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Frans Jol - Director Geral / 
Managing Director

Trabalho, melhorias 
e segurança em 
mais um ano de 
pandemia

Work, improvements 
and safety in another 
year of pandemic

nquanto você lê o novo 
Panorama 9, nós chega-
mos ao último trimestre 

de 2021. Um ano em que o Covid-
19 continuou a fazer parte do nosso 
dia-a-dia de trabalho e temos 
também muitos dos nossos cole-
gas afetados pela Malária. Um ano 
que não foi fácil para muitas pes-
soas em Angola e na Sogester, no 
entanto, podemos celebrar mais 
um ano em Luanda sem acidentes 
grandes ou fatais e devemos orgu-

lhar-nos da nossa organização por 
termos atingido novamente este 
importante marco. Isto vai do HSSE 
a todos os Gestores e a todas as 
pessoas em qualquer posição na 
Sogester. Só podemos ter uma 
companhia segura e sólida se 
todos participarem nela. Sendo 
assim, gostaria de felicitar a todos 
por esta grande conquista. Con-
tinuamos com o nosso compro-
misso e promessas de que todos 
irão para suas casas à noite para 

E junto das suas famílias.
Todos sabemos que a situação eco-
nómica e a concorrência tornam o 
nosso trabalho mais complicado, 
os clientes têm mais pressão para 
a redução dos custos e as linhas 
querem uma maior produtivida-
de nos seus navios. Demos um 
grande passo em frente com a 
disponibilidade do nosso equipa-
mento nos últimos 9 meses.
Em termos de volume, continua-
mos a dar o nosso melhor e todos 

Um ano de desafios e 
aprendizados para todos
A year of challenges and learning for everyone

sabemos da quantidade de con-
tentores dentro do terminal todos 
os dias. Por esta razão, precisamos 
de manter esta tendência para 
os próximos meses, uma vez que 
haverá eleições presidenciais em 
2022 no país, mas também signi-
fica que os volumes aumentarão 
durante os próximos períodos.
Qualquer mudança de softwa-
re é complicada e leva algum 
tempo a ser dominada pelas pes-
soas. A implementação do IFS-10 
como nosso sistema financeiro e 
SOLVO como nosso sistema ope-
racional de faturação não foi uma 
tarefa fácil., mas nós começamos 
e agora temos que finalizar este 
passo importante com suces-
so. Assim que todos utilizarem o 
nosso sistema, o nosso Modo de 
Trabalho será completamente al-
terado, e uma melhor qualidade 
da informação nos dará a possibi-
lidade de chegar a outro nível de 
eficiência na Sogester. Obrigado 
a todas as pessoas que apoiaram 
estes passos importantes.
Durante o último trimestre de 
2021, esperamos que os dois 
novos guindastes MHC 800 che-
guem ao nosso terminal em 
Luanda e os dois guindastes 
mais antigos serão transferidos 
de Luanda para o Namibe. Este 
movimento vai alterar a operação 
no Namibe de uma engrenagem 
de navio que vai ser manuseada 
para a grua do porto móvel, o que 
mudará a dinâmica do porto.
Desejo-vos uma boa leitura e 

vamos continuar a fazer da Soges-
ter uma companhia melhor, mais 
forte e mais segura em Angola.
Frans Jol

WHILE YOU ARE READING this 
new Panorama 9, we have reached 
the last quarter of 2021. A year in 
which Covid-19 continued to take 
part of our daily live and work and 
we have many of our colleges af-
fected by Malaria. A year which was 
not easy for many people in Angola 
and in Sogester, however we can 
celebrate another year in Luanda 
without any fatal or large acci-
dents and we should be proud 
of our organization that we have 
reached this important mile-
stone again. This goes from HSE 
to all managers and all people in 
any position in Sogester. We can 
only have a safe and solid com-
pany if everybody takes part of 
it and therefore, I would like to 
congratulate everybody in all lo-
cations in Angola for this great 
achievement. We continue with 
our commitment and promises 
that everybody shall go home in 
the evening to their families.
We are all aware that the economic 
situation and competition makes 
our work more complicated, clients 
get more pressure for reduction on 
costs and lines wants higher pro-
ductivity on their vessels. We have 
made a huge step forward with 
our equipment availability during 
the past 9 months.

Volume wise we still doing well 
and we all aware of the amount of 
containers inside the terminal each 
day, we need to keep this trend for 
the coming months as in 2022 
there will be Presidential election in 
the country, but it also means that 
volumes will increase during the 
next periods.
The implementation of IFS-10 as 
our financial system and Solvo 
as our operational/billing system 
was not an easy task. Any software 
change is complicated and takes 
some time to be mastered by 
people, but we have started and 
now must successfully finalize this 
important step. As soon as every-
body will use both system our Way 
of Working will be changed com-
pletely, and improved information 
quality will give us possibility to 
reach another level of efficiency 
in Sogester. Thanks to all those 
people who supported these im-
portant steps.
During the last quarter 2021 
we expect the 2 new MHC 800 
cranes will arrive on our terminal 
in Luanda and 2 older cranes will 
be transferred from Luanda to 
Namibe. This move will change 
the operation in Namibe from a 
vessel gear handling to the mobile 
harbor crane which will change 
the dynamic of the port. 
Wishing you all good reading and 
lets continue to make Sogester 
the strongest and best and safest 
Company in Angola.
Frans Jol 

Frans Jol - Director Geral SOGESTER / Managing Director SOGESTER
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Dia Global da Segurança
Global Safety Day

Equipa da SOGESTER/SOGESTER’s Team
Aleixo Nianga - Director de Administração e Recursos Humanos 
SOGESTER/Head of Administration and Human Resources SOGESTER Equipa da SOGESTER/SOGESTER’s Team

Equipa da SOGESTER/SOGESTER’s Team

André Morais e Dr. Martins Alexandre Toto – Jurista/Legal expert 

Aleixo Nianga - Director 
de Administração e 
Recursos Humanos/Head of 
Administration and Human 
Resources

Nyurca dos Santos - Coordenadora 
de Formação e Desenvolvimento/
Training and Development 
Coordinator e Avelino F. Manuel - 
Senior Gate SupervisorFuncionários certificados/Certified employees

Teresa Domingos - Directora do Departamento de Saúde, Segurança, 
Protecção e Ambiente & Equipa / HSSE Manager & Team
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Patrícia Bango, Coordenadora de Estatística das Operações & RH / 
Operations Satistics Co-ordinator & HR

A dedicação ao trabalho leva-nos longe
Work dedication takes us far

meu percurso profis-
sional na SOGESTER  
começou a ser traçado 

em Novembro de 2007, quando 
fui integrada no quadro de pes-
soal proveniente da Comissão de 
Gestão do Porto de Luanda.
Com uma passagem curta na 
Direcção de Recursos Humanos, 
onde tinha como função organi-
zar os novos contratos para sub-
meter a assinatura dos nossos 
quadros, fui muito cedo transferi-
da para as operações, que é a área 
“core” da empresa. Esta, por sua 
vez, é composta maioritariamen-
te por homens, mas que sempre 
me ajudaram no desempenho 
das minhas funções. Começan-
do como Conferente de Docu-
mentação, passei para Técnica de 
Estatística e actualmente estou 
como Coordenadora de Estatísti-
ca das Operações. 

Tenho vivido momentos extre-
mamente desafiantes e gratifi-
cantes, pois tem-me sido dada 
oportunidades de crescer, parti-
lhar conhecimentos e de assumir 
responsabilidades profissionais 
que me fazem ter orgulho de 
fazer parte da Família SOGESTER.
Nas operações, as minhas jor-
nadas são normalmente longas 
e muitas vezes difíceis. Mas, no 
final do dia, muito satisfatórias 
e gratificantes, por sentir que 
estou a contribuir com o meu 
trabalho e saber para a concre-
tização dos objectivos da minha 
equipa, da minha direcção e da 
minha empresa, pautando a 
minha carreira profissional com 
o lema, segundo o qual “os de-
safios tornam-nos melhores no 
que fazemos”.
Bem-haja à SOGESTER, por apos-
tar nos quadros nacionais.

O “ESTAR POR DENTRO DO NE-
GÓCIO DA EMPRESA, DÁ-ME 
UMA GRANDE SATISFAÇÃO”
Patrícia Bango, prof issio-
nal veterana da SOGESTER, 
S .A . tem trabalhado com 
af inco em prol do cresci-
mento da empresa. 
“Foi o ano em que ingres-
sei na SOGESTER, a partir 
do momento que a Empre-
sa começou a gerir o Ter-
minal II  de Contentores do 
Porto de Luanda, E.P. ,  mas 
já fazia parte da anterior 
concessionária. 
“Cresci muito como prof issio-
nal, e foi um aprendizado dia 
após dia. Estar por dentro do 
negócio da empresa dá-me 
uma grande satisfação, pois 
a SOGESTER oferece condi-
ções para quem quer apren-
der”, disse ela.

Conheça Patrícia Bango:
veterana da SOGESTER
Meet Patrícia Bango: SOGESTER veteran

Patrícia Bango 
- Coordenadora 
de Estatística das 
Operações SOGESTER/
Operations Statistics 
Co-ordinatior 
SOGESTER
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Cresci muito como profissional, e foi um aprendizado 
dia após dia. Estar por dentro do negócio da empresa 
dá-me uma grande satisfação, pois a SOGESTER oferece 
condições para quem quer aprender.

I grew up a lot as a professional, in a learning day by day. 
To be inside the company’s business gives me great 
satisfaction, because SOGESTER offers conditions for those 
who want to learn

diff icult. But at the end of 
the day, it is all worth it, be-
cause I feel I am contrib-
uting with my work and 
wisdom for my team, my 
management and my com-
pany’s objectives, guiding 
my professional career with 
the motto “ challenges make 
us better at what we do”. 
A big thank you to SOGESTER 
for investing in national staff. 

“IT GIVES ME GREAT SATIS-
FACTION TO BE INSIDE THE 
COMPANY’S BUSINESS”
Patrícia Bango, a SOGESTER, 
S.A. veteran professional has 
worked hard for the compa-
ny’s growth.
“The year I joined SOGESTER, 
when the Company began 
the Terminal II Contain-
er Management at Luanda 
Port, E.P., but I already be-
longed to the previous con-
cessionaire.
“I grew up a lot as a profes-
sional, in a learning day by 
day. To be inside the com-
pany’s business gives me 
great satisfaction, because 
SOGESTER offers conditions 
for those who want to learn,” 
she said. 
Always aiming to see the 
company progress, Patrí-
cia Bango highlights the 
biggest challenges in her 
area: One of the biggest 
challenges is having the in-

formation or data on time. 
“What worries me the most 
is when someone does not 
deliver the data on time, 
but when it happens I go 
after it in order to f ind ways 
to resolve the situation.” 
“Communication is im-
portant,” stressed Patrícia 
Bango, who made a brief 
analysis of the current state 
of her area, considering it 
to be stable. She also said 
that “ SOGESTER’s Opera-
tions Management is com-
posed mainly by men and 
I confess I have never had 
great diff iculties, because 
we’ ve always had a working 
relationship, f riendship and 
knowledge sharing, and I 
think the important thing 
is to know how to deal with 
others”.
Regarding the investment 
in human capital, our inter-
locutor said the Company 
pays great attention to its 
employees through continu-
ous training for the consoli-
dation of knowledge and the 
acquisition of new technical 
and professional skills.”.

Sempre com o propósito 
de ver a empresa a progre-
dir, Patrícia Bango destaca 
os maiores desaf ios na sua 
área: Ter a informação ou 
os dados a tempo e horas, é 
um dos maiores desaf ios. “O 
que mais inquieta é quando 
alguém não cumpre com 
o tempo de entrega dos 
dados, porém quando isso 
acontece, vou atrás de modo 
a encontrar formas expedi-
tas de resolver a situação”.
“A comunicação é importan-
te”, f risou Patrícia Bango, 
que fez uma breve análise 
do estado actual da sua área, 
tendo-a considerado estável. 
Disse ainda que “a Direcção 
de Operações da SOGESTER. 
é composta maioritariamen-
te por homens e confesso 
que nunca tive grandes di-
f iculdades, pois sempre ti-
vemos uma relação de tra-
balho, de amizade e partilha 
de conhecimentos, e penso 
que o importante é saber 
lidar com os outros”, referiu. 
Relativamente à aposta no 
capital humano, a nossa in-
terlocutora disse que a em-

presa dedica grande aten-
ção nos seus quadros por 
via de formações contínuas 
para consolidação de co-
nhecimentos e aquisição de 
novas competências técni-
co-prof issionais.
Patricia Bango f rizou ainda 
que um dos seus grandes 
objetivos, nos próximos 
anos, é o “aperfeiçoamento 
da língua inglêsa de modo 
a que possa desempenhar 
devidamente as minhas fun-
ções, visto que a SOGESTER 
lida com muitos cidadãos 
expatriados”.   
“Já tivemos muitas políticas, 
professores de inglês, mas 
não conseguimos conciliar 
o trabalho com as aulas. 
Quero aprofundar.” 
Com uma vasta experiência, 
Patrícia Bango, não deixa 
de passar o seu testemunho 
e apela aos trabalhadores 
mais recentes que primeiro, 
tem de se ter muita entre-
ga. “Diz-se muito na gíria e é 
verdade, que muitos jovens 
de hoje querem as coisas de 
forma imediata sem esforço. 
Se bem que, quando traba-

lhamos, almejamos mais ter 
condições f inanceiras. O que 
eu apelo, é que haja compro-
metimento, prof issionalismo, 
honestidade, amor ao próxi-
mo, simplicidade, e acima de 
tudo, o desejo de aprender 
mais, pois a Sogester, somos 
todos nós”, realçou.

MY PROFESSIONAL CAREER 
at SOGESTER began in No-
vember 2007, when I migrat-
ed f rom the former the Port 
of Luanda Management.
After a short spell in the 
Human Resources Depart-
ment, where I organised new 
contracts to be signed by our 
staff, I was soon transferred 
to operations, the company’s 
core area.
The majority of them are 
men, but they have always 
helped me in my work.  In-
itially as a Documentation 
Clerk, I worked my way up 
to Statistics Technician and I 
am now the Operations Sta-
tistics Co-ordinator.
 I`ve been experiencing ex-
tremely challenging and re-
warding moments, with op-
portunities to grow, share 
knowledge and assume pro-
fessional responsibilities that 
makes me proud to be part 
of SOGESTER Family.
In operations, my journeys 
are usually long and often 

Patricia Bango also stressed 
that one of her main objec-
tives in the coming years is 
to “improve my English lan-
guage skills so I can per-
form my duties properly, 
as SOGESTER deals with 
many expatriate citizens”.    
“We’ve had a lot of policies, 
English teachers, but we 
couldn’t combine work with 
classes. I want to go deeper.”, 
she assumed!
With her vast experience, 
Patrícia Bango, keeps pass-
ing on her testimony and 
appeals to the most recent 
workers that f irst, they must 
have a lot of delivery. “We 
often say in jargon, and it’s 
true, that many of today’s 
young people want things 
immediately without any 
effort. Although, when we 
work, we are looking forward 
to being better off f inancially.   
My appeal is for commit-
ment, professionalism, hon-
esty, love of neighbour, sim-
plicity, and above all, the 
desire to learn more, be-
cause we are all Sogester”, 
she stressed. 
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Luís Edgar Alves de Ceita - Consultor Sénior SOGESTER/Senior Adviser SOGESTER

SOGESTER aprova a criação 
do Comité de Ética
Sogester approves the Ethics Committee creation

Divulgação e cumprimento do Código de Conduta
Code of Conduct dissemination and compliance

pós a Direcção Geral ter 
aprovado o Código de 
Conduta, onde expressa 

o compromisso da empresa no 
seu relacionamento interno e ex-
terno e a vontade de prosseguir 
no caminho de melhoria contí-
nua, e assume como princípio 
estruturante da sua actuação o 
respeito pelos direitos dos traba-
lhadores, a responsabilidade de 
defesa do meio ambiente, a trans-
parência nas suas relações com o 
exterior e a contribuição para um 
desenvolvimento sustentável, a 
Direcção Geral da Sogester apro-
vou a criação do Comité de Ética, 
constituído por cinco membros, 
designadamente:
Presidente – Luís Ceita
Vice-Presidente - Martins 
Alexandre
Secretário - Julião Eduardo
Vogal - Esperança Cahango
Vogal (indicado pela estrutura 
sindical da empresa) – Simão 
Pacheco
Torna-se necessário acompanhar 
com isenção a divulgação e cum-
primento do código de conduta 
em todos os sectores da empresa, 
assim como por todos os parcei-
ros, clientes e fornecedores, tendo 
em vista que o mesmo seja respei-
tado integralmente
O mandato do Comité de Ética 
é de cinco anos, renováveis por 
um mandato.
O Comité de Ética reporta à Di-
recção Geral.
Em caso de renúncia, de inca-

pacidade ou impossibilidade de 
exercício de funções de qualquer 
membro do Comité de Ética, por 
um período superior a 90 dias ou 
morte, compete à Direcção Geral 
designar um substituto.

COMPETÊNCIAS DO COMITÉ 
DE ÉTICA:
a) Acompanhar a divulgação e 
cumprimento do Código de Con-
duta em todas as áreas que inte-
gram a Sogester SA.
b) Propôr à Direcção Geral as me-
didas adequadas ao desenvolvi-
mento de uma cultura de ética e 
deontologia profissional no seio 
da Empresa e à sua disseminação 
por todos os colaboradores.
c) Zelar pela existência de meca-
nismo de controlo interno com 
vista a assegurar o cumprimento 
por todos os colaboradores.
d) Estabelecer os canais de comu-
nicação com os destinatários do 
Código de Conduta, particular-
mente no que concerne ao repor-
te de irregularidades diz respeito.
e) Apreciar as questões que, no 
âmbito do Código de Conduta, lhe 
sejam submetidas pela Direcção 
Geral e pela Auditoria Interna.
f) Analisar as questões que lhe 
sejam endereçadas por qual-
quer colaborador, cliente ou par-
ceiro de negócio, entidades e or-
ganismos públicos.
g) Submeter à Direcção Geral, 
acções de melhoria de proces-
sos e alterações ao Código de 
Conduta.

A h) Elaborar um Relatório anual, a 
apresentar à Direcção Geral, sobre 
as actividades desenvolvidas.
O Comité de Ética analisa as de-
núncias que lhe sejam dirigidas, 
ainda que de forma anónima, 
sendo que, neste caso, as mesmas 
são sujeitas a uma análise prévia, 
com vista a averiguar a sua vera-
cidade, devendo ser arquivadas 
as que manifestamente se apre-
sentem pouco fundamentadas 
ou revelem interesses puramente 
difamatórios.
A análise das questões que 
lhe forem submetidas devem 
circunscrever-se às questões 
que relevem o conteúdo do 
Código de Conduta, abstendo-
-se o Comité de Ética de analisar 
outras questões que porventura 
lhe sejam endereçadas e que ex-
travasem este âmbito.
Da análise a que se refere o 
número anterior, será dado co-
nhecimento ao autor da questão 
ou denúncia.
Para efeito dos números anterio-
res, o Comité de Ética pode realizar 
deslocações a áreas sectoriais da 
empresa, mediante prévia anuên-
cia da Direcção Geral.
Para efeitos de agilização dos con-
tactos com o Comité de Ética e de 
submissão de questões por parte 
dos colaboradores, é criado um 
e-mail de denúncia adstrito ao 
Gabinete de Auditoria, difundido 
pelos colaboradores da empresa.
O Comité de Ética deverá asse-
gurar os meios adequados para 
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o apuramento da veracidade dos 
factos objecto de denúncia num 
prazo não superior a 15 dias.
Durante o processo de averigua-
ção, o Comité deverá guardar o 
sigilo sobre os factos denunciados, 
garantindo a protecção da honra 
e imagem do acusado até ao apu-
ramento da verdade.
As regras constantes do Código 
de Conduta são imperativas, 
pelo que o incumprimento das 
mesmas, por quem quer que 
seja, é passível de sansão discipli-
nar nos termos da lei.
Todos os dirigentes e colabo-
radores da empresa deverão 
subscrever uma declaração de 
adesão ao Código de Conduta 
e declarar a não ocorrência de 

path of continuous improvement, 
and assumes as the structuring 
principle of its actions respect for 
workers’ rights, the responsibil-
ity to defend the environment, 
transparency in its relations with 
the outside world and the con-
tribution to sustainable develop-
ment, the General Management 
of Sogester approved the creation 
of the Ethics Committee, made up 
of five members, namely: 
Chairman - Luís Ceita
Vice-President - Martins 
Alexandre
Secretary - Julião Eduardo
Member - Esperança 
Cahango
Member (appointed by the com-
pany’s trade union structure) - 

Simão Pacheco.
It is necessary to impartially 
monitor the dissemination of 
and compliance with the code 
of conduct within all of the com-
pany’s departments, as well as 
by all partners, customers, and 
suppliers, intending to ensure 
that it is fully respected.
The Ethics Committee’s mandate 
is five years long, renewable for 
one term.
The Ethics Committee reports to 
the Board of Directors.
In case of resignation, incapacity, 
or inability to exercise the func-
tions of any member of the Ethics 
Committee for a period exceeding 
90 days, or death, it is the responsi-
bility of the General Management 
to appoint a substitute.

COMPETENCES OF THE ETHICS 
COMMITTEE
a) To monitor the dissemination of 
and compliance with the Code of 
Conduct in all areas that make up 
Sogester SA.
b) To propose to General Manage-
ment the appropriate measures 
for the development of a culture 
of ethics and professional deontol-
ogy within the Company and its 
dissemination by all employees.
c) Ensure the existence of an inter-
nal control mechanism to guaran-
tee compliance by all employees.
d) Establish the channels of 
communication with the ad-
dressees of the Code of Con-
duct, particularly with regard to 

quaisquer violações dos princí-
pios e deveres nele previstos.
Diante da necessidade premen-
te de se proceder à aplicação 
plena das normas éticas, a Direc-
ção geral promoverá acções ne-
cessárias para garantir, de forma 
progressiva, que o conjunto dos 
seus clientes e fornecedores 
venham a aderir aos princípios 
de acção ética enunciados no 
Código de Conduta.

AFTER THE GENERAL MANAGE-
MENT had approved the Code of 
Conduct, where it expresses the 
company’s commitment in its in-
ternal and external relationships 
and the will to proceed on the 

the reporting of irregularities.
e) Assess issues that, in the scope 
of the Code of Conduct, are sub-
mitted to it by the General Man-
agement and Internal Audit.
f) Analyse questions addressed 
to it by any employee, client or 
business partner, public entities 
and bodies.
g) Submitting to General Man-
agement, actions to improve 
processes and changes to Code 
of Conduct.
h) Draw up an annual report, 
to be presented to the General 
Management, about the activi-
ties carried out.
The Ethics Committee analyses 
the reports submitted to it, even 
anonymously, and, in this case, 
they are subject to prior analysis 
to ascertain their veracity. Those 
which are manifestly unsubstan-
tiated or reveal purely defamatory 
interests will be filed away.
The analysis of questions submit-
ted to it shall be limited to those 
relevant to the content of the 
Code of Conduct, with the Ethics 
Committee abstaining from ana-
lysing other matters that may be 
addressed to it and which fall out-
side this scope.
The analysis referred to in the 
previous number shall be made 
known to the author of the ques-
tion or complaint.
For the purposes of the previous 
paragraphs, the Ethics Commit-
tee may visit sectorial areas of the 
company, with the prior consent 

of the General Management.
For the purposes of speeding up 
contacts with the Ethics Com-
mittee and the submission of 
questions by employees, a whis-
tleblowing e-mail is created 
within the Audit Department 
and distributed among the com-
pany’s employees.
The Ethics Committee shall ensure 
the appropriate means for ascer-
taining the veracity of the facts 
object of the denunciation within 
a period not exceeding 15 days.
During the investigative process, 
the Committee shall maintain 
confidentiality about the facts 
reported, guaranteeing the pro-
tection of the honour and image 
of the accused until the truth is 
ascertained.
The rules contained in the 
Code of Conduct are impera-
tive, and failure by anyone to 
comply with them may result 
in disciplinary sanctions under 
the terms of the law.
All company officers and employ-
ees must sign a declaration of ad-
herence to the Code of Conduct 
and declare the non-occurrence 
of any violations of the principles 
and duties set out therein.
Given the need to fully implement 
the ethical standards, the General 
Management will take the neces-
sary actions to ensure that all its 
customers and suppliers adhere 
progressively to the principles of 
ethical action set out in the Code 
of Conduct. 

Luis Edgar Alves de Ceita - Presidente do Comité de Ética  
SOGESTER/President of the Ethics Committee SOGESTER

Martins Alexandre B. Toto - Vice-Presidente do Comité de Ética 
SOGESTER/Vice-President of the Ethics Committee SOGESTER
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Vladislac Lykhin - Gestor de TI/IT Manager

Melhorias do processo de facturamento e interação
Invoicing and interaction process improvements

o último ano, a So-
gester implemen-
tou muitos projetos 

de TI, o que deve aumentar 
a ef iciência operacional e a 
resiliência f inanceira da em-
presa. A maioria dos proje-
tos foi feita em estreita coo-
peração com todas as partes 
interessadas relevantes.
No panorama da aplicação, 
dois grandes sistemas foram 
implementados: o novo sis-
tema f inanceiro - IFS 10 e o 
novo sistema operacional 

de terminais - Solvo.TOS. 
Ambos os sistemas são as 
principais aplicações na So-
gester. Os sistemas citados 
foram implementados para 
tornar a vida dos nossos 
clientes mais interactivas e 
melhorar o processo de fac-
turação e compensação.
No lado da inf ra-estrutura, 
a equipa de TI implementou 
e comissionou o Controlo 
de Combustível, o Monitora-
mento de Contentores Re-
f rigerados, a atualização do 

N Controlo de Acesso e os sis-
temas de Controlo de Tempo 
e Presença. Todas essas fer-
ramentas foram vinculadas 
às aplicações centrais para 
fornecer dados precisos e 
em tempo real. Todas nos 
ajudarão a ser ef icientes, em 
termos de custos.
Após a implementação bem 
sucedida de todos esses proje-
tos, a equipe de TI está pronta 
para novos desafios e tem seus 
próximos projetos em consi-
deração e desenvolvimento: 

SOGESTER tem novo sistema 
operacional e financeiro
SOGESTER’s new operational and financial system

Terminal da SOGESTER Boavista
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FOR THE PAST YEAR Sogester 
has implemented many IT pro-
jects, which should increase 
operational efficiency and fi-
nancial resilience in the com-
pany. Most of the projects were 
done in close cooperation with 
all relevant stakeholders.
In application landscape, two 
major systems were imple-
mented: the new financial 
system - IFS 10 and new termi-
nal operational system - Solvo.
TOS. Both systems are the 
core applications in Sogester. 
The above systems were im-
plemented to make the lives 
of our customers user friendly 

and improve the invoicing and 
clearing process.
On the infrastructure side, the 
IT team implemented and com-
missioned Fuel Control, Reefer 
Monitoring, upgraded Access 
Control and Time & Attendance 
systems. All these tools were 
linked to the core applications 
to provide accurate and real 
time data. All of these will assist 
us in being cost efficient.
After successful implemen-
tation of all these projects, IT 
team is ready for new chal-
lenges and has its next pro-
jects under consideration and 
development:

• Automação de 
portões e OCR -  para 
detectar e registrar 
todo o tráfego de 
entrada e saída, além 
de permitir uma gestão 
eficaz de reclamações 
por danos.

• Portal Web para 
clientes - para dar aos 
clientes a possibilidade 
de emitir e pagar as 
suas facturas.

• Interface automática 
entre o sistema de 
Operação do Terminal 
e as Autoridades 
Portuárias e Linhas de 
Navegação.

• CCTV para operações 
com guindastes - para 
aumentar a segurança 
das operações com 
guindastes

• Monitorização 
CCTV para o terminal 
do Namibe - para 
aumentar a segurança 
e protecção do 
terminal.

• Sistema Wi-Fi para o 
terminal do Namibe 
- para fornecer 
conectividade em uma 
área de estaleiro

• Centro de dados 
de backup - para 
aumentar a resistência 
a perturbações 
e desastres

• Gates automation and OCR
– to detect and register all 

incoming and outgoing traffic, 
as well as allowing effective 

damage claims management.

• Web Portal for 
customers 

– to give customers the 
possibility to issue and 
pay for their invoices.

• CCTV monitoring for the 
Namibe terminal 

– to increase safety and 
security of the terminal.

• Wi-Fi system for the 
Namibe terminal

– to provide connectivity 
on a yard area. 

• Backup datacenter 
- to increase resilience 

to disruptions and 
disasters.

• Automatic interface 
between Terminal 

Operation system and 
Port Authorities and 

Shipping Lines.

• CCTV for crane 
operations 

– to increase 
safety of crane 

operations.

Terminal da SOGESTER Boavista
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Terminal Logístico de Viana Logistic Terminal Viana 
A SOGESTER desenvolve soluções logísticas vantajosas para distribuição local, exportação e importação usando 
padrões internacionais de qualidade e segurança.

SOGESTER provides beneficial logistics solutions for local distribution, export and import using international 
quality and safety standards.
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Paulo Jorge - Chefe do departamento Comercial da SOGESTER Namibe/Head of the 
Commercial Department SOGESTER Namibe

Renato de Carvalho - Comunicação/Marketing & Design / Communication/Marketing & Design

Visita às Pedreiras da 
região Sul do País
Visit to the Quarries in the South of the Country

Análise e evolução do negócio em conjunto
Analysis and evolution of the business together

o dia 9 de Agosto do 
corrente ano, o depar-
tamento Comercial & 

Marketing da Sogester, gerido por 
Marlene Oliveira, visitou a provín-
cia da Huíla, acompanhada pela 
sua equipa composta pelo Renato 
de Carvalho, Paulo Henriques e 
Laura Lussoke, no intuito de visitar 
as maiores pedreiras que se en-
contram na região sul do país.
No comprimento do programa 
de trabalho, foram projetadas 
duas visitas e reuniões com os 
seguintes produtores: Graniserra, 
Rodang e Marlin.
No local, em conjunto com os 
operadores, analisaram-se os 
níveis de produções de cada 
uma das empresas e as princi-
pais dificuldades para o trans-
porte da mercadoria, desde o 

início até a fase final do produ-
to, para exportação.
Os responsáveis pela produção 
das pedras, realçaram que no 
local há necessidade da presen-
ça permanente de um comercial 
da Sogester, para avaliar a estra-
tégia na cadeia logística, visto 
que o número de cargas e des-
cargas aumentou no terminal 
Sogester Namibe.

ON THE 9TH OF AUGUST of this 
year, Sogester’s Commercial & 
Marketing department, man-
aged by Marlene Oliveira, visited 
the province of Huíla, accom-
panied by its team consisting 
of Renato de Carvalho, Paulo 
Henriques and Laura Lussoke in 
order to visit the largest quarries 

N located in the southern region 
of the country.
In the course of the work program, 
two visits and meetings with the 
following producers were planned: 
Graniserra, Rodang and Marlin.
At the site, together with the op-
erators, the production levels of 
each company and the main 
difficulties in transporting the 
goods, from the beginning to 
the final stage of the product for 
export, were analysed.
Those responsible for produc-
ing the stones highlighted that 
there is a need for the perma-
nent presence of a Sogester 
salesperson at site, to evalu-
ate the strategy in the logistics 
chain, as the number of loading 
and unloading has increased at 
the Sogester Namibe terminal. 

Pedreira da empresa Graniserra / Graniserra’s quarries

Equipa da SOGESTER Comercial/SOGESTER’s Commercial Team - Paulo Henriques, Laura 
Lussoke, Marlene de Oliveira & Renato de Carvalho - & Victor Farinha - Graniserra

Renato de Carvalho - Comunicação/Marketing & 
Design / Communication/Marketing & Design
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Durante a semana da realização Expo Huila 2021, a Sogester organizou, 
no dia 13 de Agosto, no Resort Pululukwa, um Network Cocktail, com o 
intuito de juntar os potenciais parceiros e clientes da empresa. 

Desde já, queremos agradecer pela comparência de todos os que 
estiveram presentes. 

Saudações,
Renato de Carvalho

During the Expo Huila 2021, Sogester organized, on the 13th of August, at 
the Pululukwa Resort, a Network Cocktail that aimed to bring together the 
company’s potential partners and clientes.

We would like to thank everyone that attended the event for their presence.

Kind regards, 
Renato de Carvalho

SOGESTER Network Cocktail Huíla

Paulo Henriques & Equipa do Porto do Namibe/ 
Port of Namibe’s Team

Luana Machado & Carla

Adelaide Lopes & Convidadas/Invited Guests

Pam - Xu Tong, Alex - Lirius, Vitor Farinha - Graniserra &  
Alexandre MSC

SOGESTER Network Cocktail Huíla
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Arlete Fernandes, Abigail & Equipa do BFA/BFA’s Team

Pacha Neves - Granisul, Paulo Henriques & Granisul

Paulo Henriques - Chefe do Departamento Comercial da SOGESTER Namibe/ 
Head of the Commercial Department of SOGESTER Namibe, Zoa Diamuneca - Ex 
Administrador Comercial e de Operações do Porto do Namibe/Port of Namibe’s 
former Commercial & Operations Administrator, António Samuel - Ex PCA do Porto 
do Namibe/Port of Namibe’s Former CEO, Carlos Gomes - Director Comercial do 
Porto do Namibe/Port of Namibe’s Commercial Director, Sandra Rodrigues

Telmo Walter – Kalahari do Sul, José Jacinto – Director Geral do Terminal da 
SOGESTER Namibe /General Director of SOGESTER Namibe’s Terminal, Jorge 
Fernandes, Arlete Fernandes – Directora Comercial do BFA Sul/BFA Sul’s 
Commercial Director

Rubin Diogo, Kaj Brodersen, José Jacinto, Laura Lussoke, Renato de Carvalho, Marlene 
Oliveira & Paulo Henriques

José Jacinto - Director do terminal SOGESTER Namibe/
SOGESTER Namibe’s Terminal Director & Paulo Gaspar - 
Presidente da AAPCIL/AAPCIL’s President ISA Protocolo/ISA Protocol Agency

Paulo Gaspar - Presidente da AAPCIL/AAPCIL’s President, Adelino Batista - Director Comercial 
da Sonangol Logística/Sonangol Logística’s Commercial Director & Jorge Fernandes- MARFER

Luana Machado

ISA Protocolo/ISA Protocol Agency
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Zona Económica e 
Especial (ZEE) e a 
Câmara de Comércio 

e Indústria de Angola (CCIA) 
estão de mãos dadas para 
trilhar o caminho da interna-
cionalização das empresas 
angolanas. Nas palavras do 
PCA da ZEE, António Henri-
ques da Silva, o processo 
é desaf iante, mas a inten-
ção de chegar lá é maior. O 
estado de preparação das 
empresas nacionais para a 
internacionalização, é efec-
tivo. “Cabe-nos a nós, gesto-
res e decisores, executar as 
linhas de acção def inidas 
pelo Presidente da Repú-
blica, no sentido de se criar 
em Angola, uma economia 
capaz de produzir mais e 

melhor, ser mais competiti-
va e ef iciente, gerando mais 
emprego, mais empresá-
rios, em suma, criando mais 
riqueza para os angola-
nos”, declarou Henriques da 
Silva, durante um encontro 
sob o lema “Caminhos para 
a internacionalização das 
empresas angolanas”. 
Segundo o Presidente da 
Câmara de Comércio e 
Indústria de Angola, Vicen-
te Soares, a competitivida-
de das empresas nacionais 
é uma componente que se 
deve ter em conta. O país 
já faz parte do mercado 
do comércio livre af rica-
no, por isso, as empresas 
têm de se preparar para 
responder aos desaf ios 

A do aumento de produção 
nacional de bens a preços 
acessíveis. “Alguns factores 
que inibiam as empresas a 
serem mais competitivas, 
mas que agora, com as leis 
e os projectos do executivo, 
sobretudo também o empe-
nho dos próprios empresá-
rios, a nível da empresa, a 
competitividade é respon-
sabilidade da gestão da 
empresa”, f risou o Presiden-
te da CCIA. 
No encontro, o Director do 
INEFOP, Manuel Mbangui 
sublinhou que é o momen-
to certo para a globalização 
das empresas angolanas. “Já 
era mais do que chegada a 
hora da internacionalização 
dos produtos Angolanos, 

Grupo ZEE / ZEE Group

Webinar: Internacionalização 
das empresas angolanas
Webinar: Internationalization of angolan companies

Os desafios da produção nacional
The national production challenges

Aleixo Nianga, Director 
de Recursos Humanos da 
SOGESTER
/ SOGESTER´s Human 
Resources Director
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visto que nós temos boas 
empresas a produzir produ-
tos de boa qualidade”, disse. 
A certif icação dos produtos 
feitos em Angola também 
é uma das cláusulas para 
a competitividade e exige 
a timbragem de código 
de barras. Em relação a 
este ponto, o coordenador 
técnico para a implementa-
ção do código de barras em 
Angola, Farah Bouhamara, 
referiu que a necessidade 
de adesão a um instrumen-
to de certif icação é urgen-
te. “Acredito que no próxi-
mo ano seja uma realidade. 
Portanto, a entrarem em 

As empresas têm de se 
preparar para responder
aos desafios do aumento 
de produção nacional de
bens a preços acessíveis.

Companies must be 
prepared to meet 
the challenges of the 
affordable goods domestic 
production increasing.

Março, eles têm até Maio 
para fazer as avaliações dos 
processos. Depois validam 
os processos, a constitui-
ção da nova organização, 
que vai depender do Minis-
tério da Justiça, mas penso 
que conseguimos, even-
tualmente, acelerar este 
processo”, f risou Bouhama-
ra, no seminário promovi-
do pela Zona Económica 
Especial, em parceria com 
a Câmera de Comércio e 
Indústria de Angola, que 
serviu para revelar o estado 
de preparação das empre-
sas nacionais para a inter-
nacionalização.

ZONA ECONOMICA ESPE-
CIAL (ZEE)  and the Cham-
ber of Commerce and In-
dustry of Angola (CCIA) are 
hand in hand to tread the 
path of internationalization 
of Angolan companies. In 
the words of the CEO of the 
ZEE, António Henriques da 
Silva, the process is chal-
lenging, but the intention 
to get there is greater. The 
condition of preparation 
of national companies for 
internationalisation, it’s ef-
fective. “It is up to us, man-
agers and decision makers, 
to carry out the lines of 
action def ined by the Pres-
ident of the Republic , in 
order to create in Angola, 
an economy capable of pro-
ducing more and foremost, 
being competitive and 
eff icient, generating jobs, 
businessmen, in short, cre-
ating wealthier for Ango-
lans”, declared Henriques 
da Silva, during a meeting 
under the motto “Paths to 
the internationalisation of 
Angolan companies”.
According to the President 
of the Angolan Chamber of 
Commerce and Industry, 
Vicente Soares, the com-
petitiveness of national 
companies is a component 
that must be taken into 
account. The country is 
already part of the Af ri-

can f ree trade market, so 
companies must prepare 
to challenges of increasing 
domestic production of af-
fordable goods. “  Some fac-
tors that reduce companies 
f rom being more competi-
tive, for now, with the laws 
and executive projects, 
especially the commit-
ment of the entrepreneurs 
themselves, the company 
level of competitiveness 
is the responsibil ity of the 
company’s management,” 
quoted the President of 
the CCIA . 
During the meeting, INEFOP 
Director Manuel Mbangui 
underlined that the time is 

right for the globalisation 
of Angolan companies. “It’s 
time of the internationali-
zation of Angolan products, 
as we have decent com-
panies producing quality 
products” he said. 
The certif ication of prod-
ucts made in Angola is 
also one of the stipula-
tions for competitiveness 
and requires a bar code 
stamping. With regards to 
the bar code, the technical 
coordinator for the imple-
mentation of the stamping 
in Angola, Farah Bouha-
mara, referred the need to 
subscribe to a certif ication 
instrument urgently. “I be-
lieve that next year will be 
a reality. Therefore, we’re in 
March, so we have until May 
to evaluate the processes. 
Then the processes are 
validated, the constitution 
of the new organization, 
which will depend on the 
Ministry of Justice, thereaf-
ter, we believe that we will 
eventually speed up with 
the process”, said Bouha-
mara, at the seminar pro-
moted by Zona Economica 
Especial ,  in partnership 
with the Chamber of Com-
merce and the Industry of 
Angola, which served to 
reveal the state of prepara-
tion of national companies 
for internationalisation. 

Empresários & Exportadores / 
Businessmen & Exporters
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Gabinete de comunicação e imagem do governo provincial do Namibe / 
Communication and image office of Namibe’s provincial government

Lançamento da primeira pedra do 
projecto da Baía de Moçâmedes
Moçamedes Bay project’s first stone laid

Desenvolvimento para a Baía de Moçâmedes
Development for Moçamedes Bay

icardo Veigas D’Abreu, o 
Ministro dos Transpor-
tes de Angola, procedeu 

esta terça-feira (ao lançamento 
da primeira pedra para o início 
das obras de construção do pro-
jecto de Desenvolvimento da 
Baía de Moçâmedes, no Porto do 
Namibe, nas presenças do Go-
vernador provincial do Namibe 
Archer Mangueira, embaixador 
do Japão em Angola, Jiro Maruh 
Ashie e pelo CEO da CFAO  
Richard Bielle.
O projecto é financiado pela 
Toyota Tsuho Corporation, o 
Banco do Japão para a Coope-
ração Internacional, bancos co-
merciais Japoneses e o Banco 
de Desenvolvimento da África 
Austral (em cerca de seiscentos 
milhões de dólares).
O mesmo contempla a reabili-
tação do Terminal Minaraleiro 
de Saco Mar, oito quilómetros a 
norte da cidade do Namibe, na 
zona norte da Baia de Moçâme-
des, bem como a uma barrei-
ra de protecção da marítima, a 
norte da foz do rio Bero.
Quanto ao novo terminal de 
contentores do Porto, que vai 
ser erguido em 35 meses, o Go-
vernador sublinhou o facto do 
projecto aumentar a sua capa-
cidade e dotá-lo de condições 
que promovam o desenvolvi-
mento do sul do país, quer no 
sentido das importações, quer 
no grande objectivo de promo-
ção das exportações.

A requalificação de toda a Baía 
vai criar mais espaços para ade-
quação da actividade económi-
ca e piscatória que se desenvolve 
nesta zona, bem como a imple-
mentação de infraestruturas de 
promoção do turismo, cultura e 
lazer, alterando o cartão de visita 
da cidade de Moçâmedes
O projecto vai tornar mais atrac-
tiva a província que, para além 
da Welwitchia Mirabilis, passará a 
ser falada por estar dotada de in-
fraestruturas de referência e ser 
um lugar ainda mais aprazível de 
visitar e ficar.

RICARDO VEIGAS D’ABREU, the 
Minister of Transport of Angola, laid 
this Tuesday (13), the first stone for 
the start of construction work in the 
Moçâmedes Bay Development 
project, at the Port of Namibe, in 
the presence of Namibe’s provin-
cial Governor Mr. Archer Manguei-
ra, Ambassador of Japan in Angola, 
Mr. Jiro Maruh Ashie and the CEO 
of the CFAO, Mr. Richard Bielle.

R The project was funded by the 
Toyota Tsuho Corporation, the 
Japan Bank for International Co-
operation, Japanese commer-
cial banks and the Southern Af-
rican Development Bank.
It includes the rehabilitation of 
the Terminal Mineraleiro in Saco 
Mar, eight kilometers north of 
the city of Namibe, at north of 
Moçâmedes Bay, as well as a 
maritime protection barrier, 
north of the mouth of river Bero.
Regarding the Port’s new con-
tainer terminal, to be built in 
35 months, the minister high-
lighted the fact that the project 
would increase capacity and 
provide it with conditions that 
would promote the develop-
ment of the south of the coun-
try, both in terms of imports 
and the major objective of pro-
mote exports.
The requalification of the entire 
Bay will create more spaces to 
adapt the economic and fishing 
activity in the surrounding areas, 
as well as the implementation of 
infrastructure to promote tour-
ism, culture, and leisure, chang-
ing the business card of the city 
of Moçâmedes.
The project will bring an addi-
tionally attractive view to the 
province, in addition to Wel-
witschia Mirabilis flower, which 
will be known for being supplied 
with a higher infrastructure of 
reference and an even more 
pleasant place to stay and visit. 

Ricardo Veigas D’Abreu, Ministro dos Transportes/Minister of Transport

Desenvolvimento do sul do 
país, nas importações e na 
promoção das exportações. 

Development of the south 
of the country, in terms 
of import and promote 
exports.
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Nils de Jong - Director Geral Svitzer Angola/Country Manager Svitzer Angola

Svitzer Angola - celebrando 
os seus 10 anos de existência
Svitzer Angola - Celebrating its 10th anniversary

Uma empresa de sucesso e alta qualidade
A successful and high quality company

esde 2011, o fornecedor 
Svitzer, líder mundial 
em reboque, está pre-

sente em Angola, operando nove 
embarcações no total - cinco re-
bocadores ASD 80tbp, dois Stan 
Tug 1606s, um barco piloto e 
uma embarcação antipoluição.
A operação no Soyo serve de 
âncora forte para as operações 
de Svitzer no país e com a maio-
ria da tripulação originária dos 
arredores do Soyo, Svitzer é um 
dos maiores empregadores na 
província do Zaire. No entanto, 
a a grande falta de marinheiros 
em Angola foi um desafio antes 
do início do projecto ALNG em 
2011, como explica Nils de Jong, 
Director Geral Svitzer Angola:
“Na Svitzer, a localização é uma 

prioridade chave e por isso está-
vamos determinados a formar o 
maior número possível de mari-
nheiros Angolanos, quando co-
meçámos a operar no país. Isso 
significou que tiveram de iniciar 
a sua formação a bordo do navio 
de formação “Danmark”, onde 
os cadetes empreenderam uma 
formação extensiva, tanto em 
alto mar como em terra, para 
aprenderem a navegação e o 
valor da segurança e do traba-
lho de equipa. Como fornecedor 
global de reboque, compreen-
demos que com o tamanho e 
escala vem a responsabilida-
de; responsabilidade para com 
todos aqueles com quem nos 
envolvemos, especialmente os 
nossos empregados e clientes. 

D Por conseguinte, fazemos gran-
des esforços para assegurar que 
as nossas operações tragam 
emprego e prosperidade a 
longo prazo às comunidades 
em que operamos”.
Até hoje, Svitzer continua a in-
vestir activamente na formação 
e desenvolvimento dos marinhei-
ros angolanos e o objectivo é ser 
capaz de promover mais ango-
lanos para posições superiores. A 
formação chegou mais ou menos 
a um impasse durante a pande-
mia, mas desde junho a formação 
externa foi retomada. Além disso, 
a Svitzer investiu na actualização 
e reconstrução do seu simulador, 
que é utilizado para formar ofi-
ciais chefes e mestres apoiados 
por pilotos da ALNG.
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A COLABORAÇÃO É FUNDA-
MENTAL EM TEMPOS DIFÍCEIS
A formação não foi o único de-
safio durante a pandemia - Svit-
zer Angola teve de lidar com 
vários desafios para manter os 
rebocadores tripulados e os 
negócios a funcionar. Especial-
mente no início, havia muita 
incerteza quanto à forma de 
gerir a situação, mas à medida 
que a poeira assentou, tornou-
-se muito mais fácil de navegar, 
como explica Nils de Jong:
“Estou muito impressionado 
com a forma como ALNG tem 
gerido todas as complexidades 
em torno da situação e a sua 
cooperação tem sido notável. 
Tendo procedimentos claros e 
comunicação contínua uns com 
os outros, penso que podemos 
dizer que juntos encontrámos 
um modus operandi que fun-
ciona. Devo também destacar a 
minha equipa Crewing & Travel, 
que faz um excelente trabalho 
ao lidar com as circunstâncias 
em mudança constante”.
A relação entre a Svitzer e a 
ALNG desenvolveu-se e cres-
ceu durante os últimos 10 anos 
e tornou-se em grande medida 
uma parceria, na qual ambas as 
partes reconhecem a necessi-
dade de adoptar uma aborda-
gem flexível e concordam que é 
necessário um elevado nível de 
confiança e um entendimento 
comum para se ter uma parce-
ria bem sucedida.

GLOBAL, MAS LOCAL - OBTENDO 
O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Com uma tripulação muito 
experiente - muitos tendo tra-
balhado para a Svitzer Angola 
desde o início, em 2011 - que tem 
vastos conhecimentos para na-
vegar em segurança no peque-
no canal do Soyo, onde a corren-
te do rio Congo faz da atracação 
e desatracação, um exercício 
bastante complicado, a Svitzer 
Angola está a combinar o seu 
conhecimento local aprofunda-
do com as vantagens de fazer 
parte de uma empresa global 
com uma pegada global e resi-
liência financeira em benefício 
dos clientes.
“O reboque é um negócio muito 
local, e na Svitzer esforçamo-nos 
por transformar o nosso conhe-
cimento operacional global e a 
nossa visão da indústria em ser-
viços de reboque seguros, fiá-
veis e eficientes para os nossos 
clientes nos Portos locais - neste 
caso, Soyo e Cabinda”, diz Nils de 
Jong e continua:

FATOS SOBRE A SVITZER ANGOLA SOBRE SVITZER

“Um bom exemplo disto é o 
drydocking das nossas embar-
cações. Estamos no meio do 
nosso ciclo de drydocking de 
10 anos para sete das nossas 
embarcações, onde a maioria 
está atracada na Namíbia e, 
durante este tempo, devemos 
obviamente assegurar a con-
tinuidade das operações sem 
interrupções. Por conseguin-
te, fretamos um navio da frota 
europeia da Svitzer para operar 
em Angola e estamos assim 
em condições de entregar os 
mesmos padrões de qualidade 
normalmente.

OLHANDO EM FRENTE
O futuro para Svitzer Angola 
parece brilhante. Embora a 
pandemia da COVID-19 ainda 
não seja uma coisa do passado, 
as coisas estão a melhorar, per-
mitindo assim à Svitzer Angola 
concentrar-se no crescimento 
ainda maior do negócio - quer 
assegurando novos negócios 
dentro do reboque, quer alar-
gando os seus serviços de 
apoio marítimo.
“Este ano estamos a celebrar 
o nosso aniversário de 10 anos 
aqui em Angola, e estou an-
sioso por continuar a grande 
colaboração com a ALNG e por 
fornecer serviços de reboque 
seguros, fiáveis e eficientes 
por mais 10 anos, juntamente 
com o resto da equipa aqui em 
Angola”, termina Nils de Jong.

A Svitzer é um líder de mercado global que for-
nece reboque e soluções marítimas sustentá-
veis a clientes em mais de 30 países em quatro 
regiões. Como empresa autónoma e como 
parte da Maersk, temos vindo a fornecer segu-
rança e apoio no mar desde 1833.

Para cumprir a nossa missão de tornar os 
portos e terminais mais seguros e mais eficien-
tes para os nossos clientes e parceiros indus-
triais, empregamos 4.200 profissionais qualifi-
cados através do mar e da costa, e operamos 
uma frota de 440 navios.

Na Svitzer esforçamo-
nos por transformar o 
nosso conhecimento 
operacional global e a 
nossa visão da indústria 
em serviços de reboque 
seguros, fiáveis e 
eficientes.

• 9 embarcações - cinco rebocadores 
ASD 80tbp, dois Stan Tug 1606s, um 
barco piloto e uma embarcação anti-
-poluição

• 19 membros do pessoal em terra 
e 113 tripulações

• Operações no Soyo e em Cabinda

• 810 trabalhos de reboque em 2020

Embarcações da Svitzer Angola
/ Svitzer Angola’s vessels
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At Svitzer we work 
hard to turn our global 
operational knowledge 
and industry insight into 
safe, reliable and efficient 
towing services.

SINCE 2011, global towage leader 
Svitzer has been present in 
Angola operating nine vessels in 
total – five ASD 80tbp tugs, two 
Stan Tug 1606s, one pilot boat 
and one anti-pollution vessel. 
The operation in Soyo serves as 
a strong anchor for Svitzer’s op-
erations in the country and with 
most of the crew originating 
from around Soyo, Svitzer is one 
of the biggest employers in the 
Zaire province. However, the lack 
of a large seafaring communi-
ty in Angola was somewhat of a 
challenge prior to the start of the 
ALNG project in 2011, as Nils de 
Jong, Country Manager Svitzer 
Angola explains:
“In Svitzer, localisation is a key pri-
ority and so we were determined 
to train as many Angolan seafar-
ers as possible, when we started 
operating in the country. That 
meant that they had to start their 
training on board the training 
ship “Danmark” where the cadets 
undertook extensive training to 
learn seamanship and the value 
of safety and teamwork. We un-
derstand that as a global towage 
supplier we have responsibility 
to all those we engage with, es-
pecially our employees and cus-
tomers. Consequently, we make 
great effort to ensure that our op-
erations bring employment and 
long-term prosperity to the com-
munities where we operate.”
To this day, Svitzer continues to 
actively invest Angolan seafar-

ers’ training and development 
and the goal is to be able to pro-
mote more Angolans to higher 
positions. The training, however, 
came to a standstill during the 
pandemic, but since June exter-
nal training has been resumed. 
In addition, Svitzer has invested 
in updating and rebuilding their 
simulator which is used to train 
Chief and Master Officers sup-
ported by ALNG pilots.

COLLABORATION IS KEY
DURING CHALLENGING TIMES
Training was not the only 
challenge during the pande- 
mic – Svitzer Angola faced sev-
eral others to keep tugboats 
manned and business running. 
There was a lot of uncertain-
ty, especially at the beginning, 

about how to manage the situ-
ation, but once the dust settled, 
it became much easier to navi-
gate, as Nils de Jong explains: 
“I am very impressed by the way 
ALNG has managed all the com-
plexities surrounding the situa-
tion, and their cooperation has 
been outstanding. With clear pro-
cedures and continuous commu-
nication with each other, I think 
we can say that we have found 
a modus operandi that works. I 
must also point out my Crewing 
& Travel team who does a terrific 
job dealing with the constantly 
changing circumstances.”
The relationship between Svitzer 
and ALNG has developed and 
grown during the past 10 years 
and has very much become a 
partnership, in which both sides 
acknowledge the necessity to 
adopt a flexible approach and 
agree that it requires a high 
level of trust and a common un-
derstanding to have a successful 
partnership.

GLOBAL, BUT LOCAL – GETTING 
THE BEST OF TWO WORLDS
With a very experienced crew, 
many having worked for Svitzer 
Angola since 2011, with vast 
knowledge to safely navigate 
the small Soyo canal, where the 
Congo river current makes moor-
ing and undocking a rather tricky 
exercise, Svitzer stands to com-
bine in-depth local knowledge 
with the advantages of belong-

ing to a company with a global 
footprint and financial resilience 
for the benefit of its clients.
“Towing is a local business, and at 
Svitzer we work hard to transform 
our global operational knowledge 
and industry insight into safe, reli-
able and efficient towing services 
for our clients in local ports – in 
this case, Soyo and Cabinda,” says 
Nils de Jong and continues:
“A good example of this is our 
vessels’ drydocking. We are in 
the middle of our 10-years dry-
docking cycle for seven of our 
vessels, with 5 of them doing 
that in Namibia, and through-
out this time obviously we must 
ensure uninterrupted opera-
tions. Consequently, we char-
tered a vessel from our Europe-
an fleet to operate in Angola, so 

we are able to deliver the same 
quality standards as normal.” 

LOOKING AHEAD
The future for Svitzer Angola looks 
bright. The COVID-19 pandemic 
is not yet a thing of the past, but 
everything is improving, thus al-
lowing Svitzer Angola to focus on 
further business growth – wheth-
er securing new towing business 
or extending their marine sup-
port services. 
“This year we are celebrating our 
10-year anniversary in Angola, 
and I look forward to continu-
ing the great collaboration with 
ALNG, providing safe, reliable 
and efficient towing services for 
another 10 years together with 
the entire team here in Angola,” 
ends Nils de Jong. 

FACTS ABOUT SVITZER ANGOLA ABOUT SVITZER

Svitzer is a global market leader providing 
towage and sustainable marine solutions to 
customers in more than 30 countries across 
four regions. As an autonomous company and 
part of Maersk, we have been providing safety 
and support at sea since 1833. 

To deliver on our mission of making ports 
and terminals safer and more efficient for our 
clients and industry partners, we employ 4,200 
skilled professionals across sea and shore, 
operating a fleet of more than 400 vessels.

• 9 vessels  - five ASD 80tbp tugs, 
two Stan Tug 1606s, one pilot boat 
and one anti-pollution vessel

• 19 onshore staff  and 113 crews

• Operations  in Soyo and Cabinda

• 810 tug jobs in 2020

Nils de Jong, Director Geral Svitzer Angola/
Country Manager Svitzer Angola
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Isabel Capacho - Directora de Marketing Grupo Newaco / 
Marketing Director Newaco Group

Fresmart: produção de 
qualidade para Angola
Fresmart: quality production for Angola

Um parceiro com foco no bem-estar de todos
A partner focused on the well-being of everyone 

Fresmart está empe-
nhada em fornecer aos 
seus clientes produtos 

de alta qualidade, seguindo os 
mais elevados padrões alimen-
tares, contribuindo para a saúde 
e bem-estar das comunidades 
onde se situam as 16 Lojas com 
esta insignia.
O lema da Fresmart é fornecer 
produtos de qualidade, nutriti-
vos e saudáveis, alimentos que 
ajudam os nossos clientes a sen-
tirem-se felizes e seguros. Os ali-
mentos são uma necessidade 
universal. Independentemente 
da cultura, as familias e amigos 
reuném-se à mesa para partilhar 
refeições. Olhamos para os ali-
mentos como um aspecto aglu-
tinador das nossas rotinas diárias, 
não apenas para satisfazer neces-

sidades, mas também como um 
veículo para a felicidade e equili-
brio de clientes e dos seus agre-
gados familiares. Somos especi-
listas em importar e distribuir os 
mais variados produtos alimenta-
res, frescos, congelados e produ-
tos de grande consumo.
Como parte da sua estratégia de 
crescimento, a Fresmart inves-
tiu 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 cria-
ção de emprego na região, per-
mite abastecer todas as Lojas 
Fresmart de banana de grande 
qualidade, a um preço acessivel.

A Aliás, um importante incentivo 
à Produção Nacional passa pelo 
posicionamento da Fresmart 
que tem como objectivo absorver 
muita da produção de frutas e le-
gumes de pequenas e médias ex-
plorações agricolas, permitindo-
-lhes garantir rendimento extra 
que contribua para o sustento da 
familia, entrando num circulo vir-
tuoso de autosuficiência.
A Fresmart faz parte do Grupo 
Newaco. Originário de Luanda, 
o Grupo Newaco cresceu expo-
nencialmente 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 pro-
dutos alimentares a preços aces-

Loja Fresmart Kilamba/
Fresmart Store Kilamba
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siveis. 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 espe-
cializada no comério de produ-
tos 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 procure-
ment assenta em produtos que 
são seleccionados criteriosamen-
te a partir de paises na América 
do Sul, América do Norte, União 
Europeia, Austrália e Nova Ze-
lândia. Também o nosso público 
alvo é abrangente, desde gros-
sistas, semi-grossistas, retalhistas 
e canal Horeca, bem como as 
nossas lojas Fresmart e Fresmart 
Express.
Com um foco diligente na qua-
lidade, consistência, preço aces-
sivel e excelente serviço, o Grupo 
Newaco conquistou com sucesso 
a confiança dos seus clientes. Para 
tal contribuiram os seus pontos 
fortes: Mais de 52 instalações de 
armazenamento e distribuição, 
mais de 100 veiculos dedicados 
à operação logistica e aproxima-
damente 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 depar-
tamento de logística é composto 
por uma equipa dedicada, equi-
pada 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 recepciona-
mos 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 refe-
rências positivas a nosso respeito 
a amigos e familiares. O respei-
to 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 Sano-
dia, Oceano, Familia Feliz e Feliz 

Dia – permite à Fresmart proces-
sar produtos de grande qualidade 
em instalações próprias. Todos os 
produtos alimentares de marca 
própria são selados a vácuo, o que 
mantém o produto hermetica-
mente 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 colabo-

radores são integrados na familia 
Newaco. O nosso sucesso assenta 
em pilares fundamentais: lideran-
ça, visão e missão claras, metas 
inteligentes, planeamento, traba-
lho em equipa, pesquisa, conhe-
cimento, experiência e encontrar 
soluções.
Os objectivos futuros da Fresmart 
passam por: Manter o nivel de 
excelência nos serviços que pres-
tamos aos nossos clientes; Au-
mentar a familia Newaco através 
de um recrutamento ambicioso; 

Treinar, desenvolver e melhorar 
as nossas equipas; Expandir a 
nossa rede de distribuição e, na-
turalmente, Optimizar os proces-
sos de negociação na compra de 
produtos aos nossos fornecedo-
res globais.
Desde o inicio da sua actividade 
que, o Grupo Newaco e a Fres-
mart em particular, procuraram 
contribuir para a história do cres-
cimento de Angola e consciente-
mente ser uma força motriz na 
sua economia. Somos um grupo 
em crescimento com fortes cre-
denciais financeiras e lideres nos 
principais rácios de investimento. 
Procuramos criar mais opções 
de emprego em Angola e propi-
ciar aos nossos colaboradores a 
oportunidade de crescer profis-
sionalmente, enquanto fideliza-
mos a nossa carteira de clientes. 
O nosso crescimento é alcançado 
com base nos nossos valores fun-
damentais de integridade, segu-
rança e excelência.
Num passado recente, desen-
volvemos estrategicamente as 
nossas instalações comerciais, de 
distribuição e de armazenamen-
to de última geração, equipadas 
para corresponder às expectati-
vas de clientes e parceiros comer-
ciais, actuais e de futuro. 
A Fresmart compromete-se 
a investir num crescimento 
sustentável, criando valor para 
esta fantástica nação e melho-
rando a qualidade de vida dos 
seus cidadãos.

A produção de banana nacional em fazenda própria é
um bom exemplo. Além da criação de emprego na região, 
permite abastecer todas as Lojas.

The production of national banana in its own farm is a good 
example. In addition to job creation in the region, it allows
supply all stores.
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FRESMART IS COMMITTED to 
provide its customers high qual-
ity products, following the high-
est standards, contributing to 
the health and well-being of the 
communities where the 16 stores 
with this insignia are located. 
Fresmart’s aim is to provide qual-
ity, nutritious and healthy prod-
ucts, food that help our custom-
ers feel happy and safe. Food 
is a universal need. Regardless 
of which culture, families and 
friends gather around the table 
to share meals. We look at food as 
a binding aspect of our daily rou-
tines, not only to satisfy needs, but 
also as a vehicle for the happiness 

and balance of customers and 
their households. 
We are specialists in importing 
and distributing several types of 
food articles:  fresh, frozen and 
consumer products. As part of 
its growth strategy, Fresmart in-
vested in and developed Nation-
al Production, together with the 
Executive Program for Produc-
tion support, Import Substitution 
and Export Diversification (Prod-
esi). The production of nation-
al bananas in their own farm is a 
good example. In addition to cre-
ating jobs in the region, it allows 
all Fresmart stores to be supplied 
with high quality bananas at an 

affordable price. In fact, an impor-
tant incentive to National Produc-
tion involves the positioning of 
Fresmart, which aims to absorb 
much of the fruit and vegetable 
production of small and medi-
um-sized farms. Allowing house-
holds to guarantee extra income 
that contributes to the livelihood 
of the family, entering a virtuous 
circle of self-sufficiency. 
Fresmart is part of the Newaco 
Group. Originally from Luanda, 
Grupo Newaco has grown expo-
nentially and evolved to be the 
leading frozen food distributor in 
Angola. We ensure that our high 
standards of sourcing, pack-

aging and storage provide the 
best food products at affordable 
prices. The focus on quality and 
delivery of products from vari-
ous parts of the world helped us 
to reach a leading position in the 
food market in Angola. 
Newaco is currently specialized 
in the trade of frozen and refrig-
erated 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 se-
lected from countries in South 
America, North America, Euro-
pean Union, Australia and New 
Zealand. Our target audience 
is also comprehensive: from 
wholesalers, semi-wholesalers, 
retailers and the Horeca chan-
nel, as well as our Fresmart and 
Fresmart Express stores. 
With a diligent focus on quality, 
consistency, affordable price and 
excellent service, Grupo Newaco 
has successfully earned the trust 
of its customers. Its strengths 
contributed to this: More than 
52 storage and distribution fa-
cilities, more than 100 vehicles 
dedicated to the logistical oper-
ation and approximately 25,000 
tons of capacity in frozen storage 
facilities. With over 10,000 con-
tainers being received annual-
ly, the logistical component is of 
vital importance. Our logistics 
department is composed of a 

dedicated team, equipped with 
an important fleet of delivery ve-
hicles and a global distribution 
network, allowing us to achieve 
the goal of delivering in the same 
day we receive the item, preserv-
ing all the nutrients in the food. 
Fresmart is the retail chain that 
brings all this know-how and 
places it at the customer’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’ expectations is always 
our highest priority, presenting 
the best cost-benefit ratio in the 
commercial proposals we have in 
our stores. Also in terms of inno-
vation, the investment made in 
private label products – Sanodia, 
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 hermet-
ically protected during storage. 
Fresmart has a team of profes-
sionals whose dedication to the 
customer is total. We encourage a 
healthy, honest, trustworthy work 
environment in which employees 
are integrated into the Newaco 
family. Our success is based on 
fundamental pillars: leadership, 
clear vision and mission, smart 
goals, planning, teamwork, re-
search, knowledge, experience 
and finding solutions. 
Fresmart’s future objectives in-

clude: Maintaining the level of 
excellence in the services we pro-
vide to our customers; Grow the 
Newaco family through ambi-
tious recruitment; Train, develop 
and improve our teams; Expand 
our distribution network and, of 
course, optimize our purchase 
negotiations increasing our 
market share within our global 
suppliers’ portfolio.
Since the beginning, Grupo 
Newaco as a whole and Fresmart 
in particular, had the objective of 
being a relevant partner in An-
gola’s growth and an economical 
consistent partner in the market. 
We are an expanding Group with 
strong financial credentials and 
leaders in the main investment 
ratios in the country. We look for-
ward to create more employment 
solutions and provide our work 
force news opportunities to grow, 
while we progress in our custom-
er’s loyalty. Our growth is achieved 
based on our core values of integ-
rity, food security and excellence.
In a not so long ago past, we de-
veloped strategically our com-
mercial facilities, distribution 
and last generation storage, 
equipped to fulfil our customers’ 
expectations and also our suppli-
er’s partnerships demands, pres-
ent and future.
Fresmart commitments are to 
invest in a healthy growth, bring 
added value to this amazing 
country and improving its citi-
zen’s quality of life. 

Armazém Fresmart Kilamba / Fresmart Warehouse Kilamba
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Claudia Mittler - Directora Geral do Grupo Zeyangel

Uma grande oportunidade para todo Angolano
A great opportunity for every Angolan.

om foco na interacção 
comercial entre as em-
presas expositoras e os 

compradores de moda nacio-
nais, internacionais e apresen-
tação dos criadores de moda.
Este novo conceito volta-
do para produção nacional, 
contribuindo assim com o 
Executivo para fomento no 
sector têxtil e nas (micros) in-
dústrias de confecção, bem 
como a produção de roupas, 
calçados, acessórios e outros 
artigos de moda.
Dando, oportunidade aos 
jovens criadores para de-
senvolverem as suas ideias 
criativas, abrindo o mercado 
de comércio, gerando assim 
mais emprego para nossa co-
munidade.
O projecto prevê estabelecer, 

C um espaço privilegiado de 
promoção da indústria Têxtil 
\ Moda, com sucesso, profis-
sionalismo e reconhecimento 
público, lançando novos talen-
tos no sector e criar parcerias 
com Estilistas Internacionais, 
entidades públicas e privadas 
que colaborem técnica e insti-
tucionalmente para o sucesso 
deste evento.
Foi criada com o intuito 
de apresentar ao Merca-
do internacional uma nova 
proposta onde oferecemos 
peças de Qualidade com 
design diferenciado e infor-
mação de Moda.
As marcas Angolanas e bem 
como as residentes na diáspo-
ra, irão ter a possibilidade de 
ter o contacto com diversas 
identidades que possam aten-

Feira Internacional de 
Negócios da Moda
International Fashion Business Fair

der os seus interesses.
Esta será uma grande oportu-
nidade para todo Angolano.
Temos como objectivo criar 
uma ponte de Intercâmbio 
entre artistas e agentes ango-
lanos no sentido que seja satis-
fatório para ambas as partes.
É de nosso interesse apoiar os 
nossos Artistas para ampliar o 
crescimento do mercado da 
Moda e Arte em Angola.

FOCUSED ON COMMERCIAL 
interaction between exhib-
iting companies and nation-
al and international fashion 
buyers and presentation of 
Fashion designers.
This new concept focused on 
domestic production, thus 
contributing to with the Ex-
ecutive to promote the textile 
sector and the micro industries 
of as well as the production of 

clothing, footwear, accessories 
and other fashion items.
Giving young creators the op-
portunity to develop their crea-
tive ideas, opening up the trad-
ing market, thus generating 
more job for our community.
The project envisages estab-
lishing a privileged space for 
the promotion of textile in-
dustry \ Fashion, successful, 
professionalism and recogni-
tion launching new talent in 
the sector and creating part-
nerships with International 
Stylists, public and private 
entities that come to collab-
orate technically and insti-
tutionally for the success of 
this event.
It was created in order to 
present to the international 
market a new proposal where 
we offer quality pieces with 
design differentiated and 
fashion information.
Angolan brands, as well as di-
aspora residents, will have the 
possibility of having contact 
with various identities that 
might meet your interests.
This will be a great opportu-
nity for every Angolan.
We aim to create an exchange 
bridge between artists and 
Angolan agents in a way that 
is satisfactory to both parts.
It is in our interest to support 
our Artists in order to expand 
the growth of the Fashion 
and Art market in Angola. 

Oportunidade aos jovens
criadores para 
desenvolverem as 
suas ideias

Opportunity for young 
people creators to 
develop your ideas

Feira Internacional de Negócios da Moda

Local: Palácio de Ferro
Rua Maj. Kanhangulo, Luanda

Ao International Trade Show 
 +002 449 383 747 76

aointernationaltradeshow@gmail.com
WWeb-site: www.aointernationaltradeshow.com

Claudia Mittler - Directora Geral do Grupo Zeyangel/Zeyangel Group’s General Director
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Renato de Carvalho - Comunicação/Marketing & Design / Communication/
Marketing & Design

Expo-Huíla: Maior exposição 
do centro e sul do país
Expo-Huíla: Largest exhibition in the center and 
south of the country

Oportunidade de expor as potencialidades de empresas
Opportunity to expose the potential of companies

o passado dia 11 de 
Agosto, foi realizada a 
maior exposição de ne-

gócios do centro e sul do país, 
a Expo-Huíla, numa quarta-fei-
ra, no quadro dos 119 anos das 
festas da Senhora do Monte.
A organização, Associação 
Agropecuária Comercial e In-
dustrial da Huíla (AAPCIL), abriu 
as portas à sua 28.ª edição, com 
mais de 100 empresas nacio-
nais e estrangeiras. O evento 
foi inaugurado pelo governador 
da Huíla, Nuno Mahapi, e pelo 
secretário de Estado para o Co-
mércio, Amadeu Nunes.
Sob o lema “o futuro está no 
campo”, a atracção teve a par-
ticipação dos 14 municípios da 
província, que apresentaram as 
suas potencialidades agrícolas 

e de outros sectores.
Falando na abertura no evento, 
as entidades que estiveram 
presentes realçaram a impor-
tância da actividade para a 
economia nacional, já que re-
presenta uma oportunidade 
de expor as potencialidades de 
negócios e estabelecimento de 
laços entre empresas nacionais 
e estrangeiras.

THE LARGEST BUSINESS FAIR 
of the centre and south of the 
country, Expo-Huíla, was held 
on the 11th of August of 2021, as 
part of Nossa Senhora do Monte 
festivities’ 119th anniversary.
The organisation, Associação 
Agropecuária Comercia e In-
dustrial da Huíla (AAPCIL), 

N opened its doors to its 28th 
Editions, with over 100 national 
and foreign companies partic-
ipating. The event was hosted 
by the governor of Huila, Nuno 
Mahapi, and the Secretary of 
State for Trade, Amadeu Nunes.
Bearing the slogan “the future 
is in the countryside,” the fair 
was attended by the province’s 
14 municipalities, which pre-
sented their potential in various 
sectors, including agriculture.
The entities that attended the 
ceremony spoke at the event’s 
opening, highlighting the im-
portance of the activity for the 
national economy, as it repre-
sents an opportunity to show-
case businesses’ potential and 
establish links between nation-
al and foreign companies. 
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Investments that change many people’s lives

o âmbito das Respon-
sabilidades Sociais da 
Empresa Sogester, 

S.A, apadrinhamos sete (7) 
Projectos, tendo surtido efeito 
positivo, no fórum moral, f i-
nanceiro e social.
Durante os mês de Abril e 
Maio, fez-se uma campanha 
na qual conseguimos amparar 
as famílias e todas as pessoas 
que direta ou indiretamen-
te beneficiaram-se da cesta 
básica, Material de limpeza e 
Biossegurança.    
É notável a Satisfação no rosto 
das pessoas ao ganhar uma 
cesta básica. Portanto, a en-
trega dessas cestas representa 
uma oportunidade para muitas 
pessoas sendo um alívio daqui-
lo que são as necessidades bá-
sicas de uma família com quali-
dade de vida aceitável.

WITHIN THE EXTENT of the 
Social Responsibilities for 
Sogester, we sponsor seven (7) 
Projects, which has had a posi-
tive result in the moral, financial 
and social área
There was a campaign during 
the months of April and May, in 
which we were able to support 
families and all people who di-
rectly or indirectly benefited 

N

from the primary food basket, 
cleaning and biosafety material.
It’s remarkably Satisfafying the 
happyness on people’s faces 
when receiving a food basket. 
Thus, the delivery of these bas-
kets represents an opportuni-
ty for many people to relieve 
what are the basic needs of 
a family with an acceptable 
quality of life. 

Responsabilidade Social 
na SOGESTER
Social Responsability in SOGESTER

Sónia  Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Institucionais & Responsabilidade 
Social / Head of Department for Institutional Relations & Social Responsability SOGESTER

Entrega de donativos no orfanato Pequena Semente/Donations 
delivery at Pequena Semente orphanage

Carlos Pegado - Director de Operações SOGESTER/ 
Head of Operations SOGESTER

Entrega de donativos no orfanato Pequena Semente/Donations 
delivery at Pequena Semente orphanage

Yolanda Talia Viegas - Assistente para a Área de Responsabilidade 
Social SOGESTER/Assistant for the Social Responsability 
Department SOGESTER Famílias que receberam donativos/Families that received donations

Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Institucionais & 
Responsabilidade Social e equipa dos Projectos Sociais SOGESTER/Head 
of Department for Institutional Relations & Social Responsability & Social 
Projects’ Team SOGESTER

Investimentos que ajudam a vida de muitas pessoas

Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Institucionais & Responsabilidade 
Social / Head of Department for Institutional Relations & Social Responsability SOGESTER
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Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Institucionais & Responsabilidade 
Social / Head of Department for Institutional Relations & Social Responsability SOGESTER

Educação e oportunidades para ajudar crianças
Education and opportunities to help children

empresa Sogester, S.A 
teve como iniciativa 
a inserção das aulas 

de Informática aos Projectos 
Sociais, para ajudar as nossas 
crianças na evolução tec-
nológica. Este Projecto, tem 
crescido bastante e com ob-
tenção de bons resultados, 
no que tange o entendimen-
to e conhecimento da Infor-
mática em si. Realçar, que 
recentemente concluímos 
dois programas de Formação 
(Orfanato Pequena Semen-
te e Orfanato Horizonte Azul) 
com cerimónia e entrega de 
Certif icados aos formandos 
(Crianças) e esperamos con-
tinuar com esse Projecto aju-
dando mais crianças a fazer 
parte do mesmo.

THE COMPANY SOGESTER, S.A 
took the initiative of introduc-
ing IT classes to Social Projects, 
to help our children in techno-
logical expansion. This Project 
has grown a lot and with good 

A

results, regarding the under-
standing and be acquaint-
ed with the Informatics itself. 
Therefore, we have recently con-
cluded two training programs 
(with the orphanages Pequena 

Entrega de Certificados 
aos Orfanatos 
Delivery of Certificates to Orphanages

Semente and Horizonte Azul) 
with a ceremony and delivery 
of Certificates to trainees (Chil-
dren) and we hope to continue 
with this Project helping more 
children to be part of it. Entrega de certificado/Certificate presentation

Yolanda Talia Viegas - Assistente para a Área 
de Responsabilidade Social SOGESTER/
Assistant for the Social Responsability 
Department SOGESTER

Equipa da SOGESTER com as crianças certificadas/SOGESTER’s 
team with the certified children

Aluna do orfanato Pequena Semente/Student from Pequena  
Semente orphanage

Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de 
Relações Institucionais & Responsabilidade 
Social/Head of Department for Institutional 
Relations & Social Responsability SOGESTER

Luis Agostinho “Cass” - Director do 
Porto Seco-ICD Panguila/Porto Seco-ICD 
Panguila’s Director
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Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Institucionais & Responsabilidade Social / Head of 
Department for Institutional Relations & Social Responsability SOGESTER
Dinis dos Santos - Assistente de Relações Institucional & Responsabilidade Social SOGESTER / Assistant for 
the Institutional Relations & Social Responsability Department SOGESTER

Um momento de emoção e solidariedade
A moment of emotion and solidarity

oi com emoção e home-
nagens que foi marca-
da a reinauguração da 

Escola 380 do Mussseque Capari 
Panguila, localizada na Província 
do Bengo.
A unidade educacional apadri-
nhada pela empresa Sogester, 
S.A, passou por uma grande rea-

bilitação, incluindo o acréscimo 
de duas salas de aula, que vai 
servir para o benefício das crian-
ças da comunidade do Dande.

THE RE-INAUGURATION of School 
380 in the Musseque Capari Pan-
guila, located in the Bengo Prov-

F ince, was marked with emotion 
and tributes.
The educational unit, which is 
sponsored by SOGESTER S.A., 
underwent major rehabilitation, 
which included the construction of 
two additional classrooms. This in-
itiative will greatly benefit the chil-
dren of the Dande community. 

Reinauguração da 
Escola 380 no Panguila
Reinauguration of School 380 in Panguila

Corte de fita pelo Dr. Luís Edgar Alves de Ceita - Consultor Sénior / Ribbon cutting by Mr. Luís Edgar Alves de Ceita - Senior Adviser

Sónia Agostinho - Chefe do Departamento de Relações Insti-
tucionais & Responsabilidade Social / Head of Department for 
Institutional Relations & Social Responsability SOGESTER & Adão 
Domingos Sakatuala Mussungo - Director da Escola 380 Panguila/
School 380 Panguila’s Headmaster Alunos da Escola 380 Panguila/School 380 Panguila’s students

Escola 380 do Musseque Capari Panguila
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Paulo Jorge, Comercial Namibe / Commercial Namibe & Renato de Carvalho, 
Comunicação e Marketing / Communication & Marketing

Um apoio as famílias da região
Support for families in the region

o âmbito das comemo-
rações da empresa, em 
2021, a Sogester Namibe 

realizou, no dia 26 de Maio, na 
província do Namibe, na localida-
de do Luso 93, na zona do Caracu-
lo, uma ação solidária.
A actividade foi alusiva ao 7.º 
aniversario do terminal So-

gester Namibe.
Contribuindo na maior preocu-
pação e grande onda solidária por 
todo o país, a Sogester Namibe 
visitou as regiões mais afetadas 
pela seca, uma das consequên-
cias das alterações climáticas.
Contudo, achamos essencial 
fazer parte da solução de um 

N problema que o país enfrenta, 
apoiando mais de 300 famílias 
e criadores de gado. Temos, so-
bretudo, apoiado a nível eco-
nómico e da agricultura, com 
cestas alimentares e motobom-
bas para retirar água do rio mais 
próximo e irrigar as plantações 
dos camponeses.

Ação solidária contra 
a seca no Namibe
Solidarity action against drought in Namibe

Entrega de donativos ao Soba do Luso 93/Donations delivery to Luso 93’s Soba (local authority)Equipa da SOGESTER Namibe/SOGESTER Namibe’s Team

Corte do bolo de aniversário da SOGESTER Namibe/SOGESTER Namibe’s anniversary cake cutting
População do Luso 93, Namibe/Luso 93’s 
population, Namibe

População do Luso 93, Namibe/Luso 93’s 
population, Namibe

AS PART OF THE COMPANY’S 
2021 celebrations, Sogester 
Namibe held a social initiative 
on the 26th of May in Namibe, 
in the locality of Luso 93, in the 
Caraculo area.
The activity was allusive to the 
7th anniversary of the Sogester 
Namibe terminal.

Contributing to the greatest con-
cern and a strong wave of soli-
darity throughout the country, 
Sogester Namibe visited the re-
gions that were the most affected 
by the drought, one of the conse-
quences of climate change.
However, we believed it is essen-
cial to be part of the solution to 

a problem faced by our country, 
supporting more than 300 fam-
ilies and livestock farmers. Most 
importantly, we have been en-
dorsing the economy and agricul-
ture with the offer of food baskets 
and electric pumps to draw water 
from the nearest river, in order to 
irrigate the local crops. 
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Kaj Brodersen - Consultor Externo do Namibe / Namibe External Consultant

Capitão Kaj Brodersen:
Visita a Angola - Parte 4
Captain Kaj Brodersen: Visit To Angola - Part 4

Cultura, tradição e as belezas Angolanas
The Angolan culture, tradition and beauties

ABO FAROL
Mais adiante na praia do 
“Norte”, a caminho da 

costa rochosa, no “Cabo Farol”, 
existe um cais de minério de 
ferro e petroleiros. Caminhámos 
um pouco mais ao longo da 
linha costeira, inóspita e total-
mente diferente, onde o impo-
nente Atlântico fustiga continua-
mente a costa rochosa. Falámos 
com o faroleiro e visitámo-lo na 
sua casa, situada ao lado do farol 
antigo e do farol novo, ambos 
neste local há muitas décadas, 
que guiaram inúmeros navios 
até à Baía do Namibe. 

PRAIA DO “SUL” NO NAMIBE 
– PRAIA AMÉLIA
Visitei esta praia várias vezes 
e adorei nadar na água, ca-
minhar ao longo da praia e 
jantar e socializar com os ha-
bitantes locais, porque é um 
lugar muito bonito. A Praia 
Amélia é, na minha opinião, 
a melhor praia no Namibe. 
A praia é limpa tanto a nível 
das inf ra-estruturas como da 
praia propriamente dita, e 
não se vê lixo. A qualidade da 
água era muito boa, o que in-
centivava as pessoas que não 
gostam muito de água ou 

C

Moçâmedes, 
Namibe

não apreciam muito nadar, 
a nadarem ou a aventura-
rem-se um pouco na água, e 
depois a caminhar ao longo 
desta bonita linha costeira.
Embora o alojamento, as in-
f ra-estruturas e a envolven-
te praia sejam fantásticos e 
dignos de visita, nunca esti-
veram sobrelotados; durante 
a semana havia pouca 
gente e aos f ins-de-semana 
o número não aumentava 
muito. As diversões na zona 
da praia incluíam jogos como 
futebol, voleibol de praia e 
disco voador, por isso tinha 
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algo tanto para adultos como 
para crianças. Havia também 
um parque de diversões que 
incluía, entre outras coisas, 
um grande barco de pesca 
de brincar, onde as crian-
ças podiam f icar entretidas 
durante horas.
Existia também a possibili-
dade de arrendar uma casa 
de praia de qualidade, com 
ar condicionado e acesso 
directo ao Oceano Atlânti-
co e às inf ra-estruturas da 
Praia Amélia.

OÁSIS DO ARCO
Noutro fim-de-semana, fui com 
o Edson Cassule - chefe de de-
partamento técnico do Namibe 
- e alguns amigos num passeio 
até Arco e Colinas, no deserto a 
sudeste do Namibe.
Depois de sairmos da estrada 
principal, a cerca de 60 km a 
sul do Namibe, conduzimos por 
uma estrada em óptimo estado, 
que corta através da areia 
dourada do Deserto do Namibe, 
e onde os cimos dos montes 
se parecem com tampos de 

mesas. Questionei-me sobre 
o mistério que faz com que o 
vento os molde dessa forma... 
Percorremos uma curta distân-
cia contornando a montanha de 
pedra, descendo em direcção à 
aldeia Oásis do Arco, rodeada 
de plantas e palmeiras. Disse-
ram-me que durante a estação 
das chuvas a zona verde, tipo 
savana, se transforma numa 
lagoa de tons azul-safira, cujas 
águas chegam a estar cobertas 
de nenúfares. A mãe natureza 
esculpiu dois grandes buracos 

numa das rochas da montanha, 
o que nos proporciona uma ex-
celente vista da zona da lagoa/
savana, que durante a nossa 
visita estava verde, mas seca.
O Arco fica 15 km a oeste de 
Tômbwa e 65 km a sul do 
Namibe, e é uma bonita lagoa 
interior, alimentada pelas 
águas do rio Curoca na estação 
das chuvas, sendo um oásis na 
estação seca, que foi quando 
a visitei. O nome desta lagoa 
e oásis deriva dos seus dois 
arcos naturais em arenito.

A mãe natureza esculpiu
dois grandes buracos 
em uma das rochas da 
montanha

As diversões na zona da 
praia incluíam jogos como 
futebol, voleibol de praia e 
disco voador

Oásis do Arco, 
Namibe

Pôr-do-sol em praia do Namibe/ 
Sunset at a beach in Namibe
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It is such a nice place and I 
really enjoyed being there, 
swimming, walking along 
the beach, dinning and 
socializing.

Praia Amélia, 
Namibe

CABO FAROL
Further out on the north beach 
you will pass the tanker and iron 
ore pier on the way out to the rocky 
coast at Cabo Farol. We hiked a 
little in that rough and total dif-
ferent coast environment where 
the big Atlantic swell continuously 
splashing on the rocky coast.
We talked with the lighthouse 
keeper while visiting him in his 
house, which was next to the old 
and new lighthouse which has 
been situated there for many dec-
ades and have leaded or guided 
vessels into Namibe bay.

SOUTH BEACH AT NAMIBE – 
PRAIA AMÉLIA
I was visiting this beach several 
times – It is such a nice place and 
I really enjoy being there, swim-
ming, walking along the beach, 
dinning and socializing.
The Praia Amelia is in my opinion 
the best beach in Namibe. The 
beach is clean both at the facility 
area and at the beach area where 
no garbage was seen! 
It was never crowded there, 
even though the beach, lodge, 
facilities and surroundings are 
fantastic and worth visiting. On 
weekday just a few people and in 
weekend little more.
The facilities at the beach area 
are great for adults and chil-
dren as they can play all kind of 
games like football, beach volley-
ball, frisbee. There are also great 
playground which amongst 

other include a great big playing 
fishing boat, where the children 
can spend hour playing without 
being bored.
The beach and water quality is 
great and even people who don’t 
fancy water or swimming that 
much, are spontaneous attract-
ed to swim, or going little out in 
the water and then walk along 
this pretty coast line. 
There is also the possibility to rent 
beach house of good quality with 
air condition and direct view and 
access direct to Atlantic Ocean 
and Amelia Beach facilities. 

OASIS DO ARCO
On another weekend I was to-
gether with Edson Cassule - head 
of Namibe’s technical department 
and some friends on a tour to Arco 
and Colinas in the desert south-
east of Namibe.
When we left the highway app 60 
kilometer south of Namibe and 
thereafter we were driving through 
an almost impeccable road that 
cuts through the golden sand of 
the Namibe Desert and where the 
top of the hills resembles the top 
of the tables. What mystery is it 
that makes the wind shape them 
like this. We were driving a short 
distance around the stone moun-
tain downwards towards to the 
oasis village Arco which was sur-
rounded by plants and palm trees. 
I was told that during the rainy 
season the green savanna like area 
turns into a sapphire blue lake and 
there are even water lilies in the 
lagoon. The nature had carved two 
large holes in one of the mountain 
rocks, which allowed us to view the 
lagoon / savanna. However, dry and 
green savanna during our visit.
The Arco is a beautiful inland lake 
in the rainy season and oasis in the 
dry season where we visited Arco. 
During the rainy season fed by the 
waters of Rio Curoca. 
Lake Arco and oasis is situated 
15km west of Tombua and 65km 
south of Namibe.
This lake and oasis got its name 
from the arch (Arco) found on the 
shores of this Lake. 
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CAÇA-PALAVRAS

HORIZONTAIS
1 - Província angolana do sul do país, cuja capital é Moçâmedes.
2 - Praia situada na província do Namibe.
3 - Qualquer transporte marítimo destinado à deslocação de 
pessoas ou cargas.
4 - Reunião de membros escolhidos numa assembleia ou 
sociedade, a fim de examinar e decidir sobre determinados 
assuntos.
5 - Volume daquilo que se produz.

Respostas: 1- Namibe; 2 - Praia Amélia; 3 - Embarcação; 
4 - Comité; 5 - Produção.

Respostas: 1- Huíla ; 2 - Veterana; Automação; Pedreiras.

VERTICAIS
1 - Província angolana localizada na região sul do país, cuja 
capital é o Lubango.
2 - Pessoa (fem.) que já acarreta vários anos de serviço.
3 - Tecnologia relacionada com a aplicação de sistemas mecâ-
nicos, eletrónicos e baseados em computadores com vista à 
operação e ao controlo da produção.
4 - Lugar de onde se extraem pedras.

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

Feira Internacional de Negócios da Moda

Local: Palácio de Ferro
Rua Maj. Kanhangulo, Luanda

Ao International Trade Show 
 +002 449 383 747 76

aointernationaltradeshow@gmail.com
WWeb-site: www.aointernationaltradeshow.com
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WORD SEARCH

HORIZONTALS
1 - A ship or large boat.
2 - The creation and application of technology to monitor and 
control the production and delivery of products and services.

Answers: 1 - Vessel; 2 - Automation. Answers: 1 - Praia Amelia; 2 - Huila; 3 - Namibe; 4 - Veteran; 
5 - Quarries; 6 - Committee; 7 - Production.

VERTICALS
1 - Beach located in Namibe.
2 - Angolan southern province, whose capital is Lubango.
3 - Angolan Southern province, whose capital is Moçamedes.
4 - A person who has worked for the same institution for several 
years.
5 - A place, typically a large, deep pit, from which stone or other 
materials are or have been extracted.
6 - A group of people nominatedfor specific functions or make 
decisions for a larger group.
7 - Process of being manufactured.

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

Terminal da Sogester - 
Porto do Namibe/Sogester 
Terminal - Port of Namibe
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