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18 anos a movimentar o futuro de Angola

Company Profile
1 - Apresentação
A Cimertex Angola, Sociedade de Máquinas e Equipamentos Lda., é uma empresa de
direito Angolano, constituída em 1995 ao abrigo da então Lei do Investimento Estrangeiro.
Na altura da sua constituição encontrava-se em instalações alugadas no centro de Luanda,
na zona da Boavista, bem próximo do Porto de Luanda .

Imagens antigas instalações

2 - Objecto Social
A empresa dedica-se á importação, distribuição, comercialização e prestação de serviço
após venda (fornecimento de peças e serviço oficinal) de equipamentos para movimentação
de terras e cargas, compactação, perfuração, agrícolas, geração de energia e equipamentos
para tratamento e bombagem de betão, sendo distribuidora exclusiva para Angola de
algumas das mais prestigiadas marcas de equipamentos.
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3- Marcas Representadas
• Movimentação de terras, cargas e
geração de energia
• Perfuração e britagem
• Pavimentação e compactação de
terras, asfalto e resíduos
• Produção, transporte e bombagem de
betão pronto
• Equipamentos para fundações

• Equipamento Agrícola
• Movimentação de cargas e auto
betoneiras

Fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, a Cimertex Angola assiste
hoje uma população de mais de 2.300 equipamentos, dos quais, 371 entregues aos
clientes em 2012 . Das pequenas placas a saltitões até ás escavadoras com peso
bruto em operação superior a 350 toneladas, espalhados pelo território nacional desde
o Namibe, até ás Lundas, onde se localizam as minas de diamantes, passando por
Cabinda onde vários clientes Cimertex Angola operam na área das madeiras.
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4 - A Rede Cimertex
A sede social da empresa localiza-se no Pólo Industrial de Viana, a 25

km da capital

Luanda, num moderno e eficiente edifício construído de raiz para o efeito, implantado num
terreno com uma área total de 25.000 m2, inaugurado em Outubro 2008.

Nesta área encontram-se as seguintes estruturas de apoio á atividade Edifício principal, 3
Edifícios sociais, Oficina exterior, Armazém afiançado, Zona de exposição e

Zona de

parqueamento de equipamento.

Cimertex Angola - Sede
Sede

Centro de apoio
Futuras filiais

O edifício principal, aloja os seguintes departamentos: Oficina, Armazém de peças, Balcão
de peças e área de receção de clientes, Salas de formação: 100 m2, 55 m2 e 165 m2
respetivamente e Salas de reuniões,

Departamento comercial, financeiro, importação ,

recursos humanos, informativa e expediente geral .

O segundo edifício, destinado à área social, inclui um refeitório e sala de convívio, um
gabinete médico e alojamento para 30 pessoas.
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Para alem de Luanda, a empresa assegura a cobertura do território nacional a partir dos
seus centros de operação na província Moxico e nas Lundas ( Lunda Norte e Lunda Sul) .
Uma equipa comercial devidamente formada e apetrechada com os meios indispensáveis,
faz o seguimento das

necessidades levantadas pelos clientes, propondo

soluções

capazes, devidamente estudadas e dimensionadas

5 – Sectores – Clientes
A empresa conta por entre os seus clientes com os empreiteiros de obras públicas e de
construção civil, a operarem por todo o território nacional, devidamente enquadrados dentro
dos vários sectores – clientes, dando igual importância a todos eles, adaptando contudo a
sua forma de atuação e oferta de produto/ serviço a cada um deles:
Obras públicas e mineração, Construção, Compactação, Perfuração,
Fundações, Floresta, Agricultura, Geração Energia, Movimentação carga.
Para além dos sectores das minas, obras públicas, construção civil e

pedreiras, que

tradicionalmente são aqueles de onde provêm a grande maioria dos clientes da Cimertex
Angola, os segmentos de mercado de industria e energia são áreas onde a empresa está
ativa através da comercialização de empilhadores e a conceção/fornecimento e montagem
de sistemas de geração de energia.
A aposta de Angola na agricultura levou a empresa a abrir a divisão agrícola, a desenvolver
uma fortíssima aposta neste mercado dotando-se do produto, meios e quadros necessários
capazes de responder ás necessidades deste novo mercado, onde a Cimertex Angola é um
dos principais intervenientes.
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6 – Recursos Humanos
A Cimertex Angola emprega cerca de 98 pessoas, nacionais e expatriados, na proporção de
respetivamente 2 :1.
O peso dos colaboradores nacionais, tem vindo a aumentar, como é desejável e esperado
desde a fundação da empresa.

7- Serviço Após Venda (SAV)
Tratando-se de uma empresa comercial, prestadora de serviços, com um forte cariz técnico,
a Cimertex Angola aposta seriamente na área do após venda, como apoio e suporte aos
produtos comercializados, começando desde logo, e como ponto de partida na constante
formação dos seus quadros.

O ponto critico - e diferenciador -de uma operação como a da Cimertex Angola é sem
duvida a qualidade dos produtos que comercializa, contudo não menos importante é o
serviço pós venda prestado aos seus clientes, que acreditaram na empresa ao adquirirem
um equipamento custo ascende a várias centenas de milhares de USD
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Para dar resposta aos seus clientes neste campo, a Cimertex Angola dispõe de um vasto
stock de peças constantemente monitorizado e acompanhado, sendo as necessidades de
peças de substituição necessárias em regime de emergência abastecidas diariamente, a
partir das fábricas por via aérea diretamente para Angola.

O serviço pós venda é assegurado por um corpo 47 colaboradores, das quais saem 10
equipas moveis, em que os chefes de cada uma das equipas de trabalho simultaneamente
formam a sua equipa de trabalho.
Este trabalho é devidamente apoiado por uma oficina de 800 m2, equipada com meios de
movimentação e ferramentas específicas para todo o tipo de intervenções. Secções
autónomas de hidráulica e eletricidade / eletrónica asseguram um diagnóstico rápido e uma
reparação de qualidade.
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8 - Organigrama
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9 - Contactos
Cimertex Angola – Sociedade de Maquinas e Equipamentos, Lda.
Zona Industrial de Viana S/N
Viana - Luanda
www.cimertexangola.com
info@cimertexangola.com
Fixo: + 244 222 286 104
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10 - Localização

