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                            CARTA DE APRESENTAÇÃO  
 

 

 

Exmos. Srs.  

 

 

A ENSERVE Moçambique, LDA é uma sociedade por Quotas de direito Moçambicano 

com o NUEL 100612003, sita na Av. União Africana, nº 7666, Armazem F, Matola, 

registada sob o NUIT – 400608555. 

          

Convenientemente sediada na Matola a nossa oficina, esta especialmente uma preparada 

para reparação, jateamento, usinagem, testes e pintura, permitindo uma combinação de 

serviços a serem alcançados numa única oficina. Adicionalmente oferecemos um amplo 

espectro de serviços gerais de manutenção - mecânica, elétrica e instrumentação, 

Inspensão, teste e certificação e Calibração necessários para terciarização económica das 

suas necessidades de manutenção e fabricação de materiais de Aço Inoxidável, Aço 

Carbono e Alumínio que iclui a soldadura do material de acordo com a Especificação 

Internacinal. 

 

 

A “Enserve Engineering Services” nossa empresa mãe sediada na África do Sul, fornece 

serviços a empresas na África do Sul há mais de 20 anos garantindo-nos o suporte técnico 

operacional e de gestão, para o desenvolvimento da actividade a que nos propomos. 

 

 Para obter mais informações, visite nosso website, www.enserveonline.com/ 

 

O nosso objecto social é o comércio interno e internacional, Industria, fornecimento, 

montagem e reparação de bombas, válvulas, compressores, motores eléctricos, detecção 

e reparação de fugas em condutas de gazes e líquidos. Prestação de serviços e serviços de 

apoio às indústrias de manuseamento de fluidos e gases. 

 

 

Para tal estamos vocacionados para o seguinte: 

 

 Inspecção técnica e de segurança nas indústrias de manuseamento de líquidos; 

 Avaliação de risco;  

 Detecção e Reparação de fugas nas linhas de condução de fluidos; 

 Reparação e Manutenção de todos os tipos de bombas e válvulas;;  

 Inspensão, teste e certificação de tanques subterrâneos;    

 Fornecimento de componentes (spares) para bombas e válvulas 

 Fornecimento de produtos de proteccão de equipamentos( LOTO) 

 Fornecimento e reparação de motores eléctricos 
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 Fornecimento de sistemas de gerenciamento de manutenção e 

comissionamento Sistema de gerenciamento de dados (SCADA), 

especificar, instalar, comissionar e manutenção 

  Serviços gerais de manutenção no local - mecânica, elétrica e instrumentação. 

 Prestação de Serviços Fabricação  

 

 

 

 

 Aproveitamos a oportunidade para dar conhecimento de alguns dos nossos clientes: 

 

 

 

     Sasol Petroleum Temane                           Puma Energy 

     Oil Taking                                                  Petromoc- Petroleos de Moçambique 

     Mozal                                                         EDM- Electricidade de Moçambique 

     Edm                                                           Anfrena  

     Cfm                                                            Parmalat 

     Funae                                                         Adem- Águas Da Região De Maputo 

     Galp                                                           Fipag 

     SGS                                                                        

 

 

 

Na expectativa de que esta carta mereça a vossa melhor atenção, subscrevemos - nós com 

elevada consideração aguardando por uma consulta para apresentar as nossas soluções  

 

 

 

                                      Com os melhores cumprimentos,  

 

 

                                                Atenciosamente 

 

                                   
                                  _______________________________ 

  

                                                   Paulo Chibanga 

                                                   Country Director 
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