
A nossa vocação visa
a reciclagem e conservação do meio ambiente.4U
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DE OLHOS
NO FUTURO



VISÃO

MISSÃO

VALORES

A BELSERVICE

 

Belservice é uma empresa de direito angolano, vocacionada na reciclagem e  
tratamento de todo tipo de material reciclável e ferro velho, resultante da indus-
tria ligeira e pesada.

       Especialistas em 
reciclagem, tratamen-
to de ferro velho, plás-
tico, baterias e imple-
mentação de projec-
tos ambientais...

Ser uma empresa nacional de destaque no mercado de 
reciclagem e tratamento sucatas, visando a sua inserção nos 
mercado internacional.

Comercialização de ferro velho e todo tipo de material reciclá-
vel, resultante da actividade industrial, de forma sustentável, 
assegurando a satisfação dos clientes.

• Qualidade de Serviço orientada ao Cliente;
• Segurança e Ambiente ;
• Comunicação efectiva;
• Trabalho em equipa;



Reciclagem
Como parte da
estratégia ambiental
sobre o gerenciamento
do ciclo de vida da
Belservice, a reutilização
e a reciclagem de
produtos desempenha
um papel fundamental.



PARCERIAS ESTRATÉGICAS

CLIENTES
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Sustentabilidade
Palavra que está na
cabeça de quem se
preocupa com o meio
ambiente e com o futuro
do planeta.
Na Belservice, a
responsabilidade
ambiental faz parte da
nossa missão e está
totalmente ligada ao
negócio.
Trabalhamos hoje para
garantir o futuro
sustentável das próximas
gerações.



Modo de Tratamento de Diferentes Tipos de Materiais:

1

2

3

O NOSSO NEGÓCIO 

Metais
Todos os tipos de metais, equipamentos e máquinas, etc. (ex: Latas de Alimentos)

O Metal será enviado para a fabrimetal onde será transformado em ferro
reaproveitado e reutilizável em diferentes áreas na construção civil. 

Óleo Usado
Óleos usados devem ser recolhidos para cisternas de plástico / 20 mt chama-
dos flexi tanques. Os recipientes já estão disponíveis e frequentemente utili-
zados para o transporte de novo óleo, o mesmo pode ser reutilizado para 
exportação de óleo usado que é exportado para instalações certificadas para 
reciclagem de óleo no Médio Oriente.

Baterias Usadas
Baterias usadas têm de ser enviada para recicladores licenciados na Índia, 
Eles têm os certificados a partir do escritório do meio ambiente local e estão 
aprovados para reciclar baterias.. Há um procedimento rigoroso a ser seguido 
para eliminar sucata de baterias, já que contém chumbo e ácido. 

“A Belservice após o tratamento de todos os tipos de materiais
emite um certificado de qualidade e garantia que os materiais
foram correctamente tratados.”

Carregamento de Sucata Carregamento de Sucata Carregamento de Sucata



Corte e
Desmontagem de 
ferro velho



 
EXPERIÊNCIA SECTOR PETROLÍFERO

No Sector Petrolífero, a nossa empresa esta capacitada de tecnologia do tipo...que 
permite intervir no corte e tratamento de tanque, oleodutos, remoção de válvulas,
tubagens...

A Belservice desempenha serviços de recolha e 
tratamento de sucata às melhores empresas do 
sector petrolífero.

Elevada complexidade levou à Belservice  dotou-
-nos de diferentes modos e mecanismos de 
trabalho obedecendo todos padrões de seguran-
ça de trabalho e ambiental.

Acções de formação em Segurança e Procedi-
mentos são constantes dos funcionários para 
estarem aptos nas complexas tarefas.

Utilização de equipamentos de ultima tecnolo-
gia de corte de material com resíduo de petró-
leo(Equipamento de Plasma, permite  Corte a 
laser no ferro velho).

A Belservice  está num patamar de confiança de 
destaque que permite aos seus clientes terem a 
absoluta confiança nos seus serviços, por isso 
está na frente na recolha e tratamento de ferro 
velho.

Maquinaria de apoio como camiões,gruas , 
manitu , etc,.. fazem com que possamos actuar 
em todos os cenários com a maior segurança .



       Especialistas em 
reciclagem, tratamen-
to de ferro velho, plás-
tico, baterias e imple-
mentação de projec-
tos ambientais...

Antes
Remoção de tanque queimado.

Depois
Tratamento, remoção dos tanques e 
limpeza do petróleo do solo com uma 
requalificação da zona em espaços 
verdes.

INTERVENÇÃO PROPOSTA

Remoção de tanque queimado Remoção de tanque queimado Remoção de tanque queimado
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Belservice, Lda.

Província do Zaire
Soyo Bairro Marinha Casa, s/n

Cont.: 5417090727

Tel: +244 921 717 776
@:   geral@belservice-angola.com


