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Apresentação

Empresa de capital 100% Angolano, com sede em Luanda, Angola; com a marca comum registada, a “Simples Oil & Gas” é pioneira na prestação de
serviços aos operadores de Oil & Gas a actuar em Angola, desde 2005. Actualmente, empregamos mais de 200 colaboradores em diferentes segmentos,
estando todas as nossas equipas engajadas com a Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Visão
Na Simples Oil & Gas assumimos o compromisso de contribuir positiva e activamente para o crescimento do sector de energia em Angola. Somos líder
no fornecimento local de serviços às empresas Petrolíferas (E&P) a operar em Angola. Ao entrar em uma nova era de negócios, o nosso objectivo é
evidenciarmo-nos igualmente no sector de Exploração e Produção de Petróleo e Gás no país, contando com um forte pilar na inovação e
tecnologia.Alinhado ao crescimento exponencial que assumimos, mantemos o foco em operações seguras e confiáveis. A Simples Oil & Gas tem como
objectivo trazer benefícios para todos os seus parceiros internos e externos, incluindo os nossos colaboradores, que contam com um ambiente de
trabalho seguro e motivador. Em prol das comunidades locais, pretendemos realizar projectos no âmbito de investimentos sociais sustentáveis, na saúde,
educação e na capacitação profissional. Esperamos contribuir para o desenvolvimento continuado e de longo prazo de Angola e dos angolanos, através
de nossas operações e acções.

Política de Segurança

Assumimos um compromisso sólido e genuíno com a Saúde, Segurança e Ambiente (HSE), construindo uma Cultura de Segurança. A gestão de risco é
a chave para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos nossos colaboradores. Implementamos medidas de mitigação de
impacto ambiental, tendo em atenção as comunidades nas quais operamos.
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Actividades de Exploração em Oil & Gas

O Grupo Simples Oil é o Operador do Bloco Terrestre “KON-06”, tendo igualmente um interesse participativo no Bloco “KON-09”.Assumimos o
compromisso de apoiar o sector de energia em Angola, desenvolvendo eventuais oportunidades de exploração e produção nos blocos offshore.
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Serviços de Apoio
Certificações

1. O Grupo Simples Oil e a Simples Lifting & Inspection são membros efectivos de LEEA e membros corporativos de ASNT.
2. O Grupo Simples Oil e a Simples Lifting & Inspection possuem um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ISO 9001.
3. Certificação ISO 14000 e 18000 (Conlusão prevista no 1.º semestre 2017) .
• Grupo Simples Oil Lda
• Simples Lifting & Inspection Lda
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Serviços de Apoio
Serviços de Operações de Elevação e Inspecção
Os nossos inspectores são qualificados pela LEEA com níveis I à VII e NDT de Nível II prestando serviços à diversas empresas, como Sonangol P&P,
Angola LNG, Halliburton, Schlumberger, entre outras.
Serviços:

•Inspecções de Ensaios não Destrutivos (NDT)
•Inspecções em Equipamentos de Elevação
•Serviços de Acesso por Corda
•Serviços de OCTG
•Serviços de Operações de Elevação
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Serviços de Apoio
Gestão e Serviços de Controlo de Fluidos

Soluções de Transferência de Fluidos
- Gestão de Integridade
- Controlo do Processo e de Potência do Fluido
- Monitorização Inteligente da Condição do Fluido
- Testagem e Recertificação
Fabricação
- Conectores submarinos e Umbilicais
Nosso principal cliente é a Angola LNG.

-

-

Serviços de Instalação de Campo
Formação Técnica
Oficinas Móveis em Instalações
Apoio de Campo
Serviço Interno Especializado de Engenharia de Precisã
Engenharia e Apoio Técnico
"CONSTRUINDO O SEU SUCESSO"
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Serviços de Apoio
Fornecimento e Gestão de Sondas de Perfuração

Conjuntamente com a nossa parceira Seadrill, fornecemos sondas de perfuração para diversas operações em Angola.

West Polaris / Client: ESSO

West Tucana / Client: Chevron

West Eclipse / Client: Exxon Mobil

West Gemini / Client: Total
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Serviços de Apoio
Serviços de Abastecimento de Combustível em Offshore

A Simples Oil & Gas presta serviço de abastecimento de combustíveis em Offshore (Bunkering), de forma rápida e confiável,
mantendo a qualidade do produto. Objectivamos a eficiência e o cumprimento dos mais rigorosos procedimentos de
segurança.
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Serviços de Apoio
Andaimes
Fornecemos serviços de andaimes para a CABGOC, tanto offshore como onshore.
Áreas de Actuação:

•Design de Andaimes
•Plataformas de Trabalho
•Estruturas de Elevação
•Andaimes de Apoio
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Serviços de Apoio
Revestimento e Pintura

A Simples Oil & Gas é um fornecedor experiente na área de revestimento e pintura industrial. Entendemos as necessidades dos clientes de forma
personalizada e asseguramos a máxima qualidade, desde a preparação da superfície até o acabamento do trabalho com a aplicação da pintura. Os
nossos quadros são compostos por Engenheiros de Corrosão e Inspectores certificados, especializados em realizar avaliações de integridade de activos,
assegurando o planeamento, avaliação e selecção dos materiais mais adequados.

Os nossos serviços incluem:

•Suporte Técnico
•Preparação da Superfície
•Revestimento
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Serviços de Apoio
Isolamento Industrial

A Simples Oil & Gas, dentro do seu Sistema de Gestão de Integridade de Activos, fornece CUI (Serviços de Isolamento Anti Corrosão). Também
fornecemos Sistemas de Isolamentos Industriais de alta qualidade. Provemos soluções inovadoras a nível de isolamentos, desde o projecto, fabricação
até a sua instalação, e utilizamos uma vasta gama de materiais de isolamento com aplicações de revestimentos tradicionais metálicos e não-metálicos.
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Serviços de Apoio
Gestão e Aluguer de Ferramentas de Perfuração

Possuímos um extenso inventário de ferramentas específicas para actividades de perfuração. Dispomos de BOPs para alta pressão e outros
equipamentos para superfície e poços, para aplicações em perfurações convencionais. Os pacotes de ferramentas em aluguer também estão disponíveis
para serviços de "Coiled Tubing (CT)" e "Snubbing", respondendo aos requisitos específicos dos nossos clientes e suas necessidades de equipamentos
e projectos, através de uma ampla gama de ferramentas e tubagens da mais alta qualidade.
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Serviços de Apoio
Serviços de Catering

Simples Oil & Gas orgulha-se em prestar serviços de suporte, a clientes onshore e offshore. Assumimos o compromisso de trabalhar em conjunto com os
fabricantes e fornecedores nacionais, utilizando e desenvolvendo produtos fabricados em Angola, em conformidade com os mais altos padrões
internacionais.
Os nossos serviços incluem:

•Catering e manutenção
•Serviços de arrumação e limpeza
•Operação de instalações e gestão de manutenção
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Serviços de Apoio
Serviços de Colocação de Pessoal Especializado

Definimos Manpower como a gestão de todos os aspectos referentes à efectiva colocação do profissional e sua formação, em resposta às solicitações
dos clientes. Desde 2007, mobilizamos mais de 5.000 profissionais em diversas posições onshore e offshore, para clientes como Total, Chevron, Seadrill
e BP.
Os nossos serviços incluem:

•Recrutamento
•Formação
•Gestão de Vistos
•Recepção (Meet & Greet)
•Transporte e Acomodação
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Serviços de Apoio
Gestão de Fornecedores

Fornecemos suporte à equipa de operações de Fiabilidade e Manutenção da BP, para os blocos 18 e 31. Realizamos a contratação de fornecedores préseleccionados, para atender os requisitos específicos dos projectos dos clientes.
Os nossos serviços incluem:

•Mobilização
•Suporte administrativo
•Suporte logístico para fornecedores locais e internacionais
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Serviços de Apoio
Principais Clientes
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Gestão de Fornecedores
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Andaimes
Colocação de Pessoal
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Travessa Rodrigues de Miranda, 33
Maculusso, Luanda – Angola
Tel.: + 244 222 32 00 72 / 77 / 03 / 29
www.grupo-simples.com

