SONANGOL SHIPPING HOLDING LIMITED
A Sonangol Shipping Holding Limited é a subsidiária da Sonangol E.P constituída
no dia 14 de Abril de 2007, vocacionada para o transporte marítimo de petróleo
bruto (por navios tanque Suezmax), Gás Natural Liquefeito (LNG), Gás Butano
(LPG) e outros produtos refinados por navios de Cabotagem.
Esta subsidiária é representada em Angola pela Sonangol Shipping Angola
(Luanda) Limitada para o segmento de cabotagem e nos Estados Unidos da
América pela Sonangol Marine Services, para os segmentos de transporte de
petróleo bruto e Gás Natural Liquefeito (LNG), por navios petroleiros Suezmax e
navios de LNG, respectivamente.
O seu elenco executivo é constituído pelos seguintes membros: Francisco de
Lemos José Maria (Presidente), Baptista Sumbe, José Pedro Benge e Policarpo
Pinto.

Missão
A Sonangol Shipping Holding Limited, alinhada com as premissas da indústria,
tem a seguinte missão:
“Priorizarmos a prestação de serviços marítimos de forma eficiente com o

forte compromisso de atingirmos a excelência operacional, qualidade,
segurança e protecção do meio ambiente visando a satisfação das
necessidades dos nossos clientes”.

Visão
“Tornarmo-nos numa Empresa angolana de transporte marítimo de petróleo,
gás e seus derivados integrada e reconhecida internacionalmente, capaz de
assegurar a satisfação dos clientes e parceiros com qualidade, excelência
operacional, segurança e protecção do ambiente”.

Valores
A Sonangol Shipping Holding Limited adopta e identifica-se com os seguintes
valores corporativos:
Orientação ao Cliente;
Desempenho
Trabalho em Equipa
Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente
Conduta Ética
Comunicação Efectiva

Estratégia
As linhas de orientação estratégica consubstanciam-se mos seguintes
pressupostos: :
1) Expansão do mercado de transporte e distribuição de combustíveis;
2) Adoção das melhores práticas da indústria e orientação estratégica da
Sonangol EP;
3) Rentabilidade.
4) Desenvolvimento de competências.

Serviços
A Sonangol Shipping Holding Limitada tem como objetivo social a prestação de
serviços de transporte marítimo de petróleo bruto, produtos refinados e gás
natural liquefeito (LNG).
Frota
No âmbito das suas operações comerciais, a frota da Sonangol Shipping Holding
Limitada está distribuída de acordo com os seguintes segmentos:
a) Suezmax

Sonangol Girassol
Sonangol Huila
Sonangol Kassanje

Sonangol Kalandula
Sonangol Kizomba
Sonangol Luanda
Sonangol Rangel
Sonangol Porto Amboim
Sonangol Namibe
Sonangol Cabinda

b) LNG
Sonangol Etosha
Sonangol Benguela
Sonangol Sambizanga

c) Cabotagem
Ngol Bengo
Ngol Cassai

Imbondeiro
Welwitschia

Ngol Chiloango

Pitanga

Ngol Cubango

Mucua

Ngol Cunene

Loengo

Ngol Dande
Ngol Kwanza
Ngol Zaire

Portos e Rotas
Nos segmentos de transporte de petróleo bruto (“Suezmax”), os navios da
Sonangol Shipping operam em regime “spot” no mercado internacional, com
enfase para os mercados americano e asiático.

No segmento de LNG, os navios da Sonangol Shipping operam igualmente no
mercado internacional, com destaque para o mercado europeu.
No segmento da cabotagem, os navios da Sonangol Shipping operam no mar
territorial Angolano, com destaque para os terminais oceânicos de Cabinda,
Soyo, Lobito, Porto Amboim e Namibe.

