso país.” 

FOOTGOLF  is neither golf nor 
football, but it is here to stay: it is 
combining power and precision, 
strategically, to achieve the 

goal! FootGolf is the ideal way 
to stimulate the spirit of team 
or individual work in a natural, 
healthy and fun way.
FootGolf is a game with a soccer 
ball, practiced on golf courses, 
with the aim of shooting with 
your foot at different distances 
up to the 53 cm “Ghole”, in the 
fewest possible kicks.
This fusion sport, as the name 
suggests, mixes golf and football, 
is played on a golf course 
according to the rules of golf, but 
with a soccer ball and foot, just 
like in football. In this sporting 
practice, the golf club then gives 
way to the foot, the golf ball is 

replaced by a soccer ball and 
the hole increases in diameter to 
receive this larger ball.
Footgolf is played in 9 or 18 
holes and the winner is the one 
who reaches the end of the 
game with the lowest number 
of kicks.
Soon, there will be several 
ways to get involved in this 
magnificent sport:
· professional players
· amateur players
· tournament coordinators
· tournament officials
· sponsors, among others
In this first edition we will have 
a maximum of 50 participants.

O FootGolf é um desporto 
inovador em Angola e 
queremos ajudar no 
desenvolvimento da 
modalidade no nosso país

FootGolf is an innovative 
sport in Angola and we want 
to help in the development 
of the sport in our country

FootGolf Angola will be played 
between 9 or 18 holes in the 
“Scramble play” format, where 4 
players form a team. The rules for 
playing Scramble are informal 
and emphasize fun, without 
the pressure on each player to 
maintain their individual score.
Tournament Rules: The start is 
given by White TEE, each player 
hits a tee shot on each hole, but 
everyone plays from the place 
of the best shot, defined by the 
team; Equally for the other strokes, 
each team will be accompanied 
by the Caddy-Referee, advising 
on the rules of Footgolf, only one 
card will be given per team.

The Captain of each team 
makes the mark on the card, 
noting the result hole by hole 
of the team. 
If there is a team with 3 players, 
this team will be entitled to 
1 player, alternately, to give 1 
more kick to compensate the 
4th Player. 
In fact, we, FootGolf players, 
call “Gholes” the sets of 9 or 18 
“Gholes”. There is no vigilance 
on the part of a referee and all 
players must be disciplined.
FootGolf is an innovative sport 
in Angola and we want to help 
in the development of this sport 
in our country. 

Aguinaldo Delgado - Director dos transportes da ZEE / Director of 
Transportation at ZEE

Cerimónia de entrega dos 
prémios / Award ceremony

Director Patrick Anderson na entrega do prémio ao primeiro classificado Edivaldo Tavares, Gestor de Marcas e Projectos Desportivos da Refriango / 
Director Patrick Anderson presenting the award to the first place winner Edivaldo Tavares, Branding & Sports Projects Manager at Refriango



66 67

PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER PANORAMA SOGESTERPANORAMA SOGESTER

icamos todos muito 
satisfeitos em ver o 
resultado final do espaço 

da rotunda da Boavista porque 
antes estava abandonado sem o 
mínimo de utilidade. Felizmente 
a Direcção Geral da Sogester teve 
a iniciativa e acertada decisão de 
solicitar à Administração do Porto 
de Luanda parecer favorável de se 
pedir à Administração Municipal 
das Ingombotas autorização 
para obras de beneficiação. 
Assim, foi possível criar um 
espaço aprazível de se ver e estar. 
Um espaço que serve de 
pulmão numa zona industrial e 

F

dos técnicos António Luis 
Rodrigues (Ismael) e Erikson 
Rosamonte.

WE WERE ALL VERY PLEASED  to 
see the final result of the Boavista 
roundabout space, a place that 
was previously abandoned 
without the slightest use. 
Fortunately, Sogester’s General 
Management had the initiative 
and the right decision to ask the 
Port of Luanda Administration 
for a favorable opinion of asking 
the Ingombotas Municipal 
Administration for authorization 
to carry out improvement works. 
Thus, it was possible to create a 
pleasant space to see and be.
A space that serves as a lung in 
an industrial area, and suitable 
for memories for the youth of 
the area. We think the garden’s 
usefulness and relevance are 
unquestionable, so Sogester has 
chosen to extend its responsibility 
to the garden for some time 
more, ensuring its maintenance 
until the trees are firm, preventing 
them from dying due to water 
scarcity or that are vandalized. 
We also hope that the citizens will 
collaborate in the conservation of 
the garden.
The realization of this project 
had a great contribution 
from technicians António Luis 
Rodrigues (Ismael) and Erikson 
Rosamonte. 

apropriado para memórias para 
a juventude da zona. Pensamos 
ser inquestionável a utilidade e 
pertinência do jardim dai que 
a Sogester optou em estender 
a sua responsabilidade para 
com o jardim por algum tempo 
mais garantindo a manutenção 
do mesmo até que as arvores 
estejam firmes evitando que 
essas morram por escassez de 
água ou que sejam vandalizadas. 
Fazemos igualmente votos, que 
os munícipes colaborem na 
conservação do mesmo.
A realização deste projecto 
contou com grande contributo 

Catarino Cambuta – Director dos Transportes e Serviços Gerais / 
Director of Transportation and General Services

O ABANDONO TRANSFORMADO 
EM UMA VIDA MAIS VERDE
ABANDONMENT TRANSFORMED INTO A GREENER LIFE

Utilidade e mais espaço para o meio embiente
Usefulness and more space for the environment

Presidente da Comissão da Cidade de Luanda, Administrador do Distrito Urbano da Ingombota e o Director de Administração e Recursos 
Humanos da SOGESTER participam da inauguração. / President of the Luanda City Commission, Administrator of the Urban District of 
Ingombota and the Director of Administration and Human Resources of SOGESTER participate in the inauguration. Jardim Botânico adoptado pela Sogester / Botanical Garden adopted by Sogester
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Sónia Agostinho – Gestora das Relações Institucionais e Progectos Sociais / 
Institutional Relations and Social Projects Manager

CAMPANHA DE APOIO NA SAÚDE: 
PROJECTO KIMBO LIOMBEMBWA
HEALTH CAMPAIGN: PROJECT KIMBO LIOMBEMBWA

Buscar a vida como prioridade para todos
Pursuing life as a priority for all

o âmbito da campanha 
da kimbo Liombembwa 
(MWENHO), aconteceu a 

66ª Operação de vinda e ida das 
crianças para Alemanha no dia 04 
de Novembro de 2020.
A SOGESTER, em observância 
dos seus critérios, responsabilizou-
se pelo apoio logístico e suporte 
psicológico durante a campanha, 
ocasionando mais uma vez o 
sorriso na face das crianças do 
Projecto Kimbo Liombembwa. 
Durante a actividade, fomos 
brindados com as ilustres presenças 
dos Directores da empresa.
- Luis Agostinho; Jose Carlos 

N
responsible for the logistical and 
psychological support during the 
campaign, causing once again a 
smile on the children`s faces of the 
Kimbo Liombembwa Project.
During the activity, we were 
toasted to the illustrious presence 
of the Directors of the Sogester, 
S.A company;
- Luis Agostinho; Jose Carlos 
Teixeira; Carlos Pegado and Patrick 
Anderson.
Ms. Sonia Agostinho (Social 
Responsibility Department 
Manager), in a gesture of thanks, 
stressed the following: “The words 
are not enough to thank the 
Directors and Colleagues for their 
involvement and dedication in the 
activity that took place on the 4th of 
November 2020 at Patriota Guest 
House and Quatro de Fevereiro 
Airport.”
During this Campaign, the Kimbo 
Liombembwa Project received 
(14) Fourteen Children from the 
following Provinces: (Benguela 
-2; Huila - 2; Bié - 1; Luanda - 9), 
who went to Germany for urgent 
interventions and forty-three (43) 
treated children returned from 
there.
The Sogester considers that it was 
another successful activity despite 
the pandemic context. 

A SOGESTER responsabilizou-se pelo apoio logístico 
e suporte psicológico / SOGESTER was responsible for 
logistical and psychological support.

Teixeira; Carlos Pegado e Patrick 
Anderson.
A Sra. Sonia Agostinho 
(Gestora do Departamento de 
Responsabilidade Social), em gesto 
de agradecimento frisou o seguinte: 
“As palavras não são suficientes 
para agradecer o envolvimento e a 
dedicação dos Directores e Colegas 
na actividade que teve lugar no dia 
04 de Novembro de 2020 na Guest 
House Patriota e no aeroporto 4 de 
Fevereiro.“
 Durante essa Campanha o 
Projecto Kimbo Liombembwa 
recebeu (14) Catorze Crianças das 
seguintes Províncias: ( Benguela 
-2; Huila - 2; Bié – 1; Luanda – 9), 
que foram a Alemanha para 
intervenções urgentes e da 
Alemanha regressaram quarenta 
e três (43) crianças tratadas.
A Sogester considera que foi mais 
uma actividade concretizada com 
sucesso não obstante o contexto 
de pandemia.

AS PART OF THE KIMBO 
LIOMBEMBWA campaign 
(MWENHO), the 66th round trip of 
children to Germany was carried 
out on November 4, 2020.
The Sogester S.A company, in 
compliance with its criteria, was 

Crianças do projecto social Kimbo 
Limbembwa / Children from Kimbo 

Limbembwa social project 
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Sónia Agostinho – Gestora das Relações Institucionais e Progectos Sociais / 
Institutional Relations and Social Projects Manager

A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA 
PARA UM BEM MAIOR
THE IMPORTANCE OF PARTNERSHIP FOR A BIGGER GOAL

Todos juntos na construção de um mundo melhor
All together in building a better world

Yolanda Viegas na entrega dos presentes de Natal nos orfanatos / Yolanda Viegas delivering 
Christmas presents to the orphanages

parceria é essencial 
para solidificar e unir 
as pessoas. A escola 

Queen Wilhemina, situada 
na Holanda, juntamente 
com o seu Conselho de 
Administração, bem como as 
crianças que frequentam a 
escola, juntaram-se a Minke 
Jol para recolher bens para 
ajudar as crianças necessitadas 
em Angola, enviando vários 
materiais didácticos e vestuário. 
A Direcção da SOGESTER S.A, 
agradece o gesto de ajuda, 
colaboração, solidariedade e 
generosidade e encoraja todas 
as organizações a continuar a 
garantir um futuro melhor para 
todas as crianças. 

A A PARTNERSHIP IS ESSENTIAL 
to solidify and unite people. 
The Queen Wilhemina school,  
located in Netherlands, along 
with its Board of Members as 
well as the children who attend 
the school, joined Minke 
Jol to collect goods to help 
needy children’s in Angola, 

by sending various teaching 
materials and clothing. 
Sogester Management is 
amazed and thankful of all the 
help, collaboration, solidarity 
and generosity and encourage 
all organizations to continue 
guaranteeing a better future 
of all kids. 

Sónia Agostinho na 
entrega de presentes 

as crianças da 
comunidade /  Sónia 
Agostinho delivering 

presents to the 
community’s children
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Sónia Agostinho – Gestora das Relações Institucionais e Progectos Sociais / 
Institutional Relations and Social Projects Manager

AS AULAS DE INFORMÁTICA
NOS PROJECTOS SOCIAIS
IT CLASSES IN SOCIAL PROJECTS

Oportunidade de inclusão digital
Opportunity for digital inclusion

mundo da informática, 
traz uma gama de 
softwares e aplicativos 

que transferem uma 
interatividade que não pode ser 
alcançada dentro de uma sala 
de aula comum. A SOGESTER 
S.A, levou os alunos da Escola 
380 do Panguila e do Orfanato 
Pequena Semente a visitarem 
o terminal da Boavista, 
juntamente com os Professores 
de TI (Tecnologia Informática) e 
Professores da escola.
Essa visita teve como propósito 
elucidar as crianças sobre a 
importância da tecnologia na 
sociedade, pessoas individuais e 
Empresas entre outros. 
É de realçar, que tudo isso tem sido 
possível com o apoio da Direção 

O

Uma interatividade que não 
pode ser alcançada dentro 
de uma sala de aula comum.

An interactivity that cannot 
be achieved within an 
ordinary classroom.

interactivity that cannot 
be achieved in an ordinary 
classroom. SOGESTER S.A, took 
the students from Escola 380 do 
Panguila and Orfanato Pequena 
Semente to visit the Boavista 
terminal, together with the IT 
Teachers (Computer Technology) 
and Teachers of the school. This 
visit aimed to elucidate children 
about the importance of 
technology in society, individuals 
and companies, among others.
It should be noted that all of 
this has been possible with 
the support of the company’s 
management supervised by 
Frans Jol and Anatolio Barreira, 
who have created conditions 
to guarantee a better future for 
our children. 

Geral chefiada pelos Directores 
Frans Jol e Anatolio Barreira, 
que têm criado condições para 
garantir um futuro melhor para 
as nossas crianças.

THE COMPUTER WORLD 
brings a range of software 
and applications that transfer 

Alunas de informática da escola 380 do Panguila / IT classes students from Panguila 380 school 

Hélio Faria - administrador de sistemas, dando uma explicação resumida sobre os processos de IT / Hélio Faria - system administrator, 
giving a brief explanation about IT processes
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Sónia Agostinho – Gestora das Relações Institucionais e Progectos Sociais / 
Institutional Relations and Social Projects Manager

A CAMPANHA DE NATAL PARA 
AS NOSSAS CRIANÇAS
THE CHRISTMAS CAMPAIGN FOR OUR CHILDREN

Fazer o bem é necessário em todos os momentos
Doing good is necessary at all times

Crianças do orfanato Horizonte 
Azul celebrando o Natal / Children 

from the Horizonte Azul 
orphanage celebrating Christmas

ano de 2020, foi um 
ano considerado 
atípico, com todos os 

constrangimentos devido a 
pandemia que assola o Mundo. 
No entanto, a Empresa Sogester, 
nem com isso refreou a sua 
responsabilidade social, dando 
continuidade à sua missão de 
apoio aos projectos apadrinhados 
tornando mais aconchegante o 
Natal nos orfanatos.
Por meio da Campanha Natal 
para as Crianças 2020, foi possível 
adquirir bens alimentares, 
produtos de higiene, e 
brinquedos que foram entregues 
aos centros infantis. Importa 
realçar, que os pedidos de apoio 
que chegaram à Sogester,S.A , 
são inúmeros, e temos feito  o 
máximo para ir satisfazendo.

O

supporting sponsored projects, 
making Christmas at the 
Orphanages more comfortable. 
Through the Christmas for Children 
2020 Campaign, it was possible 
to purchase food items, hygiene 
products, and toys that were 
delivered to children’s centers. 

THE YEAR 2020 was a year 
considered atypical, with all 
the constraints caused by the 
pandemic that plagues the 
world. However, the Sogester 
S.A company did not restrain 
its social responsibility for that 
reason, continuing its mission of 

Orfanato Pequena Semente celebram o Natal / Pequena Semente Orphanage celebrates Christmas



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!

HORIZONTAL
1 - Praia paradisíaca localizada na extensão norte do deserto do Namibe.  
2 - Local na Via Expresso para escoamento de produtos e aceder os 
centros de consumo que garantem sustentabilidade económica.
3 - Padrões tecnológicos conectados a consistirem em troca de informa-
ção entre diversas áreas e sectores.
4 - Aumento onde existe evolução, desenvolvimento, melhoria e avanço.

Respostas: PRAIA DO FLAMINGO; ESTAÇÃO CENTRAL; INTE-
GRAÇÃO DIGITAL; CRESCIMENTO.

Respostas: 1- ECOPONTO; 2- FOOTGOLF.

VERTICAL
1 – Projecto de gestão e reaproveitamento do lixo que é produzido 
diariamente na cidade de Luanda.
2 - Desporto jogo com bola de futebol, praticado em campos de golfe.
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Respostas: 1 - FLAMINGO BEACH; 2 - DIGITAL INTEGRATION; 3 - 
CENTRAL STATION 4 – FOOTGOLF.

ECOPONTO; GROWTH.

Navio da Maersk ancorado / 
Maersk Vessel AncouragedCROSSWORDS

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

HORIZONTAL
1 - Paradise beach located in the northern extension of the Namibe 
desert.
2 - Technological standards connected to consist of information exchan-
ge between different areas and sectors.
3 - Via Expresso site for product outlets and access to consumption 
centers that guarantee economic sustainability.
4 - Sport game with soccer ball, practiced on golf courses.

VERTICAL
1 - Project for the management and reuse of waste that is produced 
daily in the city of Luanda.
2 - Increase where there is evolution, development, improvement and 
advancement.
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Navio da MSC atracado no terminal 
da SOGESTER / MSC Vessel berthed 

at Namibe SOGESTER terminal


