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Planear,
Conceber e Criar
resultados
satisfatórios...

Nesta secção: Apresentamos 
uma diversidade dos nossos
produtos.



A GPA – ANGOLA, foi fundada em 14 de Outubro 2008, tem como objecto social a Prestação de Serviços, Comunicação e Imagem, Fiscalização e 
Gestão de Obras, Projetos de Arquitetura e Engenharia Civil, Comércio Geral, Importação & Exportação, somos uma Empresa de direito e capital 
100% Angolano e totalmente realizado.

Fruto da nossa criação, observamos que haviam inúmeras oportunidades, nós acreditamos nessa ideia, incorporamos e focamos nos Sectores da 
Comunicação Visual, na Indústria têxtil, de Publicidade e Propaganda, acompanhando atentamente o crescimento do País. Nos últimos anos temos 
estado a diversificar de maneira consistente, sempre buscando um elevado padrão de qualidade e na melhoria contínua, trabalhamos em estreita 
colaboração com clientes e parceiros de primeira linha dentro e fora do país, o nosso foco é gerar plena satisfação em tudo que fazemos.

Nada melhor que apresentar o nosso Portfólio, esperando com sinceridade que atinja ou encontre em vós o melhor acolhimento. Assim Pomo-nos 
à vossa inteira disposição para qualquer informação adicional julgada necessária, e disponibilizamo-nos a marcar uma reunião dentro da vossa 
disponibilidade, para que de forma mais detalhada possamos apresentar convenientemente a nossa Empresa.

Solucionar necessidades, integrando parceiros, pensando no todo para a GPA – ANGOLA e compreender o que o nosso Cliente realmente precisa, 
tendo a certeza de que estamos comungando no mesmo objetivo.

Estamos disponíveis a responder e dar o melhor do nosso conhecimento profissional para atender V.Excias, propondo um serviço irrepreensível. 

Sem outro assunto de momento e na expectativa de sermos acolhidos de forma satisfatória, somos com elevada estima e  consideração.

Luanda / 2020.

Excelentíssimos (a) Senhores (a);

Apresentação da Empresa

David F.J. Neto
Administrador / CEO



É ser a primeira opção dos nossos
Clientes, por conta e ordem de terceiros 
e na encomenda, vislumbrando a estruturação
para ampliar a Prestação de Serviços no
Comércio Exterior, Logística e Prestação
de Serviços. - Pessoas motivadas e com forte iniciativa;

- Respeito;
- Foco no cliente;
- Transparência;
- Informação precisa e pontual;
- Melhoria contínua;
- Comprometimento com a Excelência;
- Confiança.
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Prestar serviços e fornecimentos de alta qualidade,
de forma segura e rentável, desenvolvendo capacitações e parcerias
com os nossos clientes, fornecedores e colaboradores, gerando
deste modo novos empregos e promovendo o desenvolvimento
social sustentado.



MELHORES SOLUÇÕES
Fornecer aos nossos clientes as         
melhores soluções e modelos de fácil 
interpretação e implementação, de 
modo que agregue valor ao negócio.

ATENDIMENTO DIFERENCIADO
Atender de modo diferenciado os nossos 
clientes, por meio de serviços personaliza-
dos, foco em resultados e melhoria contínua 
através da gestão de indicadores.

DESENVOLVIMENTO 
DE  PROJECTOS

Desenvolver projetos adequados a cada 
situação específica estabelecida pelo cliente.

PROGRESSO  
DE NEGOCIAÇÃO

Flexibilidade nas negociações, de 
modo a facilitar as oportunidades 
de novos negócios, somos o que 
você procurava, felizmente 
encontrou.

TRABALHO EM 
EQUIPE

Trabalhar de forma conjunta 
com a equipe do cliente na 
implementação de acções 
para atingir os resultados 
desejados.

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
Ser inovador, criativo e facilitador na 
condução dos nossos trabalhos, actuando 
sempre de forma proáctiva e organizada.
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Oferecer um sistema de formação de   
pessoas, impactando comportamentos, 
pautado no desenvolvimento das 
competências, através da aprendizagem 
como um processo activo e permanente.

Definir estratégias e acções alinhadas 
com os objectivos e metas   estabeleci-
das pelos nossos clientes.

FOCO EM RESULTADOS

Nossa Filosofia de Trabalho



 

Agência de Publicidade

www.gpaangola.co.ao

DESIGN GRÁFICO
BRANDING (MARCA)
•  Criação de logotipo;
•  Estacionário com aplicações;

(Cartão de visita, Papel de Carta, Envelopes...)

•  Manual de identidade. 

PRINT | EDITORIAL
•  Cartazes;
•  Flyers;
•  Brochuras;
•  Revistas;
•  Comunicação Exterior   

(Mupis, Outdoors, Lonas, Plotagem de viaturas);

 •

 

Sinalética.

AUDIOVISUAL
•
•

Vídeos promocionais Institucionais;
Fotografia.

SOLUÇÕES WEB
DESENVOLVIMENTO WEB
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Website Institucional; 
Website Individual;
Lojas Online;
Plataformas Ensino;
Plataformas Formação;
Registo de domínio;
Alojamento Web.

WEB MARKETING
• 
• 
• 
• 

Banners
Newsletters
Assinaturas de E-mail
Redes Sociais

 

 

•

•

•

 

  

MATERIAL TÊXTIL

 

 

 

 

BRINDES PERSONALIZADOS

 

 

 

Polos;
Tshirt´s;
Bonés;

• Sacolas TNT;
• Sacolas de Pano Crú;
• Túnicas, Batas, Avental;
• Calças, Camisa e Coletes Multibolso;
• Camisas c/ e s/bolso (Masc & Femin);
• Coletes Refletores;
• Etiquetas têxtil;
• Confeção de Uniformes sob Medida.

Canetas;
Fitas Porta-Passe;
Power Bank;
Bloco de Nota;
Pen Drive;
Caneca de Porcelana;
Caneca Térmica 500ml e 750ml;

•

•

•
•
•
•
•
•
• Porta-Chave;

Mouse Pad... 



Criação de Logotipo

Desenvolvemos e executamos logotipos de forma a ajudarmos os nossos clientes a potenciarem o 
seu branding e a elevarem a marca da sua empresa.



geral@csi-hlmnc.co.ao
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nº 59 , 1º Andar, apartamento nº 6www.csi-hlmnc.co.ao

Papelaria
- Criacão de Logotipos 

- Estacionário com Aplicacões

- Folha de Carta A4

- Cartões de Visita pessoais

- Pasta de Documentos

- Blocos de Apontamentos

- Envelope DL

- Folha de Orçamentos

- Passe de Serviço

- Documentos internos

- Aplicacão em Vestuaário

- Etiquetas para Equipamentos

(+244) 9XX XXX XXX / 9XX XXX XXX

geral@csi-hlmnc.co.ao
www.csi-hlmnc.co.ao

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1º Andar, apartamento nº 6

Director 

CSI-HLMNC

geral@csi-hlmnc.co.ao(+244) 9XX XXX XXX
               9XX XXX XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nº 59 , 1º Andar, apartamento nº 6 www.csi-hlmnc.co.ao

www.csi-hlmnc.co.ao



Papelaria / Outros Trabalhos 



Papelaria / Outros Trabalhos 

Miolo únicoCapa de abertura Verso (Conta capa)

Endereço: Benfica Projecto Zona Verde III Rua 53, R/C nº05

Contacto@gpaangola.co.ao / Luanda - Angola

Tel: (+244) 222 031 227 | 914 077 076

China: Rm 2501-2503-2506-2508, 25F, Block A, zhongshen Garden Building, Caitian South Rd, Shenzhen, China
Tel:+86-18898461038  / F.   +86-18588864463

Angola (Sede Luanda):
Benfica Projecto Zona Verde III Rua 53, R/C Porta n.º 05

Tel.: +244 931943828 / 914077076 / 995943828
E-mail: contacto@gpaangola.co.ao

Africa do Sul:
Johannesburg: Suite 2, Vista Place CNR Vorster
& Glen Avenue Glenan
Tel: +27-114320642 / 114320718

www.gpaangola.co.ao



Impressão Digital



Impressão Digital

Trabalhos Realizados / Roll Up



Trabalhos Realizados / Roll Up

Impressão Digital



Trabalhos Realizados / Backdrop

Impressão Digital



Trabalhos Realizados / Backdrop (Estrutura Metálica)

Impressão Digital

Estrutura
Metálica



Decoração/Plotagem em Vinil

Impressão Digital

Balcão Fixo | Balcão Móvel | Viatura



Impressão Digital

Decoração/Plotagem em Vinil
Púlpitos | Balcão 



Trabalhos Realizados | Outdoor | Totem

Impressão Digital



Trabalhos Realizados | Lampoles

Impressão Digital



Decoração em Vinil ATM

Impressão Digital



Material Têxtil 



T-shirt 



T-shirt 



Polos 
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BATA MANGA CURTA “SENHORA”

- Aperta com botões à frente;
- Cinto nas costas;
- 1 Bolso no peito;
- 2 Bolsos na cintura;

Composição:
- Sarja 200gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 
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BATA MANGA COMPRIDA UNISSEXO

- Aperta com botões à frente;
- Cinto nas costas;
- 1 Bolso no peito;
- 2 Bolsos na cintura;

Composição:
- Sarja 200gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 
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..CASACO DE SEGURANÇA

DE MANGA COMPRIDA
- 4 Botões a fechar;
- 2 Bolsos no peito com pala e botões;
- Presilhas com botões nos ombros para 
   divisa;
- Gola dupla;
- Presilha na manga para transformar em 
   manga curta;

Composição:
- Sarja 240gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 

CALÇA DE SEGURANÇA
- Elástico na cintura e botões na braguilha;
- Presilhas grandes (indicadas para cinto
de segurança);
- 2 Bolsos laterais com pala e botão;
- 2 Bolsos traseiros com pala e botão;
- Reforço no joelho com tecido duplo;
- Cordão na bainha para ajuste fácil.

CASACO DE SEGURANÇA
DE MANGA CURTA
- 4 Botões a fechar;
- 2 Bolsos no peito com pala e botões;
- Presilhas com botões nos ombros para 
   divisa;
- Gola dupla;
- Presilha na manga.

Composição:
- Sarja 240gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 
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CASACO UNIVERSAL MANGA COMPRIDA
ALTA VISIBILIDADE
- 4 Botões a fechar;
- 2 Bolsos no peito;
- Gola reforçada;
- Bolso na manga.

Composição:
- Sarja 240gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 

CASACO UNIVERSAL MANGA CURTA
ALTA VISIBILIDADE
- 4 Botões a fechar;
- 2 Bolsos no peito;
- Gola reforçada;

Composição:
- Sarja 240gr/m2
65% poliéster, 35% algodão 

CALÇA ALTA VISIBILIDADE MULTIBOLSOS
- Calça multibolsos com elástico na cintura e 
botões na braguilha;
- Presilhas para uso de cinto;
- 2 Bolsos traseiros com fole e pala com velcro;
- 1 Bolso lateral direito com fole e pala com velcro;
- 1 Bolso lateral esquerdo multiusos dividido em 
   4 pequenos bolsos.
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POLO BICOLOR
SUBLIME
- Polo de manga curta.
- Construção de malha piquê ideal
para serigrafia detalhada e bordado
- Gola e costuras de ombro a ombro
reforçadas.
- Carcela elegante com 3 botões ao tom.
- Gola e rib na manga em contraste.
 

POLO BICOLOR
PRO
- Polo de manga curta.
- Construção de malha piquê ideal
para serigrafia detalhada e bordado
- Gola e costuras de ombro a ombro
reforçadas.
- Carcela elegante com 3 botões ao tom.
- Gola e rib na manga em contraste.
 



Tapetes Personalizados



Construção de Sites 
e Hospedagem

Domínios
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Website
GAMA



Website
Angoflex



Website
CSI



“Personalizamos 
o seu Logotipo em  
qualquer tipo de Material” 

BRINDES DIVERSOS



REF. 330370
Conjunto de esferográfica
e Roller em estojo

REF. 330364
Conjunto de 
esferográfica 
e roller de metal, 
em estojo

REF. 131366
Roller, plástico, escrita preta

REF. 131422
Esferográfica plástica com 
detalhes cromados e clip em metal

REF. 131396
Esferográfica plástica com clip 
colorido

REF. 131435
Esferográfica de metal com 
detalhes dourado em estojo

REF. 0106633
Princesse Grace de Monaco  
Special Edition

Brindes
Canetas Vip



Trabalhos Realizados
Brindes



Merchandise
Brindes



Nossos Clientes









Angola (Sede Luanda):
Benfica Projecto Zona Verde III Rua 53, R/C Porta n.º 01
Tel.: (+244) 222 031 227 | 995 943 828 | 937 857 138  

E-mail: contacto@gpaangola.co.ao | atendimento@gpaangola.co.ao

Africa do Sul:
Johannesburg: Suite 2, Vista Place CNR Vorster & Glen Avenue Glenan
Tel: +27-65 614 1391
E-mail: contacto@gpaangola.co.ao

Brasil:  JR. República do Peru, 305 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22021-040
Tel: +55 51 8500-0175 / E-mail:contacto@gpaangola.co.ao

www.gpaangola.co.ao

MUITO OBRIGADO


