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Grupo

Certave
A Certave, sendo uma empresa de direito
Angolano, centra a sua actuação no sector da
Engenharia e Construção, aliando a competência e
Know-how português à evolução e expansão de
Angola na construção de Infra-estruturas,
Construção Civil, em modelos de contratos de
empreitadas de Obras Públicas e Privadas.
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O Grupo Certave foi constituído há mais de duas
décadas em Angola, sendo hoje formado por um
conjunto de empresas e unidades de negócio
resultantes de um progresso sólido, tendo por
base a sua actividade principal a Engenharia.
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Cuando Cubango

História e marcos
Preparados para o Futuro
Processo de investimento e
instalação em Angola

Início e desenvolvimento da
actividade produtiva

2002

2003

2004

2005

2006

2007

OUT-02
Constituição
formal da Certave
em Angola

ABR-03
1ª participação na
feira "Concreta"

ABR-04
Aquisição do
Estaleiro 3,0 Hec

DEZ-05
1º Empreitada de
Construção Estrada do Dondo

AGO-06
Ampliação do
Terreno do Estaleiro
6,9 Hec

SET-07

MAI-04
Aprovação do
Projecto ANIP

negócios na área
da Construção e
Engenharia

OUT-04
Implementação
Unidade Caixilharia

Implementação de parcerias e
Unidades de Negócio

Consolidação

2008

2009

2011

2012

2014

2015

JAN-08
Implementação
Unidade de Negócio
PERI
ABR-08
Implementação
Unidade de Negócio
Hidráulica e AVAC

JAN a MAI-09
Implementação
Unidades de
Negócio.

MAI-11
Nova Imagem e
Logótipo Certave

JAN-12
Aumento Cap.
Social para
30.000.000 Akz
SET-12
Implementação
Unidade Negócio
Redes e
Telecomunicações

FEV-14
Especialização
técnica em
sistemas de
tratamento de
águas e esgotos
AGO-14
Início da
construção da
nova sede

ABR-16
Conclusão
Infraestruturas
Urbanas
Centralidade do
Lossambo

FEV-09
Parceria com
MIRANVIAS e
Aumento Cap.
Social para
7.500.000 Akz

tecnológica

Conclusão
Infraestruturas de
Centralidades

Empreitadas
Infraestruturas Integradas

2017

2018

2019

2020

2021

2022

JAN-17
Conclusão de
Emissário, ETA e
ETAR e
Centralidade do
Lossambo

MAR-18
Conclusão ETA e
ETAR de
Macrófitas no Bié

ABR-19
Conclusão
Infraestruturas
Integradas Luanda

SET-20
Conclusão Sistema
de Abastecimento
de Água
Ucuma/Huambo

NOV-21
Escritura Trespasse
Unidades Negócios
Engenharia e
Construção e
Departamento
Cofragens

OUT-22
Inauguração da
nova Sede da
Certave

Centros de Saúde
e Escolas Primárias
e Secundárias

JUN-18
Início Construção
Escola Nacional
Dom Alexandre
Cardeal do
Nascimento

Especialização
Certave Engenharia, Lda

Áreas

de Negócio

Engenharia e Construção
A Certave é um grupo angolano com mais de duas décadas de experiência que
lhe assegura uma oferta integrada no sector da construção. A este nível, a
unidade de negócio Engenharia e construção consiste no cerne da nossa
actividade.

O que construímos
Infra-estruturas

Estradas e
arruamentos

Construção de
edifícios – Reabilitação
e recuperação

Habitação Social

Infra-estruturas
desportivas e de lazer

Unidades industriais

Estações de tratamento
e abastecimento de
água

Estações de
tratamento de águas
residuais

Terraplanagens e
movimentações de
terras

Fundações e geotecnia

Pintura e sinalização
de estradas

Arquitectura e
projectos

Áreas

de Negócio

Integração de Instalações
Técnicas e Especiais
Contamos com uma vasta equipa multidisciplinar e especializada em
diferentes áreas de intervenção para poder prestar um serviço completo,
profissional e de qualidade.
Procuramos a total satisfação do cliente apostando num elevado
profissionalismo, serviços integrados e tendo o cuidado de bem perceber as
suas necessidades.
Temos acesso aos melhores profissionais, técnicas e equipamentos para
poder apresentar aos clientes soluções especializadas e de qualidade que
realmente fazem a diferença.

Electricidade e Telecomunicações

Água e Ambiente

Equipamentos e infra-estruturas inovadoras
Parcerias no desenvolvimento de equipamentos eficientes
Profissionais com know-how e formação contínua no sector
Inspecções regulares com técnicos certificados
Preços competitivos
Capacidade de resposta rápida

Yola Semedo,
referência em Angola,
é a nossa embaixadora
em ações de
Responsabilidade
Social Corporativa.

Grupo Certave

Resultados Consolidados

VOLUME NEGÓCIOS

AUTONOMIA FINANCEIRA
71%

7 229 125
6 037 701
55%

5 363 536

EBITDA

60%

SOLVABILIDADE
1 417 841

2,40

845 580
740 839
1,20

RESULTADO LÍQUIDO

1,50

LIQUIDEZ GERAL

650 303
1,79
431 863
1,27
217 866

1,37

Políticas

da Empresa

CERTAVE é uma sociedade comercial criada por um
grupo de empresas altamente experientes que têm
como principais atividades, a engenharia e
construção. Juntos, criamos uma economia de escala
e potenciamos sinergias. Trabalhamos com os
nossos clientes para criar valor; por conseguinte,
temos a capacidade de responder a desafios
alargados e muito técnicos, acelerando processos e
aumentando a competitividade global, esses fatores
definem a diferenciação e o sucesso inerentes à
empresa.

CONFIANÇA
A todos os clientes que se cruzam no nosso
caminho, trabalhamos para reforçar a confiança na
nossa gestão e serviços. Acreditamos que os nossos
clientes têm e podem manter total confiança na
realização, conceção e criação dos projetos que
desejam investir.

VALOR
As nossas atividades diárias são sustentadas por
uma liderança direta para obter resultados
socialmente responsáveis. A satisfação dos clientes,
dos empregados, dos stakeholders, e da sociedade
em geral, são os valores que nos representam.
Preocupamo-nos com os valores humanos,
valorizamos todos os nossos trabalhadores de forma
a que se sintam próximos e parte da empresa,
conseguindo algo que aqueles que consideramos
serem os melhores profissionais procuram fazer
parte. A transparência demonstrada irá garantir uma
boa posição no mercado a todos aqueles que se
ligam a nós, e à nossa postura eticamente ativa.

QUALIDADE
Procurando a utilização dos processos e métodos
mais desenvolvidos e adequados, procuramos
encontrar a forma mais eficiente de trabalhar nos
projetos que assumimos, permitindo um equilíbrio
entre o que os valores da empresa representam e o
que o cliente aprecia, sempre em conformidade com
a legislação e regulamentos aplicáveis.

www.certave.com

Via Expresso,
Auto-estrada Viana-Benfica, Km 24,70
Luanda – Angola

Telefone: +244 222 018 155
Fax: +244 222 018 156
certave@certave.com
www.certave.com

NIPC: 541 705 9668

