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Caros Colegas e Amigos,

Chega assim ao fim um novo trimestre, e apesar de 
a pandemia de COVID-19 parecer estar sob controlo 

em muitos países, sendo sinónimo de sintomas ligeiros para 
a maioria das pessoas afectadas –  e afligindo em especial 
quem viaja, há agora uma outra catástrofe que está a afectar o 
mundo: a guerra na Ucrânia.

Apesar de ser um conflito europeu, a guerra na Ucrânia 
tem gerado sanções internacionais, bloqueios e aumentos 
nos preços do petróleo e do gás, o que infelizmente afecta 
–  e muito – os preços dos produtos da cesta básica. Como 

todos os angolanos sabem muito bem, a guerra provoca 
morte, destruição e tristeza em todas as pessoas afectadas 
directamente pelo conflito, e prejudica a economia em geral, 
com consequências muito além fronteiras. Os bloqueios de 
portos, causados pela guerra na Ucrânia, e o confinamento 
imposto em alguns locais, como é o caso de Xangai, na 
sequência de surtos de COVID-19, estão a aumentar a pressão 
sobre navios e logística, factores que fazem subir os preços 
do petróleo e gás e que irão, por exemplo, encarecer circuitos 
integrados e consequentemente levar ao aumento dos 
preços de outros bens, como veículos automóveis e outros 
equipamentos electrónicos.

ESTAMOS A TRABALHAR COM AFINCO 
PARA AUMENTAR OS VOLUMES 
NOS ICDS DE VIANA E PANGUILA
WE ARE WORKING HARD TO INCREASE VOLUMES
IN THE ICDS OF VIANA AND PANGUILA
Texto: Text:  Frans Jol   -   Director  Geral   MD Sogester
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A nível nacional, Angola está a preparar-se para eleições gerais 
em Agosto, com a subida dos preços do petróleo a acelerarem 
a recuperação económica do país e o Governo a trabalhar 
para privatizar empresas estatais com o intuito de atrair novo 
investimento para o país.

Quanto a nós, as operações do terminal da Boavista estão a 
ir muito bem, tendo-se assinado já contratos comerciais de 
longo prazo com as linhas de navegação marítima  e contando 
já com três novas gruas portuárias móveis Liebherr 800 em 
funcionamento; duas novas empilhadoras de contentores 
vazios; e seis novos camiões de terminal, que irão apoiar o 
aumento dos volumes. O nosso Serviço de Apoio ao Cliente 
e o nosso Departamento de Marketing continuam também 
a trabalhar com afinco para aumentar os volumes nos ICDs 
de Viana e Panguila e já se assinaram novos contratos de 

armazenamento, descarga e armazenagem, contentorização 
frigorífica e utilização por proprietários de carga efectivos 
(BCOs) junto da Via Expressa ou da auto-estrada que liga 
ao Congo (a partir de Panguila). O terminal do Namibe 
apresenta-nos, porém, alguns desafios, já que reduções da 
carga de importação superiores a 65% nos últimos três anos 
conduziram à falta de contentores vazios nas empresas de 
navegação marítima, a fretagem de navios é dispendiosa e o 
transporte de contentores vazios para o Namibe não é eficaz 
em termos de custos. Por isso, as exportações a partir do 
Namibe são feitas agora em navios de carga geral com destino 
a Portugal e também directamente para a China, como carga 
geral, com esses navios a carregarem actualmente entre 
45 000 a 54 000 toneladas de granito, essencialmente com 
destino à China.

Quanto a volumes, acreditamos que esses se venham a 
manter elevados em 2022, já que os preços do petróleo 
continuam relativamente altos e as empresas de navegação 
marítima estão a estudar a possibilidade de alterarem os seus 
calendários de navegação de formas a cobrirem o mercado da 
África Ocidental. Trata-se de um importante passo estratégico 
de crescimento do qual a Sogester quer fazer parte e para tal 
temos de aumentar o nosso desempenho operacional por 
forma a satisfazer os requisitos das empresas de navegação 
marítima. Nesse sentido, estamos a introduzir o sistema de 
portaria automática no terminal da Boavista que permitirá aos 
nossos clientes acelerarem os seus procedimentos no terminal. 
Durante o resto do ano temos de trabalhar muito, apresentar 
um bom desempenho e estar perto dos nossos clientes, das 
empresas de navegação marítima e dos proprietários de carga 
efectivos.

Espero que gostem de ler este número da nossa revista e, 
por favor, mantenham-se sempre em segurança. Não se 
esqueçam de que, apesar de todos nós precisarmos de 
trabalhar, precisamos também de chegar ao fim de cada  turno 
sãos e salvos, para voltarmos para junto das nossas famílias e 
amigos.

Dear Colleagues and Friends,

Here we are again at the end of another quarter, and 
whilst COVID-19’s pandemic seems to be under control 

in many countries, with mild symptoms for most and currently 
affecting in particular those who travel, another disaster is 
hitting the World hard: the war in Ukraine. 

“Quanto a nós, as operações do 
terminal da Boavista estão a ir muito 
bem, tendo-se assinado já contratos 
comerciais de longo prazo com  as 
linhas de navegação marítima e 
contando já com três novas gruas 
portuárias móveis Liebherr 800 
em funcionamento; duas novas 
empilhadoras para contentores 
vazios; e seis novos tractores e 
reboques, que irão apoiar o aumento 
dos volumes. ”
“As for our locations, the operations 
at Boavista are very healthy as all 
commercial long-term agreements 
have been signed with the Lines, the 
three new Liebherr 800 MHCs are 
in place and in operation and the 
two new empty-handlers and the six 
new tractors and trailers arrived to 
support the increased volumes.”
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Although it is an European conflict, the war in Ukraine has been 
followed by International sanctions, blockades and increases 
in oil and gas prices, which unfortunately heavily impact on 
basic food costs. As all Angolans know only too well, war brings 
death, destruction and sadness to people directly affected by 
it and causes economic disruption to others. Port blockades 
caused by this war, together with lockdowns in places like 
Shanghai due to COVID-19 outbreaks, are increasing the 
pressure on vessels and logistics. These factors will drive oil 
and gas prices up and, for example, will make electronic chips 
more expensive, making items like cars and other electronic 
equipment more costly.

On a more local front, Angola is preparing for a General 
Election in August, with higher oil prices speeding up the 
national economic recovery and the Government working to 
privatise state-owned companies to bring fresh investment 
into the country.

As for our locations, the operations at Boavista are very healthy 
as all commercial long-term agreements have been signed 
with the Lines, the three new Liebherr 800 MHCs are in place 
and in operation and the two new empty-handlers and the 
six new tractors and trailers arrived to support the increased 
volumes. Our Customer Service and Marketing Department 
are working very hard to increase the volumes for both Viana 
and Panguila ICDs, and new agreements were signed for 
storage, warehousing, reefers and BCOs usage close to the 

express motorway or the motorway to Congo (from Panguila). 
Namibe is, however, presenting us some challenges. With 
import cargo going down during the past three years by more 
than 65%, shipping lines have a shortage of empty containers, 
vessel charters are expensive and bringing empty containers 
to Namibe is not cost-effective. As a consequence, exports 
from Namibe are now loaded on general cargo vessels to 
Portugal and also directly to China, as general cargo. These 
vessels are currently loading around 45,000 to 54,000 tons of 
granite mainly bound for China.

We believe that volumes will remain strong in 2022 as oil prices 
remain relatively high and Lines are studying options to change 
their sailing schedules to cover the West African market. At 
Sogester, we definitely want to take part in such a growth move 
and to do so we must increase our operational performance 
to meet the requirements of the Lines. To that effect, we are 
introducing at the Boavista terminal the automatic gate 
system, which will enable our customers to speed up their 
procedures in the terminal. We will need to work hard, perform 
well and stay close to our customers, the Lines and the BCOs 
for the rest of the year.

I hope you all enjoy this magazine and please stay safe, always. 
Remember, we all need to work, but above all, at the end of 
every shift, we all need to go back home to our families and 
friends safe and in good health.

Frans.

“Quanto a volumes, acreditamos que esses se venham a manter elevados 
em 2022, já que os preços do petróleo continuam relativamente altos 
e as empresas de navegação marítima estão a estudar a possibilidade 
de alterarem os seus calendários de navegação e formas à cobrirem o 
mercado da África Ocidental.”
“We believe that volumes will remain strong in 2022 as oil prices remain 
relatively high and Lines are studying options to change their sailing schedules 
to cover the West African market.”
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Texto: Text:  Carlos Pegado  - Director  de Operações   Operations Director

Mais um ano de desafios e metas para alcançar – e 
como todos os anos, o departamento de operações 
está envolvido e comprometido na melhoria dos 

processos de trabalho, levando sempre em consideração o 
slogan ‘’Segurança em Primeiro Lugar’’ como bandeira de 
um desenvolvimento seguro e futurista, engajando todos os 
seus colaboradores em programas de superação e formação, 
sejam eles internos ou externos (Prestadores de Serviços). 

Além da capacitação dos quadros já existentes, a Direcção de 
Operações, com o apoio sempre estimado da Direcção Geral, 
também está decidida a olhar para o mercado interno, no 
sentido de reforçar e valorizar o departamento de Operações. 
Tendo sempre em consideração as melhorias contínuas, as 

boas práticas da indústria e ouvindo a voz dos clientes, esta 
Direcção realizou um reajuste interno, cobrindo assim uma 
vaga já existente: ‘’Gestor de Planificação’’ –  que esteve aberta 
nos últimos cinco anos, gerida na altura pela Direcção de 
tutela e um supervisor Sénior de Planificação, mas que, por 
necessidade imperiosa e pela importância da mesma, teve de 
ser coberta após algum tempo, o que foi feito neste momento 
por um quadro interno e sénior, que tem vindo a dar o seu 
contributo à empresa há cerca de 8/ 9 anos, tendo nos últimos 
tempos ocupado a posição de ‘‘Coordenador de Operações 
no Porto do Namibe’’. 

Não ficando por aqui e mais uma vez com o suporte e esforço 
da Direcção Geral que, mesmo prevendo mais um ano difícil 

AS OPERAÇÕES E AS MELHORIAS 
CONTÍNUAS
OPERATIONS AND CONTINUOUS IMPROVEMENTS

Operações SOGESTER Boavista
Boavista SOGESTER Operations
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e atípico, como foram os últimos dois ou três, aprovou duas 
outras novas posições-chave dentro do departamento. 

A primeira, ‘’Gestor Adjunto de Execução’’, onde foi dada 
a primazia a um recrutamento externo directo, levando em 
consideração as qualidades e anos de experiência no universo 
Portuário de Luanda, tendo como principais objectivos o 
seguinte: 1- Dar suporte ao Director de Execução em todas 
as operações do terminal, em concordância com os planos e 
os parâmetros requeridos pelos clientes; 2 - Gerir a direcção 
de execução e as praticas seguras de trabalho, para atingir o 
máximo nível de produção e serviço de cliente, optimizando a 
utilização de recursos; 3 - Garantir que todo o pessoal no turno 
trabalhe eficientemente para atingir as metas do terminal, 
incluindo os prestadores externos.

A segunda posição-chave é a de ‘’Coordenador do ‘OS’ e 
Melhorias Contínuas’’, sendo os objectivos focais para a 
posição: 1- Liderar a jornada de transformação e implemen-
tação do projecto “A Nossa Maneira de Trabalhar”, na sigla 
inglesa “WoW”; 2- Agir como o ponto focal para a liderança da 
transformação; 3- Conduzir todas as actividades relacionadas 
com a melhoria contínua e procedimentos operacionais, bem 
como práticas comummente referenciadas como “Process 
Excellence” (PEX). 

Estes três pilares estão relacionados com a implementação 
bem-sucedida dos processos de estandardização, iniciativas 
de melhorias, performance e sistemas de gestão de operações, 
incluindo novas formas de colaboração mais eficaz e eficiente.

Com todas as mudanças e reajustes na Direcção de Opera-
ções, contamos ter melhorias palpáveis no final do primeiro 
semestre de 2022 – claro que esperamos enfrentar algumas 
dificuldades na implementação de todos estes projectos, 
visto que, paralelamente, estamos focados na formação de 
novos operadores de Gruas de terra, operadores de máquinas 
de pátio, melhoria dos sistemas informáticos de operações, 
adaptação do pessoal às novas formas de trabalho, etc. Con-
tudo, contamos com o apoio da Direcção de RH no sentido 
de nos guiar nas melhores práticas de gestão de carreiras e 
formação profissional.

Com todos os esforços de formação humana ainda em 
progresso, esta Direcção tem vindo a ser capacitada e refor-
çada com novos equipamentos de cais, como os últimos 
modelos de Gruas de Terra da LIEBHERR, as MHC800; vários 
equipamentos de pátio de vazios; camiões especiais para 
o transporte de contentores internos (vulgo TERBERGS); 

Descarga das gruas no terminal da SOGESTER no Namibe
Unloading of cranes at SOGESTER Terminal in Namibe

equipamentos de içamento de cargas especiais; e outros. 
Após o “acasalamento’’ entre recursos humanos e máquinas, 
esperamos atingir produções que nos possam catapultar 
para patamares dos grandes portos da região, abrindo assim 
caminho para a diversificação das operações Portuárias em 
Luanda, como por exemplo o aumento de volumes de carga 
em trânsito para outros Portos e localidades do continente 
Africano e do mundo.

Como foi dito anteriormente, a SOGESTER não só está focada 
na formação e desenvolvimento dos seus quadros internos e 
externos, como também na assistência curricular de alunos 
finalistas das várias instituições de ensino de Angola – e como 
exemplo de tal tarefa, encontramo-nos engajados na ajuda e 
desenvolvimento da defesa curricular de 5 alunos finalistas do 
Instituto Médio de Economia de Luanda (IMEL), no curso cur-
ricular de ‘’Planeamento e Gestão de Transportes’’, onde os 
finalistas escolheram o tema ‘’Processo de Planeamento de 
Navio’’, estando estes há quase três meses engajados nesta 
tarefa. Isto demonstra que esta Direcção se importa e apoia a 
formação de qualidade para os futuros quadros do país neste 
ramo da Indústria Portuária, que há anos não muito longín-
quos era vista como um sector onde os seus funcionários ou 
colaboradores eram tidos como pessoas de ‘’baixo nível de 
desenvolvimento’’ ou ‘’capacidades académicas’’. 
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Descarga das gruas no terminal da SOGESTER no Namibe
Unloading of cranes at SOGESTER Terminal in Namibe

Gostaríamos de terminar com um agradecimento especial à 
Direcção Geral da Sogester, não esquecendo o esforço do De-
partamento de Formação da SOGESTER e a sua Direcção (RH), 
que nos têm dado todo o apoio para que as metas e objectivos 
da Direcção de Operações conectadas com os objectivos ge-
rais da SOGESTER, possam ser atingidos o mais brevemente 
possível, contribuindo assim não só para o engrandecimento 
do grupo, como do PORTO DE LUANDA com a sua nova visão 
e imagem. 

Another year of challenges and goals to be achieved 
– and like every year, the operations department is 
involved and committed to improve work processes, 

always taking into account the slogan ''Safety First'' as a 
banner of a safe and futuristic development, engaging all its 
employees in overcoming and training programs, whether 
internal or external (Service Providers).

In addition to training the existing staff, the Operations 
Department, with the support of the General Department, 
is also determined to look to the internal market, in order to 
strengthen and enhance the Operations department. Alwa-
ys taking into account continuous improvements, good 
industry practices and listening to the customers' voice, this 
Division carried out an internal readjustment, thus covering 
an existing vacancy: ''Planning Manager'' - which has been 
open for the last five years, managed at the time by the 
Supervising Directorate and a Senior Planning Supervisor, 
but which, due to imperative necessity and its importance, 
had to be covered after some time, which was done at the 

moment by an internal and senior staff, who has been 
contributing to the company for about 8/9 years, having 
recently held the position of ''Operations Coordinator at 
the Port of Namibe''.

Not stopping here and once again with the support and 
effort of the General Management, which, even anticipating 
yet another difficult and atypical year, as were the last two 
or three, approved two other new key positions within the 
department.

The first, ''Deputy Execution Manager'', where priority was 
given to a direct external recruitment, taking into account 
the qualities and years of experience in the Port of Luanda 
universe, having as main objectives the following: 1- To 
support the Execution Manager in all terminal operations, 
in accordance with the plans and parameters required by 
customers; 2 – To handle the execution management and 
safe work practices, to achieve the maximum level of pro-
duction and customer service, optimizing the use of resour-
ces; 3 – To ensure that all personnel on shift work efficiently 
to achieve terminal goals, including external providers.

The second key position is that of ''Coordinator of 'OS' and 
Continuous Improvements'', whose main position goals 
are: 1 - To lead the transformation and implementation 
journey of the project ''our Way of Working'' - “WoW”; 2 - To 
act as the focal point for transformation leadership; 3 - To 
conduct all activities related to continuous improvement 
and operational procedures, as well as practices commonly 
referred to as “Process Excellence” (PEX).
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These three pillars are related to the successful implemen-
tation of standardization processes, improvement initiatives, 
performance and operations management systems, inclu-
ding new forms of more effective and efficient collaboration.

With all the changes and readjustments in the Operations 
Department, we expect to have tangible improvements 
at the end of the first half of 2022 - of course we expect to 
face some difficulties in the implementation of all these 
projects, at the same time, we are focused on training new 
crane operators, yard machines operators, improvement of 
computer systems of operations, adaptation of personnel 
to new ways of working, etc. However, we count on the su-
pport of the HR Department to guide us in the best practices 
of career management and professional training.

With all human training efforts still in progress, this 
Department has been trained and reinforced with new port 
equipment, such as the latest LIEBHERR Crane models, the 
MHC800; various empty yard equipment; special trucks for 
the transportation of internal containers (aka TERBERGS); 
special load lifting equipment; and others. After the ''join'' 
between human resources and machines, we hope to 
achieve productions that can catapult us to the levels of 
the major ports in the region, thus opening the way for 
the diversification of Port operations in Luanda, such as 
the increase in cargo volumes in transit to other ports and 
locations on the African continent and the world.

As mentioned before, SOGESTER is not only focused on the 
training and development of its internal and external staff, 
but also on the curricular assistance of final year students 
from the various educational institutions in Angola - and as 
an example of such a task, we are committed to helping and 
to the development of 5 finalist students’ thesis defense 
(Instituto Médio de Economia de Luanda - IMEL), in the 
curricular course of ‘’Transport Planning and Manage-
ment’’, where the finalists chose the theme ''Ship Planning 
Process'', having been engaged in this task for almost three 
months. 

This shows that this Management cares about and supports 
quality training for the country's future staff in this branch 
of the Port Industry, which not too long ago was seen as a 
sector where its employees or collaborators were conside-
red to be people of low ''development'' or ''academics''.

We would like to end with a special thank you to Sogester's 
General Management, not to mention the efforts of SO-
GESTER's Training Department and its Management (HR), 
which have given us all the support so that the goals and 
objectives of the Operations Department, connected with 
the general objectives of SOGESTER, can be achieved as 
soon as possible, thus contributing not only to the aggran-
dizement of the group, but also of PORTO DE LUANDA, with 
its new vision and image.

“Estes três pilares estão relacionados 
com a implementação bem-sucedida dos 
processos de estandardização, iniciativas de 
melhorias, performance e sistemas de gestão 
de operações, incluindo novas formas de 
colaboração mais eficaz e eficiente. ”“These three pillars are related to the 
successful implementation of standardization 
processes, improvement initiatives, 
performance and operations management 
systems, including new forms of more 
effective and efficient collaboration.”Terminal da SOGESTER Boavista em operações

SOGESTER Boavista Terminal in operations
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No nosso quotidiano, nós humanos, deparamo-nos 
frequentemente com situações que nos exigem 
escolhas, decisões com implicações sobre as nossas 

vidas individuais, vidas profissionais e sobre a vida de outras 
pessoas com as quais convivemos em sociedade. Este artigo 
vem apresentar algumas formas de nos mantermos focados 
nas nossas actividades e objectivos. 

 Manter o foco é um problema para muitos, diariamente somos 
expostos a um excesso de informações e –  ao tentarmos 
pensar em inúmeras coisas ao mesmo tempo – é comum 
sentirmos uma espécie de caos psicológico que nos leva a 
perder o foco.

Um dos grandes discursos motivacionais da história moderna 
foi proferido por Jimmy Johnson, ex-técnico de futebol ameri-
cano da equipa Dallas Cowboys, aos seus jogadores no inter-
valo da final do Super Bowl de 1993. Jimmy disse-lhes: ‘’Se eu 
colocasse uma tábua no chão do balneário, todos iriam andar 
sobre ela até ao fim sem cair, porque o nosso foco estaria em 
atravessá-la, mas se eu colocasse a mesma tábua a ligar dois 
prédios de 10 andares, muito poucos conseguiriam atravessar 

COMO MANTER O 
FOCO: NÃO TIRE 
OS OLHOS DO 
TROFÉU!
HOW TO STAY 
FOCUSED: DON'T TAKE 
YOUR EYES OFF THE 
TROPHY!
Texto: Text:  Julião Eduardo - Administrador de Aplicações de 
Negócio e Base de Dados 
System Application Administration and Data Base

EDITORIAL

Julião Eduardo,  Administrador de Aplicações de Negócio e Base de Dados   
System Application Administration and Data Base

até ao outro lado, porque o foco estaria principalmente em 
cair. Foco é tudo – e a equipa que estiver mais concentrada 
hoje é a que irá vencer o jogo”.

Jimmy pediu à equipa que não se distraísse com os adeptos, 
que não se distraíssem com a cobertura da mídia ou com a 
possibilidade de derrota, mas que mantivessem o foco em 
cada jogada como se estivessem num treino dos bons. Os 
Cowboys acabaram mesmo por vencer aquele jogo por 52-17.

 Existe uma lição nessa história que vai além do desporto. Muitas 
vezes nas nossas vidas tendemos a perder o foco porque nos 
preocupamos quase sempre com as possibilidades negativas, 
em vez de mantermos o foco nos nossos objectivos. Distraímo-
nos com as nossas inquietações e com os nossos medos.  

Quando se concentrar nas coisas que quer de verdade, elas 
irão acontecer, quando colocar o foco em ser uma pessoa feliz 
e motivada, é isso que será.
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cross to the other side, because the focus would mainly be on 
falling. Focus is everything – and the team that is most focused 
today is the one that will win the game.”

Jimmy asked the team not to be distracted by the fans, not to 
be distracted by the media coverage or the possibility of defeat, 
but to focus on each play as if they were in a good practice. The 
Cowboys ended up winning that game 52-17.

There is a lesson in this story that goes beyond sport. Many 
times, in our lives, we tend to lose focus because we are almost 
always preoccupied with negative possibilities, instead of 
staying focused on our goals. We distract ourselves with our 
worries and our fears.

When you focus on the things you really want, they will happen, 
when you focus on being a happy and motivated person, that's 
what you will be.

“Quando você se concentrar nas coisas que quer de verdade, elas irão 
acontecer em nossas vidas, quando colocar o foco em ser uma pessoa feliz e 
motivada, é isso que você será. ”
“When you focus on the things you really want, they will happen in our lives, 
when you focus on being a happy and motivated person, that's what you will 
be.”

Julião Eduardo, Administrador de Aplicações de Negócio e Base de Dados    System Application Administration and Data Base

In our daily lives, we humans are often faced with situations 
that require us to make choices, decisions with implications 
for our individual lives, professional lives and the lives of 

other people with whom we live in society. This article presents 
some ways to stay focused on our activities and goals.

Keeping focus is a problem for many, we are daily exposed 
to an excess of information and – when we try to think about 
numerous things at the same time – it is common to feel a kind 
of psychological chaos that leads us to lose focus.

One of the great motivational speeches in modern history 
was given by Jimmy Johnson, former Dallas Cowboys football 
coach, to his players at halftime in the 1993 Super Bowl final. 
Jimmy told them, "If I put a board on the locker-room floor, 
everyone would walk on it to the end without falling, because 
our focus would be on crossing it, but if I put the same board 
connecting two 10-floors buildings, very few would be able to 
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EQUIPAMENTO TÉCNICO
TECHNICAL EQUIPMENT 

A SOGESTER efectuou recentemente a aquisição de rebo-
ques de plataforma baixa 3x100t para melhorar a efici-
ência operacional na cadeia logística de abastecimento 

da exportação de blocos de granito no terminal do Namibe.

O pano de fundo desta aquisição é que os blocos de granito, 
com pesos de 20 a 25 toneladas, foram carregados em 
reboques de contentores comuns. Considerando as formas 
ímpares desses blocos, a sua carga pesada e a altura dos 
reboques normais, o risco operacional envolvido nessa 
actividade era alto, combinado com a sua baixa eficiência, 
pois podia carregar-se apenas um bloco de cada vez num 
reboque para   mitigar o risco envolvido.

Esta aquisição visou triplicar a eficiência operacional ao nível 
da logística de blocos de granito no terminal do Namibe, uma 
vez que estes tipos de reboques permitirão o carregamento 
simultâneo de 03 blocos, reduzindo significativamente os 
custos associados a esta actividade.

Por outro lado, a utilização destes reboques reduzirá a 
classificação do risco operacional associado a esta actividade 

de ‘’alto’’ para ‘’baixo’’, graças às melhorias que estes reboques 
de plataforma baixa trazem na movimentação de cargas 
pesadas e de formatos estranhos.

Este é mais um passo na linha de investimentos estratégicos 
que visam transformar o terminal do Namibe num terminal 
mais eficiente, capaz de suportar as ambições estratégicas do 
porto do Namibe e tornar qualquer instalação da SOGESTER  
um local de trabalho seguro e alinhado com as normas 
internacionais de Saúde e Segurança.

SOGESTER has recently made the acquisition of 3x100t 
low-deck trailers to improve operational efficiency in 
the logistic supply chain of granite blocks exportation 

in Namibe terminal. 

The background of this acquisition is that granite blocks 
weighing from 20 to 25 tons were loaded on standard 
container trailers. Considering the odd shapes of these 
blocks, their heavy load and the heigh of normal trailers, the 

Terminal da SOGESTER Boavista; Spreaders novos  
SOGESTER Boavista Terminal; New Spreaders

Texto: Text:  Maxim Plaguro - Gestor da Oficina   Workshop Manager
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LÍDER DOS RECURSOS HUMANOS - ÁFRICA E MÉDIO ORIENTE 
APMT DUBAI EM VISITA A LUANDA - SOGESTER
HUMAN RESOURCES LEADER - AFRICA AND MIDDLE EAST APMT 
DUBAI VISITING LUANDA - SOGESTER
Texto: Text:  Frans Jol   -   Director  Geral   Managing  Director 

Liz Ndaire - Directora dos Recursos Humanos  da APMT  
Dubai, África e Médio Oriente - visita a Sogester Luanda;  
Jantar com todos os Directores - Gerais do grupo Maersk 

durante o mesmo período.
Pessoas (da direita para esquerda):
 1. Frans Jol - Director -Geral  da Sogester, 
2. Nicolai Friis Vinther - Director - Geral da Svitzer África, 
Médio Oriente e Ásia
3. Nils de Jong  - Director-Geral Svitzer Angola
4. Osvaldo Sechie - Director - Geral do Serviço de Aprovisio-
namento da Maersk  Angola.

Liz Ndaire HR Leader – Africa & Middle East APMT Dubai 
visits Sogester Luanda;
She had dinner with all MDs from Maersk group during 

the same period.
People (from right to left):
 1. Frans Jol  - MD Sogester,   
2.  Nicolai Friis Vinther  Svitzer -  MD Africa, Middle East and 
Asia
3. Nils de Jong  Svitzer -  Country Manager – Svitzer Angola,  
4. Osvaldo Sechie -  MD Maersk Supply Service Angola.

operational risk engaged in this activity was high, combined 

to its low efficiency, as only one block could be loaded at a 

time on a trailer to mitigate the risk involved. 

This acquisition aimed at tripling the operational efficiency 

with regards to granite block logistics in Namibe terminal, 

as these types of trailers will allow the simultaneous loading 

of 3 blocks at the time, significantly reducing the associated 

costs to this activity. 

On the other hand, the use of these trailers will lower the 

operational risks associated to this activity from a high-risk 
classification to a low-risk one, thanks to the improvements 
these low-deck trailers bring in, moving heavy and oddly 
shaped cargos. 

This is and additional step in line of strategic investments 
aimed at transforming Namibe terminal into a more 
efficient terminal, capable of supporting strategic ambitions 
of Namibe’s port and rendering any SOGESTER’s facility a 
safe workplace aligned with international Health and Safety 
standards.
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Texto: Text:  Catarino Cambuta - Gestor de Serviços Gerais e Administração   Administration and General Services Manager

SGA PROJECTS
PROJECTOS SGA

Já são três anos e meio de uma corrida bastante empolgante: 
uma corrida para fazer as coisas acontecer, ao mesmo tempo 
seleccionando continuamente entre os muitos pontos/áreas 
de existentes para torná-las melhores do que eram, desde a 
raíz; uma corrida para agilizar a entrega de soluções no menor 
tempo possível, cientes dos desafios do mercado local; uma 
corrida para acompanhar o ritmo de todos os olhos atentos 
com um trabalho e missão de melhoria contínua eficaz, 
procurando consolidar confiança desde o Namibe, até ao 
Bengo. Com confiança, a equipa SGA conseguiu promover 
parcerias estratégicas com os principais parceiros internos, 
bem como fornecedores de serviços do mercado local, 
permitindo à Sogester beneficiar de níveis de serviço de 
classe mundial, desde infraestruturas a soluções de catering 
e transporte.

Ao longo dos anos e com o claro cumprimento dos requisitos 

da Administração, a SGA conseguiu:

• Garantir instalações mais confiáveis e menos vulneráveis a 
tempestades naturais

• Ter instalações mais confortáveis e convenientes, tanto em 
escritórios quanto em residências corporativas

• Ter um cais e um estaleiro mais limpos

• Ter cozinhas e cantinas mais seguras e limpas

•  Fazer a manutenção dos carros mais rápido e a preços mais baixos

• Estabelecer uma distinção clara entre as responsabilidades 
da seguradora e as da Sogester

•  Conseguir uma grande redução do custo da frota da Sogester

• Estabelecer um ambiente de trabalho mais propício, contri-
buindo activamente para o adequar à dimensão e imagem da 
Sogester
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Over the years and with clear compliance with the Management 
requirements, SGA has managed to:

• Ensure more reliable premises and less vulnerable to natural 
storms

• Have more comfortable and convenient facilities, both in 
offices and in corporate houses 

•  Have cleaner quay and yard as whole 

•  Have safer and cleaner kitchens and canteens environment

•  Have cars serviced rather faster & at cheaper prices

• Set a clear distinction between the insurance company´s 
liabilities from Sogester’s

•  Achieve great reduction of Sogester´s fleet cost 

• Set in place a more conducive work environment, actively 
contributing to match it to Sogester´s size and image  

The whole SGA team can now look back in time and pridely say 
that we have walked the walk. There’s still quite a long way to 
go to achieve FM mastery, however, we are happy that, with 
the Management’s support and with a clear definition of the 
expectations, a great in-house partnership is set, igniting the will 
to move forward. We (professionals in this department) are all 
very happy to have the privilege of being trusted with such a big 
responsibility and aim to keep striving for FM Mastery.

Our BIG THANK YOU for all the in-house cross-functional support 
and the very high quality service from local partners.  

Toda a equipa da SGA pode agora olhar para trás e dizer com 
orgulho que cumprimos com o prometido. Ainda há um 
longo caminho a percorrer para atingir o domínio do FM, mas 
estamos felizes por, com o apoio da Administração e com a 
definição clara das expectativas, termos estabelecido uma 
grande parceria interna, despertando a vontade de seguir 
em frente. Nós (profissionais deste departamento) estamos 
todos muito felizes por ter o privilégio de nos ter sido confiada 
uma responsabilidade tão grande e pretendemos continuar a 
trabalhar para a mestria da FM.

O nosso MUITO OBRIGADO por todo o apoio multifuncional 
interno e pelo serviço de alta qualidade dos parceiros locais.

It’s been three and a half hears of quite an exciting rush: a 
rush to get things going while continuously picking from the 
many existing improvement points/areas to get better than 

the day before, right from the roots; a rush to expedite the 
delivery of solutions in the quickest possible time, well aware 
of the challenges of the local market; a rush to follow the pace 
of all observing eyes with effective continuous improvement 
work and mission, striving to build trust from Namibe, all the 
way up to Bengo. With trust, the SGA team has managed to 
foster strategic partnership with key in-house partners as well 
as local market service providers, allowing Sogester to benefit 
from world-class service levels from infra-structure to catering & 
transport solutions.
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A Sogester adjudicou à Camco Technologies a automação 
do processo de entrada e saída no terminal de Luanda da 
Sogester. A líder de mercado e pioneira em automação 

de portões, trilhos e gruas tem um histórico impressionante 

de mais de 250 projectos de automação em todo o mundo. 

A automação do processo de entrada e saída na Sogester 

oferece várias vantagens importantes. Com a melhoria das 

operações, a Sogester poderá reduzir a rotatividade dos 

camiões, bem como suavizar os fluxos de tráfego à entrada 

e à saída do terminal. Mas mais importante, com a captura 

automatizada de dados de camiões e contentores, estarão 

A SOGESTER E CAMCO TECHNOLOGIES 
UNEM-SE PARA A DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS DE ENTRADA E SAÍDA
SOGESTER AND CAMCO TECHNOLOGIES TEAM UP 
FOR THE DIGITIZATION OF GATE PROCESSES
Texto: Text:  Frans Jol   -   Director  Geral   MD Sogester

disponíveis informações precisas para o Sistema Operativo 
do Terminal Sogester, garantindo uma melhor organização 
dos processos do terminal, eventualmente aumentando a 
eficiência geral do terminal e a satisfação do cliente.

A solução do portal automatizado Camco consiste em 3 pilares 
do sistema: portais de OCR de entrada e saída, quiosques de 
registo e sistema operativo de entradas e saídas (software GOS).

Os portais de camiões com câmaras são equipados com 
câmaras inteligentes para registo automatizado de dados 
de contentores e camiões. Câmaras de última geração, 
incorporadas no software de reconhecimento de imagem 
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de Inteligência artificial, registarão automaticamente as 
matrículas do camião e do reboque, o código ISO do contentor 
e o número do contentor, a presença do selo, a direcção da 
porta, a posição do contentor no chassi, bem como as etiquetas 
IMDG. Os dados gerados automaticamente serão enviados 
para o sistema operacional do terminal para processamento 
posterior. Se as etiquetas danificadas impedirem o portal OCR 
de ler os dados correctos, o sistema gerará uma excepção 
para um operador remoto. A aplicação do software permitirá 
que o operador verifique os dados perdidos enquanto amplia 
as imagens, confirmando eventualmente se os dados estão 
correctos antes de serem enviados ao TOS. As imagens de alta 
qualidade são armazenadas e podem ser consultadas para 
registo de condições e gestão de reclamações de danos.

Após a passagem pelo portal Camco Truck OCR, o motorista 
seguirá para uma das três faixas disponíveis. Cada faixa está 
equipada com um quiosque de registo que inclui uma série 
de módulos: leitor de cartão, leitor de QR e código de barras, 
módulo de comunicação e ecrã sensível ao toque. Depois 
de identificar o motorista do camião e validar os dados da 

“Mas mais importante, com a 
captura automatizada de dados 
de camiões e contentores, estarão 
disponíveis informações precisas 
para o Sistema Operativo do 
Terminal Sogester, garantindo uma 
melhor organização dos processos 
do terminal, eventualmente 
aumentando a eficiência geral do 
terminal e a satisfação do cliente. ”
“But more importantly, with 
automated capturing of truck 
and container data, accurate 
information will be available 
for the Sogester Terminal 
Operating System, ensuring 
better organization of the 
terminal processes, eventually 
increasing overall terminal 
efficiency and custon.”

reserva, a impressora de bilhetes fornecerá o bilhete de rota 
Pick-Up ou Drop-Off assim que as informações preenchidas 
tiverem sido conectadas e validadas com o Sistema Operacio-
nal do Terminal. O GOS dará o comando para a abertura da 
cancela de trânsito, enquanto o semáforo verde solicitará ao 
motorista que entre ou saia do terminal. Uma etiqueta RFID 
no camião corresponderá ao camião com o cartão de acesso 
do motorista.

Se os dados não forem válidos, a barreira de trânsito não será 
aberta e será criada uma excepção para que um manipulador 
de excepções remoto resolva o problema. O motorista deverá 
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sair da faixa e dirigir-se ao balcão de solução de problemas pa-
ra não criar congestionamento nas faixas do portal.

A solução Out Gate é semelhante à solução In gate e também 
incluirá um portal de saída Truck OCR e quiosques de registo. 
Ao chegar ao Gate Out, o motorista passará o seu cartão de 
acesso e a etiqueta RFID no camião será lida. O motorista irá 
fazer o scan do código de barras ou código QR no Bilhete de 
Recolha e, novamente, todas as informações serão analisadas 
pelo Sistema Operativo do Terminal.

Se os dados forem válidos, o documento EIR será enviado ao 
motorista ou transportadora.

O Gate Operating System Software Suite é o núcleo do sistema 
de automação da Camco, incluindo todas as aplicações e 
blocos de construção necessários para orientar todos os 
processos e subprocessos do portal do terminal. As consolas 
do operador do portal são projectadas para uma óptima 
experiência do utilizador, fornecendo interfaces abrangentes 
e fáceis de usar. A aplicação baseada na web permite que 
operadores remotos modifiquem manualmente as leituras de 
OCR quando os níveis de confiança forem inferiores ao limite, 
em caso de sujidade ou placas danificadas ou marcações de 
contentores.

A solução automatizada de captura de dados e automação 
de portais é um marco na preparação do caminho para a 
transformação digital do terminal de contentores da Sogester 
e beneficiará a nossa sociedade de camionistas, a segurança 
dos nossos funcionários e a satisfação da nossa base de 
clientes.

Sogester has awarded the automation of the gate 
process at the Sogester Luanda terminal to Camco 
Technologies. The market leader and pioneer in gate, 

rail and crane automation has an impressive track record of 
more than 250 automation projects across the globe. The 
automation of the gate process at Sogester offers several key 
advantages. With improved operations, Sogester will be able 
to reduce truck turnaround as well as to smoothen the traffic 
flows at the entrance and the exit of the terminal. But more 
importantly, with automated capturing of truck and container 
data, accurate information will be available for the Sogester 
Terminal Operating System, ensuring better organization of 
the terminal processes, eventually increasing overall terminal 
efficiency and customer satisfaction.

The Camco automated gate solution consists of 3 system 
cornerstones: in and outbound OCR portals, registration kiosks 
and Gate Operating System or GOS software.

The camera truck portals are equipped with intelligent 
cameras for automated registration of container and truck 
data. High-end cameras, embedded with Artificial Intelligence 
image recognition software, will automatically register truck 
and trailer license plate, container ISO-code and container 
number, seal presence, door direction, container position on 
the chassis, as well as IMDG labels. The automated generated 
data will be sent to the terminal operating system for further 
processing. If damaged labels prevent the OCR portal to read 
the correct data, the system will generate an exception for a 
remote operator. The gate software application will allow the 
operator to check the missed data while zooming in on the 
sharp pictures, eventually confirming the correct data before 
being sent to the TOS. The high-quality images are stored and 
can be consulted for condition recording and damage claim 
management.
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After passage under the Camco Truck OCR portal, the driver 
will proceed to one of the three available gate lanes. Every 
gate lane is equipped with a registration kiosk which includes 
a series of modules: card reader, QR and barcode reader, 
communication module and touch screen. After identifying 
the truck driver and validating the booking data, the ticket 
printer will provide the Pick-Up or Drop-Off routing ticket once 
the completed information has been interfaced and validated 
with the Terminal Operating System. The GOS will command 
opening the traffic barrier while the green traffic light will 
prompt the driver to enter or exit the terminal. An RFID tag on 
the truck will match the truck with the driver access card.

If the data is not valid, the traffic barrier will not open and an 
exception will be created for a remote exception handler to 
resolve the problem. The driver will need to leave the lane 
and go to the troubleshoot desk in order not to create any 
congestion in the gate lanes.

The Out Gate solution is similar to the in-gate solution and will 
also include a Truck OCR out portal and registration kiosks. 
Upon arrival at the Gate Out, the driver will swipe his access 

card and the RFID tag on the truck will be read. The driver 
will scan the barcode or QR code on the Pick-Up Ticket and 
again, all the information will be interfaced with the Terminal 
Operating System. If the data is valid, the EIR document will be 
sent to the driver or hauling company.

The Gate Operating System Software Suite is the core of 
Camco’s automation system including all the applications and 
building blocks needed to steer all the terminal gate processes 
and sub-processes. The gate operator consoles are designed 
for optimal user experience, providing comprehensive and 
easy to use interfaces. The web-based application allows 
remote operators to manually modify OCR readings when the 
confidence levels are lower than the threshold in case of dirt or 
damaged license plate or container markings.

The automated data capturing and gate automation solution is 
a milestone in preparing the road to the digital transformation 
of the Sogester container terminal and will benefit our 
trucker society, our staff safety as well as our customer base 
satisfaction.

“O  Gate Operating System Software Suite é o núcleo do sistema 
de automação da Camco, incluindo todas as aplicações e blocos de 
construção necessários para orientar todos os processos e subprocessos 
do portal do terminal. ”
“The Gate Operating System Software Suite is the core of 
Camco’s automation system including all the applications and 
building blocks needed to steer all the terminal gate processes 
and sub-processes.”

Sistema automático de  portões para a implementar nos Terminais Sogester
Automatic gate system for printing it at Sogester Terminals
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Nova sinalização do posto de visita do terminal ICD
New signage at the ICD terminal visit station.

Continuidade de trabalhos de manutenção
Continuity of maintenance work

MAINTENANCE AND REPAIR WORK

TRABALHOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Balcão de atendimento do terminal da SOGESTER Panguila
Service counter at the SOGESTER Panguila terminal

Postal de entrada do terminal da SOGESTER no Panguila
Entrance postcard to the SOGESTER terminal in Panguila

Texto: Text:  Luis "Cass" Agostinho -  Director do Terminal do ICD Panguila   Director of ICD Panguila Terminal
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Reparação e construção de tanque de resíduos tóxicos
Toxic waste tank repair and construction

Reestruturação na área verde “Jardinagem”
Restructuring in the green area “Gardening”

Construção de um escritório na área de logística
• A Sogester, para melhor servir os seus clientes, construiu um escritório com as seguintes diretrizes:  1 copa e 2 WC masculino 
e  feminino para o aluguer a clientes e o controlo das entradas e saídas das  suas mercadorias.
Construction of an office in the logistics area
• Sogester, to better serve its customers, built an office with the following guidelines pantry and two male and female toilets 
to rent to customers, to control the entry and exit of its goods.

Trabalhos de manutenção e reparação da sinalização ao longo da via principal
Maintenance work and repair of  signage along the main road

Escritórios temporários de Logística no terminal do Panguila
Temporary logistics offices in the Panguila terminal

WC de assistência aos escritórios temporários de logística do terminal do Panguila
WC to assist the temporary logistic offices of the Panguila terminal
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Localizado na Avenida Fidel de Castro, normalmente 
conhecida como Via Expressa, o terminal de Viana é a 
infraestrutura que este ano promete revolucionar o sector 

logístico no apoio do comércio na zona mais industrializada 
da cidade, Viana. O Terminal é a única unidade do género 
num raio de 30 KM onde podemos encontrar no mesmo 
local: serviços logísticos de apoio à exportação e importação, 
envio de mercadorias para dentro e fora de Angola e serviços 
bancários. 

Na zona periférica existem mais de 15 supermercados, futura-

mente um aeroporto, duas centralidades, vários condomínios 

privados, duas zonas industriais, para além da proximidade 

das estradas nacionais EN100 e EN230, o que vai dar a opor-

tunidade, a quem exporta, de armazenar a mercadoria a um 

custo mais reduzido, até que tenha de embarcar no navio.

Até ao final de Abril, o terminal movimentou 1400 TEUS, e mais 

de 90% dos serviços de entrega porta-a-porta de contentores 

VIANA TERMINAL, THE FUTURE OF LUANDA SOUTH SIDE

TERMINAL DE VIANA, O FUTURO DA 
ZONA SUL DE LUANDA 

PANORAMA SOGESTER

Terminal da SOGESTER Viana
SOGESTER Viana Terminal

Texto: Text:  Manuel Policarpo -  Director do Terminal de Viana    Viana Terminal Manager
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feitos nos últimos 6 meses, foram feitos no município de Viana, 
para a indústria transformadora e distribuição. 

Tal como em todos terminais da SOGESTER, a segurança está 
sempre em primeiro lugar e a Direcção Geral tem feito inves-
timentos na área de segurança, que vão desde a sinalização 
vertical do pátio, formação sobre a cultura de segurança (aos 
prestadores de serviços e outras entidades que desenvolvem 
as suas actividades dentro das instalações). 

Actualmente os clientes já podem fazer a taxação dos seus 
contentores no terminal de Viana, através do Solvo, software 
que a empresa começou a usar há cerca de um ano e meio 
a nível nacional. Para apoio às exportações, o terminal está 
equipado com o SIMC, sistema usado pela Administração Geral 
Tributária, para monitorizar os contentores de exportação. 
No que diz respeito às novas tecnologias, a infraestrutura 
está equipada com um cabo de fibra óptica que permite 

a interactividade dos softwares usados pelas operações e 
taxação (AGT e Polícia Fiscal). 

Prevê-se um volume de movimentos até Setembro de cerca 
de 3000 TEUS e o aumento em cerca de 25% de postos de 
emprego bem como,  a contribuição das receitas do município 
de Viana, o município que mais contribuiu no ano 2021 , na 
província de Luanda. 

Located on Avenida Fidel de Castro, commonly known as 
Via Expressa, the Viana terminal is the infrastructure that 
promises to revolutionize the logistics sector this year, in 

supporting commerce in the most industrialized area of   the 
city, Viana. The Terminal is the only unit of its kind within a 
radius of 30 KM where we can find, in the same place: logistical 
services to support export and import, shipment of goods in 
and out of Angola and banking services.

Ligações
Frigorificas

4200 TEUS

118

94,703m²

36001Capital
Humano
Human Capital

02Área 
total
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Refrigerated 
Connections
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In the peripheral area there are more than 15 supermarkets, 
in the future an airport, two centralities, several private 
condominiums, two industrial areas, in addition to the proximity 
of the national roads EN100 and EN230, which will give the 
opportunity, to those who export, to store the goods at a lower 
cost, until it has to be shipped.

Until the end of April, the terminal has moved more than 90% 
of the door-to-door container delivery services carried out 
by the company in the last 6 months were carried out in the 
municipality of Viana, for the manufacturing and distribution 
industry.

As in all SOGESTER terminals, safety always comes first and the 
Administration has made investments in safety, ranging from 
vertical signage in the yard, training on safety culture (to service 

providers and other who carry out their activities within the 
premises).

Currently, customers can now charge their containers at the 
Viana terminal, using Solvo, a software that the company started 
using around a year and a half ago nationwide. To support 
exports, the terminal is equipped with SIMC, a system used by 
the General Tax Administration to monitor export containers. 
Regarding new technologies, the infrastructure is equipped with 
a fiber optic cable that allows the interactivity of the software 
used by operations and taxation (AGT and Fiscal Police). 

A volume of movements of around 3000 TEUs is expected until 
September and an increase of around 25% in jobs, as well as 
the contribution of revenue from the municipality of Viana, the 
municipality that contributed the most in 2021, in the province 
of Luanda .
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NAMIBE - RECORDE DE EXPORTAÇÃO DE GRANITO
NAMIBE - GRANITE EXPORT RECORD

Terminal da SOGESTER  Namibe
SOGESTER Terminal Namibe

O Terminal do Namibe registou recentemente, pela 
primeira vez na sua história, o recorde de exportação ao 
atingir 52 650 toneladas de granito a granel.  Os números 

foram alcançados na última semana do mês de Março.

É a primeira vez, desde 1954, que o país exporta essa 
quantidade de granito a partir do Porto do Namibe. As 52 650 
toneladas de granito a granel destinam-se ao Porto de Xiamen, 
na República Popular da China, sob a responsabilidade da 
empresa Hipermáquinas, empresa de direito angolano.

As operações de embarque tiveram início no Terminal 
comercial, operado pela Concessionária SOGESTER, empresa 
de direito privado, no dia 22 de Março e devido à limitação do 
calado disponível, a embarcação foi transferida para o Terminal 
Mineraleiro do Saco – Mar, cujo calado é superior a 18 metros, 
onde foram concluídas as operações. Embora tenha sido a 
solução encontrada para a operação, este tipo de movimento 

torna a operação mais onerosa. O aumento do calado do Porto 
Comercial tem sido uma luta junto da Administração Portuária 
de modo a poder maximizar o transporte e assim acabar com 
o mito de que o Porto do Namibe é o Porto mais caro do país.

O transporte das pedras foi feito de camião e de comboio a 
partir da Chibia, sede da Hipermáquinas. Neste sentido, a 
SOGESTER procedeu à aquisição de novos empilhadores para 
responder à demanda, sendo que houve o manuseio de mais 
2.000 pedras de granito. 

O navio cargueiro denominado HG Sydney, de 199 metros 
de comprimento e de bandeira Liberiana, agenciado pela 
Seatrade, permitiu a realização desta mega operação que 
superou o maior registo até então de 17.288 toneladas 
exportadas numa das operações realizadas em 2017.

De referir que a exportação de rochas ornamentais representa 
cerca de 90% do volume de mercadorias movimentadas pelo 

Texto: Text:  José Jacinto - Director do Terminal Sogester Namibe    Sogester Namibe Terminal Director
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headquarters of Hipermáquinas. In this sense, SOGESTER 
proceeded to the acquisition of new forklifts to respond to 
demand, and over 2,000 granite stones were handled.

The cargo ship named HG Sydney, 199 meters long, of  Liberian 
flag, and managed by Seatrade, allowed for this mega operation 
to be carried out, which surpassed the highest record so far of 
17,288 tons exported in one of the operations carried out in 
2017.

It should be noted that the export of ornamental stones 
represents about 90% of the volume of goods handled by the 
Port of Namibe. As a result of this event, other granite exporters 
expressed their interest in carrying out operations of the kind 
as a result of the growing demand for this raw material in the 
international market.

SOGESTER invested in the installation of two mobile cranes 
(Liebherr) for cargo handling, in order to speed up the loading 
process and to reduce the ships' operating time and the 
layover and freight costs.

Porto do Namibe. Em função deste acontecimento, outros 
exportadores de granito manifestaram o seu interesse em 
realizar operações do género fruto da crescente procura desta 
matéria-prima no mercado internacional.

A SOGESTER procedeu ao investimento na instalação de duas 
gruas móveis (Liebherr) de movimentação de carga, para dar 
maior celeridade ao processo de carregamento e reduzir o 
tempo de operação dos navios e das despesas de escala e dos 
fretes.

The Namibe Terminal recently recorded the export 
record, for the first time in its history, reaching 52,650 
tons of granite in bulk. The numbers were reached in 

the last week of March.

It is the first time since 1954 that the country has exported this 
amount of granite from the Port of Namibe. The 52,650 tons of 
bulk granite are destined for the Port of Xiamen, in the People's 
Republic of China, under the responsibility of Hipermáquinas, 
a company incorporated under Angolan law.

The boarding operations started at the Commercial Terminal, 
operated by SOGESTER Concessionaire, a private company, 
on March 22 and due to the limited draft available, the vessel 
was transferred to Saco-mar ore carrier Terminal, whose draft 
is more than 18 meters, where the operations were concluded. 
Although it was the solution found for the operation, this type 
of movement makes the operation more expensive. Increasing 
the draft of the Commercial Port has been a struggle with the 
Port Administration in order to maximize transport and thus 
end of the myth that the Port of Namibe is the most expensive 
port in the country.

Stones were transported by truck and train from Chibia, the 

Vagão dos caminhos de ferro com as rochas ornamentais para descarga no 
terminal da SOGESTER Namibe
Railroad wagon with ornamental rocks for unloading at SOGESTER Namibe 
terminal

HG Sydney de 199 metros de comprimento, de bandeira Liberiana, agencia-
do pela Seatrade
HG Sydney of 199 meters long, Liberian flag, agencyed by Seatrade

Descarga das duas gruas móveis no terminal da SOGESTER no Namibe
Discharge of the two mobile cranes at the SOGESTER terminal in Namibe
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DIRECTORES-GERAIS DA APMT 
PARA ÁFRICA E MÉDIO ORIENTE 
ENCONTRAM-SE NO BARÉM
AFRICA AND MIDDLE EAST APMT’S MANAGING 
DIRECTORS MEET IN BAHRAIN

Os Directores-Gerais da APMT para África e Médio 
Oriente encontraram-se no Barém de 20 a 24 de 
Março, num encontro organizado pela Directora Geral 

do Terminal do Barém, Maureen Bannerman. Estes encontros 
visam aproximar os Directores-Gerais de modo a melhorar a 
comunicação e divulgar melhores práticas, para tornar a APMT 
no melhor operador de terminais do mundo. Os Directores-
Gerais das operações em Angola, Barém, Benim, Costa do 
Marfim, Jordânia, Libéria e Nigéria, e os Directores Regionais 
do escritório do Dubai e da Maersk Training reuniram-se assim 
nesses dias para abordar questões como segurança, métodos 

de trabalho, terminais do futuro, intercâmbio de pessoal 
e talento local dos terminais. Como parte do encontro, foi 
organizada uma Gemba Walk, visita de reunião de informação 
por meio de observação e comunicação com o pessoal, 
com a divisão dos participantes em três grupos diferentes, a 
saber: verificação de área administrativa, estrada e portaria, 
observação de carga de alumínio em navio e inspecção de 
armazém e estaleiro.

Como resultado do actual intercâmbio de pessoal, dois 
directores da Sogester (Vlad Lihin, Director de TI, e Maxim 
Plugaru, Director de Oficina) visitaram recentemente a Libéria 

Texto: Text:  Frans Jol   -   Director  Geral   MD Sogester 
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para uma troca de conhecimentos entre 
ambos os terminais e para perceberem 
os problemas uns dos outros, de forma a 
utilizarem as melhores práticas de ambos 
os locais. Como alguns devem saber, a 
Sogester já começou este intercâmbio 
de pessoal nas suas instalações, tendo 
recebido Miguel M’Po M’Bima, Chefe do 
Departamento Técnico do Terminal de 
Contentores da APMT no Benim, que 
esteve alguns meses na Sogester para 
nos ajudar e aprender connosco como 
é trabalhar num terminal maior do que 
o seu. Convém não esquecermos que, 
apesar de todos nós fazermos o mesmo 
trabalho (de carregar e descarregar 
navios e movimentar contentores), não 
há nenhuma instalação igual à outra, 
pelo que cada uma acaba sempre por 
ser única.

Africa and Middle East APMT’s Ma-
naging Directors met in Bahrain 
from 20th to 24th March, a mee-

ting organised by Maureen Bannerman, 
the MD of the Bahrain’s Terminal. These 
meetings aim to bring MDs closer to each 
other in order to improve communica-
tion and disseminate best practices to 
make APMT the best terminal operator 
in the World. MDs from Angola, Bahrain, 
Benin, Ivory Coast, Jordan, Liberia and 
Nigeria and Regional Managers from 
Dubai Office and Maersk Training met 
during these days to discuss issues like 
safety, working methods, terminals of 
the future, people exchange and local 
terminal talents. As part of the meeting, 
a Gemba walk was organised with parti-
cipants split into three different groups: 
road/ gate/admin area check, alumi-
nium cargo ship loading watch, and wa-
rehouse and yard inspection.

As a result of the current people exchan-
ge, two of Sogester’s managers (Vlad 

Vista parcial da capaital do Bahrain   
Partial view of the capital of Bahrain

Lihin, the IT Director, and Maxim Plugaru, 
the Workshop Manager) have recently 
visited Liberia to exchange knowledge 
between both organisations and un-
derstand each others’ problems, with a 
goal to harness best practices from both 
locations. As some of you may already 
know, Sogester has already started this 
people exchange at its facilities, having 
welcomed Miguel M’Po M‘Bima, Head 

of Engineering from APMT’s Benin Con-
tainer Terminal, who has spent a couple 
of months in Sogester to support us and 
learn from us what it is like to work in a 
terminal which is larger than his own. It 
is important to remember that although 
we all do the same, that is, loading and 
unloading and moving containers in 
and out of our terminals, each location 
is unique.

Participantes do encontro de Directores da APMT    
Participants at the meeting of APMT Directors
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VISITA ÀS INSTALAÇÕES DO TERMINAL 
SOGESTER,SA POR UMA DELEGAÇÃO 
DO GABINETE DAS NAÇÕES UNIDAS 
CONTRA DROGAS E CRIMES
VISIT TO SOGESTER,SA TERMINAL FACILITIES BY A 
DELEGATION OF THE UNITED NATIONS OFFICE ON 
DRUGS AND CRIME

No dia 11 de Março de 2022, a SOGESTER,SA recebu a 
visita do Gabinete das Nações Unidas contra Drogas e 
Crimes no âmbito do programa de segurança portuária 

e de navegação na África Oriental, África Austral e Oceano 
Índico, com o principal objectivo de:

• Definir e implementar mecanismos para que Angola seja 
também beneficiária do financiamento da UE; 

• Verificar “In-Loco” o funcionamento do sistema de segu-
rança dos portos de Luanda e Lobito para a prevenção de 
crimes marítimos;
• Melhorar o sistema de comunicação entre as diferentes 
agências portuárias, com o objectivo de trabalhar em con-
junto para combater a criminalidade nos portos;
• Contribuir para a partilha de conhecimentos e experiências 

Direcção Geral da SOGESTER durante a visita da equipa das Nações Unidas no terminal.
General Management of SOGESTER during the visit of the United Nations team in the terminal.

Texto: Text:  Teresa Domingos  - Directora de Higiene, Sáude, Segurança e Ambiente (HSSA)   HSSE Manager
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“Verificar  “In-Loco” o funcionamento do sistema de segurança dos 
portos de Luanda e Lobito para a prevenção de crimes marítimos; ”“To verify in-Loco the functioning of security system for ports of 
Luanda and Lobito for the prevention of maritime crimes;”

Director Geral Frans Jol durante o encontro com a UN
Frans Jol MD, during the meeting with the UN
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sobre a luta contra os crimes portuários;
• Auxiliar os funcionários do porto na organização, preparação 
e resposta a emergências; 

Esta visita foi destinada ao porto de Luanda como anfitrião 
que, após uma reunião de verificação no mesmo dia, levou 
visitantes/ auditores aos diferentes terminais do perímetro 
portuário. 
 

On March 11, 2022, SOGESTER, SA participated in the 
visit of the United Nations Office on Drugs and Crime 
within the scope of the port and navigation security 

program in East Africa, Southern Africa and the Indian Ocean, 
with the main objective of::

• Defining and implementing mechanisms so that Angola is 
also a beneficiary of EU funding;

•  Checking the functioning of the security system of the ports 

of Luanda and Lobito for the prevention of maritime crimes 

In Loco

Improving the communication system between the different 

port agencies, with the aim of working together to combat 

crime in ports;

• Contributing to the sharing of knowledge and experiences 

on the fight against port crimes;

• Assisting port officials in organizing, preparing and respon-

ding to emergencies;

This visit was intended for the port of Luanda as a host which, 

after a verification meeting on the same day, took visitors/

auditors to the different terminals of the port perimeter. 

“Contribuir para a partilha de conhecimentos  e experiências sobre a luta 
contra os crimes  portuários; ”“Contribute to the sharing of knowledge and experiences on the fight 
against port crimes;”
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Recentemente, a Sogester ofereceu a mim e ao Max a 
possibilidade de fazer uma visita ao terminal na Libéria 
durante uma semana.

 Esta é mais uma plataforma de aprendizagem que a Sogester 
está empenhada em proporcionar aos colaboradores, para 
alargar o seu conhecimento através da exposição e experi-
ências directas de como os outros terminais realizam os seus 
processos dentro das fronteiras da aprendizagem e partilha 
mútua. Oferece experiências para garantir que os nossos 

funcionários estejam bem posicionados para integrar essas 
experiências nas suas formas de trabalhar para obter resulta-
dos de qualidade e nada menos do que excelência.

 O APM Terminals Liberia é um cais multiusos na zona franca 
de Monróvia. Com capacidade de aproximadamente 200,00 
TEU por ano, o terminal também possui instalações para 
Carga Geral (Arroz, Trigo, Cimento, Clínquer, Calcário, Gesso, 
etc.), Carga Projecto e Granel Fraccionado e presta serviços de 
pilotagem e reboque.

VIAGEM À LIBÉRIA
LIBERIA TRIP
Texto: Text:  Vladislav Lihin - Director de (TI) Tecnologias de Informação   Information and Tecnologies (IT) Manager 
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 Enquanto estávamos na Libéria, o Max e eu visitamos diferen-
tes departamentos e áreas dos terminais. Por estar próximo 
ao departamento de TI, foi bastante interessante ver o modo 
de trabalhar na Monróvia, enquanto compartilhava a minha 
experiência e conhecimento com a equipa local. Foi uma cola-
boração bastante boa e, como resultado, chegamos a algumas 
melhorias, que podem ser implementadas na Monróvia.

 Ao mesmo tempo, o Max estava em contacto próximo com 
a equipa técnica local. Como o terminal na Libéria espera 
receber 2 gruas portuárias móveis novas, o Max deu algumas 
informações iniciais sobre as gruas, bem como alguns con-
selhos sobre problemas e dúvidas que possam ter e como 
resolvê-los.

 Apesar de ter sido uma visita de apenas 1 semana, tivemos 
uma boa oportunidade de compartilhar experiências, enten-
der melhor os diferentes processos (além dos de operações de 
contentores) e fazer um bom networking com a equipa local.

Agradecemos muito que a direcção da Sogester nos tenha 
dado essa oportunidade e gostaríamos de lhes agradecer.

Recently Sogester offered me and Max a possibility to make 
a visit to the terminal in Liberia for a week.

 This is another learning platform Sogester is committed to 
giving employees, to broaden their knowledge through exposure 
and first-hand experiences of how other terminals carry out their 
processes within the borders of mutual learnings and sharing. 
It is about ensuring that our employees are well positioned to 
integrate these experiences into their ways of working to deliver 
quality results, and nothing less than excellence.

 APM Terminals Liberia is a multipurpose port in the Freeport 
Monróvia. With a capacity of approximately 200,00 TEU per year, 
the terminal also has facilities for General Cargo (Rice, Wheat, 
Cement, Clinker, Limestone, Gypsum, etc), Project Cargo and 
Break Bulk, and provides pilotage and towing services. 

Whilst in Liberia, Max and I visited different departments and 
areas of the terminals. By being close to the IT department, it 
was quite interesting to see the way of working in Monrovia, 
while at the same time sharing my experience and knowledge 
with the local team. It was quite a good collaboration and as a 
result we even came up with some improvements, which can be 
implemented in Monrovia.

At the same time, Max was in close contact with the local 
technical team. As the terminal in Liberia is expecting to receive 
2 new mobile harbor cranes, Max gave some initial information 
about the cranes, as well some advice on issues and questions 
they might have and how to solve them. 

Even though it was only a 1-week visit, we had a good opportunity 
to share experiences, better understand different (other than 
container operations) processes and did good networking with 
the local team.

We really appreciate that the Sogester’s management gave us 
such an opportunity and would like to thank them.
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O programa de formação de 10 dias sobre o Programa 
Executivo em Gestão Global de Portos foi fornecido 
pelo Fórum Global de Portos. Durante 5 dias, foram 

realizadas sessões presenciais do Programa de Gestão, 
abrangendo as principais e importantes funções dos portos 
e terminais – as suas práticas básicas, normas e padrões 
internacionais para se tornar uma referência nas melhores 
práticas a nível operacional. A continuação nos próximos  
5 dias do programa conducente ao Programa de Gestão 
Avançada consolidou todas as funções importantes e o 
processo de tomada de decisão a nível estratégico.

Após 10 dias de formação em sala de aula, os conceitos apren-
didos precisam de ser aplicados sob forma de um relatório de 
projecto sobre um tópico seleccionado pelos participantes, a 
fim de medir o grau de aprendizado e a extensão da aplicação 
prática para o funcionamento improvisado das funções dos 
participantes.

Em geral, os objectivos do relatório do projecto são:

1. Incentivar a aprendizagem independente de conceitos e teorias.

2. Cultivar uma mentalidade empreendedora e espírito 
empreendedor na procura de informações relevantes.

3. Incentivar a flexibilidade e a criatividade na aplicação de 
conceitos a uma situação prática da vida profissional.

4. Demonstrar o nível de competência gerencial adquirido 
a partir do Programa Executivo, a fim de desempenhar com 
maior eficácia a sua função e considerá-los para assumir níveis 
mais elevados de funções/ responsabilidades na organização.

EXECUTIVE PROGRAM ON GLOBAL PORTS MANAGEMENT

PROGRAMA EXECUTIVO EM GESTÃO 
PORTUÁRIA GLOBAL

The 10 days training program on Executive Program on 
Global Ports Management has been provided by the 
Global Ports Forum. During 5 days, Classroom sessions 

of the Management Program were held, encompassing major 
and important functions of the ports and terminals – their basic 
practices, international norms and standards to benchmark 
against best practices at the operational level. In the 5 days of 
the program leading to Advanced Management Program, has 
consolidated all important functions and decision-making pro-
cess at strategic level. 

After 10 days classroom training, concepts learned need to 
be applied in form of a project report on a topic selected by 
the participants, as to measure degree of learning and extent 
of practical application for improvised functioning of the 
participants’ job roles.

Overall, the goals of the project report are: 

1. To encourage independent learning of concepts and theories. 

2. To cultivate an entrepreneurial mindset and enterprising 
spirit in sourcing for relevant information. 

3. To encourage flexibility and creativity in applying concepts 
to a practical work-life situation. 

4. To demonstrate the management level of competence 
acquired from the Executive Program, in order to perform 
their job role more effectively and to consider them to assume 
higher level of roles / responsibilities in the organization. 

Texto: Text:  Vladislav Lihin - Director de (TI) Tecnologias de Informação   Information and Tecnologies (IT) Manager 
e Teresa Domingos   - Directora de Higiene, Sáude, Segurança e Ambiente (HSSA)   HSSE Manager

PANORAMA SOGESTER  
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Texto: Text:  Miguel M'Po  -  Técnico de APMT    Head of Technical at APMT

O meu nome é Miguel M'Po, e sou do Benin, actualmente 
Responsável Técnico da APM Terminals, parte do 
Grupo MAERSK, empresa associada da SOGESTER. 

Em 2021, recebi da SOGESTER a oportunidade de apoiar a 
renovação da equipa de Gruas Móveis em Luanda. Fiquei muito 
entusiasmado por visitar Angola, trabalhar e compreender a 
sua cultura e o que tem para oferecer.

Antes de viajar para Luanda, pesquisei os terminais da 
SOGESTER e como funcionam. Fiquei impressionado com o 
terminal da Boavista, com 8 gruas móveis, modelo LIEBHERR 

800 – o maior da produção de guindastes móveis, capaz de 
operar embarcações originalmente construídas para STS 
(Navio/ Terra - ''Ship to shore''). Por outro lado, morar em 
Luanda é óptimo: boa gastronomia, arte e belas praias, 
principalmente a Ilha do Mussulo. Pelo que tinha lido sobre a 
vida social em Luanda concluí: ''é um lugar para se viver uma 
grande experiência”. Infelizmente, as formalidades do visto não 
foram tão fáceis, pois demoraram um pouco, mas finalmente 
consegui. Arrumei as malas, abracei a minha família e apanhei 
o voo para Luanda.

UMA HISTÓRIA DE VIDA E 
ADAPTAÇÃO EM ANGOLA
A STORY OF LIFE AND 
ADAPTATION IN ANGOLA

Esquerda para a direita: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves e Alexandre Ferreira
Left to right: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves and Alexandre Ferreira
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“No mesmo dia, fui conduzido à indução de segurança dentro do 
escritório, e é incrível ver o quanto se preocupam com os seus funcionários 
e percebem o bem-estar, estando disponíveis para dar uma resposta 
rápida às preocupações de Saúde e Segurança. ”
“On the same day, I was taken through safety induction inside the office, 
and it is incredible to see how they care about their employees and notice 
welfares, being available to provide fast response to Health and Safety 
concerns.”

Esquerda para a direita: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves e Alexandre Ferreira
Left to right: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves and Alexandre Ferreira

O meu primeiro dia na SOGESTER foi o dia da apresentação, 
conheci novos colegas e reencontrei o meu colega de longa 
data, Justino Gonçalves, que tinha conhecido em Tânger, 
Marrocos, em 2011. No mesmo dia, fui conduzido à indução 
de segurança dentro do escritório, e é incrível ver o quanto 
se preocupam com os seus funcionários e percebem o bem-
estar, estando disponíveis para dar uma resposta rápida às 
preocupações de Saúde e Segurança. Depois, fui apresentado 
ao Frans Jol, que foi muito aberto e empático; e ao Anatólio 
Barreira, que também é muito empático. Depois de conhecê-
los, surgiram os meus medos sobre a minha estadia em 

Luanda, ainda me questionava a respeito.

Durante a minha primeira estadia, entre os meses de Setembro 
e Dezembro de 2021, o meu trabalho foi de apoio à revisão de 
gruas. Supervisionei o apoio ao gerente de gruas na reforma de 
gruas e na recuperação da disponibilidade das mesmas. Fiquei 
fascinado com a qualidade e disponibilidade das ferramentas 
fornecidas à equipa de manutenção e aprendi diferentes 
formas de trabalhar, descobri várias ferramentas aprimoradas 
feitas localmente que podem facilitar a manutenção no dia-a-
dia. No entanto, encontramos alguns desafios, como o tempo, 
devido à complexidade da importação de peças de reposição 
em Angola. Apesar dos desafios, apreciei muito a paixão e 
a energia que a equipa demonstrou a fazer as coisas e por 
encontrar sempre alternativas excelentes e confiáveis.

Durante a minha segunda estadia, entre os meses de Março 
e Maio de 2022, apoiei as equipas de planeamento de 
manutenção e armazenamento, ajudando-as a construir 
processos sólidos para fortalecer a precisão das informações, 
relatórios e análise de dados. Além disso, também dei 
formação adicional para o Sistema de Gestão de Manutenção 
Computadorizada IFS, e apoio no reforço das bases, em 
termos de processo, para o planeamento de manutenção 
da SOGESTER. Ao longo deste período, o principal desafio 
que encontrei ao dar formação e orientações às equipas foi a 
barreira linguística, no entanto, isso deu-me a oportunidade de 
enriquecer o meu vocabulário em Português. Recebi o apoio 
de líderes de planeamento, que foram óptimos tradutores e 
me auxiliaram numa formação bem-sucedida.

Como resultado, trabalhar e morar em Luanda por 6 meses foi 
uma óptima experiência, trabalhar com colegas, passar tempo 
com eles… isso mudou positivamente os meus paradigmas 
sobre viver e trabalhar em Angola. Já de volta a Cotonou, 
durante as férias, mantive o contacto com colegas em Luanda, 
que ainda me encorajavam a praticar o meu português. 
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Operações SOGESTER Boavista
SOGESTER Boavista Operations

Agradeço muito a amizade e a irmandade dos colegas e 
amigos, foi muito bom viver e trabalhar em Luanda, Angola.

Considero-me parte da família SOGESTER e continuarei a 
trocar experiências com os meus colegas de várias partes 
do mundo. Gostaria de agradecer ao Frans Jol e ao Anatólio 
Barreira, mas principalmente a todos os meus irmãos e irmãs 
SOGESTER.

My name is Miguel M’Po, and I’m from Benin, currently 
Head of Technical at APM Terminals, part of the 
MAERSK Group, an associate company to SOGESTER. 

In 2021, I received the opportunity from SOGESTER to support 
the refurbishment of the Mobile Cranes team in Luanda. I was 
very excited to visit Angola, to work and to understand its 
culture and what it has to offer.

Before travelling to Luanda, I researched SOGESTER terminals 
and how they work.  I was impressed by the Boavista terminal 
with its 8 mobile cranes, the LIEBHERR 800 model – the largest 
in mobile cranes supplier production, able to operate vessels 
originally built for STS (Ship to shore). On the other hand, living 
in Luanda is great: good cuisine, art, and its beautiful beaches, 
especially Mussulo Island. From what I had read about social 
life in Luanda, I had concluded ‘’it is a place to have a great 
experience”. Unfortunately, visa formalities were not as easy, 
as it took a bit of time, but I was able to finally get my visa. I 
packed my luggage, hugged my family and took the flight to 
Luanda. 

My first day at SOGESTER was introduction day, I met 
new colleagues and met again my long colleague Justino 
Gonçalves, who I had met in Tangier, Morocco, in 2011. On the 
same day, I was taken through safety induction inside the office, 
and it is incredible to see how they care about their employees 
and notice welfares, being available to provide fast response 
to Health and Safety concerns. Afterwards, I was introduced 
to Frans Jol, who was very open and emphatic, and Anatólio 
Barreira, who is also very emphatic. After meeting them, my 
fears about my stay in Luanda started, I was still questioning 
myself about my stay.

During my first stay, between the months of September and 
December 2021, my work was supporting cranes overhauling. 
I oversaw the support to the crane manager in refurbishing 
cranes and getting cranes availability back to range. I was 
fascinated by the quality and availability of tools provided 
to maintenance team and learnt different ways of working, 
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Warehousing teams by helping them build strong processes 
to strengthen information accuracy, reporting, and data 
analysis. Furthermore, I also gave out additional training for 
the Computerized Maintenance Management System IFS, 
and supported in strengthening foundations, process wise, to 
SOGESTER’s maintenance planning. Throughout this period, 
the main challenge that I encountered in giving training 
and directives to teams was the language barrier, however, 
this gave me the opportunity to enrich my Portuguese 
vocabulary. I got support from planning leaders, who were 
great translators and assisted me to a successful training.

As a result, working and living in Luanda for 6 months was a 
great experience, working with colleagues, spending time 
with them… this changed positively my paradigms about 
living and working in Angola. Already back in Cotonou, during 
the holidays, I kept in touch with colleagues in Luanda, who 
still encouraged me into practicing my Portuguese. I really 
appreciate the friendship and the brotherhood from colleagues 
and friends, it was great living and working in Luanda, Angola.

I consider myself as part of the SOGESTER family and will 
continue exchanging experience with my colleagues from 
many parts of the world. I would like to say thanks to Frans Jol 
and Anatólio Barreira, but mostly to all my SOGESTER brothers 
and sisters. 

“Considero-me parte da família 
SOGESTER e continuarei a trocar 
experiências com os meus colegas 
de várias partes do mundo.”“I consider myself as part of the 
SOGESTER family and will continue 
exchanging experience with my 
colleagues from many parts of the 
world.”

Esquerda para a direita: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves e Alexandre Ferreira
Left to right: Miguel M'Po, Nelson Guedes, Leonarda Martinho, Martinho Pacheco, Núria Cassule, Justino Gonçalves and Alexandre Ferreira

discovered several locally made improved tools that can ease 
a day-to-day maintenance. However, we had encountered 
some challenges, such as lead time, due to the complexity of 
importing spare parts in Angola. Despite the challenges, I really 
appreciated the passion and energy the team demonstrated in 
getting things done and always finding excellent and reliable 
alternatives.

During my second stay, between the months of March 
and May 2022, I supported  the Maintenance planning and 
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NETWORK Cocktail
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Parceiros e clientes SOGESTER
SOGESTER'S partners and clients

Parceiros e clientes SOGESTER
SOGESTER'S partners and clients

Parceiros,  clientes e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's partners, clients and employees
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Leila Filipe, Navroz Kajani, Marlene Oliveira, Olga Mateus e Marti Cristovão
Leila Filipe, Navroz Kajani, Marlene Oliveira, Olga Mateus and Marti Cristovão

Clientes SOGESTER
SOGESTER's clients

Carlos Pegado, Patrice Henriques e Luis Agostinho
Carlos Pegado, Patrice Henriques and Luis Agostinho

Parceiros,  clientes e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's partners, clients and employees

Actuação do músico  Gonga durante o cocktail da SOGESTER
Gonga Musician Performance during the SOGESTER cocktail party

Fornecedores e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's  suppliers and employees
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Funcionários da SOGESTER
SOGESTER's employees

Clientes SOGESTER
SOGESTER's  clients

Fornecedores e funcionários da SOGESTER 
SOGESTER's suppliers and employees 

Parceiros e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's  partners and employees

Clientes SOGESTER
SOGESTER's  clients

Clientes SOGESTER
SOGESTER's  clients
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Clientes SOGESTER
SOGESTER's  clients

Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Parceiros e clientes SOGESTER
SOGESTER's partners and clients

Frans Jol, Director Geral da SOGESTER
Frans Jol, Manager Director  of SOGESTER

Manuel Policarpo, Agostinho Figueiredo e Justino Gonçalves
Manuel Policarpo, Agostinho Figueiredo and Justino Gonçalves

Dinis dos Santos e Anderson Lourenço
Dinis dos Santos and Anderson Lourenço

Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Clientes SOGESTER
SOGESTER's  clients
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Carlos Pegado, Director das Operações e Marlene 
Oliveira, Gestora Comercial

Carlos Pegado, Director of Operations and Marlene 
Oliveira, Commercial Manager

Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Parceiros, fornecedores e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's  partners, suppliers and employees
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Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Orfanato Horizonte Azul expõe material artesanal, durante o Cocktail
Orfanato Horizonte Azul exposes handcrafted material, during the Cocktail

Clientes  e funcionários da SOGESTER
SOGESTER's  clients and employees

Parceiros  SOGESTER 
SOGESTER's  partners 

Clientes SOGESTER
SOGESTER's clients
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MOTIVATIONAL LECTURE MARKS ''MARCH 
WOMAN'' JOURNEYS AT SOGESTER

PALESTRA MOTIVACIONAL MARCA 
JORNADAS DO ‘‘MARÇO MULHER’’ 
NA SOGESTER

Os desafios do mercado impulsionaram a mulher 
a aprimorar as suas habilidades na conquista de 
espaços, adquirindo respeito e a sonhar mais alto. Hoje, 

a mulher está presente em tudo e essa presença multiplica-se 
cada vez mais. Foi a pensar nos desafios do empoderamento 
da mulher e em alusão às jornadas comemorativas do ‘’Março 
Mulher’’ que a Direcção da SOGESTER promoveu palestras 
motivacionais subordinadas ao tema “O Papel da Mulher nas 
Organizações e na Sociedade”. As palestras tiveram como 
grupo de referência todas as mulheres que trabalham na 
SOGESTER e em todas as unidades de negócio.

 A sessão de abertura da jornada foi presidida pelo Director 
de Recursos Humanos Aleixo Nianga, que em nome da 
Direcção Geral da Empresa parabenizou todas as mulheres da 
empresa, tendo realçado o importante papel que as mulheres 
têm vindo a assumir nas organizações de um modo geral e 
na SOGESTER em particular, frisando a necessidade do seu 
permanente engajamento profissional para a ascensão nas 
estruturas de tomada de decisão da Empresa. Mencionou-se 

Bruna de Sousa, Assistente Executiva do Director 
Geral da SOGESTER
Bruna de Sousa, Executive Assistant to the Manager 
Director  of SOGESTER

também o projecto de recrutamento de cinco mulheres para a 
sua integração em funções predominantemente exercidas por 
homens, como são os casos de Operadores de Gruas Móveis 
(MHC) e Reach Stacker (RS).

As palestras de cariz motivacional foram animadas pela 
Doutora Suzana da Rosa, que destacou os factores de risco 
que afectam a saúde física e emocional das mulheres nos seus 
locais de trabalho, como: stress profissional, a necessidade de 
reconhecimento, a busca pelo alto desempenho, excesso de 
actividades profissionais e ultimamente a situação da Covid 19. 
Mencionou ainda a síndrome de Burnout, que é considerada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma doença 
profissional caracterizada como síndrome do esgotamento. 
Com isso, exortou as mulheres a prestarem mais atenção ao 
seu bem-estar e a dedicar alguns momentos para si mesmas 
através de uma melhor administração do seu tempo.

As palestras decorreram num ambiente bastante interac-
tivo e lúdico, com diversas actividades que envolveram as 
participantes. No final, as mulheres sentiram-se munidas de 

Texto: Text:  Aleixo Nianga - Director dos Recursos Humanos da SOGESTER   Human Resources Director at SOGESTER
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informações relevantes sobre questões relacionadas com a 
gestão dos seus ordenados e conciliação das responsabilida-
des familiares e profissionais.

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que 
foi oficializada pela Organização das Nações Unidas – ONU – 
na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das 
mulheres para terem as suas condições equiparadas às dos 
homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por 
igualdade salarial, mas actualmente simboliza a luta das 
mulheres, não só contra a desigualdade salarial, mas também 
contra o machismo e a violência.

Mulheres da Sogester solidarizam-se com doentes do 
Centro de Oncologia

Um grupo de mulheres da SOGESTER visitou no passado dia 
30 de Março o Centro de Oncologia de Luanda, no quadro 
das actividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher e do 
15º aniversário da SOGESTER – a comemorar-se no dia 05 de 
Novembro do ano em curso. As visitantes foram recebidas pela 
Directora clínica, Doutora Isabel Sales, que partilhou com as 
presentes as carências que afligem aquela unidade hospitalar. 

O grupo de mulheres da Sogester ofertou, na ocasião, dona-
tivos diversos compostos por bens de higiene individual e 
colectiva de primeira necessidade e solidarizaram-se com as 
crianças internadas, presenteando-as com kits de brinquedos.

The challenges of the market have driven women to 
improve their skills in conquering spaces, gaining 
respect and aiming higher. Today, women are present 

in everything and this presence is more and more common. 
With the challenges of women's empowerment in mind and 
alluding to the commemorative days of ''March Woman'' that 
SOGESTER's Board promoted motivational lectures under the 
theme "The Role of Women in Organizations and Society". 
The lectures had as a reference group all the women who work 
at SOGESTER and in all the business units. 

The opening session of the day was chaired by the Director 
of Human Resources, Aleixo Nianga, who, on behalf of the 
Company's general Board, congratulated all the women in 
the company, highlighting the important role that they have 
been assuming in organizations in general and in SOGESTER 
in particular, emphasizing the need for their permanent 
professional engagement to ascend to the decision-making 
structures of the Company. There was also mention of the 
project to recruit five women for their integration into roles 
predominantly performed by men, as is the case of Mobile Crane 

Operators (MHC - Mobile Harbor Cranes) and Reach Stacker (RS).

The motivational lectures were animated by Dr. Suzana da 
Rosa, who highlighted the risk factors that affect the physical 
and emotional health of women in their workplaces, such 
as: professional stress, the need for recognition, the search 
for high performance, excess of professional activities and 
lately the situation of Covid 19. He also mentioned the 
Burnout syndrome, which is considered by the World Health 
Organization (WHO) as an occupational disease characterized 
as overexertion syndrome. With that, she urged women to pay 
more attention to their well-being and to take some time for 
themselves through better time management.

The lectures took place in a very interactive and playful 
environment, with various activities that involved the 
participants. In the end, the women felt loaded with relevant 
information on issues related to managing their salaries and 
reconciling family and professional responsibilities.

International Women's Day is a commemorative date that was 
made official by the United Nations - UN - in the 1970s. This 
date symbolizes the historic struggle of women to have their 
conditions equal to those of men. Initially, this date referred 
to the demand for equal pay, but currently it symbolizes the 
women's struggle, not only against wage inequality, but also 
against machismo and violence.

Sogester women show solidarity with patients at the 
Oncology Center

A group of women from SOGESTER visited the Oncology 
Center of Luanda on March 30th, as part of activities related to 
International Women's Day and SOGESTER's 15th anniversary 
- to be celebrated on November 5th of the current year . The 
visitors were received by the Clinical Director, Dr. Isabel Sales, 
who shared with those present the needs that afflict that 
hospital unit.

On the occasion, the women's group from Sogester offered 
various donations consisting of basic individual and collective 
hygiene goods and showed solidarity with the hospitalized 
children, presenting them with toy kits.
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DO DUBAI A KINSHASA: UMA 
VIAGEM QUE SE TRADUZIU EM 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
FROM DUBAI TO KINSHASA: A JOURNEY THAT 
TRANSLATED INTO A BUSINESS OPPORTUNITY

PANORAMA SOGESTER    ENTREVISTA     INTERVIEW

48

Texto: Text: Marlene Oliveira - Gestora Comercial   Commercial  Director
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Como é que uma visita que tinha como objectivo inicial 
a troca de experiências e captação de know-how no 
Dubai, vai terminar em Kinshasa?

Pois é, depois da partilha de experiências com os colegas que 
operam em outros terminais, veio a parte da Feira, que é a 
Gulfood Dubai, uma feira internacional, onde normalmente 
estão várias pessoas do mundo a vender alimentos típicos, 
sendo que para Angola, o foco recai mais nas proteínas, refiro-
me aos frangos e frescos, de forma geral, vindos dos Estados 
Unidos da América e do Brasil. Nesta Feira, encontramos dois 
dos maiores exportadores de frango do Brasil – sobres os quais 
nós já tínhamos referências – que são a BRF e a JBS. Claro que 
havia vários, mas foram estes dois que tornaram possível a 
viagem até ao Congo. No contacto com eles, concordamos 
sobre a sua vinda a Luanda e depois seguir até ao Congo de 
carro. E aí começou a nossa “aventura”, já desde a parte  visto, 
que foi bastante complicada –  e só depois de tudo isso foi 
possível realizar a viagem Luanda - Kinshasa. Esta experiência 
de levarmos mercadorias de Luanda até Kinshasa de carro, 
através da ICD Panguila, é a que gostaríamos de partilhar nesta 
entrevista.  

Consigo perceber que o foco recai sobre a rota Luanda 
– Kinshasa, mas é possível falar-se em outros projectos 
perspectivados, além deste? 

Sim, temos outros projectos, mas foi como disse no início, 
para esta entrevista, gostava de partilhar esta experiência da 
viagem ao Dubai, que foi terminar em Kinshasa, que consiste 
em fazer chegar mercadorias até ao Congo, através da ICD do 

Em entrevista à Panorama, Marlene Oliveira, que conduz a Área Comercial da SOGESTER há um ano, fala sobre 
a sua mais recente viagem ao Dubai, onde visitou a CCO (Chief of Commercial Officer) da APM Terminals, cujo 
objectivo primordial foi a captação de know-how, junto de colegas dos terminais da Nigéria e do Gana, que realizam 
processos que a SOGESTER pretende implementar, bem como do novo projecto, que consiste em transportar 
mercadorias de Luanda para Kinshasa, por estrada, através das ICD Panguila e Viana. Com experiências na banca 
e outros sectores no Reino Unido, onde obteve a sua formação, fala ainda das vantagens que Angola oferece em 
termos de facilidades dos impostos, condições portuárias, de trajecto e segurança.   

In an interview with Panorama, Marlene Oliveira, who has been leading SOGESTER's Commercial Area for a year, 
talks about her most recent trip to Dubai, where she visited the CCO (Chief of Commercial Officer) of APM Terminals, 
whose main goal was the capture of know-how,from colleagues from the terminals in Nigeria and Ghana, who carry 
out processes that SOGESTER intends to implement, as well as the new project, which consists of transporting goods 
from Luanda to Kinshasa, by road, through the ICD Panguila and Viana. With experience in banking and other sectors 
in the United Kingdom, where she received her training, she also talks about the advantages that Angola offers in 
terms of tax facilities, port conditions, travel and security.

         INTERVIEW   ENTREVISTA   PANORAMA SOGESTER

Panguila, que, em termos de trajectória, torna-se muito mais 
fácil e cómodo, uma vez que o Panguila geograficamente está 
na rota que dá para o Congo e com a vantagem de eliminarmos 
o que se fazia antes, que era tirar contentores da Boavista, cujo 
acesso, como deve saber, é bastante difícil. Na ICD Panguila 
temos a AGT, a Polícia Fiscal e outros serviços, e isso torna 
tudo muito mais facilitado ainda. Esta parte da entrevista 
é a que queremos juntar às que fez aos nossos parceiros, 
nomeadamente os representantes da Transcontinental e 
Afritruck, que cuidam da parte dos despachos, que é um 
serviço que a SOGESTER não oferece, pelo que incentivamos 
quem já o faz e faz bem, a trabalhar connosco, criando espaços 
dentro das ICD onde possam estacionar os seus camiões, 
instalar escritórios que lhes arrendamos  e outras condições 
logísticas.    

Além destes dois parceiros que entrevistamos, podemos 
falar de outros?

Sim, nós neste momento – fruto desta nossa ida ao Congo 
– estamos a fechar já com um parceiro que também deveria 
juntar-se a estas entrevistas, que é a Eagle Rock, à qual já 
arrendamos um espaço para escritórios (onde normalmente 
cabem seis pessoas), para camiões e outras soluções logísticas, 
que também já identificaram esta vantagem em termos 
de segurança e trajectória, usando a ICD Panguila. Neste 
momento, 30% dos nossos volumes estão direccionados para 
o Congo e também estamos a ver a possibilidade de atacar 
os refrigerados, o que é, na minha lógica, um pouco mais 
favorável para nós ao nível de ligação porque normalmente 
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A SOGESTER investiu, no final do ano passado, em duas gruas 
móveis, bastante potentes, considerados dos melhores e 
maiores desta nossa região de África. Estas aquisições foram 
feitas já a pensar nestes novos projectos?

Sim, foram feitas a pensar nestes e noutros projectos. Repare 
que a obtenção destas duas gruas MHC 800 demorou quatro 
anos, entre cartas de crédito e empréstimos, algo que só foi 
possível materializar agora no início do ano. Mas não são apenas 
os maiores e melhores em termos de potência desta nossa 
região, deixe-me dizer-lhe que em África toda, temos apenas 
três equipamentos deste tipo e dois são da SOGESTER. Ou seja, 
além de Angola, o Quénia tem uma e mais ninguém tem. Estas 
duas gruas com 850 de potência juntaram-se a outras seis que 
tínhamos antes, e neste momento temos oito, o que nos dá 
uma grande vantagem em termos de uso de potência. Estamos 
a falar de uma capacidade de tirar mais de 30 contentores por 
hora de um navio. A ideia é sermos mais competitivos para 
as linhas, para tornarmos tudo muito mais rápido, porque 
sabemos o custo de termos o navio aqui atracado. 

quem tem carga refrigeradas acaba por trazer também a carga 
seca e daí a necessidade dessa estratégia. A nossa ideia é 
continuar com estes clientes e ter outros que possam trazer 
mercadorias para Angola.

Além da localização geográfica da ICD Panguila e a 
eliminação do trajecto até ao Terminal Boavista, que outras 
vantagens temos? 

Angola oferece muitas facilidades, sobretudo em termos de 
alfândegas. Por exemplo, a AGT cobra 4.000 e poucos Kwanzas 
por processo e, no caso da Transcontinental, que é um dos 
nossos parceiros, eles já pagam anualmente através de um 
acordo com a AGT. E empresas do Congo que trabalham 
com eles não precisam de pagar os chamados géneros 
de depósitos. Ou seja, da parte de Angola há uma enorme 
vantagem em termos de rapidez e facilidade, e daquilo que 
eu sei, a única coisa com que a AGT se preocupa é que o 
contentor possa sair de Angola, desde que seja dentro dos 
padrões legais. A outra vantagem que Angola tem é a de que 
o Porto de Matadi, Kinshasa, não tem a mesma capacidade 
em termos de terminais. Então, a ideia é também vender esta 
capacidade portuária de Angola. A intenção de trazer os dois 
fornecedores e depois seguir até Kinshasa, foi a de mostrar que 
já desde a origem, o frete também se torna muito mais barato, 
ou seja, estamos a falar de 2.000 USD mais barato por tonelada 
de frango, usando a rota Angola. Em termos de transportação 
por estrada, um frete de Matadi até Kinshasa ronda os 4.000 
USD, enquanto que usando a rota Panguila, custa 2.500 USD 
ou 3.000 USD, estamos a falar de uma poupança bastante 
significativa para quem se propõe a usar os nossos serviços 
para fazer chegar mercadorias ao Congo.

“Neste momento, 30% dos nossos 
volumes estão direccionados para 
o Congo. ”
“At the moment, 30% of our 
volumes are directed to Congo.’’

PANORAMA SOGESTER    ENTREVISTA     INTERVIEW
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“O valor que a AGT cobra por 
processo é na minha opinião muito 
reduzido. Acho que Angola poderia 
ganhar um pouco mais subindo os 
preços e mesmo assim ainda seria 
competitivo. ”
“What AGT charges per process 
is, in my opinion, very little. I think 
Angola could earn a little more by 
raising prices and it would still be 
competitive.”

         INTERVIEW   ENTREVISTA   PANORAMA SOGESTER

Muitas das transportadoras que agora optam por Angola, 
tinham como preferência os Portos da África do Sul e 
Namíbia e depois perceberam as dificuldades de chegar até 
ao Congo. A SOGESTER considera esta captação de clientes 
um dos grandes trunfos?

Sim, claro, e não apenas para a SOGESTER, mas o próprio país 
também ganha com isso. Repare que nós temos um potencial 
enorme, que são os Portos de água profunda, e acrescidas a 
isso estão as facilidades que a AGT oferece e ainda por cima a 
cobrar um valor por processo, que na minha opinião é muito 
reduzido. Em algumas reuniões nas quais participei com 
o Porto de Luanda, cheguei a sugerir que se calhar Angola 
poderia ganhar um pouco mais subindo os valores cobrados 
pela AGT e mesmo assim ainda seria competitivo.

Quando se investe num negócio, por norma queremos 
dialogar com outras realidades, para sabermos como eles 
fazem. Daquilo que tem constatado, o que é que a SOGESTER 
pode oferecer como diferencial?

Conheço as outras realidades. A Namíbia por exemplo, tem 
um terminal bastante bom, mas é muito mais parado em 
termos de produtividade, já a África do Sul é um país muito 
mais desenvolvimento e podemos falar do Porto de Durban. 
Mas a intenção aqui se calhar não é comparar o nível de 
produtividade dos Portos, mas falar das vantagens em termos 
de localização geográfica, o que contribui para a redução das 
fronteiras. Sabemos que atravessar fronteiras com carga é um 
processo muito complicado. Estando na Namíbia ou África do 
Sul, torna-se muito mais complicado chegar até ao Congo e 
Angola tem a vantagem de ter apenas uma fronteira até ao 

Congo e temos ainda a questão da estrada Luanda – Kinshasa 
que é espectacular – com apenas um ou outro buraco – e a 
questão da segurança! Não sei como são as estradas até ao 
Congo, partindo destes dois países, mas daquilo que eu ouvi, 
não são nada seguras. A partir de Angola é muito mais próximo 
e seguro.
A ICD Panguila surgiu especificamente para atender a rota 
Luanda – Kinshasa ou atende outras rotas?

A ICD Panguila surgiu num contexto muito próprio, com o 
objectivo de descongestionar o Terminal da Boavista, como 
deve saber, ela existe desde 2014. A rota Luanda – Kinshasa 
foi só uma oportunidade que se inseriu pelo meio. Portanto, 
quer a ICD Panguila, quer a ICD Viana foram construídas nesta 
perspectiva, porque na Boavista, basta descarregarmos três 
navios para termos o parque cheio. As ICD funcionam como 
terminais de segunda e também foram feitas a pensar nos 
nossos parceiros, porque tirar um contentor em Viana ou no 
Panguila acaba por ser mais barato.



52

PANORAMA SOGESTER

“Um frete de Matadi até Kinshasa ronda os 4.000 USD, enquanto que 
usando a rota Panguila, custa 2.500 USD ou 3.000 USD, estamos a falar 
de uma poupança bastante significativa. ”
“A freight from Matadi to Kinshasa is around 4,000 USD, while using the 
Panguila route, it costs 2,500 USD or 3,000 USD, we are talking about 
very significant savings.”

PANORAMA SOGESTER    ENTREVISTA     INTERVIEW

Podemos falar da quantidade de parceiros estacionados na 
ICD Panguila?

À ICD Panguila todos vão. Foi como disse anteriormente, as 
ICD foram construídas na perspectiva de desafogar a Boavista. 
Já em Viana, temos apenas clientes especiais, como é o caso 
da Afritruck, que está mesmo aí ao lado e isso torna tudo mais 
fácil para eles em termos de movimentação de contentores. 
Ou seja, a nossa intenção não é sermos apenas um Terminal, 
mas oferecermos também soluções logísticas.

Há alguma coisa que gostaria de abordar e que não lhe foi 
questionada? 

Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esta minha viagem 
ao Congo. Aquilo que eu constatei é que Angola tem muito 
para ensinar ao país vizinho em termos de importações. 
Angola já importa carga variada há muitos anos e tem muito 
mais condições. Também sabemos que já há empresas 

angolanas a exportarem para o Congo, o que se traduz em 
vantagens em termos de divisas, porque Angola precisa muito 
e sabemos que o Congo está com algumas delas (risos).
Para finalizar, uma palavra para o pessoal da sua área e da 
SOGESTER de forma geral.

Agradecimentos a todos pelo trabalho árduo que têm realiza-
do, principalmente para as duas coordenadoras, a Leila Filipe 
e a Olga Mateus, que fiz questão que fossem contra capa da 
edição passada e como tenho dito, elas são a minha parede 
aqui na Área Comercial. Então, o meu muito obrigada por 
esta colaboração de todos os dias, porque nós aqui na Área 
Comercial acabamos por realizar várias tarefas. Ou seja, quer 
problemas, quer benefícios: tudo passa pelo nosso departa-
mento. Só para lhe dar um exemplo, nós aqui não vendemos 
apenas, fazemos o “costumer service”, a taxação, o marketing, 
ou seja, somos a parede da SOGESTER.   
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How  will a  visit that initially aimed at exchanging ex-
periences and capturing know-how in Dubai end up 
in Kinshasa?

Well, after sharing experiences with colleagues who operate 
in other terminals, came the part of the Fair, which is Gulfood 
Dubai, an international fair, where several people from around 
the world are usually selling typical foods, and for Angola, the 
focus is more on proteins, I mean chicken and fresh food, in 
general, coming from the United States of America and Brazil. 
At this Fair, we found two of the largest chicken exporters in 
Brazil and the US – about whom we already had references – 
which are BRF and JBS. Of course there were several others, 
but it was these two that made the trip to Congo possible. In 
contacting them, we agreed on their coming to Luanda and 
then going to Congo by car. And then our “adventure” began, 
starting with the visa, which was quite complicated – and only 

after all this was it possible to make the trip Luanda- Kinshasa. 
This experience of taking goods from Luanda to Kinshasa by 
car, through ICD Panguila, is the one we would like to share in 
this interview.

I can see that the focus is on the Luanda – Kinshasa route, 
but is it possible to talk about other planned projects besides 
this one?

Yes, we have other projects, but as I said at the beginning, for 
this interview, I would like to share this experience of the trip to 
Dubai, which ended up in Kinshasa, which consists of getting 
goods to Congo, through the Panguila ICD, which in terms 
of trajectory becomes much easier and more comfortable, 
since the Panguila is geographically on the route that leads to 
Congo and with the advantage of eliminating what was done 
before, which was to take containers from Boavista, whose 
access, as you may know, is quite difficult. At ICD Panguila we 
have AGT, the Tax Police and other services, and this makes 
everything even easier. This part of the interview is what we 
want to add to the ones you did with our partners, namely the 
representatives of Transcontinental and Afritruck, who take 
care of the dispatch part, which is a service that SOGESTER 
does not offer, so we encourage those who already do and do 
well, to work with us, creating spaces within the ICDs where 
they can park their trucks, install offices that we rent to them, 
and other logistical conditions.

In addition to these two partners we interviewed, can we 
talk about others?

Yes, at the moment – as a result of our trip to Congo – we are 
already closing with a partner who should also join these 
interviews, which is Eagle Rock, to which we have already 
leased an office space (which normally accommodates six 
people), for trucks and other logistics solutions, which have 
also already identified this advantage in terms of safety and 
trajectory, using ICD Panguila. At the moment, 30% of our 
volumes are directed to Congo and we are also seeing the 
possibility of attacking reefer cargo, which is, in my reasoning, 
a little more favorable for us in terms of “plugging”, because 
normally those who have soft drinks end up also bringing dry 
goods, hence the need for this strategy. Our idea is to continue 
with these customers and to have others who can bring goods 
to Angola.

In addition to the geographical location of ICD Panguila and 
the elimination of the route to the Boavista Terminal, what 
other advantages do we have?
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“As ICD foram feitas a pensar nos 
nossos parceiros, porque tirar um 
contentor em Viana ou no Panguila 
acaba por ser muito mais barato. ”
“The ICDs were made with our 
partners in mind, because taking a 
container in Viana or Panguila turns 
out to be much cheaper.”

Angola offers many facilities, especially in terms of customs. 
For example, AGT charges something like 4,000 Kwanzas per 
process and, in the case of Transcontinental, which is one of 
our partners, they already pay annually through an agreement 
with AGT. And Congolese companies that work with them do 
not need to pay so-called deposits. In other words, for Angola 
there is a huge advantage in terms of speed and ease, and 
from what I know, the only thing AGT is concerned about is 
that the container leaves Angola, as long as it is within the 
legal standards. The other advantage that Angola has is that 
the Port of Matadi, Kinshasa, does not have the same capacity 
in terms of terminals. So, the idea is also to sell this port 
capacity in Angola. The intention of bringing the two suppliers 
to Kinshasa, was to show that from the very beginning, freight 
also becomes much cheaper, that is, we are talking about 
2,000 USD cheaper per ton of chicken, using the Angola route. 
In terms of transport by road, a freight from Matadi to Kinshasa 
is around 4,000 USD, while using the Panguila route, it costs 
2,500 USD or 3,000 USD, we are talking about very significant 
savings for those who intend to use our services to get goods 
to Congo.

At the end of last year, SOGESTER invested in two very 
powerful mobile cranes, considered one of the best and 
largest in our region of Africa. Were these acquisitions made 
with these new projects in mind?

Yes, they were made with these and other projects in mind. 
Note that obtaining these two MHC 800 cranes took four years, 
between letters of credit and loans, something that was only 
possible to materialize now at the beginning of the year. But 
they are not just the biggest and best in terms of power in this 

region of ours, let me tell you that in all of Africa, we have only 
three equipment of this type and two belong to SOGESTER. 
In other words, besides Angola, Kenya has one and no one 
else has another. These two cranes with 850 horsepower have 
joined six others we had before, and we currently have eight, 
which gives us a big advantage in terms of power usage. We 
are talking about a capacity to take more than 30 containers 
per hour, from a ship. The idea is to be more competitive for 
the lines, to make everything much faster, because we know 
the cost of having the ship docked here.

Many of the carriers that now choose Angola, preferred the 
ports of South Africa and Namibia and later realized the 
difficulties of reaching Congo. Does SOGESTER consider this 
customer acquisition one of the greatest assets?

Yes, of course, and not just for SOGESTER, but the country 
itself also benefits from this. Note that we have a huge 
potential, which are the deep water ports, and added to that 
are the facilities that AGT offers and, on top of that, charging 
a value per process, which in my opinion is very low. In some 
meetings in which I participated with the Port of Luanda, I 
even suggested that perhaps Angola could earn a little more 
by raising the amounts charged by AGT and even then it would 
still be competitive. 
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Can we talk about the number of partners stationed at ICD 
Panguila?

Everyone goes to ICD Panguila. It was as I said earlier, the ICDs 
were built with the goal of decongesting Boavista. In Viana, we 
only have special customers, such as Afritruck, which is right 
next door and that makes everything easier for them in terms 
of container handling. In other words, our intention is not to be 
just a Terminal, but also to offer logistical solutions.

Is there anything you would like to address that you have not 
been asked about?

I would like to talk a little more about my trip to Congo. What I 
found is that Angola has a lot to teach the neighboring country 
in terms of imports. Angola has been importing varied cargo 
for many years and has much better organizational conditions. 
We also know that there are Angolan companies already 
exporting to Congo, which translates into advantages in terms 
of foreign exchange, because Angola needs it a lot and we 
know that Congo has some of it (laughs).

Finally, a word to the people in your area and SOGESTER in 
general.

Thanks to everyone for the hard work they have done, especially 
to the two coordinators, Leila Filipe and Olga Mateus, whom I 
insisted on being the back cover of the last edition and as I have 
said, they are my wall here in the Commercial Area. So, thank 
you very much for this everyday collaboration, because here 
in the Commercial Area, we end up carrying out various tasks. 
In other words, whether problems or benefits: everything goes 
through our department. Just to give you an example, we don't 
just sell, we do “customer service”,  invoincing, marketing, that 
is, we are SOGESTER's wall.

         INTERVIEW   ENTREVISTA   PANORAMA SOGESTER

When investing in a business, we usually want to talk to 
other realities, to find out how they do it. From what you 
have seen, what can SOGESTER offer as a differential?

I know the other realities. Namibia, for example, has a very 
good terminal, but it is much slower in terms of productivity, 
while South Africa is a much more developed country and we 
can talk about the Port of Durban. But perhaps the intention 
here is not to compare the productivity level of the ports, but 
to talk about the advantages in terms of geographic location, 
which contributes to the reduction of the borders. We know 
that crossing borders with cargo is a very complicated process. 
Being in Namibia or South Africa, it becomes much more 
complicated to get to Congo and Angola has the advantage of 
having only one border to Congo and we also have the issue 
of the Luanda – Kinhasa road, which is spectacular – of course 
every other bit we can find some holes – and the question 
of safety! I don't know what the roads to Congo are like from 
these two countries, but from what I've heard, they're not safe 
at all. From Angola it is much closer and safer.

The ICD Panguila emerged specifically to meet the route 
Luanda – Kinshasa or does it serve other routes?

The ICD Panguila emerged in a very specific context, with the 
aim of decongesting the Boavista Terminal, as you may know, 
it has existed since 2014. The Luanda – Kinshasa route was 
just an opportunity that was inserted in between. Therefore, 
both ICD Panguila and ICD Viana were built in this perspective, 
because in Boavista, we only need to unload three ships to 
have a full fleet. The ICDs work as second terminal and were 
also designed with our partners in mind, because taking a 
container in Viana or Panguila turns out to be cheaper.
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ICD VIANA É ESTRATÉGICA PARA 
A ZONA INDUSTRIAL DE LUANDA
VIANA ICD IS STRATEGIC FOR THE INDUSTRIAL 
AREA OF LUANDA
A actuar no ramo de transportes e logística, a Afritruck é parceira da SOGESTER desde a sua fundação, há 10 
anos, e foi a primeira empresa a ser atendida através da ICD Viana. Nesta edição do Panorama, o seu Director de 
Operações e Logística, Nuno Fialho, faz uma abordagem sobre o mercado de transportes e logística em Angola 
e a experiência de terem sido os primeiros a fazer o trânsito de mercadorias para o Congo. A implementação das 
ICD Viana e Panguila, é das grandes vantagens identificadas pelo gestor, por produzirem impactos na poupança 
da empresa e dos parceiros, proporcionando ganhos significativos para a sociedade em geral.    

Acting in the field of transport and logistics, Afritruck has been a partner of SOGESTER since its foundation, 10 
years ago, and was the first company to be served through ICD Viana. In this edition of Panorama, its Operations 
and Logistics Director, Nuno Fialho, discusses the transport and logistics market in Angola and the experience of 
having been the first to make the transit of goods to Congo. The implementation of the Viana and Panguila CDIs 
is one of the great advantages identified by the manager, as they have an impact on the company's and partners' 
savings, providing significant gains for society in general. 

Para quem nunca ouviu falar da Afritruck, qual é o 
cartão de visita? 

A Afritruck é uma empresa de transportes e logística que 
está no mercado angolano há cerca de 10 anos, criada por 
dois sócios estrangeiros, sendo um francês e outro canadiano, 
ambos com negócios no Congo e vieram para Angola há 25 
anos. Inicialmente investiram em outros sectores e, com base 
na dinâmica do mercado, notaram a necessidade de criar 
outras empresas, sendo uma delas a Afritruck, de onde sou 
Director de Operações e Logística, e estamos essencialmente 
focados no mercado de trânsito. Afritruck foi a primeira 
empresa a entrar no negócio de fazer trânsito de mercadorias 
para o Congo. Há outros países para os quais estamos a olhar, 
mas nestes últimos cinco ou seis anos, estamos virados para o 
Congo, na fronteira do Luvo.

A Afritruck é parceira da SOGESTER, atendida a partir da 
ICD Viana. Mas acabou por dizer que levam mercadorias ao 
Congo. Não seria mais fácil usar a ICD Panguila?

Inicialmente fazíamos trânsito de mercadorias para fronteira 

Texto: Text:  Nuno Fialho - Director de Operações e Logística da Afritruck   Operations and Logistics Director at Afritruck 
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Nordeste, em Chicolongo, Lunda-Norte, mas a opção por 
Viana tem a ver com a localização geográfica. Está junto da 
Via Expressa, próximo ao nosso estaleiro, o que torna tudo 
muito mais facilitado em termos operacionais, não obstante 
a ICD Panguila estar na rota do Congo. O outro factor tem a ver 
com as regras da nossa empresa, que não permitem que, os 
camiões carregados até às 16 ou 17 horas, tenham autorização 
para seguir viagem. Então, tudo o que é carregado após este 
horário, vai para o nosso estaleiro que é já ali próximo, para 
poder seguir viagem no dia seguinte. Foram estes motivos que 
estiveram na base da aceitação da proposta da SOGESTER, o 
que acabou por ser uma junção de interesses.

A Afritruck existe há 10 anos, mas a ICD Viana não funciona 
há 10 anos, significa que antes tiravam as mercadorias no 
Terminal da Boavista?

Sim, Boavista e também Panguila. E até ao momento ainda 
continuamos a tirar mercadorias do Panguila, porque há 
determinadas regras ao nível de segurança, aplicadas pela 
SOGESTER, sobre os produtos considerados perigosos, como 
álcool etílico ou em gel, agora em voga com a questão da 
Covid-19, então sempre que temos produtos que requerem 
maior segurança, tiramos do Panguila que é aí onde temos 
condições para armazenar este tipo de produtos.

“Nós já andávamos com os olhos postos em Viana, à espera de uma 
proposta da SOGESTER, que felizmente acabou por chegar, e fomos os 
primeiros a fechar o contrato para a ICD Viana. ”
“We were already looking forward to Viana, waiting for a proposal from 
SOGESTER, which fortunately ended up arriving, and we were the first to 
sign the contract for ICD Viana.”

Há 10 anos de existência, a Afritruck sempre trabalhou com 
a SOGESTER ou antes tinham uma outra parceria?

Não, nunca tivemos outra parceria. Desde a criação da 
Afritruck, sempre trabalhamos com a SOGESTER.

Vamos falar das facilidades e vantagens em trabalhar com a 
SOGESTER, dentro desta parceira que dura há 10 anos. 

A relação entre empresas é como a de um casal, que 
compreende a fase inicial, a fase da evolução, sendo que, com 
o passar dos anos, passamos a ser recebidos cada vez melhor, 
até hoje chegarmos em Viana e estarmos a levar mercadorias 
para o Congo. Claro que há sempre aspectos por melhorar, 
mas que conseguimos facilmente resolver por causa desta 
parceria que já dura há 10 anos. Nós já andávamos com 
os olhos postos em Viana, à espera de uma proposta da 
SOGESTER, que felizmente acabou por chegar, e fomos os 
primeiros a fechar o contrato para a ICD Viana. 

Ainda dentro das facilidades e vantagens, o facto de serem os 
primeiros a ir para Viana, faz de vocês um parceiro especial 
em Viana ou são todos tratados de forma igual? 

Não, o facto de termos sido os primeiros a ir para Viana, não 
faz de nós um parceiro diferenciado, aliás a SOGESTER tem 
esse padrão de trabalho que consiste em tratar todos de 
forma igual, independentemente de quem tenha sido ou não 
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“O facto de a ICD Viana estar 
junto da Via Expressa e existir 
naquele corredor o Polo Industrial, 
a Zona Económica Especial, zonas 
habitacionais, estaleiros de 
grandes empresas e indústrias 
acaba por ser uma mais-valia para 
nós. ”
“The fact that ICD Viana is next 
to Via Expressa and that there 
is the Industrial Pole, the Special 
Economic Zone, residential areas, 
shipyards of large companies and 
industries in that corridor, turns out 
to be an asset for us.”

o primeiro a chegar lá. Ou seja, somos todos parceiros (risos). 
Agora, a facilidade verificada no início tinha a ver com pouco 
movimento, se compararmos com o Terminal da Boavista, o 
que em termos operacionais era muito mais fácil e rápido.  

Como empresa, provavelmente têm relações com outras 
que estão no mesmo sector, e que são atendidas por outros 
terminais. Daquilo que sabe, em termos comparativos, há 
muito mais vantagens em trabalhar com a SOGESTER?

Tal como fiz referência no início, a nível estratégico e, isto tem 
a ver com o plano urbanístico que Luanda tem vindo a aplicar, 
com o seu crescimento, o surgimento da Via Expressa, e desta 
parte que compreende o Polo Industrial de Viana e a Zona 
Económica Especial, ou seja, ao longo de toda a Via Expressa, 
além de novas zonas habitacionais como Kilamba, Zango, 
Sequele e outras, temos ainda vários estaleiros de grandes 
empresas e indústrias, o que se torna numa mais-valia para 
nós em termos de custos. Estamos a falar de combustíveis, 
desgaste de camiões, tempo que levávamos até ao Panguila 
ou Boavista, e tantos outros pormenores que acabam por 
fazer uma diferença enorme no final do ano.

Ou seja, estamos a falar de ganhos significativos para a 
Afritruck?

Não apenas para a Afritruck, como ganham os próprios traba-
lhadores e a sociedade em geral.  Se pensarmos numa rota que 
sai de Viana ao Panguila ou Terminal da Boavista, utilizando a 

Via Expressa, passando por Cacuaco, a distância e o trânsito 
que se faz com muita dificuldade, às vezes, sobretudo no acesso 
da Boavista, acaba por causar um desgaste maior aos nossos 
motoristas e a probabilidade de acontecer alguma coisa com a 
mercadoria, também aumenta. Em termos sociais, estamos a 
falar de menos camiões no centro da cidade, o que acaba por 
ter impactos significativos na redução da poluição, começa-se 
a diversificar os locais de trabalho e aqueles que nos últimos 
anos deixaram de residir no centro da cidade, não precisam de 
acordar muito cedo. Isso reduz o estresse causado pelo trânsito 
e gera impactos significativos na produção laboral, nas famílias 
e na sociedade em geral.  

É possível falar-se em poupanças e satisfação dos vossos 
clientes em termos de entregas, desde que se mudaram 
para a ICD Viana?

Como o nosso maior volume de negócios neste momento 
está virado para o Congo, podemos dizer que em termos de 
tempo, o impacto não é tão grande, mas em termos de custos 
de Terminal, aí sim. Por isso é que eu disse anteriormente, 
antes quando estávamos na Boavista, poderíamos tirar 
um contentor por dia. Vamos supor que temos apenas um 
camião. Se pensarmos em três contentores, estamos a falar de 
dois que devem ficar e a custar por exemplo 100 USD por dia 
pela estadia. Se agora eu consigo tirar os três contentores no 
mesmo dia, estamos a falar de uma poupança de 200 USD para 
o cliente. Se pensarmos em 10 camiões a tirar 30 contentores 
por dia, estamos a falar de uma poupança de 2.000 USD por 
dia. Tudo isso tem reflexos na vida do consumidor final, que 
acarreta todas as consequências. 

Vamos estabelecer um paralelo entre as rotas Viana – Luvo e 
Boavista – Luvo em termos de tempo.

Vamos começar com o exemplo da Boavista. O que tínhamos 
antes era um camião a sair da base pela manhã e ir até ao 
Terminal da Boavista. Até carregar, normalmente, já não 
tinha autorização para seguir viagem por causa das regras da 
empresa que frisei anteriormente. Então, retornava para a base 
em Viana, para seguir viagem no dia seguinte. Já tínhamos 
um dia perdido apenas com o carregamento. Normalmente, 
a viagem Luanda – Luvo leva dois dias, adicionando o dia 
perdido apenas a carregar, estamos a falar em três dias. O que 
temos em Viana, já é algo bastante prático. Nós só temos a dizer 
bem da ICD Viana e felicitar a SOGESTER pelas condições que 
são óptimas. Se tivéssemos que pedir mais alguma coisa, seria 
o aumento de mais agências bancárias e o apetrechamento 
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Has Afritruck always worked with SOGESTER for 10 years or 
did they have another partnership before?

No, we never had another partnership. Since the creation of 
Afritruck, we have always worked with SOGESTER.

Let's talk about the facilities and advantages of working with 
SOGESTER, within this partnership that has lasted 10 years.

The relationship between companies is like that of a couple, 
which comprises the initial phase, the phase of evolution, and 
over the years we have been received better and better, until 
today we arrive in Viana and are taking goods to the Congo. 
Of course, there are always aspects to improve, but we can 
easily solve them because of this partnership that has lasted 
for 10 years. We were already looking forward to Viana, waiting 
for a proposal from SOGESTER, which fortunately ended up 
arriving, and we were the first to sign the contract for ICD Viana.

Still within the facilities and advantages, does the fact that 
you are the first to go to Viana make you a special partner in 
Viana or are you all treated equally?

No, the fact that we were the first to go to Viana, does not make 
us a differentiated partner, in fact SOGESTER has this standard 

Nuno Fialho, Director de Operações e Logistica da Afritruck
Nuno Fialho, Operations and Logistics Director at Afritruck

do posto da Polícia Fiscal, que como sabemos, não depende 
da SOGESTER e abrir aos Sábados, que é justificado por haver 
pouco movimento e sabemos que isso tem custos para a 
SOGESTER e outros sectores aí envolvidos.   

For those who have never heard of Afritruck, what is the 
business card?

Afritruck is a transport and logistics company that has 
been in the Angolan market for about 10 years, created by two 
foreign partners, one French and the other Canadian, both with 
business in Congo and came to Angola 25 years ago. Initially 
they invested in other sectors and, based on the dynamics of 
the market, noticed the need to create other companies, one 
of them being Afritruck, where I am Director of Operations 
and Logistics, and we are essentially focused on the transit 
market. Afritruck was the first company to enter the business 
of transiting goods to Congo. There are other countries that we 
are looking at, but in these last five or six years, we are facing 
Congo, on the border of Luvo.

Afritruck is a partner of SOGESTER, served from ICD Viana. 
But he ended up saying that they take goods to Congo. 
Wouldn't it be easier to use the Panguila ICD?

Initially, we transported goods to the Northeast border, in 
Chicolongo, Lunda-Norte, but the option for Viana has to 
do with the geographic location. It is next to Via Expressa, 
close to our shipyard, which makes everything much easier 
in operational terms, despite the ICD Panguila being on the 
Congo route. The other factor has to do with our company's 
rules, which do not allow trucks loaded until 4 or 5 pm to be 
allowed to continue their journey. So, everything that is loaded 
after this time goes to our shipyard, which is already nearby, 
in order to continue on the journey the next day. These were 
the reasons behind the acceptance of SOGESTER's proposal, 
which turned out to be a combination of interests.

Afritruck has been in existence for 10 years, but ICD Viana 
has not been operating for 10 years, does that mean that 
they used to take out the goods at the Boavista Terminal?

Yes, Boavista and also Panguila. And so far we are still taking 
goods from Panguila, because there are certain safety rules, 
applied by SOGESTER, on products considered dangerous, 
such as ethyl alcohol or gel, now in vogue with the Covid-19 
issue, so whenever we have products that require greater 
security, we take it from Panguila, which is where we are able 
to store this type of product.
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TRANSITÁRIOS IMPORT & EXPORT, LDA.

Nossa missão
Empresas portuárias de classe 
mundial reconhecidas pela melhoria 
contínua e um ambiente de trabalho 
seguro e por serem a primeira 
escolha de nossos clientes.

Nossa visão
A Transcontinental pretende ser 
líder internacional, reconhecida pela 
qualidade dos seus profissionais e 
pela excelência dos seus serviços 
em logística portuária e marítima.

Nossos métodos
Nossa abordafem é única porque é 
precisamente focada no que os 
clientes exigem de suas 
embarcações: a melhor qualidade, 
projectos comprovados, prazos e 
entrega rápidas, queisitos de 
manutenção limitados e excelente 
valor de revenda.

of work that consists of treating everyone equally, regardless of 
who was the first to arrive or not. there. In other words, we are all 
partners (laughs). Now, the ease seen at the beginning had to do 
with little movement, compared to the Boavista Terminal, which 
in operational terms was much easier and faster.

As a company, they probably have relationships with others 
that are in the same sector, and that are served by other 
terminals. From what you know, in comparative terms, are 
there many more advantages in working with SOGESTER?

As I mentioned at the beginning, at a strategic level, and this 
has to do with the urban plan that Luanda has been applying, 
with its growth, the emergence of the Via Expressa, and from 
this part that comprises the Industrial Pole of Viana and the 
Special Economic Zone, that is, along the entire Expressway, 
in addition to new housing areas such as Kilamba, Zango, 
Sequele and others, we also have several shipyards of large 
companies and industries, which becomes an asset for us in 
cost terms. We're talking about fuel, truck wear, the time it took 
to get to Panguila or Boavista, and so many other details that 
end up making a huge difference at the end of the year.

In other words, are we talking about significant gains for 
Afritruck?

Not only for Afritruck, but also for the workers themselves 
and for society in general. If we think of a route that leaves 
from Viana to Panguila or Terminal da Boavista, using the Via 

Expressa, passing through Cacuaco, the distance and the traffic 
that is done with great difficulty, sometimes, especially in the 
access to Boavista, ends up causing wear and tear. greater to 
our drivers and the probability of something happening to 
the goods also increases. In social terms, we are talking about 
fewer trucks in the center of the city, which ends up having 
significant impacts on reducing pollution, starting to diversify 
workplaces and those who in recent years have left the city 
center, they don't need to wake up very early. This reduces the 
stress caused by traffic and generates significant impacts on 
labor production, families and society in general.

9. Is it possible to talk about savings and customer satisfaction 
in terms of deliveries, since they moved to ICD Viana?

As our biggest business volume at the moment is focused on 
Congo, we can say that in terms of time, the impact is not so 
great, but in terms of Terminal costs, yes. That's why I said 
before, when we were in Boavista, we could take out one 
container a day. Let's suppose we have only one truck. If we 
think of three containers, we are talking about two that must 
stay and cost, for example, 100 USD per day for the stay. If I 
can now take out the three containers on the same day, we are 
talking about a savings of 200 USD for the customer. If we think 
of 10 trucks taking out 30 containers a day, we are talking about 
savings of USD 2,000 per day. All of this has repercussions on 
the life of the final consumer, which has all the consequences.

10. We will establish a parallel between the Viana – Luvo and 
Boavista – Luvo routes in terms of time.

Let's start with the example of Boavista. What we had before 
was a truck leaving the base in the morning and going to the 
Boavista Terminal. Until loading, normally, I was no longer 
authorized to continue the trip because of the company's 
rules that I mentioned earlier. Then, he returned to the base 
in Viana, to continue his journey the next day. We already had 
a day lost with just charging. Normally, the Luanda – Luvo trip 
takes two days, adding the day lost just loading, we are talking 
about three days. What we have in Viana is already something 
quite practical. We can only say good things about ICD Viana 
and congratulate SOGESTER for the excellent conditions. If we 
had to ask for anything else, it would be the increase in more 
bank branches and the equipping of the Tax Police station, 
which as we know, does not depend on SOGESTER and 
opens on Saturdays, which is justified because there is little 
movement and we know that this has costs for SOGESTER and 
other sectors involved.
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precisamente focada no que os 
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TRÂNSITO ADUANEIRO ENTRE ANGOLA 
E RDC REMONTA A VÁRIOS ANOS
CUSTOMS TRANSIT BETWEEN ANGOLA AND DRC 
GOES BACK SEVERAL YEARS

Fundada em 1995 pelo investidor bissau-guineense Mohamed Diallo, a Transcontinental é uma empresa de 
direito angolano que actua no ramo de logística, transportes e serviços aduaneiros. Em entrevista a esta edição do 
Panorama, a gestora comercial Umo Bari fala da prestação de serviços a importadores nacionais e internacionais 
com mercadorias em trânsito para a RDC, dentro da parceria com a SOGESTER, a partir da ICD Panguila, Luanda. 
As vantagens em trabalhar com a Transcontinental – que passam pela redução de custos, maior segurança e 
rapidez – também mereceram abordagem da também bissau-guineense.    

Founded in 1995 by Bissau-Guinean investor Mohamed Diallo, Transcontinental is an Angolan company operating 
in the field of logistics, transport and customs services. In an interview with this edition of Panorama, commercial 
manager Umo Bari talks about the provision of services to national and international importers with goods in 
transit to the DRC, within the partnership with SOGESTER, from ICD Panguila, Luanda. The advantages of working 
with Transcontinental – which include cost reduction, greater safety and speed – also merited an approach by the 
Bissau-Guinean company.

Antes de estabelecer a parceira com a SOGESTER, de 
que forma a Transcontinental fazia chegar as merca-
dorias à RDC?

Antes da parceria com a SOGESTER, a Transcontinental usava 
o Terminal do Porto de Luanda e o de Matadi, da República 
Democrática do Congo (RDC). Mas o percurso de Matadi era 
muito complicado e – porque éramos novos a operar no mer-
cado de trânsito da RDC – decidimos transferir também este 

negócio para Angola, onde a Transcontinental existe há mais 
de duas décadas, de modo a mantermos o fluxo de mercado-
rias e criarmos condições para ambos lados.

Depois da parceria com a SOGESTER, a Transcontinental 
deixou de usar o Porto de Matadi?

Não exactamente, mas passamos a estar mais em Luanda, 
porque os agentes de navegação que fazem o transbordo de 
mercadorias têm acordos com os terminais de carga angolanos, 

Texto: Text:  Umo Bari - Representante da Transcontinental  Transcontinental Representative
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e por norma quem assume a mercadoria quando ela chega é o 
transitário que assegura a procuração legal, a partir do importa-
dor, garantido a saída do contentor via terrestre até à fronteira 
do Luvo e daí seguir para a RDC. A partir desta realidade, muitos 
importadores da RDC começaram a escolher minuciosamente 
os transitários e passaram a ter mais preferência por Angola. O 
que temos feito é criar as condições e o conforto, dentro das 
normas angolanas, para prestar um serviço de qualidade.

As condições e o conforto passam pela celeridade na entrega 
de mercadorias, o que é que passou a ser possível desde que 
se concentraram mais em Luanda?

Sim, mas nós não estamos desligados totalmente de Matadi. O 
fluxo para Luanda é explicado pelo facto de haver um Porto de 
águas profundas, que permite a atracagem de navios de grande 
porte e o de Matadi não oferecer essas condições. Além disso, 
temos os custos enormes de importação que são praticados 
na RDC, então, os importadores do Congo sentem-se mais 
confortáveis em usar os Portos angolanos para fazer chegar as 
mercadorias até ao consumidor final.

E a opção pela ICD Panguila, quais foram as motivações?

A opção pela ICD Panguila deve-se ao facto de haver uma 
tabela de preços fixa, por estar numa rota que facilita a saída 
para a RDC, por ter boas condições logísticas e tantos outros 
benefícios. Foi por isso que a Transcontinental aceitou o convite 

formulado pela SOGESTER, o que em termos de vantagens 
acaba por reduzir os custos dos importadores.  

 Além deste projecto, que consiste em transportar mercadorias 
para Kinshasa, a Transcontinental tem outros?

Sim, neste momento estamos a fechar uma grande parceria com 
uma das maiores transportadoras de Angola, a LTI – Logísticas 
de Angola, para a construção de um entreposto aduaneiro na 
fronteira do Luvo. O projecto já foi aprovado pelas autoridades 
angolanas que nos cederam um terreno para a construção deste 
entreposto, que poderá ser o maior na fronteira entre Angola e a 
RDC. A operação Luanda – Luvo, será com os camiões fretados 
pela Transcontinental e do Luvo para Kinshasa, com os camiões 
da LTI, registados com a matrícula da RDC. O entreposto vai 
albergar contentores secos e frescos e o que nós queremos é 
proporcionar o maior conforto possível aos nossos parceiros do 
lado de Angola e da RDC, reunindo todas as condições logísticas 
exigidas pela Lei Internacional do Comércio.

A necessidade da criação deste entreposto aduaneiro, deveu-
se ao facto de não terem encontrado condições logísticas na 
fronteira e dentro da RDC?

As condições existem do outro lado da fronteira, o que acontece 
é que elas não são muito favoráveis para Angola. Estamos a 
falar da burocracia na obtenção de documentos e no despacho 
aduaneiro das mercadorias para a RDC. A criação do entreposto 
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acaba por poupar no mínimo 1.000 USD. Depois, temos o 
transporte de mais ou menos 30 toneladas, de Luanda para 
o Luvo, que ronda os 1.500 USD. Para um importador que 
transacciona 1.000 contentores por ano, estamos a falar de 
1.000.000 USD poupados. Isso só é possível trabalhando com 
a Transcontinental. Temos ainda a poupança com a logística, 
a sobre-estadia nas agências, tudo isso dentro dos acordos 
que temos com a SOGESTER e com as linhas de navegação 
que cooperam com a SOGESTER. Ou seja, trabalhando com a 

Transcontinental, os importadores acabam por ter um serviço 
mais rápido, confortável e ainda por cima barato.

Antes da parceria com a SOGESTER, quanto tempo era 
necessário para fazer chegar as mercadorias ao Congo?

Nós temos um serviço door-to-door, com one stop, que 
consiste num processo de desalfandegamento único para 
o lado de Angola, com contas do tesouro e as inspecções 
antecipadas do outro lado do Congo, que hoje são feitas 

“Estamos a fechar uma grande 
parceria com uma das maiores 
transportadoras de Angola, a 
LTI – Logísticas de Angola, para 
a construção de um entreposto 
aduaneiro na fronteira do Luvo, 
que poderá ser o maior na 
fronteira entre Angola e a RDC. ”
“We are closing a great partnership 
with one of the largest carriers in 
Angola, LTI – Logísticas de Angola, 
for the construction of a customs 
warehouse on the border of Luvo, 
which could be the largest on the 
border between Angola and the 
DRC.”

tem muito mais a ver com questões organizacionais, uma vez 
que a Transcontinental é uma empresa de direito angolano 
e os nossos direitos aduaneiros acabam dentro do território 
angolano. A criação da nossa filial na RDC foi para expandir 
os nossos direitos aduaneiros e complementar o serviço do 
outro lado. Se a Transcontinental assumir um compromisso 
de transportar a carga até ao destino final, temos de garantir 
que a mercadoria chegue, num período inferior a 24 horas, 
para reduzir os custos dos importadores e garantir o retorno do 
contentor vazio que é da linha de navegação.

 De modo geral, qual é a origem das mercadorias 
transaccionadas pela Transcontinental?

Como todos sabemos, o grande do fluxo de mercadorias tem 
como origem a Ásia, que é o maior fornecedor mundial de 
carga seca, sobretudo a China, que mais exporta para a RDC, 
razão pela qual a maioria dos importadores optam pelas linhas 
que trabalham com a China. Temos ainda o Brasil e os Estados 
Unidos da América, que fornecem mais a carga fresca (refiro-me 
aos alimentos). Normalmente, os importadores trabalham com 
os seus shipperlines e fornecedores, devido aos acordos que 
são feitos desde a origem, que são favoráveis aos importadores. 
Os importadores que nos procuram a pedir sugestões sobre as 
linhas de navegação acabam por receber informações precisas 
sobre as vantagens em usar os terminais angolanos. 

8. Qual é o elemento diferenciador para que os importadores 
tenham como preferência a rota de Angola? 

Normalmente, os importadores guiam-se pelas informações 
que têm. Muitas das vezes recebem informações de que em 
Angola o mercado de trânsito aduaneiro é muito burocrático, 
os custos de sobre-estadia são enormes e acabam por usar 
outras rotas. Através da parceria que temos com a SOGESTER, 
fica muito mais fácil contornar esta realidade, porque aquilo 
que temos feito é fornecer informações sobre as vantagens 
existentes no território angolano, sobretudo das condições e o 
conforto que o Terminal da SOGESTER oferece para quem quer 
fazer o trânsito de mercadorias passando por Angola. O serviço 
de trânsito de mercadorias é um pacote completo e se um lado 
falhar, o outro lado não vai cumprir. 

 Podemos estimar custos, em termos de poupança, fazendo 
uma comparação do antes e depois da parceria com a 
SOGESTER?

Podemos sim. Em Angola, o custo de sobre-estadia da carga em 
trânsito é igual ao da carga local (aquela que vai permanecer). 
Dentro da parceria que temos com a SOGESTER, o importador 
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através de scanner. Todo este processo leva no máximo 48 
horas, quando antes eram necessários em média 5 dias. Por 
exemplo, uma mercadoria proveniente da China, usando o 
destino Matadi, que dá acesso directo a Kinshasa, dura em 
média 6 meses. Usando Luanda, através da ICD Panguila, 
passando pelo Luvo, estamos a falar de 3 meses no máximo, 
até Kinshasa. 

Before establishing a partnership with SOGESTER, how 
did Transcontinental get the goods to the DRC?

Before the partnership with SOGESTER, Transcontinental 
used the Terminal at the Port of Luanda and at Matadi, in the 
Democratic Republic of Congo (DRC). But the route from 
Matadi was very complicated and – because we were new 
to the DRC transit market – we decided to also transfer this 
business to Angola, where Transcontinental has existed for 
more than two decades, in order to maintain the flow of goods 
and create conditions for both sides.

After the partnership with SOGESTER, did Transcontinental 
stop using the Port of Matadi?

Not exactly, but we are now more in Luanda, because the 
shipping agents who tranship goods have agreements with 
the Angolan cargo terminals, and as a rule, who takes over the 
goods when they arrive is the freight forwarder who ensures 
the legal power of attorney, from the importer, guaranteeing 
the container's departure by land to the Luvo border and from 
there to the DRC. Based on this reality, many DRC importers 

began to carefully choose freight forwarders and began to 
have more preference for Angola. What we have done is to 
create conditions and comfort, within Angolan standards, to 
provide a quality service.

Conditions and comfort include speed in the delivery of 
goods, which has become possible since you focused more 
on Luanda?

Yes, but we are not totally disconnected from Matadi. The flow 
to Luanda is explained by the fact that there is a deep water 
port, which allows large ships to dock, and Matadi does not 
offer these conditions. In addition, we have the huge import 
costs that are practiced in the DRC, so Congo's importers feel 
more comfortable using Angolan ports to get the goods to the 
final consumer.

And the option for the Panguila ICD, what were the 
motivations?

The option for Panguila ICD is due to the fact that there is a 
fixed price list, as it is on a route that facilitates the exit to the 
DRC, as it has good logistical conditions and so many other 
benefits. That's why Transcontinental accepted the invitation 
made by SOGESTER, which in terms of advantages ends up 
reducing importers' costs.

In addition to this project, which consists of transporting 
goods to Kinshasa, does Transcontinental have others?

Yes, at the moment we are closing a great partnership with one 
of the largest carriers in Angola, LTI – Logísticas de Angola, for the 
construction of a customs warehouse on the border of Luvo. The 
project has already been approved by the Angolan authorities, 
who have given us land for the construction of this warehouse, 
which could be the largest on the border between Angola 
and the DRC. The Luanda – Luvo operation will be with trucks 
chartered by Transcontinental and from Luvo to Kinshasa, with 
LTI trucks, registered with the registration number of the DRC. 
The warehouse will house dry and fresh containers and what we 
want is to provide the greatest possible comfort to our partners 
on the Angola and DRC side, meeting all the logistical conditions 
required by the International Trade Law.

6. Was the need to create this customs warehouse due to 
the fact that they did not find logistical conditions at the 
border and within the DRC?

Conditions exist on the other side of the border, what happens 
is that they are not very favorable for Angola. We are talking 
about the bureaucracy in obtaining documents and in the 
customs clearance of goods to the DRC. The creation of 
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“Uma mercadoria proveniente da China, usando o destino Matadi, dura 
em média 6 meses. Usando Luanda, através da ICD Panguila, estamos a 
falar de 3 meses no máximo, até Kinshasa. ”
“A product from China, using the Matadi destination, lasts an average 
of 6 months. Using Luanda, through ICD Panguila, we are talking about 3 
months maximum, until Kinshasa.”

the warehouse has much more to do with organizational 
issues, since Transcontinental is an Angolan company and 
our customs duties end up within Angolan territory. The 
creation of our subsidiary in the DRC was to expand our 
customs duties and complement the service on the other 
side. If Transcontinental makes a commitment to transport 
the cargo to its final destination, we have to guarantee that 
the goods arrive, within a period of less than 24 hours, to 
reduce importers' costs and guarantee the return of the empty 
container that is from the shipping line.

In general, what is the origin of the goods traded by Trans-
continental?

As we all know, the bulk of the flow of goods originates 
from Asia, which is the world's largest supplier of dry cargo, 
especially China, which exports the most to the DRC, which 
is why most importers opt for lines that work with the China. 

We also have Brazil and the United States of America, which 
provide more of the fresh cargo (I mean food). Usually, 
importers work with their shipperlines and suppliers, due 
to the agreements that are made from origin, which are 
favorable to the importers. Importers who come to us asking 
for suggestions on shipping lines end up receiving precise 
information about the advantages of using Angolan terminals.

What is the differentiating element for importers to prefer 
the Angola route?

Usually, importers are guided by the information they have. 
They often receive information that in Angola the customs 
transit market is very bureaucratic, the costs of demurrage 
are enormous and they end up using other routes. Through 
the partnership we have with SOGESTER, it is much easier 
to get around this reality, because what we have been doing 
is providing information about the existing advantages 

in Angola, especially the conditions and comfort that the 
SOGESTER Terminal offers for those who want to do the transit 
of goods passing through Angola. The freight transit service is 
a complete package and if one side fails, the other side will not 
comply.

Can we estimate costs, in terms of savings, by comparing 
the before and after partnership with SOGESTER?

We can. In Angola, the demurrage cost of cargo in transit is 
equal to that of local cargo (the one that will remain). Within 
the partnership we have with SOGESTER, the importer ends 
up saving at least 1,000 USD. Then we have the transport of 
about 30 tons, from Luanda to Luvo, which costs around 
1,500 USD. For an importer who trades 1,000 containers a 
year, we are talking about 1,000,000 USD saved. This is only 
possible working with Transcontinental. We also have savings 
in logistics, overstays at agencies, all within the agreements 

we have with SOGESTER and with the shipping lines that 
cooperate with SOGESTER. In other words, working with 
Transcontinental, importers end up having a faster, more 
comfortable and cheaper service.

Before the partnership with SOGESTER, how long did it take 
to get the goods to Congo?

We have a door-to-door, one-stop service, which consists of 
a single customs clearance process for the Angola side, with 
treasury accounts and advance inspections on the other side 
of Congo, which today are done through a scanner. This entire 
process takes a maximum of 48 hours, whereas before it took 
an average of 5 days. For example, goods from China, using 
the Matadi destination, which gives direct access to Kinshasa, 
lasts an average of 6 months. Using Luanda, through ICD 
Panguila, passing through Luvo, we are talking about 3 months 
maximum, until Kinshasa.
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PORTO DE LUANDA RENOVA IMAGEM   

 

A Empresa Portuária de Luanda lançou no dia 15 de Outubro do ano 2021, a sua nova logomarca, num 
evento realizado no Yacht Luanda Club, à Ilha de Luanda. A nova marca, nas cores azul e verde, tem 
linhas modernas e arrojadas e assume a imagem estilizada de um navio, remetendo ao sector 
marítimo-portuário. 

A concepção da nova marca destaca ainda o nome “Luanda”, com o propósito de melhor divulgar o 
destino e fortalecer a identidade própria do Porto. Em relação à marca antiga, o novo símbolo contém 
menos elementos gráficos, consegue provocar maior impacto visual e é facilmente reconhecido, para 
além de ser flexível o bastante para se adaptar às diversas plataformas. 

“A marca anterior continha elementos gráficos que remetiam à ideia de um porto antigo e obsoleto, 
estando, portanto, desactualizada em relação aos valores e objectivos estratégicos actuais”, afirma o 
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Portuária de Luanda, Alberto António Bengue. 
Para ele, a marca antiga já não reflectia, na sua plenitude, os desafios de uma gestão moderna, o que 
explica a necessidade da mudança na comunicação visual da empresa. 

A elaboração da nova marca foi gizada para reflectir o grau de modernização em curso e as 
perspectivas de projecção de uma empresa virada para o bom atendimento aos clientes, focada na 
operação segura e ambientalmente responsável e preocupada com a comunidade onde está inserida.  

Base contemporânea 

Assente numa base contemporânea, espera-se que a nova logomarca consiga ser percebida com muita 
clareza e projecte a imagem de um porto em permanente actualização tecnológica. Espera-se, 
também, que, por estar alinhada aos portos mundiais de referência, a nova marca reforce o objectivo 
do Porto de Luanda de firmar-se de modo destacado nas regiões Central e Austral de África. 

O conceito que sustentou a concepção da nova identidade visual do Porto de Luanda levou em conta 
também a missão e os valores da empresa, para além de traduzir, na estilização do elemento “navio” 
em três camadas que denotam permanente movimento, o seu segmento de actuação. A nova 
logomarca do Porto de Luanda, icónica como pretendida, e atemporal como o seu negócio, acrescenta 
o componente de originalidade a conferir força ao símbolo. 

As camadas que formam a imagem apontam para o alto e remetem ao crescimento e à adopção de 
uma postura direccionada ao desenvolvimento e a sustentação económica, sem descurar da 
preocupação com o ambiente, indicada nas cores escolhidas. 

“Estou em crer que chegámos a um resultado que exibe movimento, força, expansão e ao mesmo 
tempo cuidado com o ambiente, em linhas e cores simples e impactantes”, comenta Bruno 
Constantino, Director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Empresa Portuária de 
Luanda. 

PORTO DE LUANDA RENOVA IMAGEM   |   PORT OF LUANDA RENEWS IMAGE
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linhas modernas e arrojadas e assume a imagem estilizada de um 
navio, remetendo ao sector marítimo-portuário.

A concepção da nova marca destaca ainda o nome “Luanda”, com 
o propósito de melhor divulgar o destino e fortalecer a identidade 
própria do Porto. Em relação à marca antiga, o novo símbolo contém 
menos elementos gráficos, consegue provocar maior impacto visual 
e é facilmente reconhecido, para além de ser flexível o bastante para 
se adaptar às diversas plataformas.

“A marca anterior continha elementos gráficos que remetiam à ideia 
de um porto antigo e obsoleto, estando, portanto, desactualizada 
em relação aos valores e objectivos estratégicos actuais”, afirma o 
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Portuária 
de Luanda, Alberto António Bengue. Para ele, a marca antiga já não 
reflectia na sua plenitude os desafios de uma gestão moderna, o 
que explica a necessidade da mudança na comunicação visual da 
empresa.

A elaboração da nova marca foi gizada para reflectir o grau de 
modernização em curso e as perspectivas de projecção de uma 
empresa virada para o bom atendimento aos clientes, focada na 
operação segura e ambientalmente responsável e preocupada com 
a comunidade onde está inserida. 

Base contemporânea
Assente numa base contemporânea, espera-se que a nova logomarca 
consiga ser percebida com muita clareza e projecte a imagem de um 
porto em permanente actualização tecnológica. Espera-se também, 
que, por estar alinhada aos portos mundiais de referência, a nova 
marca reforce o objectivo do Porto de Luanda de firmar-se de modo 
destacado nas regiões Central e Austral de África.

O conceito que sustentou a concepção da nova identidade visual do 
Porto de Luanda levou em conta também a missão e os valores da 
empresa, para além de traduzir, na estilização do elemento “navio” 
em três camadas que denotam permanente movimento, o seu 
segmento de actuação. A nova logomarca do Porto de Luanda, icónica 
(como pretendida), e atemporal (como o seu negócio), acrescenta o 
componente de originalidade a conferir força ao símbolo.

As camadas que formam a imagem apontam para o alto e remetem 
ao crescimento e à adopção de uma postura direccionada para o 
desenvolvimento e para a sustentabilidade económica, sem descurar 
a preocupação com o ambiente, indicada nas cores escolhidas.

“Estou em crer que chegámos a um resultado que exibe movimento, 
força, expansão e ao mesmo tempo cuidado com o ambiente, em 
linhas e cores simples e impactantes”, comenta Bruno Constantino, 
Director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da 
Empresa Portuária de Luanda.

Luanda's Port Company launched its new logo on October 15, 2021, 
at an event held at Yacht Luanda Club, on Ilha de Luanda. The new 
brand, in blue and green, has modern and bold lines and takes on the 
stylized image of a ship, referring to the maritime-port sector.

The new brand's design also highlights the name “Luanda”, with the 
purpose of better publicizing the destination and strengthening the 
Port's own identity. Compared to the old brand, the new symbol 
contains fewer graphic elements, has greater visual impact and is 
easily recognizable, in addition to being flexible enough to adapt to 
different platforms.

“The previous brand contained graphic elements that referred to 
the idea of an old and obsolete port, being therefore outdated in 
relation to current values and strategic objectives”, says the Chairman 
of the Board of Directors of Luanda's Port Company, Alberto António 
Bengue. For him, the old brand no longer fully reflected the challenges 
of a modern management, hence the need to change the company's 
visual communication.

The new brand was designed to reflect the degree of modernization 
underway and the prospects of projecting a company focused on 
good customer service, and on a safe and environmentally responsible 
operation, concerned with the community where it operates.

Contemporary base

Based on a contemporary foundation, it is expected that the new logo 
will be able to be perceived with great clarity and project the image of 
a port in permanent technological update. It is also expected that, as 
it is aligned with the world's leading ports, the new brand will reinforce 
the Port of Luanda's objective of establishing itself in a prominent way 
in the Central and Southern regions of Africa.

The concept that supported the conception of the new visual 
identity of the Port of Luanda also took into account the company's 
mission and values, in addition to translating, in the stylization of the 
"ship" element in three layers that denote permanent movement, 
its operating segment. The new logo of the Port of Luanda, iconic 
(as intended) and timeless (as its business), adds the element of 
originality to give strength to the symbol.

The layers that form the image point upwards and refer to growth 
and the adoption of a posture directed towards development and 
economic sustainability, without neglecting the concern for the 
environment, indicated in the chosen colors.

“I believe that we have reached a result that shows movement, 
strength, expansion and at the same time care for the environment, in 
simple and striking lines and colors”, says Bruno Constantino, Director 
of the Institutional Communication and Press Office of Luanda's Port 
Company.
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LIDER MOBILE AND SOGESTER PARTNERSHIP: QUALITY 
SERVICES WITH SPEED AND EFFICIENCY

PARCERIA LIDER MOBILE E 
SOGESTER: SERVIÇOS DE QUALIDADE 
COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA

A Lider Mobile desenvolve a sua actividade no sector 
automóvel desde 2010, em Luanda, contando com 
oficinas no Patriota e em Viana, com capacidade 

para efectuar serviços que vão desde a revisão preventiva, 
manutenção correctiva de grupos de motor, suspensão, 
travagem, transmissão, bem como serviços de reparação 
de ar condicionado, alinhamento de direcção, diagnóstico 
electrónico de avarias e serviços de colisão.

A parceria com a empresa Sogester teve inicio em 2018, 
tendo como principal objectivo a redução dos tempos de 
paralização da frota para manutenção e optimização do 
custo de reparação por viatura.

Esse objectivo foi conseguido através de uma calendarização 
adequada das entradas de viaturas e criação de stock médio 
de peças, capaz de atender toda a frota no mínimo espaço 
temporal, optimizando os custos de produção. Foram criadas 
baias especiais para a Sogester, permitindo um tratamento 
mais eficaz com equipamentos de elevação e ferramentas de 
trabalho para apoio a toda a sua gama de viaturas ligeiras, 
todo o terreno e autocarros de transporte de passageiros.

Este processo permitiu à Sogester prolongar a vida útil da 
sua frota, mantendo os niveis de eficiência e segurança 
preconizados pelos fabricantes das viaturas, levando a Lider 
Mobile a um esforço organizacional superior e a um reforço 

Texto: Text:  Catarino Cambuta - Gestor de Serviços Gerais e Administração   General Services and Administration Manager  
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This goal was achieved through an adequate scheduling of 
vehicle entries and the creation of an average stock of parts, 
capable of serving the entire fleet in the shortest possible 
time, optimizing production costs. Special bays were created 
for Sogester, allowing for a more effective treatment with 
lifting equipment and work tools to support its entire range 
of light vehicles, off-road vehicles and passenger transport 
buses.

This process allowed Sogester to extend the useful life 
of its fleet, maintaining the efficiency and safety levels 
recommended by the vehicle manufacturers, leading Lider 
Mobile to a superior organizational effort and a reinforcement 
in terms of equipment, to the point of making it the leader in 
the multi-brand repair sector.

The demand levels (from Sogester, by its General Services 
and Admin. department) of quality of services and reduction 
of response times (without increasing costs) has been 
challenging, but satisfactory, and for the team, the adequacy of 
both equipment and personnel is noteworthy, and the benefits 
of its improvements are transversal to all customers.

em termos de equipamentos, ao ponto de a tornar líder no 
sector da reparação multimarca.

Os níveis de exigência (da Sogester, pelo seu departamento 
de Serviços Gerais e Admin.) de qualidade dos serviços e 
redução dos tempos de resposta (sem agravar os custos) tem 
sido desafiador, mas satisfatório, sendo que para a equipa 
é notória a adequação, tanto dos equipamentos, quanto do 
pessoal, melhorias cujos benefícios são transversais a todos 
os clientes.

Lider Mobile has been operating in the automotive sector 
since 2010, in Luanda, with workshops in Patriota and 
Viana, with the capacity to carry out services ranging 

from preventive overhaul, corrective maintenance of engine 
groups, suspension, braking, transmission, as well as air 
conditioning repair services, steering alignment, electronic 
fault diagnosis and collision services.

The partnership with Sogester company  began in 2018, with 
the main goal of reducing fleet downtime for maintenance 
and optimizing the repair cost per vehicle.
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VISA PROCESS IN TIMES OF COVID-19

PROCESSO DE OBTENÇÃO DE 
VISTO EM TEMPO DE COVID-19

Durante o período em que a Pandemia da Covid -19 se 
intensificou, muitos Países viram-se obrigados a fechar 
as suas fronteiras para evitar o contágio e a proliferação 

da doença.

Posto isto, deram origem à adopção de medidas excepcionais 
e prioritárias para entradas e saídas nos/ dos seus territórios.

Alguns Consulados e Embaixadas cancelaram os pedidos de 
visto de turismo e estavam a autorizar apenas a emissão de 
vistos de saúde, negócios e reagrupamentos familiares devi-
damente justificados.

Apesar das dificuldades e burocracias apresentadas pelas 
embaixadas, o Departamento de Relações Institucionais tem 
envidado esforços para solucionar todos os pedidos externos 
e internos.

During the period in which the Covid-19 Pandemic esca-
lated, many countries were forced to close their borders 
to prevent the contamination and proliferation of the 

disease.

That said, they started adopting exceptional and primary mea-

sures for entering and exiting their territories.

Some Consulates and Embassies canceled tourist visa appli-

cations and were only authorizing the issuance of duly justified 

health, business and family reunification visas.

Despite the difficulties and bureaucracy presented by the em-

bassies, the Department of Institutional Relations has made 

efforts to resolve all external and internal requests.

Texto: Text:  Sónia Agostinho  -  Gestora de Relações Internacionais e Responsabilidade Social   
 International Relations and Social Responsibility Manager
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Dar é um acto simples e humani-
tário essencial para a sobrevi-
vência das pessoas.

Entre as diversas funções dentro da 
Sogester, é notável – e podemos des-
tacar – o Departamento de Responsa-
bilidade Social, que muito tem feito 
em prol da mitigação da fome, protec-
ção e higiene com os seus projectos 
socias.

Mas mais uma vez, é de louvar o bom 
senso dos nossos Directores na pessoa 
dos Senhores Frans Jol e Anatólio Bar-
reira (Director Geral e Director Geral  
Adjunto da Sogester). Recentemente, 
o Orfanato Horizonte Azul; a Escola Pri-
mária da Boavista 1217; o Hospital de 
Hidrocefalia; e o Hospital da Boavista 
receberam apoio do Departamento de 
Responsabilidade Social da Sogester.

Giving is a simple and humani-
tarian act essential for people's 
survival.

Among the various functions within 
Sogester, it is noteworthy – and we can 
highlight – the Social Responsibility            
Department, which has done a lot in          
favor of the mitigation of hunger, protec-
tion and hygiene with its social projects.

But once again, the good judgement 
of our Directors Frans Jol and Anatólio 
Barreira (General Manager and Deputy 
General Manager of Sogester) is to be 
commended. Recently, Orfanato Hori-
zonte Azul (Orphanage); Escola Primária 
da Boavista 1217 (elementary school); 
Hospital de Hidrocefalia (Hydrocephaly 
Hospital); and Hospital da Boavista          
received support from Sogester's Social 
Responsibility Department.

SOLIDARITY IS THE FORCE THAT MOVES US

A SOLIDARIEDADE É A FORÇA 
QUE NOS MOVE

Director José Carlos Texeira na entrega de donativos aos centros Horizonte Azul
Director José Carlos Texeira at the delivery of donations to the "Horizonte Azul" centres

Sónia Agostinho, durante a entrega de donativos à escola primaria 1217 da Boavista
Sónia Agostinho, during the delivery of donations to the 1217 primary school in Boavista

Texto: Text: Sónia Agostinho  -  Gestora de Relações Internacionais e Responsabilidade Social    
International Relations and Social Responsibility Manager
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CAPITÃO KAJ BRODERSEN: VISITA 
A ANGOLA – PARTE 6
CAPITÃO KAJ BRODERSEN: VISITING ANGOLA – PART 6

Cidade de Lubango
Lubango City

Texto: Text:  Kaj Brodersen  -   Consultor Externo do Namibe     Namibe External Consultant 
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Lubango
Lubango, antiga cidade de Sá da Bandeira, a cerca de 160 km 
a leste do Namibe/ Moçâmedes, ao qual está ligado por via 
férrea e rodoviária conforme referido na “Serra da Leba”.
A cidade foi originalmente estabelecida em 1885 como um 
povoamento para colonos da Ilha da Madeira.
Situa-se a 1760 metros de altitude num vale do Planalto 
da Huíla e está rodeado por um parque paisagístico que se 
estende pelas encostas da serra.

A cidade, outrora o principal centro de colonização portuguesa 
no interior do sul de Angola, é construída em estilo de 
arquitectura portuguesa, com catedral, salão de comércio, 
galpão industrial e escola secundária.
O Lubango é servido por um aeroporto com ligações 
diárias a Luanda e aos Caminhos de Ferro do Namibe, que 
transportavam principalmente blocos de granito das minas 
para o Terminal Sogester no Namibe.
O Lubango é uma grande cidade – tem tudo o que pode não 
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Vista do Cristo Rei da cidade de Lubango
View of Christ the King from the city of Lubango
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encontrar no Namibe e por isso é um ponto de paragem 
frequente para muitas das pessoas que vivem no Namibe.

Resort Casper
Ficamos alojados no Resort Casper – um hotel pequeno e 
encantador onde realmente se sente bem cuidado e onde 
os padrões dos quartos excedem muito o que há em Luanda 

num hotel razoável, mas por uma fracção do preço.
O hotel está situado num ambiente de parque com veados, 
patos e alguns outros animais, além de belas palmeiras, 
arbustos coloridos e flores – sem falar no silêncio…
Lá, realmente sente que está sozinho – como uma pequena 
vila com uma cornucópia de experiências e no meio do nada, 
ao contrário de uma grande cidade.

“O Lubango é servido por um aeroporto com ligações diárias a Luanda e ao 
Caminho de Ferro do Namibe que transportava principalmente blocos de 
granito das minas para o Terminal Sogester no Namibe. ”
“Lubango is served by an airport with daily connections to Luanda and the 
Namibe Railway which mainly used to transport granite blocks from the mines 
to Sogester Terminal in Namibe.”

Resort Casper
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Lubango
Lubango, formerly called Sá da Bandeira, about 160 km east of 
Namibe / Moçâmedes, to which it is linked by rail and road as 
mentioned under ‘’Serra da Leba’’.
The city was originally established in 1885 as a settlement for 
colonists from the Madeira Islands. 
It lies at an elevation of 1760 meters in a valley of the Huíla 
Plateau and is surrounded by a scenic park spreading up the 
mountain slopes. 
The city, once the major center of Portuguese settlement 
in the interior of southern Angola, is built in a Portuguese 
architecture style, with a cathedral, commerce hall, industrial 
hall, and secondary school. 
Lubango is served by an airport with daily connections 
to Luanda and the Namibe Railway which mainly used to 
transport granite blocks from the mines to Sogester Terminal 

in Namibe.
Lubango is a great city – It has everything you may not find in 
Namibe and therefore it is a frequent stopping point for many 
of the people living in Namibe.

Casper Resort
We stayed at the Casper Resort – a lovely little cozy hotel where 
you really fell taken care of and where room standards far 
exceed what you get in Luanda at a reasonable hotel but for a 
fraction of the price.
The hotel is situated in a park like environment with some 
deer, ducks and some other animals, as well as pretty palms, 
colorful bushes and flowers –  not to mention the silence…
You really feel that you are alone there – like a small village with 
a cornucopia of experiences and in the middle of nowhere, 
unlike in a big city. 
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Respostas:  1 - Desalfandegar, 2 - Comércio; 3 - Terminal; 
4 - Contentor; 5- Logística; 6 - Inspecção 

CAÇA - PALAVRAS

HORIZONTAIS VERTICAIS

Actividade realizada pela empresa
Local de actividade

Actividade realizada pela empresa

Respostas: 1-  Inbound;  2 - Paletização, 3 - Armazenagem

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

Activity carried out by the company
Place of activity

Activity carried out by the company

Answers: 1 - Clear Customs, 2 - Business; 3 - Ter-
minal; 4 - Container; 5 - Logistics; 6 - Inspection

Answers: 1- Inbound;  2 - Palletizing; 3 - Storage

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

backwards or diagonally.
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DESERTO DO NAMIBE, PROVINCIA DO NAMIBE
 NAMIBE DESERT, NAMIBE PROVINCE
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TERMINAL SOGESTER - PORTO DO NAMIBE
SOGESTER TERMINAL - PORT OF NAMIBE


