NEXT TO PEOPLE,
TOGETHER WITH THE PLANET
Our Sustainability Policy is defined in a set of commitments that establishing the matrix of our daily
relationship with employees, customers, partners,
suppliers and with each one of the communities that we
belong to.
We know Aenergy will only grow in an environment of
respect and awareness, so we often make our contribution through actions of Social and Environmental
Responsibility, with proven impact.

PRÓXIMO DAS PESSOAS,
JUNTOS COM O PLANETA
A nossa Política de Sustentabilidade define-se num conjunto de
compromissos que estabelecem a matriz do nosso relacionamento diário com colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e com cada uma das comunidades de que fazemos parte.
Sabemos que a Aenergy só poderá crescer num ambiente de
respeito e consciência, pelo que frequentemente damos o
nosso contributo através de acções de Responsabilidade Social
e Ambiental, de impacto comprovado.

PARTNERS ARE AN EXTENSION OF
OUR LEGS WHEN THE PATH
BECOMES MORE DEMANDING

Operational partners
Parceiros operacionais

Some have been with us since the beginning of our quest, others have
joined us more recently, yet we all share the same desire to overcome
challenges and to do better. We are talking about our partners.
Power

Aenergy has developed, over time, several partnerships with leading
companies in the sectors in which it operates, creating strong
relationships of trust and commitment. Those partnerships help us to
develop and sustain ourselves in an increasingly competitive market.

PARCEIROS SÃO UMA EXTENSÃO DAS NOSSAS PERNAS
QUANDO O CAMINHO SE FAZ MAIS EXIGENTE.
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Uns estão connosco desde o início da nossa caminhada, outros acompanham-nos há
menos tempo, mas todos partilham a mesma vontade de superar desafios e de fazer
cada vez melhor. Falamos dos nossos parceiros.
A Aenergy tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias parcerias com empresas de
referência nos sectores em que opera, criando sólidas relações de confiança e compromisso. São estas parcerias que têm ajudado a Aenergy a desenvolver-se e a sustentar-se
num mercado cada vez mais competitivo.
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Financial partners
Parceiros financeiros

aenergy.com

Cabinda

AFRICA IS
OUR HOME

Soyo

Saurimo

We were born in Africa. We are proud of our Home, and we
are committed to making this continent an ever-better
place.
Among offices, delegations and ongoing projects, we are
represented across the African continent.
Welcome to Africa.
Welcome to Aenergy.

ÁFRICA É
A NOSSA CASA
Nascemos em Angola. Temos orgulho na nossa Casa e
assumimos o compromisso de fazer deste continente um
lugar cada vez melhor.
Entre escritórios, delegações e projectos em curso, estamos
representados em grande parte do continente africano.
Bem-vindos a África.
Bem-vindos à Aenergy.
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Malanje

Benguela
Lubango

Huambo

SUCESS IT’S DREAMED
VALUES PLAN IT
PEOPLE BUILT IT
Aenergy is a vast multicultural team, coming from different geographies, with the
most diverse skills in several areas. We are committed and aligned to "make it
happen". Because the impossible exists precisely to be overcomed.
As a company constantly committed to ensuring the highest levels of efficiency, compliance and integrity with all laws and regulations applicable, Aenergy has demanding
internal mechanisms aiming at ensuring compliance.

Namibe

We are proud to be the first African company to obtain ISO 37001
certification for our anti-corruption management system.

O SUCESSO SONHA-SE
OS VALORES PROJECTAM-NO
AS PESSOAS CONSTROEM-NO
A Aenergy é uma vasta equipa multicultural, proveniente de várias geografias, com as
competências nas mais diversas áreas. Estamos empenhados e alinhados em “fazer
acontecer”. Porque o impossível existe precisamente para ser superado.
Como empresa constantemente empenhada em garantir os níveis mais elevados de
eficiência, em conformidade e integridade com todas as leis e normas a que está
sujeita, a Aenergy dispõe de exigentes mecanismos internos que têm por objectivo
garantir o cumprimento das mesmas.

Orgulhamo-nos de ser a primeira empresa africana a obter a Certificação
ISO 37001, para o sistema de gestão contra a corrupção.

SETTING UP
A NEW WORLD FOR YOU
Aenergy is determined to invest into two of the most
important strategic sectors in a country - Energy and
Transportation - because we believe that it it contributes
to the valorization of its economies, making them stronger
and more competitive.
Our areas of action are integrated across the scope of
management and implementation for each project, from
its conceptualization and financial structuring to its
execution and progress.

• Promotion & Development;
• EPC/EPCm Coordination and implementation;
• Operation and Maintenance;
• Technical assistance and maintenance;
• Consulting and Training;
• Financial Solutions Development.

PREPARANDO
UM MUNDO NOVO PARA SI
A Aenergy está determinada a investir nos dois sectores
estratégicos mais importantes para cada país – Energia e
Transportes - por acreditar que pode contribuir para a
valorização das suas economias, tornando-os mais fortes
e competitivos.
As nossas áreas de intervenção são integradas de forma
global na gestão de cada projecto, desde a sua conceptualização e estruturação financeira até à sua execução e acompanhamento.

• Promoção e Desenvolvimento;
• Coordenação e implementação
de projectos em regime EPC/EPCm ;
• Operação e manutenção;
• Assistência técnica e manutenção;
• Consultoria e Formação;
• Desenvolvimento de Soluções Financeiras.

