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Somos uma empresa 100% Angolana de capitais privados.

Criada em 2008, para actuar no mercado da segurança
industrial, concretamente na prevenção e extinção de
incêndio, proteção humana, patrimonial e ambiental no
sector da industria de petróleo e energia.

Para melhor nos adequarmos a evolução e complexidade
do mercado Angolano, tornamo-nos numa empresa
multidisciplinar.

Melhoramos as nossas competências, aumentando
instalações, certificando serviços e recursos técnicos,
melhorando ferramentas de gestão, desenvolvendo
parcerias locais e internacionais, permitindo o surgimento
de novos produtos e serviços, como a manutenção,
reparação e operações no ambiente petrolífero (MRO),
instalação de sistemas complexos de segurança contra
incêndios e especialização em Segurança Eletrónica.



A NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES
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Missão
Satisfazer eficazmente as
necessidades de segurança dos
nossos clientes, permitindo
que se foquem a 100% no seu
negócio e vida pessoal, em
segurança.

Visão
Sermos uma marca angolana no
mercado global, reconhecida
por excelência nos serviços que
presta e pelo desenvolvimento
sustentável de competências,
que valorizam o meio social em
que nos inserimos.

Valores
Ética e Transparência

Proatividade e Persistência 
Pensamento Inovador 

Melhoria de Competências
Responsabilidade Social
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PARA ALCANÇARMOS A NOSSA MISSÃO, APLICAMOS ESTA FÓRMULA A MAIS DE 12 ANOS:

Proximidade 
com os 

fabricantes e 
parceiros

Formação 
continua da  
equipa de 
trabalho

Satisfação 
dos Clientes 

Proatividade 
e clareza desde a 

proposta à 
execução

Compromisso da 
equipa com a 
qualidade e 

profissionalismo



2008 2010 2014 2015
Nasce a Open Safety Lda,
retalhista de EPI’s e
equipamentos de proteção
contra incêndios.

Com serviços pós-venda e
consultoria em segurança
no trabalho.

Obtenção da Certificação em
Qualidade (ISO 9001) e
Segurança e Saúde no
Trabalho (OHSAS 18001/NP4397).

Novo escritório em Luanda

Instalação de Sistemas de
Segurança Eletrónica no
sector bancário.
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BREVE HISTORIAL

Construção em Viana, para
armazenamento, operações e
logística.

Serviços de manutenção de
extintores de incendio com
linha de enchimento, e
manutenção e calibração de
detectores de gases.

Realização de serviços de
manutenção e reparação
em zonas de operações
petrolíferas offshore.

Comissionamento,
manutenção e reparação
de sistemas automáticos
de incêndio.

Fundação da Empresa Centro de Operações Certificação Internacional Serviços Offshore



2016 2018 2019 2020
Criação de empresa
subsidiaria em Portugal,
para procurement global
e gestão logística.

Construção do polígono
de treinamento de
incêndio e regaste em
espaço confinado.

Mudança da secção
administrativa da empresa
para o novo escritório no
Parque de Viana, de modo
a integrar e centralizar
todas as operações diárias
da empresa.
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BREVE HISTORIAL

Estabelecimento da parceria
com à multinacional SIEMENS
Building Technology.

Certificação da empresa e
técnicos, após formações na
Sede da Siemens BT Suiça e na
Alemanha.

Construção da Nave Oficina, no
Parque de Viana.

A Open Safety venceu o
Prémio Siemens Partner
Awards, na categoria de
Best Newcomer (Melhor
Novo Parceiro). Veja o nosso
vídeo de agradecimento
clicando na imagem acima.

Internacionalização Parceria Siemens Novo Escritório em Viana Prémio Siemens 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=bSU1DtB32GQ


ARÉAS DE ACTUAÇÃO

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIOS

SEGURANÇA 
NO TRABALHO
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PRODUTOS
Equipamentos de Proteção Individual

Equipamentos de Proteção Coletiva

Detectores de Gases Fixos e Móveis

Proteção e Combate de Incêndios 

Dispositivos de Segurança Eletrónica

Equip. de Resgate e Bombeiros

Equip. de Protecção Ambiental

Equip. Para Indústria Geral e P&G



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

Proteção da Cabeça
Capacetes
Bonés e acessórios 

Proteção Facial e Ocular
Óculos de segurança
Viseiras de segurança
Máscaras de Soldadura

Proteção Auditiva
Auriculares / Abafadores
Tampões reutilizáveis ou 
descartáveis
Dispensadores

Proteção Respiratória
Máscaras de proteção 
descartáveis 
Máscaras respiratórias
Aparelho de respiração 
assistida, autónoma ou de ar 
comprimido 
Capuz de fuga
Filtros e Acessórios

PRODUTOS

EPI’s Para Bombeiros e 
Proteção Civil
Equip. de proteção específicos
Lanternas e acessórios 

Equip. de Proteção Coletiva
Sinalética de segurança
Plantas de Emergência
Kits de primeiros socorros
Equip. de segurança rodoviária
Chuveiro de emerg. e lava-olhos
Mantas ignífugas 
Equip. de segurança marítima

Detecção de Gases e 
Substâncias 
Detectores de gás portáteis, 
mono gás e multigás
Detectores fixos,  controladores 
de gás e chamas
Sensores para detectores
portáteis e acessórios 
Alcoolímetros

Proteção das Mãos
Luvas descartáveis 
Luvas anti corte
Luvas de proteção térmica, 
química, ou mecânica
Proteção especifica 
(eletricidade, anti vibração, 
soldadura, agroindústria)

Calçados de Segurança
Botas e sapatos de proteção 
para todos os locais de 
trabalho, sectores e riscos.

Proteção do Corpo
Fardas de trabalho
Fatos descartáveis
Vestuário técnico (ignífugo, 
impermeável, alta visibilidade, 
outros)

Proteção Anti Queda
Arnês, amarração e cordas
Kits e acessórios   

Marcas 
Representadas
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PRODUTOS

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ELETRÓNICA Proteção Ambiental
Barreiras
Absorventes e colectores
Kits de emergência ambiental 
Separadores de água e óleo
Contentores e skimmers
Tanques auto-sustentáveis

Equipamentos Para 
Indústria Geral
Ferramentas
Consumíveis
Instrumentos de medição 
Instrumentos de Laboratório
Equip. de Manutenção Fabril

Equipamentos Para 
Indústria Petrolífera 
Cabos eléctricos
Válvulas 
Tubos sem costura 
Tubos em aço inox 
Juntas, flanges e parafusaria 
Filtros 
Bombas
Produtos anti corrosão 

Sistemas de Evacuação 
por Voz
Gravadores
Amplificadores 
Colunas
Microfones 
Painel de controlo

Sistemas Automaticos de 
Detecção de Gás (SADG) 
Detectores de gases: 
Inflamáveis
Tóxicos  
Oxidantes
Componentes de ligação 
Central de detecção de Gás

Sistemas de Gestão de 
Chaves 
Equipamento de proteção e 
gestão de acesso à chaves
Sistemas de videoporteiro
Módulos e recetores

Videovigilância (CCTV-IP)
Câmaras
Gravadores 
Servidores
Estações de trabalho 
Acessórios

Deteção de Intrusão e 
Roubo (SADIR)
Sensores / detectores
Dispositivos de sinalização  
Painéis centrais
Software de gestão remota

Controlo de Acessos 
(SACA)
Leitores de proximidade  
Leitores biométricos 
(impressão digital e íris) 
Leitores de códigos PIN
Central Integrada 
Softwares de gestão de 
acesso local e remoto
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PRODUTOS

Extintores de Incêndio 
Pó químico (ABC)
Dióxido de Carbono (CO2)
Água 
Espuma (AFFF)
Agente químico húmido
Suportes e acessórios 

Bocas de incêndio / 
Carretéis 
Armários e acessórios

Mangueiras e Dispersores 
Mangueira de várias camadas
Agulhetas e Monitores
Bifurcações

Motobombas e Kits de 
Alta Pressão

Equip. Emergência e 
Bombeiros
Ferramentas Hidráulicas 
Kits de resgate e acessórios 

Sistemas Automáticos de 
Deteção de Incêndio (SADI)
Dispositivos de alarme e 
sinalização 
Detectores de fumo
Detectores de temperatura 
Detectores de chamas
Detectores de monóxido de 
carbono
Centrais de Incendio
Cabos resistente ao fogo
Kits de alarme incêndios 
Dispositivos auxiliares

Sistemas Automáticos de 
Supressão de Incêndio
Componentes eletrónicos de 
monitorização 
Componentes hidráulicos 
Janelas de alívio de pressão
Cilindros de agente extintor:
Sistemas de supressão de fogo 
com agente limpo

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

Distribuidor Autorizado 
da marca em Angola:
Empresa americana fundada em 1917, a
Kidde Fire Systems tem sido líder mundial na
proteção contra incêndios, com sistemas
convencionais e inteligentes de detecção,
controlo e supressão de incêndio.

Distribuidor Autorizado 
da marca em Angola :

Gloria GmbH, empresa alemã fundada em
1945, é a maior fabricante de extintores
portáteis da Europa. Com uma gama de
produtos extensa de extintores, sistemas para
bombeiros e sistemas de proteção de objetos.

Distribuidor Autorizado 
da marca em Angola :

Fundada em 1847, é uma empresa pioneira
na segurança contra incêndios, os seus
produtos e tecnologias inovadoras abarcam
mais de 150 anos de experiência e know-how.
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https://www.kidde-fenwal.com/Public/Find_Distributor/Kidde-Fire-Systems
https://www.kidde-fenwal.com/Public/Find_Distributor/Kidde-Fire-Systems


SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
PARCERIA GLOBAL COM IMPACTO LOCAL
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Produtos

Know-how

Treinamento

Suporte

Ferramentas

Building Technologies 
Division – Fire Safety

ANGOLA

Assistencia Local

Consultoria Técnica

Produtos e Serviços

Comissionamento

Engenharia

Manutenção

Com uma equipa de profissionais certificados e experientes, apresentamos ao mercado 
angolano as soluções mais inovadoras a nivél mundial na aréa de Segurança Contra Incêndios



SERVIÇOS

Segurança Contra Incêndios 

Segurança Electrônica 

Manutenção Técnica Especializada 

Formação e Consultoria Técnica  

Novo Serviço de Desinfeção De Espaços



Projecto, Instalação e Manutenção de:
 SADI – Sistema Automático de Deteção de Incêndio 
 SAEI – Sistema Automático de Extinção de Incêndio 
 SADG – Sistema Automático de Deteção de Gás
 SOM EVAC – Sistema Aut. de Evacuação por Voz

Serviços podem incluir:
 Seleção de sistemas e dispositivos de acordo com standards 

internacionais de segurança
 Projecto de layout de detectores e painéis
 Aprovisionamento, Instalação e ensaios dos sistemas 
 Documentação de projecto
 Formação de colaboradores
 Assistência técnica especializada

SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Envolvem à monitorização, deteção, alarme, extinção de
incêndios e evacuação de pessoas. Permitindo proteger
eficazmente espaços, pessoas e bens.
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Serviços de instalação e manutenção de:
 CCTV – Sistemas de Vídeo Vigilância 
 SADIR – Sistema Automático de Deteção 

de Intrusão e Roubo
 SACA – Sistema Automático de Controlo 

de Acessos
 Sistemas de Segurança Integrada

Serviços podem incluir:
 Seleção de sistemas e dispositivos de acordo 

com standards internacionais de segurança;
 Instalação e ensaios dos sistemas;
 Relatório de projecto;
 Formação de colaboradores;
 Manutenção e assistência especializada;

SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELECTRÔNICA

Oferecemos uma vasta gama de soluções inovadoras
em Segurança Electrônica, também reparamos,
mantemos e integramos sistemas já instalados.
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

 Manutenção e Recarga de Extintores de Incendio 

Inspeção e manutenção anual de extintores

Recarga, reparação e testes de extintores de 
Pó Químico (ABC), Dióxido de Carbono (CO2)

Manutenção de carreteis, hidrantes, bocas de 
incêndio e outros equipamentos das redes de 
incêndio.

SERVIÇOS LICENCIADOS

Com mais de 
10 anos de experiência

www.opensafety.co.ao

 Man. e Calibração de Detectores de Gás Portáteis

 Man. e Enchimento de Cilindros de Ar Respirável 



SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA

 Formação e Consultoria Técnica

Diagnósticos e auditorias técnicas 

Consultoria técnica de segurança

Formação de combate a incêndio com recurso 
a parque de incêndio para formação prática

Formação de resgate em espaços confinados

Formação em segurança, higiene e saúde no 
trabalho

Formação de primeiros socorros

Polígono de Treinamento de Incêndio 
e Regaste em Espaço Confinado

Nova Parceria 
Para Formação

Formadores 
certificados com 

mais de 20 anos de 
experiencia 
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NOVO SERVIÇO - DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS – COMBATE A PANDEMIA COVID 19

Para apoiar a sociedade angolana no combate à pandemia da Covid-19, iniciamos o
Serviço de Desinfeção de Espaços e Instalações através da aplicação de um
desinfetante de amplo espectro por nebulização.

Este serviço é especialmente recomendado à empresas, organizações e
instituições, cujas instalações tenham um fluxo elevado de pessoas.

Pessoal com treinamento certificado

Após a conclusão do
serviço, é enviado um
certificado de desinfeção

A técnica de nebulização permite que o desinfetante aceda a todas as
superfícies, inclusive zonas de difícil acesso. Prevenindo de forma eficaz a
propagação de bactérias e de vírus prejudiciais.
Utilizamos um poderoso desinfetante com eficácia Bactericida, Fungicida,
Esporicida e Virucida, testado segundo várias Normas Internacionais.
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Este serviço é especialmente recomendado para empresas, organizações, e
instituições com instalações que tenham um fluxo constante de pessoas.

Após a conclusão do
serviço, é enviado um
certificado de desinfecção



Escritórios – Show Room Nave Oficina e Armazém no Parque de Viana

INSTALAÇÕES
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ISO 9001:2008 OSHAS 18001:2007/
NP 4397:2008 Ministério dos Petróleos U.S. – Angola 

Chamber of Commerce 

CERTIFICAÇÕES

Associação Industrial de AngolaLicença Serviço de 
Proteção e Bombeiros
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CERTIFICAÇÕES
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PORTFÓLIO DE CLIENTES
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PORTFÓLIO DE FORNECEDORES & PARCEIROS
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FILDA 2013 & 2014
OTC HOUSTON 2015 & 2016

CHEVRON MAGAZINE 
2012 & 2013FORUM 

CHEVRON LOCAL 
CONTENT 2013

ENTREVISTA AO “NOVO 
JORNAL” 2014

NÓTICIAS

INTERSEC DUBAI 2018

APRESENTAÇÃO CONJUNTA 
OPEN SAFETY SIEMENS 2019

ESTREIA DO POLÍGNO DE 
TREINAMENTO 2016

SERVIÇO OFFSHORE 2015

www.opensafety.co.ao
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Escritório | Armazém | Oficina
Pólo industrial de Viana, s/nº, km 25- Viana, Luanda, Angola

Contactos:
Tel. Geral: +244 940 718 748

Tel. Comercial:  +244 936 228 798 
Tel. Aréa Técnica: +244 944 340 949

Email: info@opensafety.co.ao


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25

