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A Postura Global Angola é uma empresa de direito Angolano voca-
cionada para a área de desenvolvimento.

Web, Marketing Digital, aplicações moveis, impressão digital e 
Brindes publicitarios. A Postura Global Angola, nasce do seguimento 
do trabalho desenvolvido na Europa através da Postura Global 
Portugal que actua há cerca de 8 anos no mercado internacional, 
especialmente em Angola, Portugal e noutros Países Lusofonos e 
Europeus na área do Marketing Digital nas mais diversas vertentes.

Estamos sediados na Cidade do Kilamba, Prédio C 35 Aprt. 32, 3º 
Andar Cidade do Kilamba, Luanda Angola.

Temos ao longo dos anos, conquistado clientes de referência quer a 
nível Privado quer Governamental e Institucional.

Ganhamos a confiança e reconhecimento de vários clientes, como resultado da nossa profunda experiencia no 
sector, e pelo trabalho altamente profissional e competente, com resultados palpáveis e concretos para os 
nossos clientes, quer na angariação de clientes e negócios através dos canais Web, quer no reconhecimento e 
prestigio através da presença na internet, bem como na gestão de campanhas de marketing digital completas.

A área de imagem corporativa é também uma das nossas valências, seja no re-styling de marcas e logotipos já 
existentes mas que perderam aspecto de modernidade e pouco adequados aos dias de hoje, quer na criação de 
raiz de toda a imagem de uma empresa.
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A área de aplicações Móveis( Mobile Apps) está a ser implantada com grande sucesso, costumizada a cada clien-
te e necessidades, sendo a nossa empresa uma referência neste sector.

Conscientes da evolução do mercado e das novas exigências, estamos preparados para os novos desafios que 
se apresentam no mercado Angolano e Global, preparando-nos como o melhor e mais capacitado capital 
humano bem como com recursos técnicos de última geração

Somos uma empresa Global, que pensa e actua à escala Global, assumindo o compromisso da melhor relação 
Preço / Qualidade do mercado.

O acompanhamento permanente das campanhas e projectos bem como o feedback que passamos constante-
mente aos nossos clientes, são a garantia de que o resultado final vai de acordo às necessidades de cada cliente 
e que superamos sempre as expectativas iniciais.

Cada cliente é um caso de estudo e apresentamos em conformidade as soluções adequadas a cada projeto.

Queremos que faça parte do nosso leque de clientes que apostam na divulgação dos seus negócios e empresas, 
seja qual for a sua dimensão, através dos canais digitais, imagem e de comunicação mais evoluídos no mercado 
nos dias de hoje, e sempre com a porta aberta a futuro promissor e próspero.



VISÃO

Ser a referência nacional em 
Angola na área de web deve-
lopment e Digital marketing 
Sermos reconhecidos pela 
excelência dos produtos e 
serviços prestados. Manter os 
padrões de exigência com 
elevado grau de rigor e de 
confiança.
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Assegurar a eficácia e eficiência 
dos nossos serviços prestados, 
garantindo um constante acompa-
nhamento ao cliente visando a 
satisfação total. Garantir que todas 
as empresas Angolanas possam ser 
dotadas da mais recente tecnolo-
gia nas áreas em que actuamos. 

Inovação: Elevado nível de competência 
técnica e humana.

Profissionalismo: Excelente execução em 
todos os projectos, do mais pequeno ao 
maior.

Qualidade e rigor: Um serviço sério, de 
excelência.

Credibilidade: A "nossa palavra" é o mais 
importante para os nossos clientes.

Ética e Integridade: Posição íntegra no 
mercado com uma equipa cheia de carácter, 
seriedade e honestidade para com os objeti-
vos propostos.

Fiabilidade: Dedicação e compromisso no 
desenvolvimento dos projectos. Inspirando 
confiança em todos os nossos produtos e 
serviços.
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Rafael Fernandes
Founder

Pedro Estima
Founder

David Kinjica
Founder

Bruno Marques
Master Designer

Leonel J. Paulo
Client Manager

Marcos Coelho
Web Developer

Joni de Sousa
Web Developer

João Marques
Finance Director

Claudia Silva
Account Manager

A nossa história A equipa

2013
No 6ª aniversário continua com forte pujança... os negócios crescem... os 
clientes estão extremamente satisfeitos, a Postura Global Angola é hoje uma 
empresa de referência a Nível Nacional.

2015
Ano de afirmação e consolidação da marca Postura Global Angola,com 
aposta forte nas novas tendências tecnológicas.

2011
A cota de mercado de Angola tornou-se em 75% do seu volume de factura-
ção.

2010
No 3º aniversário a Postura Global tornou-se uma empresa de referência no 
Marketing Digital em Angola e Portugal.

2007
Ano de Fundação da Postura Global, com uma equipa jovem dinâmica e 
altamente qualificada.
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Quando um potencial cliente chega ao seu site, para ele a sua empresa é o seu site.
É o site que lhe vai transmitir confiança ou insegurança, profissionalismo ou risco. Por isso na Postura Global Angola todos os nossos sites são 
concebidos à imagem da sua empresa transmitindo os seus valores e a sua filosofia.

O porquê de um website empresarial?
A internet é hoje o primeiro local de pesquisa de serviços, contactos, produtos ou simples informações.
Nas empresas, a selecção de fornecedores, a credibilidade de clientes e mesmo a procura de futuros parceiros passa antes de mais pela 
internet elevando a internet a uma importância ímpar nas relações entre toda a sociedade global.
Mais de 4 milhões de Angolanos acedem à internet diariamente sendo que a procura aumenta de dia para dia.
Após um estudo do caso, desenvolvemos uma solução à medida, ajustada à imagem e posicionamento da sua empresa, que causará excelentes 
impressões a quem a visite.

O que encontra nos nossos Websites?
• Desenho Exclusivo
• Gestão de conteúdos do Site
• Optimização para o Google

• Site multi-língua
• Estatísticas de Visita
• Página de Contactos
• Gestão de Contas de Email

SITES EMPRESARAIS
Ainda não tem um website da sua 
empresa...
Comece já hoje a desenhar o 
sucesso com um site profissional 
empresarial. Os negócios vão 
prosperar…

SITES INSTITUCIONAIS
As instituições são hoje fontes de 
comunicação e interacção com 
os seus utentes.
Um site com toda a informação 
vital para o uso de todos.

SITES MOBILE
Mobile... é mobilidade, já pode 
ter acesso ao seu e-mail e visitar 
o seu site e ser visitado em todos 
os dispositivos.
Esteja ligado onde quer que 
esteja!

LOJAS ON-LINE
Venda 24 Horas por dia, 365 dias 
por ano!
Fechou a sua loja e foi para casa? 
Não há problema, com a loja 
on-line está a vender a toda 
hora…
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SAÚDE ANGOLA
www.saudeangola-ao.com

COMISSÃO DE REFORMA DA 
JUSTIÇA E DO DIREITO
www.crjd-angola.com

ESCRAVO DO LAZER
www.escravodolazer.com 

S2C OFFICE
www.s2c-office.com

ACPC ADVOGADOS
www.acpcadvogados.com

DK& ASSOCIADOS
www.dkconsultoresassociados.com 

BELSERVICE
www.belservice-angola.com 

ANGOLA FESTIVALS
www.angolafestivals.com

DOCE FRAGRÂNCIA
www.docefragrancia.com

GSIC
www.gsic-ao.com

RIA KIDS
www.riakids.pt

NWANI
www.nwani-ao.com
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LINKANGOLA
www.linkangola.co.ao

CEJOR
www.cejor-ao.com 

SIFRA DO GÁS
www.sifradogas.com 

DATA IT
www.dataitao.net

BELIGENE
www.beligene.com

MACHIMPOR VIAGENS 
www.machimporviagens.com  

SIMJS CONSULTING
www.simjsconsulting.com 

EDUARDO SARAIVA
DESPACHANTE OFICIAL
www.despachantesaraiva.com

DESPACHANTE HÉLDER
www.despachantehelder.com

GASTEC
www.gastecao.com

HOTEL REDMA
www.redmahoteleparaiso.com

HOTEL TCHIMINA
www.hoteltchimina.com
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AFA ANGOLA
www.afa-ao.com

DESPACHANTE JORGE CUNHA 
BAPTISTA
www.jbcdespachante.com

GUAPA CATERING S.A
www.guapacatering.com 

DESPACHANTE DAVID MOURA
www.despachantedavidmoura.com

IT- INFORMÁTICA E
TECNOLOGIAS
www.itlda.com

PROFISCON
www.profiscon.com

ORGANIZAÇÕES ROCHA
www.organizacoesrocha.net

MACHIMPOR
www.machimpor.com

SPORTING CLUBE PETRÓELOS 
DO BIÉ
www.sportingclubpetroleosbie.com

ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 
DA PAZ
www.aipaz.co

SONETRÂNSITOS
www.sonetransitos.net

SOVIDRO
www.sovidro.com
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CONSAÚDE
www.consaude.net

RAIMUNDO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS
www.sergioraimundo.com

ENAGOL
www.enagol.co.ao 

SANTOS FC ANGOLA
www.santosfcangola.com

ALCEA VIAGENS
www.alceaviagens.com

FENHIBA
www.fenhiba.com

CLÍNICA JUNIC
www.clinicajunic.com

TIKET ZONE
www.tiketzone.co.ao

J&JB EMPREENDIMENTOS
www.jejbempriendimentos.com

NNRACING TEAM
www.nnracingteam.com

EL GEMULOTH
www.elgemuloth.com

WeLove ANGOLA
www.weloveangola.com
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DK-ACADEMY
www.dk-academy.com

GRAFFAR GRÁFICA
www.graffargrafica.com

FIESTA GRUPO
www.fiestagrupo.com

HOTEL FORUM
www.hotelforum.co.ao

ACPC CONSULTORIA
www.acpc-consultoria.com

M. ALMEIDA
www.malmeida-angola.com

ALCEA LDA
www.alcealda.com

ALCEA OIL & GAS
www.alceaoilgas.com

ALCEA LIMPEZAS
www.alcealimpezas.com

ALCEA FARMÁCIAS
www.alceafarmacias.com

ALCEA RECRUTAMENTO
www.alcearecrutamento.com

AYA CONSULTORES
www.ayaconsultores.com 
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RIA KIDS
www.riakids.pt

AREADOMUS
www.areadomus.pt
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Como profissionais do Marketing Digital, temos ao serviço de cada cliente as mais variádas soluções no que toca ao Design Gráfico.
Contamos com profissionais capacitados para criar e remodelar toda a imagem corporativa da sua empresa.

Destacamos em baixo alguns dos nossos serviços...

Estacionário
Na identidade de uma empresa, 
quer seja em papel ou em forma-
to digital, o Estacionário inclui 
papel de carta, envelopes, 
cartões de visita, memorandos, 
papel timbrado, assinatura 
digital, e qualquer outra forma 
que a empresa utilize para 
publicitar a marca.

Criação de logótipos
Logotipo é a assinatura institu-
cional de uma empresa é nome 
de uma marca representado 
graficamente. A imagem da sua 
empresa em qualquer lugar e 
situação.. Desenhamos algo 
diferente que MARQUE pontos!

Branding
Uma colecção de ideias que é 
desenvolvida, pode ser uma 
criação de marca um projecto 
novo ou mesmo uma estratégia 
de comunicação..se tem algo em 
mente contacte já!

Brochuras
Todos os formatos de folhetos 
comunicacionais que um desgin 
inteligente e claro comercial! 
Inovar para remar na onda certa!

Flyers
Formato gráfico que possibilta 
uma apresentação quer física ou 
digital de um produto, serviço ou 
conceito..o ideal para grandes 
distribuições.

Catálogos
Catálogo dos seus produtos com 
qualidade, design e requinte? 
Então encontrou a solução certa!

Re-Styling de Imagem de 
Empresa e Instituições
A sua empresa ou instutuiçãojá 
tem anos, mas quer renovar a sua 
imagem, sentir-se actual? 
Estamos aqui para apresentar um 
restyle correcto e coerente.

Lonas de Grande Formato em 
Impressão Digital
Grande "publicidade"? O publico 
quer ver? Então os modelos de 
grande formato são o ideal. 
Design e concepção de todos os 
modelos...
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O Estacionário é a identidade de uma empresa, quer seja em papel ou em formato digital, inclui papel timbrado, 
envelopes, cartões de visita, memorandos, assinatura digital, e qualquer outra forma que a empresa utilize para 
publicitar a marca.
 
O Logótipo é a assinatura institucional de uma empresa é nome de uma marca representado graficamente. A 
imagem da sua empresa em qualquer lugar e situação...

Desenhamos algo diferente que MARQUE pontos!

Uma colecção de ideias que é desenvolvida, pode ser uma criação de marca um projecto novo ou mesmo uma 
estratégia de comunicação..se tem algo em mente contacte já!
Todos os formatos de folhetos comunicacionais que um desgin inteligente e claro comercial! Inovar para remar 
na onda certa!

Formato gráfico que possibilta uma apresentação quer física ou digital de um produto, serviço ou conceito..o ideal 
para grandes distribuições.
Catálogo dos seus produtos com qualidade, design e requinte? Então encontrou a solução certa!
A sua empresa ou instutuiçãojá tem anos, mas quer renovar a sua imagem, sentir-se actual? Estamos aqui para 
apresentar um restyle correcto e coerente.

Grande "publicidade"? O publico quer ver? Então os modelos de grande formato são o ideal. Design e concepção 
de todos os modelos...
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A criação de estacionário propõe a criação gráfica dos seguintes elementos:

* Não inclui impressão.

. Criação de logótipo

. Cartões de visita

. Papel de Carta

. Envelopes DL

. Envelopes C4/C5

. Capa Dossier

. Folheto Tripartido

. Rollup’s

. T-shirts / Camisas / Pólos

. Canetas

. Canecas

. Flash Pen’s

. Viatura Cargo

. Viatura Pickup

PACOTE
BUSINESS

. Decoração de Camião

. Packaging

. Material Outdoor

. Catálogos / Brochuras

. Revistas

. Flyer’s

. Decoração de Escritórios

. Outros...

OPCIONAIS
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ENVELOPES C4/C5
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CAPA DOSSIER32



FOLHETO TRIPARTIDO
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ROLLUP’S34



T-SHIRT’S / CAMISAS / PÓLOS
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CANETAS36



CANECAS
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VIATURA CARGO
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VIATURA PICKUP40



DECORAÇÃO DE CAMIÃO
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MATERIAL OUTDOOR
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MATERIAL OUTDOOR
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REVISTAS
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FLYER’S / FOLHETOS48
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PORTFÓLIO . ESTACIONÁRIO

49



PORTFÓLIO . ESTACIONÁRIO

DECORAÇÃO DE ESCRITÓRIOS50



SERVIÇOS . MARKETING DIGITAL



SERVIÇOS . MARKETING DIGITAL

52

Email Marketing

Comunique directamente com o seu 
público-alvo.
Dispomos de bases de dados de contactos 
nacionais e internacionais, segmentáveis 
por diferentes critérios para que a sua 
comunicação atinja apenas o seu alvo 
específico, sem desperdícios. A nossa 
equipa de designers concebe a campanha 
consoante o seu objectivo.

Anúncios Multicanais SEO / SEM

Os motores de busca são bombardeados 
diariamente com milhões de pesquisas 
feitas por todo o tipo de utilizadores, 
devolvendo um número enorme de 
resultados. Garanta que os seus poten-
ciais clientes o encontram na Internet, 
sem se preocupar com a complexidade da 
gestão destas ferramentas e sem perder 
tempo. Temos uma equipa técnica 
especializada para lhe garantir a máxima 
eficácia.
Esta ferramenta tem em vista a divulgação 
da marca, captação de novos clientes, 
assim como marcar a diferença face à 
concorrência.
O Google AdWords um dos produtos mais 
utilizados permite direccionar de forma 
focalizada links patrocinados para um 
determinado público-alvo.

Multicanais AdWords

Colocamos o seu site em destaque, 
através dos Motores de Busca Google no 
País de origem em destaque nos 1ºs 
Lugares. Pode anunciar para as pessoas 
que procuram os seus produtos e/ou 
serviços em pesquisas no Google em 
qualquer cidade ou País do mundo, tendo 
um Controlo de custos, não existe requisi-
to de gasto mínimo, apenas paga quando 
o anúncio é clicado. Por exemplo aparece-
rá no www.google.co.ao
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HUGO MANUEL SHOES
www.pgenvio.info/hugomanuel/newsletter.html

MOVEISHOP
www.pgenvio.info/moveishop/newsletter_moveishop.html

MACHIMPOR
www.pgenvio.info/machimpor/natal2013/newsletter_machimpor.html

HOTEL MIRA SAGRES
www.pgenvio.info/hotelmirasagres/newsletter.html

9TEL
www.pgenvio.info/9tel/out2013/newsletter_9tel.html

PG ANGOLA
www.pgenvio.info/pgangola/nov2013/newsletter_pg.html
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SAÚDE ANGOLA
www.pgenvio.info/saudeangola/fev2015/newsletter_saudeangolafev2015.html

PGANGOLA
www.pgenvio.info/pgangola/fev2015/newsletter_pg.html

MACHIMPOR
www.pgenvio.info/machimpor/fev2015/newsletter_machimpor.html
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Estar nas redes sociais é hoje indispensável às organizações, de facto é um comple-
mento aos websites e outras ferramentas.
Criamos Páginas de Facebook e gerimos as mesmas…para que o resultado seja 
espantoso!

Publicidade nas Redes Sociais

Criamos e gerimos campanhas no facebook.
Facebook de forma simples e muito focada. Desta forma chegará 
ao seu público-alvo muito mais facilmente. 

Twitter / Linkedin / Youtube

Não ignoramos as restantes redes sociais e ofereceremos uma 
integração com todas as restantes redes sociais actuais e as que 
surjam, seja o Twitter, seja o Linkedin ou o Youtube.
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A postura Global Angola é especializada no desenvolvimento de aplicações móveis 
de próxima geração para iOS, Android e Windows Phone.

O nosso principal objectivo na área é disponibilizar 
produtos e serviços de elevada qualidade aos 
nossos clientes, desenvolvendo aplicações à 
medida das suas necessidades e que representem 
um elevado valor acrescentado.

Reconhecemos os dispositivos móveis como sendo 
cada vez mais veículos de comunicação, negócio e 
produtividade, por isso desenvolvemos soluções 
que permitam aos nossos clientes a consolidação 
da sua estratégia e optimização dos seus processos 
de negócio.

A nossa filosofia baseia-se na ideia que as tecnolo-
gias devem ser simples, inovadoras e acessíveis a 
todos.

Neste quadro a utilização das mesmas pode atingir 
mercados diversos que atravessam toda a sociedade 
com diversos propósitos, desde instituições públicas, 
privadas e utilização pessoal. 



SERVIÇOS . MOBILE APPS

Aplicações para as Áreas de:
•  Geo-Localização
•  Compras e Vendas
• Registos
• Galerias de Imagens/Vídeos
•  Consultas de informação
•  Negócios

Instituições e entidades Públicas
•  Calendário e Aplicações de Agenda
• Social Network
• Entretenimentos

Eventos
• Activação de serviços ou registo na Internet
•Outras

61
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Funcionlidades e Características que as Aplicações 
podem ter:
•  Design Personalizado
•  Menus e submenus
•  Suporte a Vários Idiomas
• Registos de Utilizador
•  Login
•  Pesquisa
•  Integrações com Redes Sociais :Facebook, Twitter, Linkedin e qualquer outra rede social
• Formulários
•  Gestão de Utilizadores
•  Galerias de Imagens 
•  Enviar push notifications diretamente para os telemóveis dos seus clientes
•  Backoffice para actualização de conteúdos
• Experiência rápida e agradável por parte do utilizador - interface diferente habitual dos sites na 
Web;
• Possibilidade de ter acesso ao conteúdo da aplicação não estando online;
• Acessos a recursos já instalados nos dispositivos móveis. existentes dos telemóveis:  Câmara 
Fotográfica, GPS, Agenda, etc...
• Adequadas a qualquer tipo de negócio, ideia ou área de interesse;
• Actualização de conteúdos através de gestor de conteúdosde fácil utilização. Não necessita de ter 
conhecimentos de webdesign / programação
• Suporte: Apoio técnico e gestão da App;

As aplicações podem ser vendidas directamente em mercados virtuais;
Colocação nos mercados online
Lojas App Store e Google Play Store

Keywords:
•  Localização Georeferencial  
•  Aplicações para Iphone, Ipad e Android
•  Alertas push
•  Utilizadores universais
•  Linguagens diversas
•  Apps Stores
•  Android, IOS
•  Linux, Apache, MySQL, php
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Já imaginou o poder de um
vídeo/spot publicitário?

70

Porque será que as grandes marcas nos bombardeiam com vídeos? Simples 
porque vende!

A sua empresa também pode ter o seu vídeo, e com uma vantagem: 
Pode utilizá-lo nas redes sociais e ser visto por milhares de pessoas!

Vídeos Promocionais

Produtos,serviços e muito mais com uma 
apresentação profissional e digna das 
grandes marcas ao alcance de todos! 
Diga-nos sim…nós criamos e executamos.

DVD’S Corporativos

Apresentar a sua empresa numa feira de 
negócios a potenciais clientes, pode optar 
por um dvd empresarial que marca a 
diferença sendo personalizado com toda a 
sua imagem e filosofia.

Spot’s Comerciais

Spots agressivos, virais que não deixam 
ninguém indiferente!
Seja inovador e mostre as suas competên-
cias.

Video Instituicional ou Promocional
• Utilização de imagens e vídeos profissio-
nais
• Formato de vídeo, avi, Mp4 mpeg ou 
outro 
•Leitura em Youtube
• Spot funcional para marketing viral, pode 
ser utilizado em Facebook ou outras redes 
sociais
• Vídeo entre 35 seg e 1, 40min
•Marca forte
•Spot preparado para TV
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MACHIMPOR
www.youtube.com/watch?v=OP1gsVagXzk

MACHIMPOR - ASSISTÊNCIA
www.youtube.com/watch?v=8Ie3-v1qOOg

ALCEA VIAGENS
www.youtube.com/watch?v=pD7GyNppWAs

ALCEA VIAGENS - CRUZEIROS
www.youtube.com/watch?v=Tg_nkTCks-o

ALCEA VIAGENS - F1 MONZA
www.youtube.com/watch?v=Kvl6PR_lig0

ALCEA VIAGENS - F1 DUBAI
www.youtube.com/watch?v=Kl-wFnB2jEk
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NN RACING TEAM
www.youtube.com/watch?v=wxTlU8lzbWY

ACE
www.youtube.com/watch?v=7P_wBRrbx6c

CRJD
www.youtube.com/watch?v=c2btF0ZF8Bc

MACHIMPOR - ELECTRA
www.youtube.com/watch?v=0ij1Hb7gCvg

SÉRGIO RAIMUNDO & ASSOCIADOS
www.youtube.com/watch?v=Tq-xuHaSHdA

S2C
www.youtube.com/watch?v=jk2zTufc6Ds
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Alojamento e Registo de Domínios
Registamos todo o tipo de domininios tais 
como: .com. net .co.ao, .info.org.e mt mais… 
Alojamos e fazemos a manutenção do 
domínios e websites! 

Gestão de Contas de Email
Está farto das contas de e-mail não perso-
nalizadas? Então chegou a hora de criar o 
seu e-mail tipo: seunome@suaempresa.-
com ou outro. Criamos e geríamos todo o 
tipo de contas com fiabilidade e ética. 

Software à Medida
Tem um negócio complexo com uma 
gestão elaborada e gostaria de simplificar. 
Tem uma ideia mas não conseguir ainda 
implementar. Então vamos desenhar, 
construir e implementar um software à 
sua medida. 

Base de Dados
Quer criar uma base de dados para o seu 
negócio? Tudo é possível com a nossa 
equipa. Executamos todos os projectos à 
medida..em programação nada é impossí-
vel, teste-nos! 

Consultoria e Suporte
Suporte especializado, competente e 
actualizado. Tem um problema e quer uma 
solução? Nós ajudamos.

Banners
Uma ferramenta de comunicção rápida e 
chamativa.Podemos chamá-la de isco da 
publicidade que tem múltiplas aplicações.

A nossa equipa especializada de engenheiros e técnicos dá-lhe 
a garantia que tenha um suporte de qualidade.
Nas áreas de TI ajudamos, aconselhamos e resolvemos.
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"Gostamos  de trabalhar com  a Postura 
Global pelo profissionalismo e dinamismo 
na execução e prestação dos serviços."

Drª Hélia Pimentel

"Fantástico puder contar com o vosso 
empenho e profissionalismo tecnológico 
e humano. Equipa sempre disposta a 
atender os seus clientes. Fantástico o 
trabalho de criação do Portal
www.saudeangola-ao.com"

Drº Filomeno

"Ficamos bastante impressionados com a 
gentileza e a eficiência dos serviços 
prestados. São empresas gerenciadas por 
pessoas como vocês que reconhecemos o 
que é qualidade seguida de respeito, e 
não simplesmente qualidade empreede-
dora visando lucro. Parabeniso A Postura 
Global e em ESPECIAL ao SR Rafael e 
equipe,pela excelência no atendimento 
(Qualidade)."

Paulo Machado
CEO MACHIMPOR

"Uma imagem corporativa de requinte 
com bastante qualidade. Superou as 
nossas expectativas!"

Dr. Luis Antunes
Director

"A Postura Global Angola é uma empresa 
"de elevada excelência e dedicação ao 
cliente! Com a Postura Global, não só 
temos a certeza de que os objectivos 
traçados são alcançados como também as 
expectativas são altamente superadas! E 
uma empresa que eu de facto recomendo 
e com a qual muito quererei contar para 
alavancar as fronteiras do meu negócio, 
pois, seu profissionalismo, eficácia e 
cumprimento de prazos é certamente um 
dos melhores com os quais já tive oportu-
nidade de lidar! Nota 1000!!!"

Evaristo Tone
Gestor de Projectos de TI
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A Postura Global, é uma empresa o que 
sabe conquistar clientes proporcionando-
-lhes a satisfação plena. É um orgulho 
sermos vossos clientes."

Drª Isaura Eduardo
Directora Geral

"A Postura Global é um exemplo de 
excelência e profissionalismo, sempre 
predispostos a colaborar fazendo com que 
os seus clientes se sintam envaidecidos 
pelos seus préstimos a todo momento... 
Entre outras palavras diria que... "são 
profissionais com mérito" PARABÉNS!!!"

Dr. José Rocha
PCA

"Até hoje existem excelentes trabalhos e 
boa colaboração."

Francisco Neto
Director Geral de Operações

"Sinceros Parabéns. Expressamos a nossa 
satisfação pela alta qualidade do vosso 
desempenho."

David José Moura
Gerente

"Um site difícil, em termos de base de 
dados. Mas a Postura Global mostrou estar 
à altura das exigências. Muito bom!"

Dr. Luís Antunes
PCA

"Após termos aderido aos Serviços da 
Postura Global, notamos que o nosso 
nome foi projetado mais longe, o atendi-
mento e resolução de problemas, sempre 
se destacaram pela dinâmica de atuação e 
atenção constante na atualização de 
informação. Participam e esclarecem com 
profissionalismo as nossas preocupações 
constantes. A nossa interação com a 
Postura Global tem sido sem dúvidas uma 
experiência inovadora e acima de tudo 
uma mais valia, baseada na responsabili-
dade, honestidade e transparência."

Jorge Cunha
Gerente

"Neste curto espaço de convívio, temos a 
destacar o profissionalismo com emprega-
ram quando contactados. Parabéns e 
muitos sucessos nesta vossa empreitada."

Eduardo Saraiva
Gerente





CLIENTES



CLIENTES

80

SCP BIÉ

AIPAZ
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Rua do Maquistão nº42, Qtª do Picado
Aveiro- Portugal

+351 965 784 559 / +351  234 948 336

geral@posturaglobal.com

508 055 270

www.posturaglobal.com

Maputo
MOÇAMBIQUE

+244 922 356 391 / 936 969 182

geral@posturaglobal.com

www.pgmocambique.com

12 Eversfield RD,
Toronto - Ontario - Canada

001 647 892 3103

info@pgcanada-ca.com 

www.pgcanada-ca.com

Urbanização Nova Vida  Rua 02
Casa 1247 Belas ,Luanda – Angola

+244 922 356 391 / +244 936 969 182

geral@posturaglobal.com

541 739 23 83

www.pgangola.com


