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DIVISÃO OFFSHORE



A Divisão Offshore da Southey oferece serviços especializados de acesso, 
inspecção e manutenção aos sectores do petróleo, gás e exploração mineira na 
África Ocidental e Oriental.

Os serviços prestados incluem protecção contra a corrosão, decapagem com 
jacto de água de ultra alta pressão (UHP), decapagem abrasiva, limpeza de 
tanques, andaimes, aspersão térmica, testes não destrutivos, serviços de 
inspecção de materiais, certificação de equipamentos de elevação, soluções de 
manutenção e engenharia, soluções únicas de acesso e tarefas de tripulação 
marítima.

PERFIL DA COMPANHIA
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Em sintonia com a nossa filosofia de negócios, em termos de investimento nas 
regiões em que operamos, temos empresas registadas e operacionais em 
Angola, Gabão, Ghana, Congo, Tanzânia e Moçambique. Temos ainda interesse 
em regiões onde as actividades de exploração de petróleo e gás e actividades de 
mineração, que se adaptam à nossa Divisão de Contratação Ofshore.

Acrescentamos valor a clientes seleccionados, através da nossa capacidade de 
engenharia nos diversos sectores de negócios em que operamos. Temos 
capacidade de formar funcionários locais, facultando aos nossos clientes os 
requisitos necessários exigidos pelas organizações governamentais. 

FILOSOFIA DA NOSSA EMPRESA
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Visão
Operamos como um parceiro principal no acesso, inspecção e manuntenção de 
serviços às empresas internacionais de óleo e gas e ao sector mineiro.

Missão
Providenciamos com profissionalismo o acesso especialisado, inspecção e 
serviços de engenharia aos nossos clientes através das nossas equipas 
dedicadas, motivadas e treinadas que entendem que os nossos clientes são a 
razão do nosso négocio.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
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As questões de saúde e segurança de todos os funcionários são de importância 
suprema no Grupo Southey, ao passo que a protecção do meio ambiente 
constitui um factor crítico em todas as áreas de actividade da empresa. Não 
expomos nenhum dos nossos funcionários a riscos ou perigos durante a 
execução das suas tarefas, e o respeito pelo meio ambiente é uma norma à qual 
todos devem aderir.

A Southey Offshore possui um sistema de Gestão de Saúde, Segurança e 
Ambiente autorizado pela gestão superior, o qual apresenta claramente todos 
os objectivos de SSA, assim como o compromisso de melhorar a saúde e 
segurança e minimizar o impacto ambiental. 

A Southey Offshore opera um sistema de gestão de qualidade baseado no 
código ISO9001:2008, documentando todos os processos e actividades, 
procurando melhoria contínua, como sendo a força motriz para que seja 
alcançada a satisfação completa do cliente.

Saúde, Segurança, Ambiente e Qualidade
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• Soluções Únicas de Acesso por Corda
• Andaimes
• Protecção contra corrosão – Revestimentos externos e internos
• Serviços de Decapagem com Jacto de Água de Alta Pressão e Ultra
  Alta Pressão
• Decapagem Abrasiva 
• Serviços de Manutenção e Engenharia
• Limpeza de Tanques
• Serviços de Inspecção Especializada

• Testes não Destrutivos
• Inspecções e Certificação de Equipamentos de Elevação
• Inspecções da Derrick e vistoria de DROPS 
• Tensionamento de Parafusos e Serviços de Binário

• Tarefas de tripulação Marítima e Offshore 

Serviços

DIVISÃO OFFSHORE



A nossa marca em África permite que as nossas equipas multidisciplinares, 
móveis e especializadas ofereçam aos nossos clientes soluções eficazes de 
acesso, inspecção e manutenção.

O equipamento e mão-de-obra podem ser rapidamente mobilizados em 
qualquer das nossas áreas de operação, e a recente adjudicação de importantes 
contratos irá garantir serviços adicionais em todo o território Africano.

O crescimento verificado nos sectores de petróleo, gás e exploração mineira irá 
assegurar investimentos contínuos nas nossas operações de contratação 
offshore.

A NOSSA MARCA
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CONTACTOS

Sede

36 Milner Road
Metro Industria
Paarden Eiland, 7405

+27 21 510 2101 
+27 21 510 5970 

Director Geral: ftorrente@southeyoffshore.com
Director de Operações:    dross@southeyoffshore.com
Director de Financeiro:   dsimpkins@southeyoffshore.com
Gerente de Marketing:  jbinns@southeyoffshore.com
Informações Gerais: info@southeyoffshore.com

ESCRITÓRIO NA CIDADE DO CABO

T. 
F. 

Fabio Torrente: 
Duncan Ross:
Devon Simpkins:

John Binns:
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ESCRITÓRIO NO  GABÃO: 

Tel
Tlm. Alternativo: 

  Neil Holtshausen:  
Email: 

  Alan Veyrinas
Email: 

B.P. 3022
Nouveau Port 
Port Gentil, GABON

:  +241 074 955 27
+241 041 630 83

Gerente de Operações
nholtshausen@southeyoffshore.com

Regional Business Manager:
aveyrinas@southeyoffshore.com

ESCRITÓRIO EM ANGOLA : 

Tel
Fax:  
Tlm:       

 Pierre Burke 
Email: 

 Rui Abreu 
Email: 

Bairro Militar
Rua 6, n.º 12
Talatona 
Luanda, ANGOLA

+244 222 010 687 
+244 222 010 687
+244 93 613 21 52

Gerente de Operações: 
pburke@southeyoffshore.com

Gerente de Financeiro: 
rabreu@southeyoffshore.com

: 

CONTACTOS

ESCRITÓRIO NO GHANA:
Vodacom Regional Headquarters
Cape Coast Road
Takoradi, GHANA

 +27 82 493 0966
Gerente de Marketing:  

jbinns@southeyoffshore.com

Tlm: 
John Binns  

Email:  



ESCRITÓRIO NA TANZANIA: 

Tlm: 
  Brendan Lambert: 

Email: 
 Pedro Ferreira 

Email: 

House No 10
Plot 1500
Msasani Peninsula
Dar-es-Salaam, TANZANIA

 +255 76 316 6345
Gerente de Projectos:

blambert@southeyoffshore.com
Gerente de Operações: 

pferreira@southeyoffshore.com

ESCRITÓRIO NO CONGO:

Tel:

#31 Rue de Doumanga, Centreville
Pointe Noire, République du Congo

  +244 068 361 227
Gerente de Projectos:  

creiche@southeyoffshore.com
 Carl-Hein Reiche:  

Email: 

ESCRITÓRIO EM MOÇAMBIQUE:

Tel: 

Av. Julius Nyerere
2399 R/C
Maputo
Moçambique

+27 83 677 3373
Director Regional: 

ftorrente@southeyoffshore.com
Fabio Torrente:  

Email: 
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