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QUEM SOMOS
Perfil da empresa
Empresa

MARSE - Comércio e Prestação de Serviços, Lda

Data de Constituição

21 de fevereiro de 2006

Tipo de Sociedade

Sociedade por quotas.
Estatuto no Diário da Republica nº 45, IIIª Série de 12 de abril de 2006

Sócios

Me. Manuel Ribeiro Sebastiao
Me. Georgina Sebastiao Ribeiro
Yanick Joao Ribeiro
Otoniel Bento Ribeiro
Mirian Isabel Ribeiro

Contactos

Tel.: 222 019 821 l 937 852 371/2/3/4
Email: marse@marse.co.ao l Website: www.marse.co.ao

Missão
Sermos uma empresa reconhecida e de confiança, compreendendo as necessidades dos clientes e fornecendo
produtos e serviços de excelência, para proporcionar qualidade de vida.

Objectivos:
Ser uma empresa com elevados padrões de conduta na sua actuação junto do mercado, para obter a confiança e o
reconhecimento dos clientes.
Procurar parcerias institucionais aprofundando estratégias de cooperação e potenciando sinergias.

Valores:
Sendo uma empresa moderna devemos ter em atenção as pessoas, o trabalho, a sociedade e o ambiente.
Devemos dedicar o nosso espírito vencedor de inovação e de trabalho em equipa, para optimizar a nossa focalização
no cliente, cumprindo os mais elevados padrões de ética e integridade.

Os nossos Princípios:
Ouvir atentamente o cliente (Active Listening) na procura das suas reais preocupações e motivações.
Obter sugestões e contributos dos nossos clientes, para a nossa contínua evolução e aperfeiçoamento.
Colocarmo-nos no lugar dos outros como meta para a plena satisfação dos nossos clientes.
Garantir o desenvolvimento pessoal dos colaboradores da empresa, através de programas de formação e especialização.
Elevar os niveis de especialização dos nossos quadros técnicos, por forma a garantir a mais eficiente capacidade de
resposta na intervenção e confiança dos clientes.
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ÁREAS DE NEGÓCIO:
Decoração - Habitação e Escritório
Estores
Fabrico, comercialização, montagem e assistência técnica de estores:
Verticais interiores (Janelas e divisórias)
Verticais exteriores (Portões motorizados e janelas)
Estores de rolo
Acessórios de cortinas (Varões inox, calhas, etc)

Carpetes
Comercialização, aplicação e manutenção de carpetes.

Construção - Habitação e Escritório
Caixilharia de aluminio(*)
Fornecimento e montagem de caixilharias em aluminio (portas, janelas, balcão, vitrine etc).

Tectos Falsos(*)
Montagem de tectos falsos.

Higienização
Higiene e limpeza(*)
Higiene e limpeza de espaços privados (escritórios e habitação) e espaços públicos.

Desinfestação(*)
Desinfestação de espaços interiores e exteriores.

Segurança
Sistemas de portões automáticos(*)

Fornecimento, instalação e manutenção de portões automáticos em residências.

Câmaras e cercas eléctricas(*)

Fornecimento, instalação e manutenção de câmaras de vigilância e cercas electrificadas.
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(*) Em parceria com empresas especializadas.
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PRESENÇA EM ANGOLA
Cobertura directa no fornecimento de produtos e serviços a eles associados, nas províncias de Luanda e Benguela. No
restante território através de parceiros/revendedores.

O QUE FAZEMOS:
Em resposta as necessidades actuais das empresas e particulares, a Marse, Lda concebe:
Estudo e identificação clara e objectiva das necessidades e preocupações das empresas e particulares, para
apresentação da mais adequada resposta.
Soluções personalizadas baseadas na nossa experiência e tecnologia.
Produtos e soluções que possibilitem a optimização dos custos.
Acompanhamento permanente do cliente, para a garantia do bom funcionamento dos equipamentos e instalações,
assegurando a sua continua satisfação.

Implementar uma solução é muito mais do que uma simples instalação

Angola pode contar com a Marse.

Manuel Ribeiro Sebastião
Director
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