BEST SHIPPERS’ COUNCIL
ANGOLA NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL

The Best Shippers Council’s Label for Excellence
has been presented to the Angola National Shippers’ Council
represented by Mr. Francisco Agostinho Itembo,
Director General, Angola National Shippers’ Council
during a Ceremony in Brussels on March 21, 2014.

From 1950 to 2010, the maturation of the market
increased international trade and transport demand from
500 million tons to 8000 million tons and the shipping
industry has rapidly driven the socioeconomic
development of Angola.
The National Shippers Council, a Public Institute has been
created under the responsibility of the Ministry of
Transport of Angola, and aims at the coordination and
control of international trade and shipping operations, as
well as updating, standardization and simplification of
methods and standards execution.
The CNC is committed to foster an attractive Business
environment in one of the most dynamic Economy in
Africa, through the promotion of information technology,
communication and regular reports and analysis of the
Angolan trade.
Director General : Mr. Francisco Agostinho Itembo

Contact :
Largo 4 de Fevereiro, Palácio de Vidro - 5º Andar Luanda
2223 – Luanda, Angola
Tel : +244 222 311 339
Fax : +244 222 310 097
Email : cnc@cnc-angola.gv.ao
www.cnc-angola.com
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Conselho de Nacional de carregadores distinguido
como o melhor de África em Bruxelas

Angola foi distinguida, em Bruxelas, Bélgica, com o prémio “selos de excelência” de melhor Conselho de
Carregadores de África, pelo Club dos Portos do Fórum Crans Montana, no âmbito da cooperação Sul-Sul
com a África.
Na cerimónia bastante concorrida, em que participaram entidades ligadas à actividade marítima e portuária
de várias partes do mundo, foram igualmente galardoados, através da Sogester, o Porto de Luanda com a
medalha de melhor terminal de contentores.
É a primeira vez que instituições angolanas são reconhecidas pelo Club Crans Montana, fundado nos anos
70. A secretária de Estado para as Comunidades do Ministério das Relações Exteriores, Ângela Bragança,
que testemunhou a cerimónia, destacou a evolução das empresas angolanas no ramo marítimo e
considerou o acto como prova do árduo esforços desenvolvido pelo Ministério dos Transportes e, em
particular, pelo Executivo.
Ângela Bragança enalteceu a direcção do Conselho Nacional de Carregadores e do Conselho de
Administração do Porto de Luanda pela premiação em Bruxelas e disse que os serviços prestados pelas
instituições angolanas mereceram o devido reconhecimento internacional.
A governante instou as instituições angolanas a fazerem sempre o seu melhor, sublinhando que os prémios
representam a apreciação dos esforços que têm sido desenvolvidos pelo Executivo e reafirmou a
importância do sector marítimo no desenvolvi- mento de qualquer nação. “É através dos portos que entram e
saem as mercadorias e também se estabelecem as trocas comerciais, daí a necessidade de um maior
investimento nestas áreas. Devemos nos orgulhar por este feito e procurar fazer cada vez mais e melhor ”,
salientou.
A secretária de Estado disse esperar destas instituições do Ministério dos Transportes a projecção de um
modelo de boa gestão e organização, e que sirvam de mola impulsionadora para o desenvolvimento do país,
nas mais variadas vertentes.
Ângela Bragança reconheceu que houve grandes melhorias no Porto de Luanda, relativamente ao passado
em que os navios esperavam fundeados ao largo da baía e no alto-mar por longos períodos de tempo para
atracar, o que originava constrangimentos aos importadores e armadores. O director do Conselho Nacional
de Carregadores, Francisco Agostinho Itembo, disse que o prémio representa o reconhecimento dos
esforços que têm sido empreendidos pela instituição e, em particular, pelo ministro dos Transportes que tem
prestado todo o apoio ao cumprimento da sua missão, referente à promoção e desenvolvimento das infraestruturas portuárias entre outras do sector que dirige de uma maneira geral. O Conselho Nacional de
Carregadores, segundo o responsável, tem dado o seu contributo em prol da melhoria das condições de
transporte marítimo para a satisfação dos importadores e tem pautado pelo rigor, de modo que os produtos
cheguem ao consumidor a um preço justo.
“Pensamos continuar com a mesma dinâmica e, se calhar, redobrar esforços, porque, além da sua missão,
o CNC vai se desenvolver noutras áreas ligadas aos transportes, no caso das plataformas logísticas”, disse,
admitindo que se trata de mais um desafio e disse estar seguro que com o apoio do ministério será possível
atingir aquilo que são os objectivos do desenvolvimento do país. O administrador do Porto de Luanda para a
área comercial, segurança e ambiente, Alberto António Bengui, disse que a atribuição do prémio constitui
uma mais-valia, numa altura em estão a ser feitos grandes investimentos em termos de equipamentos e
outros que tem a ver com a mobilidade do escoamento de cargas rápidas para que as mercadorias não
permaneçam por muito tempo nos terminais.
“Nos últimos tempos não se tem registado qualquer congestionamento no porto de Luanda, ao contrário dos
anos anteriores em que os armadores e importadores queixavam-se da morosidade na descarga das
mercadorias”, notou. Lembrou que este esforço reflecte o desejo do Conselho de Administração do Porto de
Luanda ver melhoradas as condições de trabalho naquilo que é a sua tarefa.
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