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ALCEA Limitada, é uma empresa de direito angolano, pessoa colectiva 
com alvará comercial nº 10099; Agência de Viagem nº 000/D-
NAT-MGT/2010; Autorização de Recrutamento Selecção de pessoal nº 
085/09; Cadastrada no Ministério dos Petróleos como empresa Ango-
lana de prestação de serviços e fornecedora de bens às operadoras 
petrolíferas desde 19 de Março de 2009 e membro da ISSA'L, Associ-
acon de Lde L Industrie du Nettoyage sob nº 206487 Associação 
Internacional de Empresas de Limpezas.

Primamos pela diferença, acreditamos na diversidade e apostamos na 
experiência da nossa equipa preparado para todos os desafios 
apresentados no mercado cada vez mais exigentes e competitivo.

1. Quem Somos

É encontrar soluções e obter resultados através de metodologias 
inovadoras que proporcionam vantagens pela valorização das 
competências para os nossos clientes.
       
Empenhamo-nos e esforçamo-nos em cada tarefa que realizamos, 
existindo Dedicação de alma e coração na concretização de objectivos 
propostos, encontrando-nos sempre disponíveis para dar o melhor ao 
Cliente e Colaboradores, com Profissionalismo e Confidencialidade.
Sempre direccionados para as necessidades dos nossos Clientes, a 
nossa missão é criar valor aos mesmos, acreditando no Capital 
Humano como factor decisivo para a sustentabilidade de qualquer 
organização, assegurando, assim, uma continua Satisfação e 
Motivação dos nossos Clientes e Colaboradores.

2. Missão



- Guardar sigilo absoluto sobre as informações dos nossos parceiros;

- O rigor no cumprimento dos acordos estabelecidos;

- A respeitabilidade pela cultura organizacional de cada cliente;

- A personalização de cada serviço prestado às diferentes organ-
izações; 

- Seguir com rigor a LGT;

- O empenho contínuo para melhorar a nossa performance junto dos 
clientes;

- O empenho contínuo para melhorar a nossa performance junto dos 
nossos parceiros.

- HUAWEI TECHNOLOGIES LDA;
- Pellegrini Angola Support Services S.A - (Petromar "Luanda, Ambriz" Bectel);
- Total E & P Angola;
- Total E & P Angola – (SICA);
- Total E & P Angola – Rockwell Automation ( BV);
- Total E & P Angola – Nova Subsea;
- Total E & P Angola – D2M (Paz-flor);
- Total E & P Angola – Secauto Clemessy (FPSO Girrassol);
- Total E & P Angola – Anotech ( GEP);
- Total E & P Angola – Marine Intervention Team (GEP, PAZ-FLOR );
- Cabgoc – TD WILLIAMSOM (CABGOC);
- Angola Telecom – TRAVOCEAN;
- Seabulk O�shore de Angola (Sonils);
- Mateba (InterServices);
- Eni Angola;
- Bureau Veritas (BIVAC)
- Omini Assist- (Condomínio Vilas do Atlântico);
- LSG Sky Chefs TAAG Angola CaterinG;
- CAE; 
- Auto Sueco;
 - Halliburton;
 - Accenture;
 - Intermaket;
 - Interviana;
 - Interland
 - Frutaria do Talatona;
 - Prosys.

3. Nossas Políticas

4. Clientes



Disponibilizamos os recursos humanos especializados, competentes e em diferentes áreas de actividade; Pois temos conhecimento que esta 
actividade proporciona diversas vantagens para as empresas, como, uma gestão eficaz do tempo, maior competitividade, redução dos seus 
custos fixos, uma maior produtividade, menores encargos fixos a fim de que os nossos clientes possam dedicar-se mais despreocupadamente 
à sua actividade principal.

Actuamos no mercado de prestação de serviços nas seguintes actividades:

5. Serviços



5.1. Recrutamento & Recursos Humanos

www.alcearecrutamento.com

Gestão Integrada de Recursos Humanos, actuamos nas áreas Recruta-
mento & Selecção, Cedência Temporária de Trabalhadores, Elabo-
ração de Qualificadores Ocupacional.
    
Recrutamento e selecção;

Selecção Curricular;

Aplicação de Testes;

Entrevista;

Cedência temporária;

           
Disponibilizamos temporariamente recursos humanos especializados, 
competentes de diferentes áreas de actividade.
Pois temos conhecimento que esta actividade proporciona diversas 
vantagens para as empresas, como, uma gestão eficaz do tempo, 
maior competitividade, redução dos seus custos fixos, uma maior 
produtividade, menores encargos fixos a fim de que os nossos clientes 
possam dedicar-se mais despreocupadamente à sua atividade princi-
pal.



5.2. Oil & Gas

www.alceaoilgas.com

ALCEA Oil & Gas é uma empresa angolana com sede em Luanda, 
também localizada no Soyo e no Ambriz, é uma empresa especializada 
que actua no sector de "Petróleo e Gás", ajudando as empresas a 
encontrar as resposta às suas necessidades, estamos registados no 
Ministério dos Petróleos de Angola como um prestador de serviços e 
fornecedor de bens à indústria Oil & Gas, igualmente credenciada pelo 
CAE como membro, em parceria com a "Kalhour Oil Field Equipment 
Ltd." - Dubai-EAU ", um dos principais Armazenadores e fornecedores 
de materiais de tubulação e Componentes baseado em Jebel Ali Free 
Zone Dubai-Emirados Árabes Unidos que cobre uma gama completa e 
de alimentação.

A Nossa Missão
É fornecer soluções e obter resultados através de metodologias inova-
doras que proporcionam vantagens competitivas para nossos clientes.

A Nossa Visão
Tornar-se líder de excelência na prestação de serviços no Setor de 
Petróleo e Gás.

Os Nossos Valores
Dedicação e Integridade;
Profissionalismo;
Confidencialidade;

Compromisso;
Know How Humano;
Melhoria Contínua;



5.2. Oil & Gas

Os nossos Serviços

1. SERVIÇOS MARÍTIMOS

Operações em Bases Marítimas
- Serviços de rebocagem,ancoragem e abastecimento de navios
- Fornecimento às plataformas Petrolíferas
- Tripulações de embarcações

Fornecimento a Navios
Uma gama completa de bens e serviços de apoio aos navios que se 
encontram no mar ou atracados.

Pesquisas / Inspecções / NDT
Uma gama completa de Pesquisas para fornecimento, Inspeções e 
NDT para atender às plataformas o�shore nas Indústrias de Petróleo e 
Gás. Serviços de Catering.

Reparações Marítimas
Atender a vários requisitos da indústria de Petróleo e Gás, incluindo 
Equipas de Mergulho e serviços de manutenção e reparação 
submersíveis possibilitando a manutenção e reparação numa vasta 
gama de reparos marítimos em navios, plataformas, incluindo tecnolo-
gia moderna electrónica e humana de última geração.



5.2. Oil & Gas

2. FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO MARÍTIMA

Cursos STCW básicas para aspirantes Seafarers
Prevenção e Combate a Incêndio (FPFF)
Prontidão nos meios elementares de Primeiros Socorros (EFA)
Técnicas de sobrevivência pessoal (PST)
Segurança Pessoal e Responsabilidade Social (PSSR)
Formação e consciencialização da Segurança Marítima

Cursos Avançado STCW
Curso avançado de Combate a Incêndio Course (AFFC)
Especialização em Medicina Primeiros Socorros (MFA)
Treinamento Especializado para Petroleiros(TASCO)
Treinamento Especializado para Tanques de Gás (GASCO)
Treinamento Especializado em sobrevivência de tripulações e regaste de 
tripulações em navios.(PSCRB)
Curso para oficiais de segurança em Navios(SSOC)

Outros Cursos Avançados
Convenção do Trabalho Marítimo (MLC)
Formação de Formadores e avaliadores (TOTA)
Treinamento para Instrutores (TI)
Treinamento para Instrutores de Oficina (TWI)
Cursos de Atualização

Cursos em Simuladores
Curso de manuseio de cargas Líquidas
Curso com simulador de equipa de Ponte.
ECDIS
GMDSS
Outros cursos - incluindo Pré-Sea, Preparatória e Cursos Pós -graduação
Cursos Pré-Mar
Cursos Preparatórios
Cursos upgrade , especialização



5.2. Oil & Gas

3. MANPOWER- KNOW HOW HUMANO

Recrutamento e seleção
Seleção de Cursos
Testes de aplicação e técnicos
Entrevistas de candidatos
Fornecimento de força de trabalho temporária
Desenvolvimento de Qualificações ocupacionais.

www.alceaoilgas.com



5.2. Oil & Gas

4. PROCUREMENT- AQUISIÇÃO DE BENS

Os nossos serviços, que passam pelo fornecimento de tubos, Weld 
Fittings, Forged Fittings, forjados flanges, válvulas, tubos de perfuração, 
Tubos, Tripas, Juntas de Isolamento, Âncora Flanges, elementos de 
Corrosão, injecção Química assembleias, tubo de perfuração e acessóri-
os, Juntas, porcas, parafusos , etc.

Gostaríamos de informar que os nossos materiais de tubulação oferecidos 
são cuidadosamente selecionados.

MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA FORNECIMENTO:

- TUBOS

- FLANGES

- MAS (conexão para solda)

- UNIÕES FORJADAS

- PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS

- JUNTAS

- VÁLVULAS

Nós garantimos que todas as suas necessidades serão tratadas com a 
mais alta prioridade dada a oportunidade de fazê-lo e assegurar-lhe os 
nossos melhores serviços e maior atenção em todos os momentos, 
Agradecemos antecipadamente a sua consideração amável e estamos 
ansiosos para receber a vossa valiosa confirmação de nosso registro.
….nós vamos estar muito satisfeitos de oferecer a base mais competitiva, 
juntamente com as entregas atraentes.



5.3. Farmácias

www.alceafarmacias.com

A Farmácia ALCEA, LDA tem na direcção técnica a Drª Patricia Neto.

Prestamos um serviço de excelência à comunidade em que está inseri-
da, distinguindo-se pelo rigor e competência técnica dos seus profis-
sionais.

A prioridade foi e será a saúde dos seus utentes e nesse sentido, encon-
trará na Farmácia ALCEA, LDA um farmacêutico sempre disponível, 
para melhor o aconselhar sobre a medicação, forma de utilização e 
cuidados a ter, bem como todo o tipo de assuntos relativos à área da 
saúde e bem-estar.

Competência, bem servir, simpatia e boa disposição são os 
pilares-base que caracterizam a Farmácia ALCEA, LDA.

Os nossos especialistas irão ajudá-lo com qualquer problema, 
prestando o melhor serviço ao cliente do sector. Queremos garantir que 
todas as necessidades dos nossos clientes são cobertas. Procuramos 
continuamente enriquecer a nossa gama. 



5.4. Limpezas Industriais & Domésticas

www.alcealimpezas.com

A empresa Alcea, Limitada, empresa com experiencia, dotada de 
equipamentos de última geração e devidamente certificados, 
permite-nos garantir aos clientes um serviço de elevada e reconhecida 
qualidade.

Composta por uma equipa jovem e ambiciosa preparada para todos os 
desafios num mercado cada vez mais exigente e competitivo, tendo 
como principal prioridade a satisfação total dos clientes.

A nossa forma de trabalhar consiste na qualidade de serviço a preços 
bastante baixos e com rapidez na entrega, garantindo assim uma boa 
relação Qualidade/ Preço.

Viver num ambiente limpo é fundamental!
Cuidamos por você.



5.4. Limpezas Industriais & Domésticas

Peça já o seu orçamento!
+224 947 659 061
alcealda@alcealda.com

Temos ao seu dispor um variado leque
de máquinas para lhe satisfazer todas
as suas necessidades.

Os nossos serviços são os seguintes:

- Serviço de limpeza a seco e a água;

- Serviço de engomadoria a preço ou em forma de contrato (pacotes);

- Serviços de limpezas de cortinas, tapetes e carpetes, (serviços ao 
domicilio com a possibilidade de montagem e desmontagem no local);

- Serviço de limpeza ao domicílio (sofás e alcatifas);

- Serviços de arranjos de cortinas em todo tipo de tecidos;

- Serviço para empresas de fardamentos para hotéis, restaurantes, 
cantinas, alfaiatarias, ginásios, empresas de catering (preço por unidade 
ou ao kg)

- Serviço de recolha e entrega assegurada pelos nossos serviços em 
viaturas devidamente equipadas para o efeito.

Fazemos contratos mensais tanto para particulares como para empre-
sas.



5.4. Limpezas Industriais & Domésticas

Executamos os trabalhos com equipamentos e materias próprios, sem 
gasto extra para você.
Não tenha preocupação com produtos, incluido transporte, alimen-
tação e encargos trabalhalistas. Todos os nossos colaboradores são 
empregados da empresa. O seu ambiente será limpo e cuidado por 
uma equipa de profissionais treinados e especializadas.

Limpeza de residencias e comercial
LImpezas agendadas de acordo  com a sua necessidade;

Limpeza pós-obras
A solução ao termino de suas obras;

Limpeza pré-mudança
Poupe seu tempo. Nao se desgaste. Limpamos organizamos o seu 
novo endereço;

Limpeza pré e pro-eventos
A apresentação e a organização de um ambiente, para realização dos 
seus eventos;

Dispomos de diaristas
Seu ambiente limpo e organizado em menos tempo;

Auxiliares de Limpeza
Uma alternativa para situações de urgência;

Lavadeiras e Passadeiras
Lavamos e passamos suas roupas no conforto do seu lar



5.5. Viagens

www.alceaviagens.com

Agência de Viagens & Visa Services

Na Agência ALCEA, encontra auxilio necessário para a obtenção do  
seu visto. Pois poderá efectuar o pedido e obter o visto de que necessi-
ta, com toda a comodidade. Temos ao seu dispor uma equipa 
altamente qualificada e especializada, pronta a prestar um atendi-
mento personalizado e a fornecer todas as informações que necessitar 
relativamente à obtenção do seu visto quando obrigatório para o 
destino que pretende.
       
A nossa filosofia passa por apostar num serviço rápido, responsável e 
profissional, não utilizando serviços de terceiros, garantindo assim, a 
devida segurança aos seus documentos, libertando-o(a) do preenchi-
mento de formulários, de gastos com deslocações e do tempo de 
espera dispendido nas Embaixadas/Consulados.
Rentabilizamos   o   seu   tempo.
       
Tratamos também de visto para cidadãos estrangeiros.

Pacotes turísticos dentro e fora do país;

Reseva de Hotel dentro e fora do país;

Reserva e vendas de bilhete de passagem nacional e internacional;



5.5. Viagens

Rent a car
 

- Cómodo
Gerimos todo o processo de aluguer do seu automóvel, pois temos 
uma vasta equipa de profissionais especialmente vocacionados para o 
aconselhar, auxiliar e assegurar a escolha da melhor solução.

 

- Seguro
Trabalhamos com as melhores empresas de rent-a-car. Os nossos 
parceiros são empresas de reconhecimento internacional com largos 
anos de experiência.

 

- Dinâmico
Dispomos do melhor serviço para cada situação; asseguramos o 
ajustamento do serviço às suas necessidades, bem como a melhor 
tarifa para para o seu automóvel - seja em alugueres diários, de 
fins-de-semana, lazer, negócios, longa duração ou de carácter profis-
sional.

 

- Versátil
Garantimos uma vasta diversidade de veículos; veículos familiares, 
topo de gama, comerciais, desportivos, económicos,  e, até mesmo, 
bicicletas e motos.



SEDE:
Av. 21 de Janeiro, Morro Bento 2, nº 144
Luanda - Angola

5417015202

222 409 336 / 222 015 689

NIF

222 015 695

914 227 963 / 921 748 302

alcealda@alcealda.com

www.alcealda.com


