


FORASERV  é uma empresa Gabonesa com padrões 
internacionais, localizada em Port-Gentil e em pleno 
desenvolvimento na região da África Central
.
FORASERV  é uma empresa jovem, criada em 2013, 
especializada na perfuração, work-Over, Slickline, 
produção, prestação de serviços e manutenção.

 O nosso objectivo é fornecer uma resposta técnica e 
economicamente adaptada aos projectos dos nossos 
clientes, desde serviços simples a plena integração 
dos serviços de um projecto. 
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OPERAÇÕES

FORASERV  é uma sociedade do grupo IEG Holding cuja activi-
dade baseia-se essencialmente na assistência técnica e na gestão 
integrada de projectos ligados a diversos serviços petrolíferos, 
nomeadamente:

• Perfuração
• Work-Over
• Produção 
• Manutenção



      BREVEMENTE :
• Slickline (unidades, ferramentas e pessoal);
• Poços abandonados (serviço integrado: 
    gestão de projectos e unidades 
    de consolidação);
• Centro de formação, poços-escola, 
    certificação internacional.

      PESSOAL

O nosso pessoal é rigorosamente seleccio-
nado, altamente qualificado e dispomos de 
um programa de desenvolvimento pessoal 
contínuo, garantindo aos nossos clientes 
uma inteira colaboração no alcance dos 
objectivos de performance e de segurança 
estabelecidos.
Um dos princípios directores da nossa socie-
dade é contribuir para a emancipação dos 
recursos africanos, mantendo nas nossas 
equipes pessoal de diversas nacionalidades, 
com o objectivo de favorecer o intercâmbio 
cultural e profissional e deste modo permitir 
uma sua rápida progressão. 



      DEPARTAMENTO DE PERFURAÇÃO & WORK-OVER

As actividades de perfuração & Work-Over são complexas, onerosas e acarretam numerosos 
perigos. Assim sendo, a FORASERV não pára de desenvolver peritagens e serviços com vista a 
conceder constantemente soluções aos clientes respeitando as normas da arte e do ambiente.  
Exemplo de peritagens e serviços convencionais:

• Perfuração de poços “onshore” de exploração, de desenvolvimento ou sidetrack re-entry;
• Manutenção de unidades: Rigs de perfuração, Rigs de Work-Over e Pulling Unit;
• “Plug” e abandono de poços;
• Manutenção de poços, mudança de tubos de produção; e
• Recondicionamento de poços, mudança da bomba ou acabamento integral.

FORASERV adquiriu ao longo dos últimos anos 2 Rigs de Work-over certificados:

                                                                             Cooper-250: Rig mecânico
                                                                                        
                                                                                              •    Camião de Carga IVECO
                                                                                              •    Capacidade e potência do guindaste: 68T/350CV
                                                                                              •    Capacidade de armazenamento de tubings 2-7/8”/3-1/2”
                                                                                                    em duplicado: 2400m         
                                                                                              •    Bomba Triplex Gardner Denver e motor de 420CV



                                                                                               G-55: RIG HIDRÁULICO
                                                                                                                   • Camião DRILLMEC
                                                                                                                   • Capacidade e potência hidráulica: 55T/472V
                                                                                                                   • Capacidade de armazenamento vertical de
                                                                                                                       3-1/2”DP/1000m
                                                                                                                   • Capacidade de armazenamento vertical de 5”DP:752m
                                                                                                                   • Bomba Triplex 300CV

       DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 
FORASERV oferece assistência técnica, dispõe de pessoal qualificado no domínio da produção pe-
trolífera, de poços, sistema de produção e DCS, assim como na manutenção de equipamentos do siste-
ma de produção.A competência técnica dos nossos agentes e o seu comprometimento na observância 
das regras de segurança bem como na protecção do ambiente, garantem aos nossos clientes a oferta 
de serviços de qualidade e de produtividade.

      NOSSOS VALORES

O primeiro objectivo da FOARSERV é  “zero acidente”. Isso passa necessariamente pela segurança do pessoal 
e do material com vista ao alcance dos objectivos estabelecidos no tempo previsto e, sobretudo, no estrito 
respeito dos riscos e do ambiente.Para tal, a FORASERV desenvolve uma metodologia adequada e adaptada a 
cada serviço e intervenção.



     PROJECTOS
FORASERV na sua busca pelo desenvolvimento prepara dois grandes projectos de diversificação dos 
seus serviços assim como para responder a importante necessidade actual:

• Criação de um Departamento Slickline, com vista a propor um serviço padrão mais também de 
                repescagem por cabo.
      - Unidade slickline peso ligeiro
      - BOP 3 RAMS
      - Ferramentas de fundo de poço e “heavy duty” para repescagem.

    • Centro de formação

        - Criação de um poço-escola em parceria com actores económicos da indústria petrolífera 
           gabonesa

        - Formação em diversas áreas de poços :

            * Perfuração & acabamento de poços
            * Work-Over,Well Interventio & Activation
            * Slickline, Logging
            * Produção e Processamento
            * Certificação Profissional Internacional e Local.




