
MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LUANDA – E.P., 
POR OCASIÃO DO 76º ANIVERSÁRIO DA EMPRESA

Hoje, 15 de Junho de 2021, o Porto de Luanda – E.P., completa 76 anos de existência. 
Mais um ano na sua trajectória de grandes desafios. Como era habitual, por esta altura, 
estaríamos em meio a uma jornada comemorativa, com diversas acções de responsabil-
idade social e um evento de confraternização a dominarem o certame. Gestos que, sem 
sombra de dúvidas, dariam outro sentido à grandeza da data que hoje se assinala. Mas 
este não será ainda o ano em que voltaremos à euforia a que nos habituamos no nosso 
dia de anos. O contexto continua a recomendar precauções.

Ao abstermo-nos das acções referidas, evitando aglomerações desencorajadas pelas 
autoridades sanitárias por via de diplomas legais oportunamente actualizados, deixam-
os claro o nosso engajamento em relação à execução da estratégia governamental que 
visa lidar com as adversidades impostas por um cenário dominado pelo ora maior inimi-
go da humanidade, que vem sendo derrotado gradualmente. A disciplina continua a ser 
a maior defesa contra os ataques de um vírus extremamente letal, resistindo, entretanto, 
ao seu controlo através de mutações cada vez mais perigosas. 

Felicito, por isso, todos os profissionais que trabalharam em condições extremas para o 
desenvolvimento da vacina e todos aqueles que têm estado a tornar possível o desafio 
da imunização à escala global. 

Reassumo, em nome do Conselho de Administração por mim liderado, o compromisso 
de continuarmos a trabalhar no sentido de contornarmos os obstáculos que vamos 
encontrando ao longo desta árdua, mas gratificante jornada, cujo objectivo passa por 
melhorarmos a nossa performance no mercado empresarial em que estamos colocados.

Celebramos mais um aniversário com o desafio de passarmos para a implementação 
das recomendações do Plano Director Geral do Porto de Luanda e dos aspectos de mel-
horia que devemos acolher para uma prestação de contas que corresponda mais ainda 
aos nossos nobres anseios.

A entrada de um novo player no conjunto dos nossos concessionários, exigirá de nós um 
maior pragmatismo face à dinâmica que se espera de todos para uma maior e profícua 
interacção com os mesmos, enquanto parceiros do negócio portuário.

De igual forma, esperamos dar passos assinaláveis no dominío das temáticas ambien-
tais, com a realização de investimentos com vista à certificação ambiental da Empresa, 
continuando a fazer-se uma aposta sustentável no âmbito social em prol dos nossos 
colaboradores e da comunidade.

Desejo a todos os portuários um feliz 15 de Junho.

Luanda, 15 de Junho de 2021 

O Presidente do Conselho de Administração 

Alberto António Bengue

 


