
Estrutura Preparada para Melhor lhe Servir
Structure prepared to better serve you

goldprocurement.net



A Gold Procurement, Lda é uma empresa Angolana especializada em compras e fornecimento de Equipamentos de Protecção 
Individual para a Indústria Angolana. Somos a primeira plataforma de compras em Angola, oferecendo aos nossos clientes todo tipo 
de produtos e soluções de acordo com suas necessidades. A Gold Procurement faz a gestão completa da cadeia de aprovisionamento 
das empresas, ajudando-as a focalizar suas atenções no seu core business, terceirizando suas compras com a Gold Procurement. 
Com plataformas de apoio nos 5 continentes a Gold Procurement assume-se como a escolha ideal para o crescimento da sua 
empresa. Obrigado por escolher a Gold Procurement, Lda como parceira do seu negócio.

Gold Procurement, Lda is an Angolan company specialized in purchasing and supplying Personal Protection Equipment for the Angolan Industry. We 
are the first shopping platform in Angola, offering our customers all kinds of products and solutions according to their needs. Gold Procurement 
manages the companies' complete supply chain, helping them to focus their attention on their core business, outsourcing their purchases with Gold 
Procurement. With support platforms on 5 continents, Gold Procurement assumes itself as the ideal choice for the growth of your company. Thank you 
for choosing Gold Procurement, Lda as your business partner.

goldprocurement.net
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Principais Productos Fornecidos

Consumíveis para casas de banho
Material de Biossegurança
Desperdícios de trapos cortados 100% algodão
Consumíveis hospitalares
Lubrificantes
Porcas e parafusos
Consumíveis para escritórios
Consumíveis para cozinha
Consumíveis elétricos
Diversos tipos de bebidas (Água, Refrigerantes, Sumos)
Equipamentos informáticos e seus consumíveis
Equipamentos de Proteção Individual
Não importa o que você precisa comprar, a 
Gold compra por você.

Consumables for bathrooms
Biosafety Material
Waste of 100% cotton cut rags
Hospital consumables
Lubricants
Nuts and bolts
Office supplies
Kitchen consumables
Electric consumables
Various types of drinks (water, soft drinks, juices)
Computer equipment and consumables
Personal protective equipment
No matter what you need to buy, the
Gold buys for you.

Main Products Provided
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Visão -  Vision
Ser a maior plataforma de soluções para atendimento 
às necessidades da Indústria e Organizações 
Angolanas.
To be the largest platform of solutions to meet the needs of the Angolan 
Industry and Organizations.

Missão - Mission
Buscar parcerias internacionais para transferência de 
know-how técnico para o Mercado Angolano.
Seek international partnerships to transfer technical know-how to the 
Angolan market.

Valores - Values
Segurança | Integridade | Qualidade | Trabalho em 
Equipa | Comunicação Efectiva.
Security | Integrity | Quality | Teamwork | Effective Communication.



Diferenciais Gold

Comunicação Efectiva com o Cliente
Integridade
Garantia de Qualidade dos Produtos
Preços Competitivos
Entregas rápidas
Resolução de Problemas

Effective Customer Communication
Integrity
Product Quality Assurance
Competitive prices
Fast deliveries
Problem solving

Gold Differentials

goldprocurement.net



O NOVO e IMPORTANTE MOMENTO 
vivido por ANGOLA onde a tônica do 
executivo e todo o governo é o da 
diversificação da economia. A redução 
da dependência do petróleo é condição 
única para o desenvolvimento de 
Angola. A GOLD Marcas Própias iniciou 
em 2019 a produção de produtos de 
grande necessidade das indústrias 
presentes em Angola, gerando 
empregos e o crescimento para o país.

THE NEW and IMPORTANT 
MOMENT experienced by ANGOLA 
where the focus of the executive and 
the entire government is the 
diversification of the economy. The 
reduction of dependence on oil is a 
unique condition for the development 
of Angola. In 2019, GOLD Marcas Pr 
Copy began to produce products of 
great need for the industries present 
in Angola, generating jobs and 
growth for the country.



Gold presente na saúde
Gold present in Healph

Projecto de Biossegurança
Biosafety Project
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GOLD NA FILDA 2019
GOLD IN FILDA 2019



Aceite o nosso CONVITE

Seja nosso
Cliente

Seja Nosso 
Parceiro

Faça Parte
Da 

Família 
GOLD

Be our Client

Be Our Partner

Be part of it
GOLD 
Family

Accept our INVITATION



ESTAMOS PREPARADOS PARA RECEBÊ-LO
WE ARE PREPARED TO RECEIVE IT



Responsabilidade 
Social Social 

responsability

Etiambulo Agostinho

ANDA - National Association of the Disabled of Angola confers to 
GOLD Procurement the title TOP 10 ANDA for your contribution to the 
realization of the Event celebrating its 27 years of existence
on February, 01 2019 at CCB - Belas Conference Center.



Contacto

Centro Empresarial GOLD
Urbanização NOVA VIDA
Rua 13, nº 57
Caixa Postal: 7278
Luanda – Angola
sales@gold-procurement.net
www.goldprocurement.net 
TELEFONES:
+244 997 468 471
+244 937 852 374
+244 993 852 374

mailto:sales@gold-procurement.net
http://www.goldprocurement.net

