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A BELSERVICE
Belservice é uma empresa 100 % de direito angolano com mais de 5 anos de prestação
de serviços ao sector petrolífero, focalizada para as seguintes áreas: Parcerias (joint
ventures), Rent a Car, Trading e Reciclagem (recolha e tratamento de ferro velho) tendo
também como um dos seus principais objectivos a formação de profissionais Angolanos
no âmbito do projecto de Angolanização e na contribuição do crescimento da economia
Angolana.

VISÃO
Ser uma empresa nacional de destaque no mercado de
reciclagem e requalificação ambiental.Ser referência nas
melhores Joint Ventures e Trading de Angola.

MISSÃO
Comercialização dos produtos recicláveis, que permita a sua
reutilização na indústria contando assim com um contributo
positivo na economia Angolana.

Especialistas em
Reciclagem e projectos ambientais, Joint
Ventures Trading,
Gestão Guest House e
Rent a car ...

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

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.
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SERVIÇOS

Projectos de Reciclagem
>> No Sector Petrolífero, a nossa empresa está capacitada de tecnologia que permite intervir no corte e tratamento de tanques, oleodutos, remoção de válvulas, tubagens...
>> Desempenha-mos serviços de recolha e tratamento de sucata às melhores empresas do
sector petrolífero.
>> Utilização de equipamentos de ultima tecnologia de corte de material (equipamento de
Plasma, permite Corte a laser no ferro velho) e maquinaria de apoio como camiões, gruas,
manitu , etc..
>> Somos experts em Reciclagem em todo o tipo de Metais ,Óleo Usado e Baterias.

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

SERVIÇOS

Gestão de GuestHouse
>> Fazemos gestão de casas de passagem ou campos, serviços completos
de abastecimento de combustível, água, sucção de fossas,etc.)
>> Fazemos manutenção de edifícios (pintura de interior e exteriores,
manutenção de acondicionados, canalização, electricidade,etc.)
>> Serviços de limpeza industrial e edifícios em áreas urbanas.

SERVIÇOS

Rent a Car
>> Aluguer de Viaturas (temos 4 classes de carros A,B,C,D).
>> Fazemos gestão de frotas e serviços de manutenção.

SERVIÇOS

Joint Ventures
Como os melhores negócios precisam do parceiro ideal, então a Belservice
oferece garantias nas suas Joint Ventures um know how único capaz de
fazer a sua ideia prosperar em conjunto, conseguindo assim o sucesso.
Tem uma área de negócio que pensa ser atractiva e quer expandi-la em
Angola, então fale connosco, teremos sempre uma solução!
O parceiro ideal dos seus negócios em Angola “ BELSERVICE”.

SERVIÇOS

Trading, Import & Export
Com uma estreita ligação com o Dubai conseguimos ter ao seu dispor dos
melhores ofertas em várias áreas, desde produtos alimentares, tecnologia,
carros ,motas, mobiliário e muito mais.
Uma escolha com critério para os nossos clientes garante uma satisfação
plena.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

FABRIMETAL
CLIENTES

Governo Provincial do Zaire
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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

VOCÊ PRECISA, NÓS FAZEMOS!

