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Antes de mais, quero desejar a todos um ano de 2022 próspero 
e com saúde. Saúdo a equipa que trabalhou na  10.ª edição 
da Panorama. Espero que todo o pessoal da Sogester  tenha 
tido umas festividades cheias de paz e alegria na companhia 
das suas famílias.  

O ano de 2021 foi um ano cheio de desafios em muitos 
sectores, e com boas notícias, como por exemplo, o facto 
de ter sido um ano sem acidentes fatais e sem acidentes 
significativos nas nossas instalações. Trabalhamos todos  
para modernizar as nossas instalações, tornando-as mais 
organizadas, mais seguras e mais económicas. Registamos 
também bons aumentos em termos de volumes de negócio, 
com um aumento de 19% no final do ano comparativamente 

a igual período do ano anterior. Para além disso, contamos 
com equipamento  novo em todas as instalações, incluindo 
empilhadoras para contentores vazios, tractores de terminal 
e duas gruas portuárias móveis Liebherr 800, as maiores 
gruas móveis do mundo, que chegaram à Sogester uns dias 
antes do Natal. No início de 2022, esperamos ter três destas 
gruas para fazer face às necessidades crescentes dos nossos 
clientes. 

A entrada em Angola da DP World e muito em breve de outras 
empresas, diz-nos que a concorrência está aqui mesmo ao 
lado. Mesmo assim, conseguimos manter a nossa actual 
carteira de clientes e temos de trabalhar arduamente para 
melhorar o nosso relacionamento com os nossos clientes, 

NA SOGESTER PROPESPERAMOS 
COMO UMA FAMÍLIA
AT SOGESTER WE THRIVE AS A FAMILY
Frans Jol   -   Director  Geral   Managing  Director 

Frans Jol   -   Director  Geral    Managing  Director 
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para nos tornarmos no operador de eleição em Angola.

Porém, 2021 foi também um ano de desafios, com a situação 
económica de Angola e a subida dos custos a fazerem 
com que os cidadãos tenham dificuldade em planear o 
dia-a-dia e em antever dias melhores. A segurança e a 
protecção são áreas também sob pressão devido à difícil 
situação económica, com as eleições presidenciais de 2022 
a aumentarem ainda mais as preocupações e as pressões a 
que os Angolanos estão sujeitos.

Como se tudo isto não bastasse, a COVID-19 está, pelo 
segundo ano consecutivo, a exercer  uma grande pressão nas 
nossas vidas, levando muitas pessoas a serem hospitalizadas 
e até a morrerem. O Mundo está a lidar com esta pandemia de 
formas muito diferentes, registando diferentes números de 
pessoas afectadas, diferentes níveis de apoio governamental 
e diferentes níveis de disponibilidade de vacinas na 
Europa, nos EUA, no Extremo Oriente e em África. Porém, 
acredito poder dizer que Angola está a sair-se muito bem, 
comparativamente a outros países africanos, contando com 
mais de 10 milhões de pessoas vacinadas. Talvez a exposição 
do povo Angolano a doenças como malária e dengue e o 
facto da  população Angolana ser em média muito jovem 
esteja a tornar mais resistente à COVID-19. Apesar disso, 

ainda é muito cedo para cantar vitórias, até porque as 
novas variantes do vírus (como a variante Ómicron)  estão 
a espalhar-se muito depressa. Acho que 2022 vai ser um 
ano de vacinas, mas também de novos casos; e que só 
conseguiremos vencer este vírus se recebermos todos 
as duas doses e uma dose de reforço. Até ao final de 2022 
podemos até precisar de um segundo reforço para manter 
a protecção contra a COVID-19. Não se esqueçam de que 
as vacinas protegem contra doenças e de que no caso da 
COVID-19, uma dose de reforço, que é por agora a chamada 
terceira dose, aumenta a protecção contra novas variantes, 
como a Ómicron. Quando tiverem a oportunidade de serem 
vacinados, não deixem essa oportunidade escapar, porque 
ao  vacinar-se estarão a proteger a vocês mesmos e às vossas 
famílias!

 Na Sogester, 2021 foi também um ano  de desafios 
tecnológicos, já que depois da implementação do nosso 
novo sistema financeiro da IFS e do nosso novo sistema 
operacional da Solvo, apercebemo-nos de que as restrições 
às deslocações impostas na sequência da COVID-19 
comprometiam o apoio técnico e a formação associados 
a estes sistemas, o que dificultou muito a compreensão 
dos mesmos. Estou, mesmo assim, certo de que em 2022 
ambos os sistemas estarão totalmente operacionais e 
de que, à medida que os formos utilizando, prestaremos 
um serviço cada vez mais eficiente aos nossos clientes. 
Determinadas funções, como o intercâmbio electrónico de 
dados, pagamentos online e  entrega de carga a partir dos 
escritórios dos nossos clientes através da nossa plataforma 
ou da deles, irão simplificar e acelerar os processos. E estes e 
outros avanços tecnológicos não ficarão por aqui.  

Na Sogester Luanda, a área da portaria será automatizada, 
com câmaras inteligentes a lerem informação como 
números de camiões, números de contentores e danos em 
contentores. Estas modernizações reduzirão os tempos de 
espera dos camionistas e, apesar de precisarmos de contar 
com a cooperação da AGT, da Polícia e das autoridades 
portuárias para que haja sucesso, irão beneficiar os 
clientes, as empresas de navegação e os importadores, e 
consequentemente o país.

As operações no terminal do Namibe irão contar com 
duas gruas portuárias móveis já em Janeiro. Se bem que a 
estrutura portuária tenha mudado muito, com o terminal 
a movimentar  agora blocos de granito de uma forma mais 
eficiente com equipamento mecânico adequado, estas 

“Angola está a sair-se muito bem, 
comparativamente a outros paises 
africanos, contando com mais de 
10 milhões de pessoas vacinadas. 
Talvez a exposição do povo Angolano 
a doenças como malária e dengue e 
o facto de a população ser em média 
muito jovem a esteja a tornar mais 
resistente à COVID-19.”
“Angola is doing very well, compared 
to other African countries, with over 
10 million people vaccinated. Perhaps 
the exposure of the Angolan people 
to diseases such as malaria and 
dengue and the fact that the average 
population is very young is making it 
more resistant to COVID-19.”
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duas gruas portuárias móveis mudarão por completo a 
forma como o terminal do Namibe é visto pelas empresas 
de navegação marítima, já que poderá receber qualquer 
navio equipado com grua ou não. Já houve muitas 
modernizações no estaleiro e nos escritórios, mas há mais 
previstas para 2022. 

O ICD de Panguila continuará a ser modernizado em 2022 
e no passado dia 10 de Dezembro abrimos oficialmente 
o ICD de Viana. Estes dois ICDs estão prontos para fazer 
face ao aumento esperado das cargas de importação e 
exportação. Com os importadores a precisarem de áreas 
de armazenamento de mercadoria desalfandegada e 
alfandegada e com o aumento de outras actividades, 
contamos que a nossa actividade de ICD venha a ter 
muito sucesso. A nossa equipa comercial irá trabalhar 
afincadamente para dar prioridade a este ramo de 
actividade no próximo ano.

Estou muito optimista e acredito sinceramente que a 
Sogester irá crescer nos próximos anos. A COVID-19 e os 
problemas económicos farão parte do nosso trabalho 
e serão apenas mais um desafio. Na Sogester temos de 
ultrapassar as dificuldades e chegar a soluções diferentes 
para prosperarmos como uma família.

Espero que gostem da 10.ª edição da nossa revista 
Panorama e fico à espera de ver os vossos artigos aqui. 
Para contribuírem para a Panorama, contactem a equipa 
responsável pela revista.

Cumprimentos, 

Frans

Firstly, I would like to wish everybody a prosperous 
and healthy 2022. Given that by the time the 10th 
issue of Panorama is out, the festives had past, I hope 

everybody at Sogester had a great and peaceful time with 
their families.

There is a lot to say about 2021, with very positive news,  
like no fatalities or any serious accidents at our facilities. 
We all worked hard to upgrade our facilities, making them 
better organised, safer and more economical. We also 
recorded good and healthy growth in our volumes, with a 
year-end increase of 19% compared to 2020. On top of this, 
we counted on new equipment at all locations, including 
empty handlers, terminal tractors and two MHC Liebherr 
800, the biggest mobile cranes in the world, which arrived 

at Sogester just before Christmas. Early 2022 we expect 
to have three of these cranes to support our customers’ 
increasing needs. 

The arrival of DP World, to be followed by others very 
soon, tells us competition is around the corner. However, 
we were able to keep our current portfolio of customers 
and we must work hard to improve our business relations 
to make us the operator of choice in Angola.

Nevertheless, 2021 was very challenging, with the Angolan 
economic situation and cost increases making it difficult 
for citizens to plan their day-to-day living and look forward 
to a better future. Safety and security are also under 
pressure as a result of this difficult economic situation 
and the 2022 Presidential election further raises people’s 
worries and pressures. 

“Na Sogester, 2021 foi também um  
ano  de desafios tecnológicos, já que 
depois da implementação  do nosso 
novo sistema financeiro da IFS e do 
nosso novo sistema operacional da 
Solvo, apercebemos-nos de que as 
restrições às deslocações impostas na 
sequência da  COVID-19 comprometiam 
o apoio técnico e a formação associados 
a estes sistemas, o que dificultou muito 
a compreensão dos mesmos. ”“At Sogester, 2021 was also a year of 
technological challenges, as after the 
implementation of our new financial 
system at IFS and our new operating 
system at Solvo, we realized that the 
restrictions on dislocation, following 
COVID-19 compromised technical 
support and the training associated 
with these systems, which made 
their understanding very difficult.”
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As if all this was not enough, COVID-19 is for the second 
year running also putting increased pressure on all our 
lives, with many people in hospital and not all recovering. 
The World is dealing with the COVID-19 pandemics very 
differently, with different numbers of affected people 
and different levels of Government support and vaccine 
availability in Europe, the US, the Far East and Africa. 
However, I believe I can say that Angola is doing quite 
well compared to other African countries, with more than 
ten million people vaccinated. Perhaps Angolan people’s 
exposure to diseases like malaria and dengue and the fact 
that the population is on average very young are making 
them more resistant to COVID-19. It is however too soon 
to count our victories as the new variants of the virus (like 
Omicron) are spreading fast. It is my opinion that 2022 will 
be a year of vaccinations, but also of new cases and we 
can only beat this virus if we all get our two doses and a 
booster. By the end of 2022 we may even need a second 
booster for continued protection against COVID-19. Don’t 
forget that vaccines offer protection against diseases and 
in the case of COVID-19, a booster, which is for now a 
third dose, increases protection against new variants, like 
Omicron. When you have a chance of being vaccinated 
don’t miss the opportunity, since by getting a vaccine you 
will be protecting you and your family!

 At Sogester, 2021 was also a year of technological 
challenges, as as after implementing our new IFS financial 
system and our new Solvo operational system we realised 
that COVID-19 travel restrictions compromised systems’ 
support and training, making the understanding of the 
new systems difficult. I am, however, certain that in 2022 

both systems will be fully operational and, as we use both 
systems more frequently, we will become more efficient 
in supporting our customers. Facilities like electronic data 
exchange, online payment and release of cargoes from 
the clients’ offices, through our platform or their own, 
will simplify and speed up processes and these and other 
technological developments will not stop here. 

At Sogester Luanda, our gate area will be automated 
with smart cameras reading information like truck and 
container numbers and damages to containers. This will 
reduce waiting times for truckers, and although we will 
require cooperation from AGT, the Police and the Port 
authorities to be successful, this is something that will 
benefit clients, shipping lines and importers and therefore 
the country.

Namibe operations will receive 2 MHCs in January. 
Although the port structure changed very much and we 
now handle granite blocks more efficiently by using load 
machines, these 2 cranes will completely change the way 
the port of Namibe is seen by the lines, allowing any vessel 
to berth regardless of having their own cranes or not. There 
were huge improvements at the yard and offices and other 
improvements will continue taking place in 2022.

Panguila ICD will continue to be upgraded in 2022 and on 
the 10th December we officially opened the ICD in Viana. 
Both ICDs are ready to support the expected increase 
in import and export cargoes. As importers will require 
both bonded and non-bonded areas and other activities 
will grow, we expect our ICD business to flourish. Our 
commercial team will work hard to prioritise this side of 
the business during the upcoming year.

I am very optimistic and truly believe Sogester will grow 
in the years to come; both COVID-19 and the economic 
problems will be part of our work and just another challenge; 
at Sogester we must overcome the challenges and come up 
with out-of-the-box solutions to make sure we thrive as a 
family. 

Wishing you an enjoyable read of our 10th issue of Panorama 
and looking forward to seeing your articles here. To contribute 
to Panorama contact the team in charge of the magazine.

Regards

Frans

“Na Sogester temos de ultrapassar 
as dificuldades e chegar a soluções 
diferentes para prosperarmos como 
uma família. ”
“At Sogester we have to overcome 
difficulties and come up with different 
solutions in order to prosper as a family.”



8

PANORAMA SOGESTER

O QUE É GEMBA?
WHAT IS GEMBA?

Gemba

a Japanese term
meaning

“the actual place”

In manufacturing, Gemba is the shop floor

Gemba pode ser qualquer “lugar”, como um zona de operações  portuárias, área de vendas ou onde o provedor de 
serviços interage directamente com o cliente

um termo Japonês 
que significa 

"o lugar real"

Em negócios, Gemba refere-se ao lugar onde o valor é criado
In business, Gemba refers to the place where value is created

Na produção, Gemba é o chão de fábrica

Gemba can be any “site” such as a port operations site, sales floor or where the service provider interacts directly
with the customer

Gemba Walk
Uma actividade que leva a gestão para

 a linha de frente para procurar 
desperdícios e oportunidades para uma

 melhor prática do chão de fábrica

As melhores ideias de melhoria vêm da ida ao Gemba
The best improvement ideas will come from going  to the Gemba

Entende o impacto total de qualquer problema reunindo dados de todas as fontes
Understand  the full impact of any problem by  gathering data from all sources

É a chave para se ser e permanecer orientado para o cliente
It is key to be and remain customer-driven

An activity that takes management  
to the front lines to look for  waste

and opportunities to carry ou a  practical 
shop floor improvement

Gemba Walk de Segurança

Safety Gemba Walk Foca-se na procura de oportunidades para melhorar continuamente a segurança 
no local de trabalho
Focuses  on    looking    for    opportunities    to
continuously improve workplace safety

A Segurança é parte integrante de todas as Gemba Walks, independentemente da sua 
indústria ou finalidade
Safety forms an integrated part of all Gemba walks  irrespective of the related industry or the purpose 
of the  Gemba

Ida ao Gemba   Going to Gemba
Como pode usar as Gemba Walks para apoiar os processos de resolução de problemas e de melhoria 
da sua equipa enquanto torna o trabalho mais seguro
How you can use Gemba walks to support your team’s solving problems and improving 
processes while making the work safer

Por que é que devemos ir ao Gemba?    Why should we go to Gemba?

Bons líderes são líderes presentes - o cenário ideal é que os líderes façam Gemba Walks todos os dias!
Good leaders are present leaders - the optimal scenario is that leaders do Gemba walks every day! 

Para treinar, ajudar e apoiar as nossas equipas no alcance dos seus objectivos e na resolução dos seus problemas 
(relacionados com a segurança e com os negócios)
To coach, help, and support our teams in reaching their goals and solving their problems (both safety and business related)  

Para demonstrar liderança de segurança, construir relacionamentos com as equipas, e elogiá-las pelo bom trabalho que fazem, 
aumentando o seu engajamento, entusiasmo e melhorando a segurança
To demonstrate safety leadership, build relationships with the teams, and praise them for the good work they do, 
increasing their engagement, excitement and improving safety  

Para acompanhar o progresso em toda a organização e obter insights directos sobre o que está a acontecer e o qual será o impacto 
na segurança e nos negócios
To track the progress across the organization and get direct insights into what is happening and what the impact on safety and
on the business will be      

Teresa Domingos  - Directora de Higiene, Sáude, Segurança e Ambiente (HSSA)   HSSE Manager

 PANORAMA SOGESTER
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Sabe quantas pessoas empregam?  The Questions to ask

Ida ao Gemba   Going to Gemba
Ao iniciar o diálogo de coaching com a equipa, a chave é fazer as perguntas certas
When starting a coaching dialogue with the team, the key is to ask the right questions

1. Qual é o alvo/condição-alvo? (objectivo comercial ou objectivo de segurança)   What is the target / target condition? (business target or safety target)

2. O qual é situação actual / condição actual?    What is the actual situation / condition now?

3. Que desafios ou obstáculos acham que vos impedem de tornar as condições mais seguras ou melhores; e quais delas estão a abordar neste momento?
What challenges or obstacles do you think are preventing you from making the conditions safer or  better, and which one(s) are you addressing now?

4. Quais são os vossos próximos passos e acções; e o que é que esperam que aconteça?  
What are your next steps and actions, and what do you expect to happen?

5. O que é que pode ser melhorado; e quais são os vossos próximos passos nesse sentido?   
What can be improved, and what are your next steps for doing this?

6. Que Kaizens planearam; e como está a ser o progresso dos vossos Kaizens anteriores?
What Kaizens do you have planned, and what is the progress on your previous Kaizens?

7. Qual é a melhor forma de vos apoiar no futuro (o que é que eu posso fazer para tornar a vossa vida mais fácil?)
How can I best support you going forward (what can I do to make your life easier?)

Lembre-se de que cada Gemba Walk é única – sustente-as com as suas próprias perguntas, planeadas e não planeadas, para fomentar um debate!
Remember that each Gemba walk is unique - support these with your own questions, planned and unplanned, to prompt further discussion!

Ida ao Gemba   Going to Gemba
Ao entrar no Gemba, é importante que siga os 12 passos para uma Gemba Walk bem-sucedida
When going on Gemba, it is important that you follow the 12 steps for a successful Gemba walk

Os 12 passos da Gemba Walk     The 12 Steps of the Gemba Walk

8 Colocar questões abertas
Ask open ended questions

9 Ouvir sem interromper
Listen without interrupting

Pedir permissão para fazer anotações e ser discreto/a 
com a folha de observações
Ask permission to take notes and be
discreet with the observation sheet

11
Incentivar o feedback na sua Gemba Walk
Encourage feedback on your Gemba walk

Testar e validar as suas conclusões com a equipa depois
da Gemba Walk
Test and validate your conclusions with the team after the walk

Percorrer as actividades principais e processos da área
Walk through the core activities and processes of the area

Respeitar o processo de trabalho enquanto lá está, ser pontual e 
usar EPI, se necessário
Respect the work process while you are there, be on time, and
wear PPE if needed

Apresentar-se e definir o contexto
Introduce yourself and set the context

Informar a equipa que dará o feedback
nas suas observações depois da Gemba Walk
Inform team that you’ll give feedback
on your observations after the Gemba walk 

5
Certificar-se de que o tamanho do grupo se ajusta ao local
Make sure the group size fits the site

Solicitar ao proprietário do processo que o/a acompanhe na 
Gemba Walk
Request the process owner to accompany you on the walk

Informar o departamento da sua visita
Inform the department of your visit 

1

6

2

3

4

7

12

10

O que fazer / Do’s

• Concentre-se no processo, não nas pessoas
DO focus on the process, not the people

• Mantenha a mente aberta - observe e aprenda 
DO keep an open mind – observe and learn

• Teste as suas suposições com as pessoas que executam os processos
DO test your assumptions with the people  performing the processes

 
• Varie - vá ao Gemba em horas, dias e turnos diferentes

DO go for variation – go Gemba at different times, days, and shifts

• Registe as suas observações
DO track your observations

• Faça a Gemba Walk com uma equipa - vá com alguém que possa 
fornecer uma nova percpectiva
DO walk with a team – go with someone who can  provide a fresh 
set of eyes

• ESCUTE atentamente e faça perguntas
DO listen attentively and ask questions

• FAÇA reflexões depois da Gemba Walk e acompanhe as perguntas 
ou tarefas
DO reflections after a walk and follow up on  questions or tasks

O que não fazer  / Don’ts
• NÃO lidere a equipa - esta é uma oportunidade de aprender, 

não de dar aulas
DON’T lead the team – this is an opportunity to learn,  
not to lecture

• NÃO espere saber tudo - reconheça que a equipa será 
composta por especialistas
DON’T expect to know it all – acknowledge that the  team will be the experts

• NÃO faça correcções durante a Gemba Walk ou diga às pessoas o que fazer, 
a menos que haja um risco potencial imediato que exija uma 
interrupção da acção de trabalho
DON’T make corrections during the walk or tell  people what to do, 
Unless there is an immediate potential  risk that requires for you to 
stop the job action

• NÃO tenha medo de improvisar - faça as perguntas que lhe vêm à mente
 durante a Gemba Walk
DON’T be afraid to improvise – ask the questions  that come to mind 
during the walk

• NÃO se apresse - agende a Gemba Walk para quando tiver tempo
DON’T rush through it – schedule the Gemba Walk for  when you have the time

• NÃO se esqueça de comunicar - deixe o propósito da Gemba Walk bem claro.
DON’T forget to communicate – let the purpose of  the walk be known

O que fazer e o que não fazer no Gemba   The Do’s and Don’ts of Gemba

Ida ao Gemba
Quando for ao Gemba, lembre-se de ser coach e apoiante, não o líder ou o gerente
When going to Gemba, remember to be the coach and supporter, not the leader or manager

Gemba

a Japanese term
meaning

“the actual place”

In manufacturing, Gemba is the shop floor

Gemba pode ser qualquer “lugar”, como um zona de operações  portuárias, área de vendas ou onde o provedor de 
serviços interage directamente com o cliente

um termo Japonês 
que significa 

"o lugar real"

Em negócios, Gemba refere-se ao lugar onde o valor é criado
In business, Gemba refers to the place where value is created

Na produção, Gemba é o chão de fábrica

Gemba can be any “site” such as a port operations site, sales floor or where the service provider interacts directly
with the customer

9
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GO GREEN
GO GREEN

  Terminal da Boavista   
Boavista Terminal

O ‘’Go Green’’ pensa na possibilidade que temos de fazer negócios de um modo diferente, um negócio que honra 
a dignidade de cada ser humano e protege o mundo natural, um negócio que permite a cada ser humano ter uma 
oportunidade de viver sem comprometer o mundo natural e uma oportunidade de criar um negócio rentável, reparando 

e prevenindo maiores danos ao meio ambiente, ao mesmo tempo contribuindo para o bem-estar das comunidades vizinhas.
Com a campanha deste ano pretendemos descarbonizar recolhendo lixo, lutar contra os plásticos oceânicos e promover um 
melhor ambiente marinho limpando a praia e reduzindo o efeito de estufa através da arborização.

Teresa Domingos  - Directora de Higiene, Sáude, Segurança e Ambiente (HSSA)   HSSE Manager
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  Terminal do Panguila 
 Panguila Terminal

‘Go Green’’ thinks of the possibility  we have to do business differently, a business that honours the dignity of every 
human being and protects the natural world, a business that allows every human being to have an opportunity to 
live without jeopardizing the natural world and an opportunity to make a profitable business while repairing and 

preventing further damages to the environment, at the same time contributing for the neighbour communities’ wellbeing.
With this year campaign, we aim to decarbonise by collecting trash; to fight against plastics in the ocean, and to promote a 
better marine environment by cleaning up the beach and reducing the effect of greenhouse gases by afforesting.
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Terminal da Boavista   
Boavista Terminal

  Terminal da Boavista   
Boavista Terminal
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  Terminal do Panguila   
Panguila Terminal

Terminal da Boavista   
Boavista Terminal

  Terminal da Boavista   
Boavista Terminal
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Sob o Lema “Conhecendo um Mundo Novo, mas 
Nosso”, a Sogester, S.A. celebrou no passado dia 05 de 
Novembro o seu 14º aniversário, com a realização de 

um conjunto de actividades em todos os seus Terminais. 

No acto de abertura, o Director Geral da empresa, Sr. Frans 
Jol, destacou o contributo da companhia durante os 14 anos 
para o desenvolvimento do sector logístico nacional, por via 
de um forte investimento em equipamentos de trabalho, 
oferta de serviços de padrão internacional, aposta na 
formação técnico-profissional dos seus colaboradores e no 
rigoroso asseguramento do cumprimento das normas sobre 
higiene e segurança do trabalho, tendo ainda destacado o 
facto de, ao longos dos 14 anos de operações portuárias 
em Angola, nunca se ter registado um nenhum acidente 
que resultasse numa fatalidade, facto que demonstra o 

comprometimento de todas as entidades que intervêm nas 
actividades diárias da empresa.

O evento, que contou com a participação de membros 
da Direcção, trabalhadores e convidados, serviu para 
anunciar a realização de várias acções enquadradas nos 
festejos da empresa, com destaque para visitas guiadas 
dos trabalhadores aos navios, de modo a aprenderem 
como são executadas as operações de carga e descarga de 
contentores e a realização de palestras sobre os cancros da 
mama e da próstata e atribuição de alguns meios de apoio 
a ex-trabalhadores da Sogester ou aos seus familiares que 
enfrentam dificuldades sociais.

Na ocasião, o Director Geral Adjunto Anatólio Barreira              
recordou aos presentes que os festejos do 14º aniversário da 
empresa ocorrem num contexto desafiador devido as limi-

SOGESTER CELEBRA O SEU 14º 
ANIVERSÁRIO
SOGESTER CELEBRATES ITS 14TH ANNIVERSARY
João Mateus  -  Gestor de Relações Laborais   Labor Relations Manager

Director Geral Frans Jol e Director Geral Adjunto Anatolio Barreira, Assistente Executiva Bruna de Sousa e Gestor de Relações Laborais Dr. João Mateus          
durante a celebração e corte do bolo do 14º aniversário da SOGESTER  
Managing Director Frans Jol and Deputy  Manager Anatolio Barreira, Executive Assistant, Bruna de Sousa and Labor Relations Manager Dr. João Mateus 
during the celebration and cake cutting of SOGESTER’s 14th anniversary
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tações sociais impostas pela pandemia 
da Covid-19, tendo exortado à imperio-
sidade do cumprimento das medidas 
de biossegurança e à vacinação de 
todos os trabalhadores e parceiros da 
Sogester, como a via mais segura de  
protecção desta doença que já causou 
muitas vítimas humanas.

Under the motto “Knowing a New 
World, but Ours”, Sogester, S.A. 
celebrated its 14th anniversary 

on November 5, with a series of activities 
carried out in all its terminals.

In the opening act, the Managing Director 
of the company Jol, highlighted the 
company’s contribution over the 14 years 
in the development of the national logistics 
sector, through a strong investment in 
work equipment, offering international 
standard services, investing in technical 
and professional training of its employees 
and an uncompromising assurance of the 
compliance with the rules on work health 
and safety, having also highlighted the fact 
that over the 14 years of port operations 
in Angola, there has never been any 
accident that resulted in a fatality, a fact 
that demonstrates the commitment of all 
intervening entities in the daily activities of 
the company.

The event, which was attended by 
members of the Management, workers 
and and guests, served to announce 
the realization of various actions framed 
in the company’s celebrations, with 
emphasis on guided visits by workers to 
ships, in order to learn how the loading 
and unloading of containers operations 
are carried out; and lectures on breast 
and prostate cancer; as well as the grant 
of some means of support to former 
Sogester workers or their families, who 
face social challenges.

On the occasion, the Deputy General 
Manager, Anatolio Barreira, reminded 
those present that the company’s 14th 
anniversary festivities take place in a 
challenging context due to the social 
limitations imposed by the Covid-19 
pandemic, having stressed the cruciality 
of complying with biosafety and the 
vaccination of all Sogester workers and 
partners, as the safest way to protect 
themselves from this disease that has 
already caused many human victims.

“14º aniversário da empresa ocorre num contexto 
desafiador devido às limitações sociais impostas 
pela pandemia da Covid-19. ”
“The company’s 14th anniversary takes place in 
a challenging context due to the social limitations 
imposed by the Covid-19 pandemic.”

Trabalhadores da SOGESTER durante a celebração do 14º aniversário
SOGESTER workers during the 14th anniversary celebration

Directores e Gestores Celebram o 14º aniversário da SOGESTER
Directors and Managers Celebrate SOGESTER’s 14th Anniversary

Trabalhadores da SOGESTER durante o acto de celebração do aniversário
SOGESTER workers during the anniversary celebration
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João Mateus  -  Gestor de Relações Laborais    Labor Relations Manager

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 
PINK OCTOBER AND BLUE NOVEMBER
Uma oportunidade para aprender!  
An opportunity to learn!

Comemorou-se no dia 19 de Outubro o dia internacional 
da luta contra o cancro de mama. Para reflectir sobre a 
efeméride e juntar-se ao esforço global de consciencia-

lização sobre os perigos da doença, a Sogester juntou os seus 
trabalhadores e convidados em duas palestras realizadas nas 
províncias do Namibe e Luanda, que tiveram como prelectoras 
as médicas Irina Jacinto e Kamya de Oliveira, respectivamente.

Durante as palestras que decorreram sob o lema “Outubro Rosa, 
o cuidado com a saúde da mulher”, os participantes, maiorita-
riamente senhoras, foram informados sobre os principais sin-
tomas da doença, factores de risco, diagnóstico, tratamento e 
principais medidas de prevenção. 

Na prelecção realizada no dia 19 de Outubro no Terminal da 
SOGESTER, na Província do Namibe, a médica especialista em 
Oncologia Drª Irina Jacinto enfatizou a necessidade do diagnós-
tico precoce da doença como medida profilática de redução do 
risco do agravamento da doença, tendo apelado aos presentes 
a libertarem-se dos preconceitos e a consultarem sempre que 
necessário os especialistas nos hospitais de referência.

Na província de Luanda, a palestra foi realizada no Hotel 
Diamante no dia 29 de Outubro. Na sua prelecção, a Dra Kamia 
de Oliveira lamentou o facto de grande parte dos casos que vão 
parar às unidades hospitalares chegarem em estágio avançado 
por falta de informação, disse ainda que apesar de ser uma 

Frans Jol, Director Geral (ao centro), Marlene Oliveira, Gestora Comercial (à esquerda) e  
Aleixo Nianga, Director de Administração e Recursos Humanos (à direita)
Frans Jol, Managing  Director (center), Marlene Oliveira, Commercial Manager (left) and Aleixo Nianga, Director of Administration 
and Human Resources (right)
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doença grave, se diagnosticada cedo, 
as chances de cura e de uma vida de 
qualidade são muito elevadas, pelo que 
exortou os participantes a praticarem o 
auto-exame de forma regular.

Sobre o Cancro da Próstata

As palestras tiveram como lema “Novem-
bro Azul, informe-se e faça o toque, ver-
gonhoso é não se cuidar”, e foram ani-
madas pelos médicos Renato Palma 
e Elizabeth Campos nas unidades de 
negócio da Boavista (província de 
Luanda) e Namibe, respectivamente. 
Considerando a importância do tema, 
os palestrantes captaram a atenção 

dos participantes dos eventos e ficou 
bem explícito o poder da informação 
no combate e prevenção da problemá-
tica do cancro da próstata.

A relevância dos assuntos fez com que 
o Director Geral da Sogester, o Sr. Frans 
Jol, prestigiasse a sessão de abertura 
da palestra realizada em Luanda, tendo 
na ocasião enfatizado que os cancros 
da mama e da próstata constituem um 
problema de saúde pública, pelo que 
apelou a todos a melhor se informa-
rem sobre as doenças em questão e a 
fazerem regularmente os exames de 
rastreio recomendados pelos médicos.

“A necessidade do diagnóstico precoce da doença 
como medida profilática de redução do risco  do  
agravamento da doença. ”
“The need for early diagnosis of the disease as 
prophylactic measure risk reduction from the 
aggravation of disease.”

Drª Elizabeth Campos durante a palestra sobre o cancro da mama     
Dr Elizabeth Campos during the lecture on breast cancer

De recordar que a prevenção e o diag-
nóstico precoce do cancro constituem 
factores fundamentais no planeamen-
to das políticas públicas dos governos. 
Em Angola, segundo dados do Instituto 
Angolano de Controlo do Cancro (IACC), 
os cancros da mama e da próstata lide-
ram as estatísticas das doenças do foro 
oncológico, registando anualmente um 
número cada vez mais crescente de 
diagnósticos positivos.

On  October 19th, the international 
day for the fight against breast 
cancer was celebrated. To 

ponder on the anniversary and join the 
global effort to raise awareness about 
the dangers of the disease, Sogester 
joined its workers and guests in two 
lectures held in the provinces of Namibe 
and Luanda, which were lectured by 
doctors Irina Jacinto and Kamya de 
Oliveira, respectively.
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During the lectures that took place under the motto ‘’Pink 
October, women’s health care’’, the participants, mostly 
women, were informed about the main symptoms of 
the disease, risk factors, diagnosis, treatment and main 
prevention measures. 

In the lecture held on October 19th at the SOGESTER Terminal 
in Namibe Province, the medical specialist in Oncology,        
Dr. Irina Jacinto, emphasized the need for an early diagnosis 

of the disease as a prophylactic measure to reduce the risk 
of worsening the disease, having appealed to those present 
to free themselves from prejudice and to be consulted 
whenever necessary by specialists in referral hospitals.

In Luanda province, the lecture was held at Hotel Diamante 
on October 29th. In her lecture, Dr Kamia de Oliveira 
bewailed the fact that a large portion of the cases that end 
up in hospitals arrive at an advanced stage due to lack 

Equipa de recursos humanos, organiza palestra sobre o cancro da mama
Human resources team organizes lecture on breast cancer

Palestra sobre o cancro da mama
Lecture on breast cancer
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of information, she also said that despite being a serious 
disease, if diagnosed early, the chances of healing and  life 
quality are very high, and she urged participants to practise 
self-examination regularly.

About Prostate Cancer

The lectures had the motto ‘’Blue November, find out and 
take the DRE (digital rectal exam), shame is not taking care 
of yourself’’, and were animated by doctors Renato Palma 
and Elizabeth Campos in the business units of Boavista 
(Luanda province) and Namibe, respectively. Considering 
the importance of the subject, the speakers caught the 
attention of the participants of the events; and the power 
of information in fighting and preventing the problem of 
prostate cancer was made very clear.

The relevance of the subjects led the Managing Director of 

SOGESTER, Mr. Frans Jol, to honor the opening session of 

the lecture held in Luanda, having at the time emphasized 

that breast and prostate cancers are a public health problem, 

and consequently, he urged everyone to be better informed 

about the diseases in question and to regularly take the 

screening tests recommended by doctors. 

Bear in mind that cancer prevention and early diagnosis are 

main factors in the governments’ public policies planning. In 

Angola, according to data from the Angolan Cancer Control 

Institute (IACC), breast and prostate cancers lead the statisti-

cs of diagnosed oncological diseases, registering an increa-

sing number of positive diagnoses annually.          

Funcionarias da SOGESTER  participam da palestra do cancro da mama     
SOGESTER employees participate in the breast cancer lecture
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VISIT OF THE DANISH AMBASSADOR TO ANGOLA

VISITA DO EMBAIXADOR DINAMARQUÊS 
EM ANGOLA

O Embaixador Dinamarquês (não residente) Tobias Rahfeld, 
bem como o Chefe Adjunto da Missão Dinamarquesa na 
África do Sul visitaram Angola, Luanda, para a cerimónia 

de acreditação com Sua Excelência o Presidente de Angola.
A visita incluiu encontros com vários empresários e também 
com a comunidade Nórdica em Angola.
Na Quinta-feira, 18 de Novembro, o Embaixador, o Vice-
Embaixador e a equipa Consular visitaram o Terminal da 
Sogester em Luanda, Angola. 
A delegação partiu sentindo-se muito inspirada e motivada pela 
equipa da Sogester e pelo seu empenho no desenvolvimento 
de plataformas globais de comércio, logística e transporte 
em Angola, bem como muito impressionada com os grandes 
projectos de Responsabilidade Social Empresarial a serem 
realizados, o que mostra o empenho da Sogester em investir 
nas comunidades em que opera. 
Sinceros parabéns à equipa Sogester pelo excelente trabalho 
que está a ser realizado. 

Embaixador Dinamarquês em Angola Tobias Rahfeld  e o  Director Geral da Sogester Frans Jol, em visita ao Terminal da Sogester em Luanda
Danish Ambassador to Angola Tobias Rahfeld and Managing Director, visiting the Sogester Terminal in Luanda

Robert Maslamoney  -    Director Regional da Maersk em  Angola    Country Manager Maersk Angola

Embaixador Tobias Rahfeld, no terminal da Sogester Boavista
Ambassador Tobias Rahfeld, at the Sogester Boavista terminal
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In week 46, the (non-resident) Danish Ambassador, as well as 
Deputy Head of the Danish Mission to South Africa, visited 
Angola, Luanda, for the accreditation ceremony with his 

Excellency the President of Angola. 
The visit included meetings with various businessman as well 
as the Nordic community in Angola. On Thursday, November 
18, the Ambassador, the Deputy Ambassador and the Consular 
team visited Sogester Terminal in Luanda, Angola. 

The delegation left feeling very inspired and motivated by 
the Sogester team and its commitment to developing global 
trade, logistics and transport platforms in Angola, as well as 
impressed by all the great Corporate Social Responsibility 
projects being done, which shows Sogester’s commitment to 
investing in the communities it operates in. 
Very heartfelt congratulations to team Sogester for all the great 
work being done. 

Embaixador  Tobias Rahfeld  e o  Director Geral da Sogester Frans Jol,  no Terminal da Sogester em Luanda
Ambassador Tobias Rahfeld and Sogester Managing Director Frans Jol, at Sogester Terminal in Luanda
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PANGUILA - UM SUPORTE PARA NOVOS 
NEGÓCIOS: CONGO CARGO
PANGUILA  - A SUPPORT FOR NEW BUSINESSES: CONGO CARGO

Foram concebidos na política organizacional novos pro-
jectos para acomodar os seus funcionários  e clientes.

O referido edifício contém: 1º Piso- uma sala de operações, 
duas salas da direcção do terminal ( Director e Director Adjunto) 
uma sala de RH, uma copa, 6 WCs de apoio, uma sala IT, uma 
sala para o HSSE, uma sala Serviços Gerais, uma sala de 
reuniões, uma sala para formação e uma sala de apoio para a 
sala de reuniões.

O piso térreo: temos um vasto refeitório, com 4 WCs de apoio, 
uma sala para assistência médica e balneário masculino e femi-
nino,  e uma cozinha.

Oportunidade de novos negócios.

Área de logística ICD: A Sogester está a fechar novos contratos 
com várias empresas, sobre o projecto de transhipment via      
terrestre, para descarga e carga de mercadorias de importação 
e exportação de contentores cheios.

New projects were conceived in the organizational pro-
jectst was conceived in the organizational policy new 
projects to accomodate its clients  and employees.

The aforementioned building contains: 1st Floor - operations     

office, two terminal management offices for the Director and 

the Deputy Director ; an HR room, a pantry, 6 toilets, an IT room, 

a room for the HSSE, a General Services room, a conference  

room, a training room a backup conference room.

The ground floor: we have a vast refectory, with 4 toilets, a room 

for the medical staff and changing rooms as well as a kitchen. 

New business opportunity.

ICD logistics area: Sogester is closing new contracts with several 

companies, on the overland transhipment project, for unloading 

and loading of import and export goods in full containers.

Luís Agostinho - Director do Terminal do ICD Panguila   ICD Panguila Terminal Director
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Edifício novo - fase de preparação  New Building - Preparation Phase  Fase de Construção  Construction Phase

Fase final   Final Phase

Entrada - Antes   Gateway - Before Entrada - Depois   Gateway - After

Edifício antigo - Antes  Old Builing Before Fase de construção do antigo edifício  Construction Phase Of the Old Builing
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ICD VIANA: PRONTA PARA UM NOVO COMEÇO
ICD VIANA: READY  FOR A NEW  START

Há quanto tempo trabalhas  na Sogester? 

Trabalho com a Sogester há nove anos.

Sendo a Sogester uma empresa conceituada no mer-
cado Angolano e parte do desenvolvimento sustentável do 
país, como manter esse prestígio em tempos críticos como 
os que vivemos hoje?

Mantendo o foco na qualidade do serviço de atendimento ao 
cliente, eficiência e segurança no trabalho. Sabemos desde  
muito cedo que a empresa são os trabalhadores por isso a 
partilha de novas técnicas de operações e tecnologia de traba-
lho sempre foi um alicerce fundamental para a continuidade .

Qual é a percepção que tem da Sogester e o que  é que   
mudou ao longo desses anos?

Ao longo dos anos os diferentes desafios têm mantido a 
empresa relevante e competitiva. Os desafios do mercado 
mantêm a gestão atenta às capacidades e limitações internas, 

sendo feitos ajustes constantes. A empresa não está estática.

Com a inauguração do novo terminal, que melhorias a 
Sogester irá proporcionar aos seus clientes e parceiros?

Com a nossa presença em mais pontos estratégicos e com 
mais serviços, procuramos atender cada vez mais a necessida-
des logísticas e operacionais dos nossos clientes e parceiros, 
estando mais próximos e mais presentes.

Quais são as expectativas do mercado para o ano de 2022?

2022 será um ano importante para o país, desde os sinais da 
mudança do valor de mercado dos productos e derivados 
de petróleo, aos impactos que o COVID-19 tem trazido nas 
indústrias e comércio em geral, aos movimentos políticos 
e fiscais que o país tem agendado. Continuaremos atentos 
ás mudanças acima e faremos os ajustes necessários para 
darmos suporte ao país e mantermos uma continuidade 
operacional saudável.

PANORAMA SOGESTER    ENTREVISTA     INTERVIEW

Director de ARH, Dr. Aleixo Nianga, no momento do corte da fita durante a inauguração oficial do terminal da SOGESTER em Viana, Via expressa
HR Director, Dr Aleixo Nianga, at the ribbon cutting during the official opening of the SOGESTER terminal in Viana, Via Express

Antonino Costa - Director Adjunto do Terminal  ICD Viana   ICD Viana Assistant Terminal Director
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“Somos um operador logístico e uma extensão do terminal da Boavista, 
daí o nome de terminal de segunda linha. Como tal temos a limitação óbvia e 
incontestável de não receber navios, porém temos a vantagem de estar  mais 
próximo dos clientes de importação/exportação (landside clients)  e oferecermos 
todos os serviços e vantagens que um terminal aduaneiro tem. ”
“We are a logistics operator and an extension of the Boavista terminal, hence 
the name of second-line terminal. As such, we have the obvious and undeniable 
limitation of not receiving ships, but we have the advantage of being closer 
to import/export clients (landside clients) and offering all the services and 
advantages that a customs terminal has.”

Quais são os serviços que o terminal da Sogester em Viana 
terá para oferecer aos seus clientes e que garantias os 
mesmos podem ter ao trabalhar convosco?

Somos um operador logístico e uma extensão do terminal da 
Boavista, daí o nome de terminal de segunda linha. Como tal 
temos a limitação obvia e incontestável de não receber navios, 
pórem temos a vantagem de estar mais próximo dos clientes 
de importação/exportação (landside clients) e oferecermos 
todos os serviços e vantagens que um terminal aduaneiro tem.

O ambiente de trabalho acarreta diferentes riscos em 
detrimento da especificidade ou a natureza do trabalho. 
Como a Sogester tem zelado pela segurança dos seus 
trabalhadores?

Temos um departamento de HSSE (Higiene Saúde e Segurança) 
a supervisionar todas as áreas e procedimentos da empresa. 
Operamos com certificações internacionais e seguimos os 
códigos e ISPS a risca. Todos os trabalhadores fazem indução 
de segurança ao entrar na empresa e têm refrescamentos 
periódicos. Para complementar essas practicas também são 
feitas campanhas de sensibilizações periódicas a todos os níveis       
sobre os perigos no ambiente de trabalho bem como doenças e 
cuidados a serem mantidos com saneamento básico.

Quais são os objectivos a curto e longo prazo para o terminal 
da SOGESTER em Viana?

O terminal de Segunda linha de Viana foi criado para atender 
as necessidades logísticas dos nossos clientes, estando mais 
próximos da considerada zona industrial de Luanda e centro 
de operações dos grandes clientes. Este é o primeiro nível de 
suporte e atendimento imediato. 

Para um período mais extenso serão acrescentadas infraes-
truturas que atenderão as necessitas dos clientes fidelizados 
(armazéns palatizados, separação e entrega de mercadoria 
por contentor faseado, entre outros). Nós entendemos que 
esse crescimento deve ser faseado e implementado para um 
atendimento directo, estando isso firmado e devidamente 
encaminhado acreditamos que os serviços, naturalmente se 
estenderam não só para os nossos clientes diretos, mas tam-
bém com os indirectos.

How  long  have you been  working  with Sogester? 

I’ve been working with SOGESTER for nine years

As Sogester is a remarkable company in the Angolan 
market and part of the country’s sustainable development, 
how  do you keep  this prestige in critical times such as those 
we live in today?

Keeping the focus on the quality of customer service, efficiency 
and safety at work. We’ve always known on that the company 
is the workers, so the sharing  new operating techniques and 
work technology has always been a fundamental foundation for 
continuity.

What is your perception of Sogester and what has changed 
over the years?

Over the years, different challenges have kept the company 
relevant and competitive. Market  challenges  keep manage-
ment meeting internal capacity and limitations, with constant 
adjustments being made. The company is not static.

With the inauguration of the new terminal, what improve-
ments will Sogester provide to its customers and partners?
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Our presence in more strategic points 
and with more services, we seek to in-
creasingly meet the logistical and opera-
tional needs of our customers and part-
ners, getting closer and more present.

What are the market expectations for 
the year 2022?

2022 will be an important year for the 
country, from the signs of change 
in the market value of oil products 
and derivatives, to the impacts that 
COVID-19 has brought on industries 
and commerce in general, the political 
and fiscal movements that the country 
has scheduled. We will continue to pay 
attention to the above changes and 
will make the necessary adjustments 
to support the country and maintain a 
healthy operational continuity.

What services will the Sogester termi-
nal in Viana have to offer its customers 
and what guarantees can they have 
when working with you?

We are a logistics operator and an exten-

sion of the Boavista terminal, hence the 
name of second-line terminal. As such, 
we have the obvious and undeniable 
limitation of not receiving ships, but we 
have the advantage of being closer to 
import/export clients (landside clients) 
and offering all the services and advan-
tages that a customs terminal has.

The work environment entails dif-
ferent risks to the detriment of the     
specificity or nature of the work. How 
has  Sogester  ensured  the  safety  of  
its  workers?

We have an HSSE (Hygiene, Health and 
Safety) department overseeing all areas 
and procedures of the company. We 
operate with international certifications 
and follow the codes and  ISPS to a 
tee. All workers security induction 
when entering the company and have 
periodic refreshments. To complement 
these practices, periodic awareness 
campaigns are also carried out at all 
levels about the dangers in the work 
environment, as well as diseases 

and care to be maintained with basic 
sanitation.

What are the short and long-term 
objectives for the SOGESTER terminal 
in Viana?

The Viana Second Line terminal was 
created to meet the logistical needs 
of our customers, being closer to the 
considered industrial zone of Luanda 
and the operations center of large 
customers. This is the first level of 
support and immediate service.

For a longer period, infrastructure will 
be added to meet the needs of loyal 
customers (palatized warehouses, 
separation and delivery of goods by 
staged container, among others). We 
understand that this growth must be 
phased in and implemented for a direct 
service, once this has been signed  and  
fully addressed, we believe that the 
services, naturally, were extended not 
only to our direct customers, but also 
to indirect ones.

Equipa técnica da SOGESTER, nomeadamente: Erasmo Bumba, Martinho Pacheco, Leonarda Martinho, Tiago Amândio e  Wilson Figueira 
SOGESTER technical team, namely: Erasmo Bumba, Martinho Pacheco, Leonarda Martinho, Tiago Amândio and Wilson Figueira
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NAMIBE: OPERAÇÃO NO SACOMAR
NAMIBE: OPERATION IN SACOMAR

O Porto do Namibe tem o seu nome registado no  livro 
dos recordes por ter sido o Porto que mais exportou 
minério de ferro em 1976 a nível mundial, com mais 

de  5 milhões de toneladas.

O ano de 2021, a nível nacional, marcou os Caminhos de 
Ferro de Moçâmedes, por ser o ano em que mais mercadoria 
foi transportada nesta via ferroviária, cerca de 1 milhão de 
toneladas de mercadoria, com especial destaque ao granito 
ao minério de ferro.

O minério de ferro tem as suas origens nas minas de 
Cassinga, na Jamba, Huila. O projecto integrado de Cassinga 
conta com as minas de Cassinga e Cateruca, apresentando 
um potencial de 15 milhões de toneladas de ferro para uma 
década de exploração.

Mais recentemente, a Sogester Namibe forneceu os serviços 

de estiva à Empresa Portuária do Namibe no seu terminal do 
Sacomar.

O objectivo foi desenhar e proceder a operação do navio 
MV Desert Dignity construído em 2016, e tem a bandeira da 
Grécia. O navio tem uma capacidade de 63.503 toneladas e 
4 gruas de navio.

Durante os 6 dias de operação, de 1 a 7 de Agosto, foram 
carregadas 61.500 toneladas de minério de ferro, numa 
média  de 10.000 toneladas por dia, sendo a maior operação 
do género  registada durante o ano de 2021.

As equipas, divididas em 4 turnos, procederam à operação 
num regime de trabalho de 24 horas, com mais de 20 ele-
mentos por turno, entre operadores de gruas e conferentes.

Para o ano de 2022, apresentam-se maiores desafios com a 
possibilidade de passagem desta actividade para o terminal 

MV Desert Dignity construído em 2016, e tem a bandeira da Grécia. O navio tem uma capacidade de 63.503 toneladas e 4 gruas de navio
MV Desert Dignity built in 2016, and has the flag of Greece. The ship has a capacity of 63,503 tons and 4 ship cranes

José Jacinto - Director do Terminal Sogester Namibe    Sogester Namibe Terminal Director
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comercial, sendo que será desenvolvida 
em moldes diferentes dos actuais.

The Port of Namibe has its name 
registered in the Books of Records 
for been the port that most ex-

ported iron ore in 1976 worldwide,   with 
more than 5 million tons.

The year 2021, and more at national          
level, it mark the Moçâmedes Railways, 
as it is the year in which more goods were 
transported on this railway, with about 1 
million tons of goods, with special em-
phasis on granite and iron Ore.

Iron ore has its origins in the Cassinga 
mines in Jamba, Huila. The Cassinga in-
tegrated project includes the Cassinga 
and Cateruca mines, with a potential of 
15 million tons of iron for a decade of 
exploration.

More recently, Sogester Namibe provided 
stevedoring services to Empresa Portuá-
ria do Namibe at its Sacomar terminal.

The objective was to design and carry 
out the operation of the MV Desert Dig-
nity ship built in 2016, and bearing the 
Greek flag. The ship has a capacity of 
63,503 tons and 4 ship cranes.

During the 6 days of operation, from the 
1st to the 7th of August, 61,500 tons of 
iron ore were loaded, at a rate of 10,000 
tons per day, the largest operation of its 
kind recorded during the year 2021.

The teams, divided into 4 shifts, carried out 
the operation on a 24-hour work schedule, 
with more than 20 elements per shift, 
including crane operators and checkers.

For the year 2022, there are greater 
challenges with the possibility of trans-
ferring this activity to the commercial 
terminal, which will be developed in a 
different way from the current one.
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SOLVO: MIGRAÇÃO DE NOVO SISTEMA OPERACIONAL
SOLVO: MIGRATION OF NEW OPERATIONAL SYSTEM

SOLVO é o novo sistema de Gestão Operacional da 
SOGESTER, um sistema robusto que integra vários 
módulos; desde Planificação de Navio, Gestão de 

Pátio, Gestão de Portaria e Facturação. Uma vez que cada um 
destes módulos foi desenvolvido de acordo com as nossas 
necessidades, isso dá-nos a possibilidade de melhorar os 
nossos processos internos e a qualidade do serviço prestado 
aos nossos clientes. O novo sistema teve o seu início efectivo 
no dia 01 de Agosto de 2021, com implementação gradual de 
cada modulo, envolvendo os departamentos de Operações, 
Finanças, comercial e IT. 

O SOLVO também nos dá facilidade de integração com 
outros sistemas em uso na nossa empresa, O Departamento 
de Tecnologias de Informação em estreita colaboração com 
outros departamentos e prestadores de serviços trabalham 
na integração com o Sistema de pesagem (VGM), Sistema de 
Monitorização de contentores Frigoríficos (RTE), Sistema de 

Automação do Portão, RDT, Sistema de Gestão Financeira IFS, 
Sistema de Pagamento Multicaixa, entre outros. Além disso, 
para os nossos clientes e parceiros, estamos em processo 
de integrações com os sistemas da Autoridade Portuária, 
Alfandegas, Linhas de Navegação e a inclusão do Portal do 
Cliente que vai dar aos nossos clientes a possibilidade de 
tratar dos seus processos - facturação, Pagamento e emissão 
de Pré-gate a partir do seu escritório.

O Solvo foi uma aposta tecnológica da Direcção da 
SOGESTER, pensando principalmente na modernização do 
nosso terminal e na comodidade dos nossos clientes. 

O Departamento de Tecnologias de Informação da 
SOGESTER está envolvido em vários projectos tecnológicos 
e o Projecto SOLVO traz consigo vários desafios que levaram 
a um empenho total de toda a equipa de TI e sem esquecer 
a colaboração de todos os departamentos e o suporte 
incondicional da nossa DIRECÇÃO GERAL.

Terminal da SOGESTER na Boavista   
SOGESTER Terminal in Boavista

João Guimarães -  Coordenador de Aplicações de TI    IT Applications Coordinator
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SOLVO is SOGESTER’s new Operational Management 
system, a robust system that integrates several mo-
dules, such as Ship Planning, Yard Management, Gate 

Management, and Billing. Since each of these modules was 
developed according to our needs, this gives us the     pos-
sibility to improve our internal processes and the quality of 
service to our customers. The new system had its effective 
start on the 1st of August of the current year, with the gradual 

implementation of each module, involving the Operations, 
Finance, commercial, and IT departments.

SOLVO also gives us ease of integration with other systems in 
use in our company. The Information Technology Department 
in close collaboration with other departments and service 
providers doing the integration with the Weighing System 
(VGM), System of Monitoring of Refrigerator Containers (RTE), 
Gate Automation System, RDT, IFS Financial Management 

Estrutura metálica de apoio aos contentores frigorificos  
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System, Multicaixa Payment System, and others. Also, for our 
customers and partners we are in the process of integrations 
with the systems of the Port  Authority, Customs, Shipping 
Lines and the inclusion of  the Customer Portal that will give 
our customers the possibility of handling their processes - 
Invoicing, Payment and issuance of Pre-gate from their office.

Solvo was a technological bet of SOGESTER’s Management, 
thinking mainly about the modernization of our terminal 

and the convenience of our customers. SOGESTER’s   
Information Technology Department is involved in several 
technological projects and the SOLVO Project brings with 
it several challenges that led to a total commitment of the 
entire IT team, without forgetting the collaboration with all 
departments and the unconditional support of our General 
Managers.

  Metallic structure to support refrigerated containers
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Chegada das nossas novíssimas gruas ao nosso Terminal de Luanda, 
ambas as gruas foram descarregadas em segurança e transferidas para 
o técnico para a preparação final antes de entrar em acção.

 Com a chegada das duas novas gruas MHC800 (as maiores desta parte do 
continente) o nosso terminal irá prestar um melhor serviço ao nosso cliente! 

Arrival of two brand new cranes in our Luanda Terminal, both 
cranes were safely discharged and moved to technical for the final 
preparation before getting into action.

 With the arrival of the two new MHC800 cranes (biggest in this part of the 
continent) our terminal will provide better service to our customer!

PANORAMA SOGESTER

Vladislav Lynkin -  Director de TI/IT Manager  
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NETWORK Cocktail
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Parceiros, clientes e funcionários Sogester
Partners, customers and Sogester employees

Parceiros, clientes e funcionários Sogester
Partners, customers and Sogester employees
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Parceiros, clientes e funcionários Sogester
Partners, customers and Sogester employees

Parceiros, clientes e funcionários Sogester
Partners, customers and Sogester employees

Parceiros, clientes e funcionários Sogester
Partners, customers and employees Sogester

NETWORK Cocktail
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Parceiros Sogester
Sogester Partners

Pinto Basto e CMA
Pinto Basto and CMA

Mercado Mangolé
Mangolé Market

Parceiros Sogester
Sogester Partners

Newaco  e Sogester
Newaco and Sogester

Angoalissar e Sogester
Angoalissar and Sogester
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 CMA
 CMA

 Parceiros Sogester
 Sogester partners

Rangel e Clientes Sogester
Rangel and Sogester Clients

Parceiros Sogester
Sogester Partners

Parceiros Sogester
Sogester Partners
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OLICARGO TRANSPORT & LOGISTICS: INFORMATION CONTAINERS? 
YES, IT’S POSSIBLE … KEEP IT SIMPLE!

OLICARGO TRANSPORT & LOGISTICS:  CONTENTORES 
DE INFORMAÇÃO? SIM, É POSSÍVEL… KEEP IT SIMPLE!

Prestes a celebrar 35 anos de vida, reconhecida como um 
Player de referência global no universo dos Transportes 
e Logística e com um forte posicionamento e reputação 

em África – nomeadamente em Angola, a Olicargo continua 
a afirmar-se pela constante evolução, crescimento e aposta 
em áreas e factores cruciais para a conquista da preferência 
e confiança dos seus parceiros. Com escritórios e centros 
logísticos próprios em Portugal, Angola, Moçambique e 
China, gerindo aproximadamente 100.000 m2 de armazém e 
uma estrutura de recursos humanos que já ultrapassa as 350 

pessoas, asseguramos as operações logísticas, aduaneiras e 
de transportes (por via aérea, marítima e terrestre), de A a Z, 
de grandes empresas de renome nacional e internacional, de 
e para todo o mundo, 365 dias por ano. Além das pessoas 
que constituem, decisivamente, o elemento-chave de toda 
e qualquer parceria, dispomos das infra-estruturas, meios, 
equipamentos e por último, – mas    muito e cada vez mais 
importante e diferenciador – da tecnologia necessária para 
garantir a eficácia do serviço prestado, do processo mais 
simples à operação mais complexa e desafiante. Orgulhamo-

Consigo, à distância de um clique, aqui e no mundo, por terra, mar e ar, 365 dias por ano – porque uma verdadeira 
parceria não tem pausas!
By your side, just a click away, right here and in the whole wide world, by road, sea and air, 365 days a year, because a true 
partnership has no breaks! 

José Nunes -  Director Geral da Olicargo    Managing Director of Olicargo



39

 PANORAMA SOGESTER

nos de estar, também  nesta vertente, 
na Linha da Frente.  

Para tal, investimos continuamente no 
desenvolvimento, 100% interno, de  
um Sistema de Informação totalmente 
pensado, desenhado e construído para 
o Cliente, de acordo com as suas neces-
sidades e exigências. 

Falamos do KIS – KEEP IT SIMPLE –   
inicialmente criado para satisfazer as 
necessidades do mercado Africano, 
com especial foco em Angola e 
hoje replicado para todas as nossas 
geografias. Trata-se de um portal onde 
o nosso parceiro,  através de um login 
pessoal, acede à sua área exclusiva e 
encontra toda a informação acerca dos 
seus embarques e projectos em curso.  
Desde o estado da carga ao histórico 
de serviços, documentação relevante, 
extractos, chat para exposição de 
questões… através de um simples  
clique, de forma imediata e em tempo 
real o Cliente fica completamente 
actualizado. 

Numa era cada vez mais  tecnológi-
ca, em que a informação é um bem 
tão precioso e decisivo para o sucesso 
dos negócios, temos de inovar perma-
nentemente. Antecipar necessidades, 
prever tendências e criar soluções. 

Tudo em prol do aumento da capa-
cidade de resposta, simplificação de 
processos, agilização dos mesmos, 
redução da probabilidade do erro hu-
mano e, consequentemente, maior 
eficácia, rentabilidade e mais   tempo 
para o foco na relação com o Cliente. 

Porque acreditamos convictamente 
que só “mergulhando” na realidade do 
nosso parceiro, “navegando” e  vivendo-
-a por dentro, conseguimos melhorar 
continuamente o nosso serviço e po-
tenciar o sucesso do seu negócio. 

“Consigo, à distância  de 
um clique, aqui e  no mundo, 
por terra, mar e ar, 365 
dias por ano, … porque uma  
verdadeira parceria não 
tem  pausas! ”
“By your side, just a click 
away, right here and in 
the whole wide world, over 
road, sea and air, 365 days 
a year, … because a true 
partnership has no breaks!”

E isso só se consegue alimentando essa 
relação diariamente. 

Resultado desta forma de estar é a con-
quista e fidelização de fortes parcerias 
nas mais diversas indústrias-chave do 
mercado. Do alimentar e bebidas ao 
agronegócio, moda, automóvel, aero-
náutica, metalomecânica, construção, 
electrónica, Farmacêutica, Óleo e gás, 
alto valor, entre outras. A nossa respos-
ta? Consolidar o posicionamento de 
liderança naquilo que já fazemos bem e 
continuar a apostar em novas áreas nas 
quais acreditamos que podemos fazer a 
diferença, porque a evolução acontece 
fora da  zona de conforto. 

Onde é que nos vemos no  futuro? Ci-
tando as palavras do nosso CEO, Paulo 
Salgado, “a transportar para Marte”, por-
que para quem acredita, “nem mesmo o 
céu é o limite”!
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About to celebrate 35 years, Olicargo is recognized as a 
global reference player in the Transport and Logistics 
world. With a strong positioning and reputation in 

Africa, particularly in Angola, Olicargo continues to assert itself 
by the constant evolution, growth and investment in key fields 
and factors in order to achieve the preference and confidence 
of its partners. Olicargo has its own offices and logistics centers 
in Portugal, Angola, Mozambique and China. Currently we 
manage approximately 100,000 m2 of warehouse and a human 
resources structure that already exceeds 350 employees. We 
ensure logistics, customs and transport operations (by air, 
sea and road) 365 days a year, from any place on the globe 
to any location worldwide, no matter how big your company 
is, even if it is nationally and internationally renowned. 
Besides our people, who are absolutely the key element of 
any partnership, we also have infrastructures, resources, 
equipment and – last but not least – one of the most important 
and differentiating factors nowadays, the latest technology, 
to ensure a service effectiveness provided from the simplest 
process to the most complex and challenging operations. We 
are proud to be ahead of the game also in this field. For that 
purpose, we keep investing in developing a 100% internal 
information system, totally planned, designed and built for the 
customer, according to their needs and requirements. We are 
talking about the platform KIS – KEEP IT SIMPLE – created to 
meet the needs of the African market, with a special focus on 
Angola, and today replicated across all of our geographies. On 
this portal, through a personal login, our partner can access 
their exclusive area and find all the information about their 

shipments and ongoing projects. From cargo status to service 
history, relevant documentation, extracts, a chatbot to provide 
customer support … in one click, the customer gets fully 
updated in real time. Facing an increasingly technological era, 
where information is such a precious and decisive asset for 
business success, we have been forced to innovate ourselves 
permanently. To anticipate needs, to predict trends and to 
create solutions. Always aiming to increase responsiveness, 
to simplify and streamline processes, to reduce the chances of 
human error and, consequently, to achieve greater efficiency, 
profitability and to have more time to focus on the relationship 
with the Customer. Because we strongly believe that only by 
“diving” into our partner’s reality, “navigating” and living it from 
within can we continuously improve our service and enhance 
the success of your business. This can only be achieved by 
feeding this relationship on a daily basis. 

Our attitude results in the conquest and retention of strong 
partnerships in the most various key industries in the market 
– food and beverage, agrobusiness, fashion, automotive, 
aeronautics, metalworking, construction, electronics, pharma, 
oil & gas, High Value, among others. What’s our answer 
towards these challenges? To consolidate our leadership 
position concerning what we already do well and to continue 
to invest on new fields in which we believe we can make a 
difference, because evolution happens outside the comfort 
zone. Where do we see ourselves in the future? To quote our 
CEO, Paulo Salgado, “transporting to Mars”, because for those 
who believe, “not even the sky is the limit”!
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FRESMART: ESTÁ EMPENHADA  EM  
FORNECER AOS SEUS CLIENTES PRODUTOS 
DE QUALIDADE
FRESMART: IS COMMITTED TO PROVIDING QUALITY 
PRODUCTS TO ITS CLIENTS
Com os  mais elevados padrões alimentares, contribuindo para a saúde e bem estar das comunidades onde se 
situam as 24 Lojas com esta insígnia.
With the highest dietary standards, contributing to the health and well-being of the communities where 
the 24 stores with this insignia are located.

Isabel Capacho  -   Directora de Marketing Grupo Newaco   Marketing  Director Newaco group 

O lema da Fresmart é fornecer produtos de qualidade, 
nutritivos e saudáveis, alimentos que ajudam os nossos 
clientes a sentirem-se felizes e seguros. Os alimentos são 

uma necessidade universal. Independentemente da cultura, as 
familias e amigos reuném-se à mesa para partilhar refeições. 

Olhamos para os alimentos como um aspecto aglutinador das 
nossas rotinas diárias, não apenas para satisfazer necessidades, 
mas também como um veículo para a felicidade e equilibrio de 
clientes e dos seus agregados familiares. Somos especilistas em 
importar e distribuir os mais variados produtos alimentares, 

Equipa de trabalhadores da Fresmart    
Fresmart team of workers
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frescos, congelados e produtos de grande consumo.

Como parte da sua estratégia de crescimento, a Fresmart investiu 
e desenvolveu  a Produção Nacional, aliada ao Programa do 
Executivo de Apoio à Produção, Substituição das Importações e 
Diversificação das Exportações (Prodesi).  A produção de banana 
nacional em Fazenda própria é um bom exemplo. Além da 
criação de emprego na região, permite abastecer todas as Lojas 
Fresmart de banana de grande qualidade, a um preço acessivel.

Aliás, um importante incentivo à Produção Nacional passa pelo 
posicionamento da Fresmart que tem como objectivo absorver 
muita da produção de frutas e legumes de pequenas e médias 
explorações agricolas, permitindo-lhes garantir rendimento 
extra que contribua para o sustento da familia, entrando num 
circulo virtuoso de autosuficiência.

A Fresmart faz parte do Grupo Newaco. Originário de Luanda, o 
Grupo Newaco cresceu exponencialmente e evoluiu para ser o 
distribuidor lider de alimentos congelados em Angola.  Garan-
timos que os nossos elevados padrões de aprovisionamento, 
embalagem e armazenamento proporcionam os melhores 
produtos alimentares a preços acessiveis. O foco na qualidade 
e na entrega, de produtos oriundos de várias partes do Mundo, 
ajudou-nos a alcançar uma posição de liderança no mercado 
alimentar em Angola.

Actualmente a Newaco é especializada no comério de produtos 
congelados e refrigerados, como carne bovina, suina, aves e 
marisco. Oferecemos também uma ampla variedade de frutas 
e vegetais frescos. A origem dos produtos que comercializamos 

é global. Todo o nosso procurement assenta em produtos que 
são seleccionados criteriosamente a partir de paises na América 
do Sul, América do Norte, União Europeia, Austrália e Nova 
Zelândia. Também o nosso público alvo é abrangente, desde 
grossistas, semi-grossistas, retalhistas e canal Horeca, bem 
como as nossas lojas Fresmart e Fresmart Express.

Com um foco diligente na qualidade, consistência, preço 
acessível e excelente serviço, o Grupo Newaco conquistou com 
sucesso a confiança dos seus clientes. Para tal contribuiram os 
seus pontos fortes: Mais de 55 instalações de armazenamento 
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e distribuição, mais de 100 veiculos dedicados à operação 
logistica e aproximadamente 25.000 toneladas de capacidade 
em instalações de armazenamento de congelados. Com 
mais de 10.000 contentores a serem recebidos anualmente, 
a componente logística é de uma importância vital. O nosso 
departamento de logística é composto por uma equipa 
dedicada, equipada com uma importante frota de veiculos de 
entrega e uma rede de distribuição global, permitindo atingir o 
objectivo de entregar no mesmo dia em que recepcionamos o 
artigo, perservando todos os nutrientes dos alimentos.

A Fresmart é a cadeia de retalho que aporta todo este know-
how e o coloca ao serviço do cliente. Acreditamos firmemente 
que um cliente feliz volta e dá referências positivas a nosso 
respeito a amigos e familiares. O respeito pelas expectativas 
dos nossos clientes é sempre a nossa maior prioridade, 
apresentando o melhor rácio custo-beneficio nas propostas 
comerciais que temos nas nossas Lojas.

Também ao nivel da inovação, o investimento feito em 
produtos de marca própria – marcas Sanodia, Oceano, Familia 
Feliz e Feliz Dia – permite à Fresmart processar produtos de 
grande qualidade em instalações próprias. Todos os produtos 
alimentares de marca própria são selados a vácuo, o que 
mantém o produto hermeticamente protegido durante o seu 
armazenamento.

A Fresmart conta com uma equipa de profissionais em que a 
dedicação ao cliente é partilhada. Encorajamos um ambiente 
de trabalho saudável, honesto, digno de confiança, em que 
os colaboradores são integrados na família Newaco. O nosso 
sucesso assenta em pilares fundamentais: liderança, visão 
e missão claras, metas inteligentes, planeamento, trabalho 

em equipa, pesquisa, conhecimento, experiência e encontrar 
soluções.

Os objectivos futuros da Fresmart passam por: Manter o nivel 
de excelência nos serviços que prestamos aos nossos clientes; 
Aumentar a familia Newaco através de um recrutamento 
ambicioso; Treinar, desenvolver e melhorar as nossas equipas; 
Expandir a nossa rede de distribuição e, naturalmente, 
Optimizar os processos de negociação na compra de produtos 
aos nossos fornecedores globais.

Desde o inicio da sua actividade que, o Grupo Newaco e a 
Fresmart em particular, procuraram contribuir para a história 
do crescimento de Angola e conscientemente ser uma força 
motriz na sua economia. Somos um grupo em crescimento 

“Os objectivos futuros da Fresmart passam por: Manter o nível de excelência 
nos serviços que prestamos aos  nossos  clientes;  Aumentar a família Newaco 
através de um recrutamento ambicioso; Treinar, desenvolver e melhorar 
às nossas equipas; Expandir a nossa rede de distribuição e, naturalmente, 
Optimizar os processos de negociação na compra de produtos aos nossos 
fornecedores globais. ”
“Fresmart’s future objectives include: Maintaining the level of excellence in 
the services we provide to our customers; Grow the Newaco family through 
ambitious recruitment; Train, develop and improve our teams; Expand our 
distribution network and, naturally, Optimize negotiation processes when 
purchasing products from our global suppliers.”
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com fortes credenciais financeiras e lideres nos principais 
rácios de investimento. Procuramos criar mais opções de 
emprego em Angola e propiciar aos nossos colaboradores 
a oportunidade de crescer profissionalmente, enquanto 
fidelizamos a nossa carteira de clientes. O nosso crescimento 
é alcançado com base nos nossos valores fundamentais de 
integridade, segurança e excelência.

Num passado recente, desenvolvemos estrategicamente as 
nossas instalações comerciais, de distribuição e de armazena-
mento de última geração, equipadas para corresponder às ex-
pectativas de clientes e parceiros comerciais, actuais e de futuro. 

A Fresmart compromete-se a investir num crescimento sus-
tentável, criando valor para esta fantástica nação e melhoran-
do a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Fresmart’s motto is to provide quality, nutritious and he-
althy products, foods that help our customers feel happy 
and safe. Food is a universal need. Regardless of culture, 

families and friends gather around the table to share meals. 
We look at food as a binding aspect of our daily routines, not 
only to satisfy needs, but also as a vehicle for the happiness 
and balance of customers and their households. We are spe-
cialists in importing and distributing the most varied food, 
fresh, frozen and consumer products.

As part of its growth strategy, Fresmart invested in and develo-
ped National Production, together with the Executive Program 

for Support to Production, Import Substitution and Export Di-
versification (Prodesi). The production of national bananas in 
their own farm is a good example. In addition to creating jobs 
in the region, it allows all Fresmart stores to be supplied with 
high quality bananas at an affordable price.

In fact, an important incentive to National Production involves 
the positioning of Fresmart, which aims to absorb much of the 
fruit and vegetable production of small and medium-sized far-
ms, allowing them to guarantee extra income that contributes 
to the sustenance of the family, entering a virtuous circle of 
self-sufficiency.

Fresmart is part of the Newaco Group. Originally from Luanda, 
Grupo Newaco has grown exponentially and evolved to be the 
leading frozen food distributor in Angola. We ensure that our 
high standards of sourcing, packaging and storage provide the 
best food products at affordable prices. The focus on quality 
and delivery of products from various parts of the world hel-
ped us to reach a leading position in the food market in Angola.

Newaco is currently specialized in the trade of frozen and re-
frigerated products, such as beef, pork, poultry and seafood. 
We also offer a wide variety of fresh fruits and vegetables. The 
origin of the products we sell is global. All our procurement is 
based on products that are carefully selected from countries in 
South America, North America, European Union, Australia and 
New Zealand. Our target audience is also comprehensive, from 
wholesalers, semi-wholesales, retailers and the Horeca chan-
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nel, as well as our Fresmart and Fresmart 
Express stores.

With a diligent focus on quality, consis-
tency, affordable price and excellent 
service, Grupo Newaco has successfully 
earned the trust of its customers. Its 
strengths contributed to this: More than 
55 storage and distribution facilities, 
more than 100 vehicles dedicated to the 
logistical operation and approximately 
25,000 tons of capacity in frozen stora-
ge facilities. With over 10,000 containers 
being received annually, the logistical 
component is of vital importance. Our 
logistics department is composed of a 
dedicated team, equipped with an im-
portant fleet of delivery vehicles and a 
global distribution network, allowing 
us to achieve the goal of delivering the 
same day we receive the item, preser-
ving all the nutrients in the food.

Fresmart is the retail chain that brings all 
this know-how and places it at the cus-
tomer’s service. We firmly believe that a 
happy customer comes back and gives 
positive references about us to friends 
and family. Respect for our customers’ ex-
pectations is always our highest priority, 
presenting the best cost-benefit ratio in 
the commercial proposals we have in our 
stores.

Also in terms of innovation, the invest-
ment made in private label products – Sa-
nodia, Oceano, Familia Feliz and Feliz Dia 
brands – allows Fresmart to process high 
quality products in its own facilities. All 
private label food products are vacuum 
sealed, which keeps the product herme-
tically protected during storage.

Fresmart has a team of professionals 
whose dedication to the customer is 
shared. We encourage a healthy, ho-
nest, trustworthy work environment in 
which employees are integrated into the 

Newaco family. Our success is based on 
fundamental pillars: leadership, clear vi-
sion and mission, intelligent goals, plan-
ning, teamwork, research, knowledge, 
experience and finding solutions.

Fresmart’s future objectives include: 
Maintaining the level of excellence in the 
services we provide to our customers; 
Grow the Newaco family through am-
bitious recruitment; Train, develop and 
improve our teams; Expand our distri-
bution network and, naturally, Optimize 
negotiation processes when purchasing 
products from our global suppliers.

Since the beginning of its activity, the 
Newaco Group and Fresmart in particu-
lar, have sought to contribute to the his-
tory of growth  of Angola and consciou-
sly be a driving force in its economy. We 

are a growing group with strong finan-
cial credentials and leaders in key invest-
ment ratios. We seek to create more em-
ployment options in Angola and provide 
our employees with the opportunity to 
grow professionally, while retaining our 
customer base. Our growth is achieved 
based on our core values of integrity, sa-
fety and excellence.

In the recent past, we have strategically 
developed our state-of-the-art commer-
cial, distribution and storage facilities, 
equipped to meet the expectations of 
current and future customers and busi-
ness partners.

Fresmart is committed to investing in 
sustainable growth, creating value for 
this fantastic nation and improving the 
quality of life of its citizens.
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SOGESTER S.A, PARCEIRO FIEL
SOGESTER S.A., FAITHFUL PARTNER

A Cooperação da Empresa Sogester S.A no Projecto Kimbo Liombembwa tem surtido efeito na reintegração física e 
psicológica das famílias, particularmente as crianças que vivem esse dilema. Em 2021, realizou-se a 68ª campanha 
e mais uma vez os resultados foram satisfatórios. Foram seleccionados novos casos. Embarcaram 38 crianças  para 

tratamento e chegaram outras 15. 

A Direcção da Empresa Sogester encoraja as outras instituições a participarem nas acções sociais em prol das famílias 
(crianças). 

Equipa de médicos da organização FRIEDENSDORF na Alemanha, a chegada com as crianças do projecto Kimbo Liombembwa, no aeroporto 4 de Fevereiro
Team of doctors from the organization FRIEDENSDORF in Germany, the arrival with the children of the Kimbo Liombembwa project, at the airport 4 de Fevereiro

Crianças do Projecto Kimbo Liombembwa depois do desembarque e a 
caminho da casa de passagem
Children from the Kimbo Liombembwa Project after disembarkation and on 
their way to the halfway house

Recepção das crianças e acomodação das mesmas 
Children’s reception and accommodation

Sonia Agostinho  -  Gestora de Relações Internacionais e Resposabilidade Social    International Relations and Social Responsibility Manager
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The cooperation of Sogester S.A. company with the Kimbo Liombembwa Project has had great impact on physical and 
psychological reintegration of families, especially the children who are facing this dilemma. 2021, the 68th campaign was held, 
and once again the results were satisfactory, new cases were selected, were 38 children  going for treatment in Germany, and 

other 15 have returned after a year treatment in Germany.

The Sogester Company Management encourages other institutions to participate in social actions for the sake of the families 
(children).

Recepção das crianças no aeroporto, embarque das mesmas nos autocarros a caminho das casas de passagem
Reception of children at the airport, boarding them on buses on the way to the transit houses

Yolanda Viegas no auxilio das crianças a descer 
dos autocarros para a partida para a Alemanha

Yolanda Viegas helping the children to get off the 
buses for the departure to Germany

Equipa dos projectos sociais da SOGESTER em  
companhia do padrinho do Projecto, Director Luis Agostinho

SOGESTER social projects team in
company of the Project’s sponsor, Director Luis Agostinho

Crianças do projecto Kimbo Liombembwa em retorno às suas famílias 
Children of the Liombembwa kimbo project in returning  to their families 
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 Momento de partida das crianças para tratamento na Alemanha   
Children’s departure moment for treatment in Germany

Yolanda Viegas, auxiliando uma das crianças à 
chegada à casa de passagem

Yolanda Viegas, helping one of the children to arrive at 
the transit house

Crianças e a equipa medica no momento de partida para a Alemanha
Children and medical staff on departure to Germany
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Sonia Agostinho e Dinis dos Santos a encaminhar as crianças a chegada do aeroporto
Sonia Agostinho and Dinis dos Santos directing the children to the airport

Momento de despedida dos médicos da organização FRIEDENDORF de regresso a Alemanha
Farewell moment for doctors from the FRIEENDORF organization back to Germany
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SOGESTER OFERECE MEIOS PARA APOIO SOCIAL
SOGESTER OFFERS MEANS FOR SOCIAL SUPPORT

Três ex-trabalhadores da Sogester ou os seus familiares, foram agraciados 
com motorizadas, vulgo Kupapatas, numa iniciativa que se enquadrou nos 
festejos do 14º aniversário da empresa, e surgiu da necessidade de prover 

meios de apoio para os beneficiários face às enormes dificuldades sociais que 
enfrentam após terem cessado os seus vínculos laborais com a empresa.

Foram beneficiários os senhores Américo Chaves da Costa - antigo trabalhador, e 
os filhos dos malogrados senhores Januário Lima e Artur Castro Maiala. Na curta 
cerimónia que marcou a entrega dos meios e que contou com a presença de 
membros da Direcção Geral mormente, Director Geral e Director Geral Adjunto 
e membros da Comissão Sindical, os beneficiários agradeceram o singelo gesto 
de responsabilidade social da Sogester e reconheceram a importância de que se 
revestem tais meios na mitigação de algumas dificuldades sociais que enfrentam.

João Mateus  -  Gestor de Relações Laborais    Labor Relations ManagerG...............

Familiares de funicionários e ex-funcionários recebem apoio da Sogester
Relatives of employees and former employees receive support from Sogester

A satifação dos beneficiários
Beneficiary satisfaction
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Three former Sogester workers or their families were 
granted motorbikes, AKA Kupapatas, in an initiative that 
was part of the company’s 14th anniversary celebrations, 

which arose from the need to provide support for beneficiaries 
given the enormous social difficulties they face after their 
employment has ended.

The beneficiaries were Mr. Américo Chaves da Costa – former 
employee – and the children of the late Mr. Januário Lima and 
Mr. Artur Castro Maiala. In the short ceremony that marked 
the donations – which was attended by members of the 
General Management, including the Managing Director and 
the Deputy Managing Director and members of the Trade 
Union Commission – the beneficiaries thanked Sogester for 
the simple gesture of social responsibility and recognized 
the importance of such action in relieving some of the social 
burdens they face.

Frans Jol, faz doação de bens
Frans Jol, donates goods

A satifação dos beneficiários
Beneficiary satisfaction
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Olá! É realmente uma honra ser destaque no Panorama. 
Um pouco inesperado, devo dizer, obrigado Sr. Frans 
Jol pela oportunidade de me apresentar formalmente à 

família Sogester. Provavelmente já me conhecem, dado que fiz 
alguns biscoitos (esperemos, saborosos) para a Sogester para o 
seu 14º aniversário.

Então, como é que fui parar a Angola? E porquê que comecei a 
fazer biscoitos de design personalizado?

Para começar, deixem-me contar uma pequena história sobre 
mim: O meu nome é Ai Kyen – também conhecida como 
Kyennie – e sou da Malásia. Antes de vir para Angola em Janeiro 
de 2021, trabalhava para a Etihad Airways em Abu Dhabi, 
Emirados Árabes Unidos, desde 2007.

Por quê Angola?

Ter a oportunidade de morar nos Emirados Árabes Unidos foi 
um privilégio e ensinou-me o significado de  “Zona de conforto, 
vida de conforto”. Porém, depois de tanto tempo no Médio 
Oriente, o meu marido e eu começámos a conversar sobre 
uma vida noutro lugar, de preferência uma vida aventureira e 
desafiante.

O meu marido trabalha para a Svitzer, a empresa de reboques 
que faz parte da Maersk. Depois de ter manifestado a sua 
intenção internamente, surgiu a oportunidade de assumir 
um cargo em Angola. Uau, era exactamente aquilo de que 
estávamos à procura, mas ainda assim um grande tiro no 
escuro. Significaria que eu teria que largar o meu emprego e 
às vezes, quando pensava nisso, ficava muito ansiosa. Ainda 
assim, durante um jantar Italiano olhámo-nos, brindámos e eu 

disse ao meu marido: “Vamos lá! Nunca se sabe quando é que 
uma oportunidade destas pode surgir novamente!”. Um ano e 
meio depois e aqui estamos!

Por quê  biscoitos  personalizados?

Depois de ter tomado a decisão de me mudar para Angola, 
também comecei a pensar no que viria a seguir para mim. Não 
quero ser apenas uma “Dona de Casa”. Durante as viagens de 
negócios do meu marido a Angola, antes da nossa mudança 
permanente, pedi-lhe que prestasse muita atenção ao menu 
dos cafés ou para ver / ouvir aquilo de que os locais gostavam. 
Ele percebeu que a população local gostava muito dos seus 
cafés e doces. Bem, na verdade, qualquer coisa doce! ;-) Depois 
de fazer algumas pesquisas, estava cada vez mais convencida de 

TRABALHO E 
PAIXÃO EM 
BISCOITOS
WORK  AND 
PASSION IN 
COOKIES
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que fazer biscoitos personalizados seria um nicho em Luanda. 

Fiquei super animada com a ideia e comecei a ansiar por me 
mudar para Angola. Agora que estou aqui, pus essa visão em 
práctica e lancei oficialmente o Kookies by Kyennie. 

A minha jornada

Como me tornei conhecida?

No início, comecei a trazer biscoitos para as festas de amigos 
em casa, distribuindo aos colegas do meu marido e também 
aos vizinhos. Felizmente para mim, o feedback geral foi 
impressionante. E foi assim que, simplesmente de boca em 
boca, recebi a minha primeira encomenda de biscoitos em Abril!

Gosto de desafios e sendo perfeccionista é preciso muita práctica 
para fazer os biscoitos ‘’certos’’. Passa muita coisa pela minha 
mente quando estou sentada no meu estúdio. São muitos ou 
poucos detalhes? Qual é a aparência da paleta de cores? Essa 
adição vai prejudicar o efeito da decoração? Como resolver o 
tingimento ou evitar crateras? Como evitar bolhas de ar? Além 
disso, tive de fazer experiências para encontrar a melhor receita 
de biscoitos e o design de decoração mais bonito. No geral, é 
um exercício demorado que exige muito esforço, mas para mim 
isso não é um problema: eu amo mesmo o que faço e quando 
estou a decorar até chamo de ‘’sessão terapêutica’’!

Outro desafio em Angola é a disponibilidade de ingredientes 
de alta qualidade. Por exemplo, em vez de usar clara de ovo na 
minha receita de cobertura glacé, uso um produto premium em 
pó de merengue, que importo do exterior. No entanto, também 
visito vários supermercados em Luanda regularmente para 
apoiar a produção de origem local.

Quando as pessoas pensam em biscoitos, elas pensam em algo 
doce. Os biscoitos significam felicidade, os biscoitos trazem 
alegria. Imagine que pode presentear uma pessoa querida 
com um biscoito personalizado que lhe traga boas lembranças! 
Todos os meus biscoitos com sabor de baunilha são feitos à 
mão e eu preparo-os de acordo com o gosto dos clientes. Cada 
biscoito decorado representa uma história diferente e gostaria 
de ajudar os meus clientes a celebrar a sua ocasião especial 
através dos biscoitos.

É mais fácil falar do que fazer, embora esteja feliz por ter 
saído da minha zona de conforto para tornar isso realidade. 
Estou super empolgada por ter encontrado algo pelo qual 
sou apaixonada e por ser capaz de satisfazer os desejos das 
pessoas com gulodices. Até agora, nunca olhei para trás, então 
junte-se a mim nesta jornada! Pode seguir-me no Instagram @
kookiesbykyennie

Hi! It is truly an honor to be featured in Panorama. A bit 
unexpected I must say. Thank you Mr. Frans Jol for the 
opportunity to introduce myself formally to the Soges-

ter family. You might already ‘know’, me since I have baked 
some (hopefully tasty) cookies for Sogester’s 14th anniversary.

So how did I end up in Angola? And why did I start making 
custom designed cookies?

To start, let me tell you a little story about me: My name is Ai 
Kyen, AKA Kyennie, and I am from Malaysia. Before coming to 
Angola in January 2021, I had been working for Etihad Airways 
in Abu Dhabi, UAE, since 2007.
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Why Angola?

Having had the opportunity to live in the UAE was a privilege 
and it taught me “Comfort Zone, Comfort Life”. However, after 
such a long time in the Middle East, my husband and I started 
talking about a life somewhere else, preferably an adventurous 
and challenging one.

My husband works for Svitzer, the towage company which is 
part of Maersk. After making his intentions clear internally, the 
opportunity arose to take on a position in Angola. Wow, that 
was exactly what we were looking, for but still quite a big step 
into the dark. It would mean I would have to quit my job and 

at times, when I thought about that, it made me very anxious. 
Still, over an Italian dinner we looked at each other, clinked our 
glasses and I said to my husband: “Let’s do it! You never know 
when such an opportunity will present itself again!”. Fast forward 
1.5 years and here we are!

Why custom designed cookies?

After having made the decision to move to Angola, I also started 
thinking about what would be next for me. I do not want to be 
just a “Dona de Casa”. During my husband’s business trips to 
Angola prior to our permanent move, I asked him to pay close 
attention to the menu in the cafes or to see/listen to what the 
locals liked. He figured that the local people liked their coffees 
and pastries a lot. Well, actually anything sweet! ;-) After doing 
some research, I was more and more convinced that making 
custom designed cookies would be a niche in Luanda. 

I got super excited with the whole idea and started looking 
forward to moving to Angola. Now that I am here, I have put 
that vision into action and have officially launched Kookies by 
Kyennie. 

My journey

So how did I make myself known? 

At the beginning, I started bringing cookies to friends’ house 
parties, distributed among my husband colleagues as well as 

PANORAMA SOGESTER
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neighbors. Luckily for me, the overall feedback was overwhel-
ming. And that’s how, simply through word to mouth, I recei-
ved my first cookie order in April!

I like challenges and being a perfectionist, it takes a lot of 
practice to make the cookies ‘feel’ right. So many thoughts go 
through my mind when I am sitting in my studio. Is it too much 
or too little detail? What does the color palette look like? Will this 
addition spoil the decorating effect? How do I overcome color 
bleeding or avoid cratering? How to prevent air bubbles? On 
top of that, I had to experiment to find the best cookies recipe 
and the nicest decorating design. Overall, it is a time-consuming 
exercise which requires a lot of effort, yet, for me that is not a 
problem: I sincerely love what I do and when I am decorating, I 
even call it a ‘therapy session’!

Another challenge in Angola is the availability of high-quality 
ingredients. For instance, instead of using egg whites in my 
royal icing recipe, I use a premium meringue powder product, 

which I import from abroad. Nevertheless, I also visit various 
supermarkets in Luanda on a regular basis to support locally 
sourced ingredients.

When people think about cookies, they think about something 
sweet. Cookies mean happiness, cookies bring joy. Imagine you 
can gift a custom designed cookie to someone who is dear to 
you, that brings back good memories! All of my vanilla flavored 
cookies are handcrafted and I make them according to my 
customers’ liking. Every decorated cookie represents a different 
story and I’d like to help my customers celebrate their special 
occasions through cookies.

Easier said than done, though I am glad to have stepped out 
of my comfort zone to make this happen. I am super excited to 
have found something that I am passionate about, and that I am 
able to satisfy people’s sweet-tooth with some eye candy. So far, 
I have never looked back, so please join me on this journey! You 
can follow me on Instagram @kookiesbykyennie.

 PANORAMA SOGESTER
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Colinas
Depois de caminhar pelo Arco, continuámos a conduzir pelo deserto até às Colinas. 

As Colinas são um local muito isolado, situado muito perto do Arco. 

A beleza e grandeza deste lugar são impressionantes. As torres gigantes esculpidas pela natureza têm aproximadamente 25 a 
35 metros de altura, esculpidas há séculos pela acção dos ventos. Os monumentos rochosos colorem a região em belos tons 
de vermelho e deixam vestígios gigantescos no solo do deserto. Foi realmente um prazer poder caminhar um pouco nesta 
paisagem fantástica.

CAPITÃO KAJ BRODERSEN: VISITA 
A ANGOLA - PARTE 5
CAPTAIN KAJ BRODERSEN:  VISIT TO ANGOLA – PART 5
A beleza das colinas  e serra da Leba     
The beauty of Serra da Leba

Kaj Broddersen  -   Consultor Externo do Namibe     Namibe External Consultant 

Colinas do Namibe
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Serra da Leba

Tive de visitar o Lubango com o José Jacinto, Director 
do Terminal Sogester Namibe,  para verificar possíveis 
alterações no transporte dos blocos de granito das minas 
à volta do Lubango para serem transportados para fora do 
Terminal Sogester do Namibe.

Seguíamos pelo deserto na estrada alcatroada que liga o 
Namibe ao Lubango.

Fiquei feliz por ser o passageiro e por isso poder concentrar-
me na natureza e em tudo o que acontecia ao longo e ao 
redor da estrada.

O José teve de estar muito concentrado para nos conduzir 
com segurança através de vários obstáculos: vacas, cabras, 
pessoas e tráfego intenso, bem como evitar os buracos 
maiores que são bastante profundos e maus ao longo da 
estrada.

Há muito tráfego nesta estrada, pois é o nervo vital entre 
o Namibe e o Lubango - também há uma quantidade 
substancial de camiões pesados, já que todas as exportações/ 

importações para/ da área do Lubango passam por esta 
estrada. Além disso, toda a gasolina e gasóleo usados no 
Lubango e mais a Leste da região são transportados do 
Namibe por camiões-cisterna grandes e pesados.

O tráfego pesado é difícil e devastador para a estrada e, 
portanto, é necessária e realizada a manutenção frequente 
para garantir a cadeia de abastecimento e tráfego privado 
seguros e contínuos através desta estrada importante. 

A paisagem mudou significativamente durante esta viagem: 
de deserto para pequenos arbustos aqui e ali, para algumas 
árvores, arbustos, pouca relva... e quanto mais para Leste 
conduzíamos, mais verde e vegetado se tornava. Fortes 
chuvas negras surgiram no céu azul, o que raramente vemos 
no Namibe, mas que testemunhamos quase diariamente 
durante as minhas estadias no Lubango. No entanto, não 
tivémos chuvas o dia todo durante a nossa visita, apenas 
alguns aguaceiros fortes, que duraram menos de uma hora, 
o que foi perfeito para melhorar e refrescar a qualidade do ar. 

Após cerca de 120 quilómetros a partir do Namibe, ou 

Praia do Flamingo
Namibe
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cerca de 36 quilómetros a Sudoeste do Lubango, a estrada 
alcatroada sobe 1000 metros na escarpa da Serra da Leba, 
numa série de curvas fechadas. 

Se estiver de visita, mesmo com a agenda apertada, vale 
a pena subir ao topo do Morro da Leba para ter uma vista 
deslumbrante do vale abaixo. 

No topo, viramos à direita um pouco antes da barreira de 
segurança / portagens, em direcção à torre de comunicação 
e estacionamento. 

No final da trilha há um miradouro, de onde é possível ver a 
parte mais íngreme da estrada e as curvas apertadas descem 
e desaparecem na vegetação exuberante abaixo. 

A estrada foi construída em 1970 e é unanimemente 
considerada a estrada mais espectacular e mais bem 
construída em Angola.

Colinas

After hiking around Arco we continued driving through the 
desert to Colinas.  

Colinas is a very isolated place situated very close to Arco.

The beauty and grandeur of this place is impressive. The 
giant towers sculptured by nature are approximately 25 – 35 
meters high, which  have been carved for centuries by wind 
action. The rocky monuments color the region in beautiful 
red tones and produce gigantic remains on the desert floor.

It was indeed a pleasure to have been able to walk for a while 
in this fantastic landscape.

Serra da Leba

I had to visit Lubango with José Jacinto, Sogester Namibe 
Terminal Director to check possible changes in the 
transportation of granite blocks from the mines around 

Praia do Flamingo
Namibe
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Lubango, to be shipped out of Sogester’s Namibe Terminal.

We were driving through the desert on the tarmac road that 
links Namibe to Lubango.

I was happy that I was the passenger, and therefore able to 
concentrate on the nature and everything which happened 
along and around the road.

José had to be very focused to drive us safely through various 
obstacles: cows, goats, people, and heavy traffic, as well as 
avoiding the biggest potholes, which were pretty deep and 
bad throughout the road.

There is a lot of traffic on this road, as it is the main artery 
between Namibe and Lubango – also, there is a substantial 
amount of heavy loaded trucks, as all import/export into/
from Lubango area is via this road. Furthermore, all the 
gasoline and diesel oil used in Lubango and further East 

of the region is hauled from Namibe by big and heavy tank 
trucks.

The heavy traffic is tough and devastating for the road and 
therefore frequent maintenance is required and performed 
to secure a safe and continuous supply chain and private 
traffic on this important road.    

The landscape changed significantly during this road trip: from 
desert, to small bushes here and there, to some trees, bushes, 
little grass... and the further East we drove, the greener and more 
vegetated it became. Heavy black rain showers took over the 
blue sky, which we rarely see in Namibe, but which we witness 
almost daily during my stays in Lubango. However, we did not 
have full rainy days during our visit, just some few heavy rain 
showers, that only lasted less than an hour, which was perfect to 
improve and freshening up the air quality. 

Praia das Escadinhas
Namibe
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After about 120 kilometers driving from Namibe, or appro-
ximately 36 kilometers Southwest of Lubango, the tarmac 
road rises 1000 meters up the Serra da Leba escarpment, in 
a series of hairpin bends. 

If you are visiting, even on tight schedule, it’s worth going to 
the top of the Leba Hill to get the breathtaking views of the 
valley below. 

At the top, we turned right just before the security barrier/toll 
station, heading to the communication mast and parking.  

At the end of the track there’s a viewpoint where you can see 
the steepest part of the road and hairpin bends descend and 
disappear into the lush vegetation below. 

The road was built in 1970 and is widely regarded as the most 
spectacular and best constructed road in Angola.

 Praia do Flamingo, Namibe

 Praia das Escadinhas, Namibe
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CAÇA - PALAVRAS

HORIZONTAIS VERTICAIS

Qualidades 1 - Actividade realizada pela empresa
2 - Nome da empresa

Respostas:  1 - Qualidade, 2- Rigor; Excelência;Cargo Respostas: 1-  Terminal;  2 - Sogester

As palavras estão escondidas na horizontal e vertical, não têm 
palavras ao contrário ou na diagonal. 
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HORIZONTALS VERTICALS

Quality 1 - Activity carried out by the company
2 - Company name

Answers: 1 - Quality, 2- Rigour; Excellence;Cargo Answers: 1- Terminal; 2 - Sogester

WORD SEARCH
Words are hidden horizontally and vertically, have no words 

backwards or diagonally.
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GRUAS DE CARGAS E DESCARGAS NA SOGESTER  
LOADING AND UNLOADING CRANES AT SOGESTER
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SOGESTER TERMINAL, BOAVISTA - PORTO DE LUANDA
SOGESTER TERMINAL, BOAVISTA - PORT OF LUANDA


