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Como garantir que tem o melhor? Nós garantimos...
A PG Global tornou-se rapidamente uma das
maiores empresas do mundo especialistas
em recrutamento, oferecendo uma cobertura
e suporte a nível internacional nos Setores
do Petróleo, Gás, Energia e Marítimo, tanto
Offshore quanto Onshore.
Num ambiente de negócios em constante mudança
e flexibilidade, os nossos clientes confiam em nossa
abordagem inteligente e dedicada para ajudar e
resolver as suas necessidades de recrutamento.
Na PG Global acreditamos na criação de soluções
personalizadas adaptadas às necessidades
dos nossos clientes e oferecemos soluções de
pessoal, incluindo, mas não nos limitando a:
Desenvolvimento Pessoal, Gestão de Pagamentos,
Gestão, Vistos & Apoio à imigração, Voos &

Transportes e Recursos Humanos que o
poderão auxiliar no seu modelo empresarial.
Temos uma reputação invejável na Prestação de
Serviços, estando totalmente em sintonia com
as necessidades, tanto dos nossos Clientes
quanto de nossos Candidatos. Estruturamos
nossas operações globais de forma que nossos
clientes possam se beneficiar de nosso alto
nível de conhecimento técnico e industrial,
juntamente com a capacidade de promover uma
comunicação efetiva através de uma dedicada
divisão de operações que trabalha 24 horas por
dia, 365 dias ao ano.
A PG Global atua como seu portal de
conhecimentos através de nosso banco de
dados, com milhares de candidatos registrados e
referenciados, dentro das mais relevantes áreas
da indústria e considera as suas necessidades
ao buscar candidatos em tempo, toda vez.

A nossa Visão

A Nossa Missão
Sermos reconhecidos como
um recurso confiável e um
suporte para o crescimento
futuro da infra-estrutura das
Indústrias do Petróleo, Gás,
Energia e Marítimo.

Ser parte integral do plano
de desenvolvimento de
negócios de todas as
empresas dos Setores
de Petróleo, Gás, Energia
e Marítimo tanto a nível
Onshore quanto Offshore.

O nosso Objetivo
Na PG Glogal, acreditamos
na criação de soluções
personalizadas, concebidas
à medida para atender às
necessidades de recrutamento e
benefícios associados, baseados
num conhecimento estrito e
próximo de cada um dos nossos
Clientes, Candidatos e Indústria.
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O nosso objetivo é permitir que se
concentre em seu negócio
Na PG Glogal nós OUVIMOS nossos clientes
e compreendemos as suas principais
preocupações:
•
•
•
•

Tempo e Qualidade
Custo e Disponibilidade
Flexibilidade e Conformidade
Honestidade e Transparência

A nossa abordagem de sucesso já nos permitiu
obter um certo número de contratos com
algumas das principais empresas mundiais dos
Setores de Petróleo, Gás, Energia e Marítima.
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Estamos 100% focados em garantir que os
nossos Clientes obtenham uma vantagem
competitiva no Setor Industrial. Gerimos de
uma forma pró-ativa todas as expectativas,
tanto de Clientes quanto de Candidatos.

Na PG Global, oferecemos sempre, uma
abordagem profissional e pessoal a
qualquer momento. Poderá ver-nos como
um complemento de seu departamento
de Recursos Humanos.

“Nos orgulhamos da qualidade de assessoria prestada aos nossos clientes.
Oferecemos um serviço de Recrutamento Especializado, dedicado, experiente e
responsável, exclusivamente empenhados em ver o sucesso da sua empresa.”
Kieron Williams, Diretor Executivo - PG Global
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Exploração Offshore
Tripulação Offshore, composta por equipes de supervisão e perfuração:
• OIM/Captains (Gerentes de
Instalação Offshore)

• Assistant Drillers
(Assistente de Sondador)

• Derrickman (Torrista)

• Barge Engineers
(Engenheiros de Balsa)

• E & I Technicians (Técnicos
de equipamentos elétricos
e instrumentação)

• Pumpman

• Electricians (Eletricistas)

• Superintendentes de Sonda

• Floorman (Homem de Área)

• Toolpushers (Chefe de Equipe
de Perfuração)

• Company Men
(Engenheiro Supervisor
da Operadora Petrolífera)
• Crane Operators
(Operadores de Grua)
• Contramestres de Convés

• Drillers (Sondadores)

• Maintenance Engineers/
Supervisors (Engenheiros de
manutenção/ Supervisores)

• Gerentes de Plataforma
• Rig Mechanics (Mecânicos)

• Toolpushers (Chefe de Equipe
de Perfuração - Noturno)

Prover serviços de Restauração/Alojamento para todo
o tipo de embarcações, tais quais:
• Construção de Embarcações Especializadas / Instalação de
Tubos e Cabos / Corte e Sucção e Despejo de Rochas e Pedras
• Plataformas FPSO,FDPSO e FSO´s
• Plataformas, Semi - submersíveis, Navios Sonda e Plataformas
Auto - Elevatórias
• Embarcações de Apoio, Embarcações de Reboque, Manuseio
de Âncoras e Abastecimento
• Utilitários/Embarcações de Suporte e Apoio FPSO (Unidade
Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência)

Podemos providenciar uma completa gestão de projetos e equipes Onshore que variam
desde operações qualificadas e pessoal de supervisão à Gestão e Manutenção de projetos
nas seguintes áreas:
• Conceção e Construção
• Licenciamento

• Técnicos de Produção

• Inspeções

• Controle de Qualidade

• Lifting

• Montagem de Plataformas

• Tecnologia Mecânica

• Montagem de Andaimes

• Médicos

• Soldagem

• Técnicos NDT
• Pintores
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Exploração Onshore
Algumas das posições Onshore para as quais recrutamos atualmente:
• Assistant Drillers
(Assistente de Sondador)

• Manutenção Marítima
Gestores/Supervisores

• Supervisores de Compras
e Logística

• Commissioning Managers/
Supervisores/ Engenheiros

• Engenheiros Mecânicos /
Técnicos

• Gestores de Construção/
Inspetores

• Superintendente
de Operações

• Supervisores de Qualidade,
Saúde, Meio Ambiente
e Segurança

• Engenheiros de Controle
de Custos

• Piping / Engenheiros
de estruturas

• Drillers (Sondador)

• Engenheiros de
Planejamento

• Engenheiros Eletrotécnicos
Técnicos/ Eletricistas/
Supervisores

• Engenheiros de Processo /
Técnicos / Operários

• Técnicos e Supervisores de
Equipamentos Eletrônicos

• Engenheiros de Produção /
Técnicos / Operários

• Engenheiros de Saúde
e Segurança

• Inspetores de Projetos
e Construção

• Rig Managers
• Rig Superintendents
• Engenheiros Mecânicos
(Senior)
• Engenheiros de Processo
(Senior)
• Engenheiros de Produção
(Senior)
• Toolpushers (Chefe de
Equipe de Perfuração)

“Acreditamos que estamos num ramo de atividade em que compreender
as pessoas, em primeiro lugar, juntamente com uma abordagem flexível
e inovadora, nos garante uma fórmula de sucesso para poder atender e
corresponder às constantes necessidades de seu negócio”
James Sammut, Diretor Geral de Operações - PG Global

Estamos focados em atender todas as necessidades e projetos
das Empresas, tanto Onshore quanto Offshore,
nas seguintes categorias:
• Engenharia - Construção

• Gerenciamento e Suporte

• Engenharia - Conceção

• Marítimo e Operações

• Drilling

• Engenharia - Petróleo

• Engenharia - Geral

• Produção

• Geociências

• Serviços Especializados

• Saúde, Segurança e Meio
Ambiente (HSE)
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Indústria Marítima
A PG Global recruta equipes especializadas
na indústria Marítima para muitos clientes
operando offshore, e também para cada
tipo de embarcações incluindo FPSOs,
Semisubmersíveis, PSV, DSV, AHTS e Standby.
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A PG Global compreende que o transporte
de mercadorias e mercado comercial global
é um ecossistema em evolução, que não
só é auto sustentável, mas também nicho
em sua própria maneira. Devido à atual
expansão desses mercados, os tentáculos
da navegação comercial e de commodities,
PG Global compreendeu o estrato das
empresas, atingindo até mesmo as áreas mais
remotas, através de serviços em diversas áreas
especializadas, tais quais: serviços bancários
para a área marítima, contabilidade e finanças,
comércio, direito, serviços de apoio, assim
como TI.

Aqui estão algumas das posições que a PG Global recruta dentro da indústria Marítima:
• A B Seaman

• Marinheiro de Máquina

• Controle de Lastro

• Logística Portuária

• Líder da Seção de
Estabilidade

• Mestre de Barca

• ROV / Piloto

• Supervisores

• Capitão/ Mestre

• Deckhand

• Coordenadores Marítimos

• Mergulhador

• Engenheiro de Embarcação

• Operador de Sistema de
Posicionamento Dinâmico /
DP, DPO

• Auxiliar de bordo

• Galleyhand

• Shipyard
• OSV

• Controle Marítimo
• Supervisores de Produção
• Supervisores de Segurança
• Superintendente Marítimo
• Advogados Marítimos

• Heavy Lift/ Pipelay

• Superintendentes Técnicos

• Supervisor Marítimo

• Engenheiros de Barca

• Vistoriador Naval

• Oficiais

• Finanças e Administração
Marítima

• Arquiteto Naval

• OIMO

• Suporte Legal e de TI

• Navegador

• QHSE

• Vistoriador Offshore

• Chefe de Torre

• E outras atividades de
suporte especializadas.

• Contadores Marítimos

Todas as equipes são recrutadas para posições temporárias ou permanentes.
Nossa vasta rede de candidatos marítimos e profundo conhecimento de
qualificações marítimas, assegura-nos sempre colocar os candidatos ideais para
cada vaga. Estamos baseados em locais ideais para a correta busca de candidatos
em nível nacional e internacional com as devidas características e formação
adequada às necessidades de nossos clientes.
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Engenharia
Através de contratos com as maiores empresas de Petróleo, Gás, Energia e Marítima no mundo,
PG Global pode providenciar uma extensa variedade de profissionais dentro do setor de Engenharia.
Aqui estão algumas das posições que oferecemos aos nossos clientes
dentro dos diferentes setores de Engenharia:
Engenharia de Petróleo

Desenho Técnico

Engenharia Geral e
de Ciências

• Engenharia Química

• CAD/ CAM

• Químico

• Engenharia de Perfuração

• Engenheiro Civil

• Engenheiro Elétrico

• Engenharia de Petróleo

• Engenheiro - Desenho Técnico

• Engenharia de Projeto

• Engenharia de Produção

• Engenheiro de Instalação

• Testes de Produção

• Desenvolvimento de Projetos

• Técnico de Engenharia

• Engenharia de Jazidas

• Sistemas de Flutuação
• Engenheiros de Instalação
• Engenheiros Marítimos
• Engenheiros Mecânicos
• Engenharia de Dutos
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• Engenheiro de
Instrumentação e Controle
• Metalúrgico
• Desenho Industrial
• PDMS/ PDS

• Engenheiro de Dutos

• Físico

• Engenharia de Processo

• Engenheiro de Projeto

• Engenharia de Riser

• Engenharia Estrutural

• Engenharia Submarina

• Técnicos

Energia
Nossos recrutadores
especializados são exemplos
de um serviço rápido, eficiente
e com ótimo custo-benefício.

A PG Global possui um profundo
conhecimento dos mercados de
recrutamentos locais e experiência
necessária para fortalecer nosso
comprovado histórico de sempre
apresentar o candidato ideal para
as vagas. Oferecemos vagas
interinas ou permanentes desde
o nível de aprendiz até o mais alto
escalão de gerenciamento.

Aqui estão as posições que oferecemos dentro do setor de Energia:
Fabricantes de Instalações
Solares (PV)

Desenvolvimento de
Energia Eólica

Tecnologia de Redes
Inteligentes

• Engenheiro de Cultivo

• Comprador Sênior

• Equipamentos AMI

• Engenheiro de Crescimento
Cristalino

• Agente Imóvel Sênior

• Técnico de Teste Elétrico

• Analista Sênior de
Gerenciamento de Risco

• Engenheiro de Controle de
Sistemas de Energia

• Agente de Prospecção

• Técnicos de Campo

• Supervisor de Área

• Supervisor de Fabricação

• Analista de Dados de Vento

• Engenheiro de Eletricidade

• Engenheiro de Controle
de Qualidade

• Estimações de Energia
gerada por vento e
Consultoria de Recursos

• Administrador de Programa

• Engenharia de Cristal
de Silicone

• Técnico de Campo

• Engenheiro de Teste
Automático

• Técnico de Operações
de Laser
• Engenheiro de Fabricação
Modular
• Panejador de Produção

• Engenharia de Tecnologia
de Cabos

• Administradores de
Planta Geradora
• Técnicos de Planta Geradora

• Engenheiro de Programa
Sênior

• Administrador de Programas
de Serviço
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Estratégia de Recrutamento
Nos certificamos de que compreendemos
o seu negócio, os seus projetos, os seus
valores e os seus prazos. Damos prioridade
a uma visão clara de quais são as funções a
serem preenchidas e em quais prazos, para
que possamos providenciar e preenchê-las
de uma forma rápida e eficaz a qualquer
momento!

PG Global é como o próprio nome indica, uma
empresa “Global” empenhada em atrair e mais
importante, em manter e desenvolver recursos
de qualidade. Este é um princípio fundamental
para o nosso negócio. Acreditamos fortemente
em manter uma relação muito próxima com os
nossos Candidatos e Clientes, agora e cada vez
mais, baseados em respeitar os nossos, pré e
pós, contratos de forma contínua.

A nossa Base de Dados interna é uma constante
plataforma ergonômica, com a qual nos
preocupamos extremamente. É constantemente
mantida e atualizada de forma a assegurar
que apenas os mais recentes, experientes e
qualificados técnicos estão disponíveis, para
que não haja perca de tempo no momento de
preencher os requisitos solicitados.

Nos orgulhamos do fato de conseguir
Profissionais dos Setores de Petróleo, Gás,
Energia e Marítimo, através da nossa vasta
experiência em Recrutamento assim conseguindo
milhares de referências. Estas referências
chegam-nos através de Profissionais que não
desejam a divulgação de seus detalhes pessoais
ao público em geral, a empresas semelhantes ou
colocar os seus currículos na internet.

Profissionais dos Setores de Petróleo, Gás,
Energia e Marítimos espalhados por todo o
mundo, escolhem a “PG Global” como o seu
principal fornecedor.
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Modelo de Recrutamento
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Prestação de Serviços
As Equipas da PG Global, são extremamente
profissionais, organizadas, dedicadas e
proficientes, trabalhando de acordo com as
exigências e especifições da Indústria, 24h/7
dias por semana. Todos os nossos especialistas
e Consultores de Recrutamento têm diversos
anos de experiência em Recrutamento,
predominantemente nos Setores de Petróleo,
Gás, Energia e Marítimo.
Os nossos Especialistas e Consultores
compreendem que ao recrutar, é imperativo
trazer pessoas que não são somente técnicos
adequados, mas que também se encaixam
culturalmente dentro de sua organização. Com
isto em mente, as nossas equipes investigam
cuidadosamente cada candidato tendo em
atenção o seu nível de experiência e qualificações.
Os nossos rigorosos processos de seleção,
compreendem uma série de regras rígidas, tais
quais a análise comportamental durante as
entrevistas telefônicas e/ou presenciais, verificação
de Identidade e referências assim como uma
minuciosa verificação de todas as Certificações
necessárias para o cargo.
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De forma a assegurar o mais elevado nível
de Comunicação e Prestação de Serviços,
uma experiente e dedicada equipe de Apoio
ao Cliente é alocada a cada novo cliente.
Seus comentários e requisitos são revistos,
agendados e conduzidos pelo Serviço de
Apoio ao Cliente sendo-lhe assim designada e
atribuída pessoalmente com regularidade.

CEO
Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Gestor de Serviços de
Apoio ao Cliente
Consultor (Sênior)
Consultor
Supervisor de Recrutamento
Consultor de Recrutamento

Serviços ao Cliente
Serviços de
Recrutamento

Serviços de RH
e Gerenciamento
de Projetos

Voos, Viagens e
Serviços de Visto

Pagamento de
Salários

Recrutamento internacional
para contratos permanentes
e temporários

Recursos Humanos

Pesquisa e aquisição
de passagens aéreas

Gestão de Pagamentos

Pesquisa e seleção
Publicidade a nível Mundial
Verificação de antecedentes
e referências
Verificação de Certificados
e Acreditações obtidas

Avaliação de funções
Assessoria de salários
e benefícios
Reavaliação de projetos
Entrevistas de Rescisão
Serviços avulsos
Projetos

Qualificação de candidatos,
seleção e entrevistas

Contratos com

Aconselhamento e
informação de salários

Gestão de fornecedores

fornecedores

Assistência a Viagens
e Alojamento
Pedido de Vistos
Administração
Coordenação de logística
Assistência a
Autorizações de Trabalho
Orientação Local
Assistência Local
e escolar

Gestão de Pagamentos
Internacionais
Processamento Diário
Pagamentos
Multinacionais
Processamento
de salários
Abertura de Contas
Bancárias
Processamento
de Custos

Na PG Global, oferecemos um completo serviço de
Recrutamento com o objetivo de ajudá-lo com as constantes
mudanças e exigências da sua organização.
Desde contratos temporários a recrutamento permanente, oferecemos a
flexibilidade de uma rede internacional de escritórios de forma a apoiar a
sua organização.
Como parte da nossa prestação de serviços, se por alguma razão, o candidato
deixar o emprego, por qualquer outra razão que não por demissão, dentro de
três meses após o seu ínicio, a PG Global procederá a sua substituição, sem
custos adicionais, num prazo de tempo adequado.
15

Serviço de Pagamentos
Na PG Global, a nossa equipe de Gestão de
Pagamentos está especialmente dedicada a
assegurar que todos os nossos clientes beneficiem
de nosso profissionalismo e experiência em todos
os aspetos da Gestão de Pagamentos e de nossa
Gestão de Pagamentos Internacionais.

Oferecemos aos nossos clientes um plano de
pagamentos especializado e personalizado,
que vão desde os procedimentos básicos
de uma folha de pagamentos a auxiliá-lo
em seu negócio principal, melhorando a sua
rentabilidade.

Com o negócio em crescimento e a
constante mudança dos mercados mundiais,
é fundamental para muitas organizações,
terceirizar os seus pagamentos,
processamento de salários e encargos
internacionais, de forma a reduzir custos.

A nossa Equipe de Gestão Internacional, pode
fornecer um Serviço de qualidade, integrado e
rentável, de uma forma parcial ou total.

Oferecemos aos nossos Clientes:

Podemos igualmente auxiliar
o seu negócio nas colocações
internacionais através de:

• Um ponto único de contato
• Um conjunto específico de recursos
• Redução de Custos, agilizando todos os
processos através de um só sistema

• Colocação Internacional e Mobilização

• Métodos eficazes para a redução de taxas
de transferências bancárias, etc

• Apoio no País anfitrião

• Elaboração de relatórios passíveis
de auditoria

• Gestão de Salários e Benefícios

• Processamento / Pagamento de Salários
• Divisão de Pagamentos
• Múltiplos pagamentos mensais
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• Gestão de fornecedores
• Gestão de Custos

Serviço de Recursos
Humanos

Serviços de Recursos Humanos e
Consultoria providenciados, mas não
limitados a:

O nosso departamento de Recursos Humanos
e Consultoria está focado em administrar as
suas atividades secundárias, oferecendo-lhe
uma gama completa de Serviços conexos
aos Recursos Humanos. Este departamento
permite aos Clientes uma melhor gestão da sua
força de trabalho, enquanto nós procuramos
os melhores candidatos para todo o tipo de
funções em todos os setores industriais.

• Gestão de fornecedores

Na PG Global adotamos uma abordagem
profissional e eliminamos os serviços
inconstantes, para que possa controlar e
reduzir os custos gerais.

• Avaliação de funções
• Levantamento de Benefícíos
• Reuniões de Rescisão / Avisos de rescisão
• Criação de modelos de descrição de funções
• Projetos de Recursos
• Serviços avulsos
• Metodologia de Recrutamento com base nas
competências e qualificações
• Agilização e Padronização de Processos
• Gestão de Expatriados a nível Mundial
• Cursos e coordenação de formação
• Organização e Coordenação de mudanças
de tripulação
• Criação de Registos de Pessoal
• Emissão e Renovação de Autorizações de Trabalho
• Emissão de Vistos de Residência para Expatriados
• Renovação de Passaportes
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Voos & Viagens
Atualmente somos uma empresa líder no mercado
e com base na grande diversidade de nossos
contatos e nas companhias aéreas parceiras,
podemos economizar aos nossos clientes, em
todo o mundo, até 70% em qualquer reserva
de tarifas comparando com outras empresas
do mesmo setor. Tal fato deve-se às parcerias
exclusivas que temos mantido com êxito durante
vários anos.

necessário cancelar ou alterar os voos a curto
prazo, 9 em cada 10 vezes nós conseguimos
fazê-lo sem CUSTOS ADICIONAIS.

Nos orgulhamos de ter uma atitude extremamente
pró-ativa dentro do setor, e as nossas dinâmicas
e especializadas equipes de gestão de voos,
trabalham incansavelmente para encontrar o
melhor preço, a rota mais direta e as políticas de
cancelamento e reembolso disponíveis. Caso seja

PG Global pode também reservar os voos, numa
base diária, de acordo com a última mudança de
tripulação agendada, contribuindo assim para
conseguir os melhores preços e trajetos para
qualquer lugar do mundo.

É com grande satisfação que anunciamos, que
todos os nossos serviços de voos e viagens,
agora incluem um SEGURO VIAGEM GRATUITO,
para todos os nossos Clientes,
de e para todas as localizações no Mundo.

Serviços de Voos e Viagens Providenciados, mas não limitados:
• Cancelamento e reembolso aplicável em todos
os voos. Todos os voos podem ser cancelados
a curto prazo e todos os custos restituídos ou
alterados para datas alternativas sem custos
• Preços reduzidos nas tarifas marítimas
e “Seaman” em praticamente todas as
Operadoras Mundias
• Aconselhamento e Apoio na Solicitação e
Obtenção de Vistos
• Suporte Operacional e Logístico 24h
• Seguro Viagem Gratuito para todos os
passageiros
• Parcerias a nível mundial com
Companhias Aéreas
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• Condições de pagamento de até 60 dias
• Renovação de Passaportes
• Assessoria e Apoio a Autorizações
de Trabalho
• Milhas aéreas e benefícios
• Vistos de Residência
• Consultoria e Cursos de Formação
• Alojamento e Orientação Local, bem
como Hotéis e Reservas Noturnas
• Serviços de Transporte tais quais, Aluguel
de Carros, Bilhetes de Trem, Ferry, Cruzeiros
e Aluguel de Barcos, Frete de Aviões
Particulares, Reservas de Ônibus, Voos de
Helicóptero.

Atendimento de Qualidade
A PG Global percebe a importância de estabelecer e manter padrões. Chamamos a isso, nosso
Processo de Controle de Qualidade sendo uma parte central na ética dos nossos Clientes.

Conformidade:

Processo de Pré-Selecão:

Legislação, Tributação, Vistos e autorizações
de trabalho. A PG Global pesquisa e age em
conformidade com a legislação local de modo
a assegurar que os nossos consultores têm um
total conhecimento em termos de legislação do
trabalho e tributação fiscal local.

A nossa base de dados de Candidatos
Qualificados está sempre em constante
atualização. Isto inclui entrevistas, e uma
minuciosa verificação de referências e
acreditações do setor. Ao longo dos anos,
criamos parcerias estratégicas com empresas
de conformidade, líderes no mercado, de forma
a proporcionar aos nossos clientes um apoio
profissional garantido a todo o momento.

Segurança e Saúde
A Segurança e Saúde de todos os nossos
funcionários, empreiteiros e trabalhadores
independentes é de extrema importância
para nós.
Os nossos objetivos são prevenir e reduzir o
risco de acidentes, perdas e danos. Identificar
os perigos para a Saúde e Segurança e gerilos de modo em que os riscos sejam total e
efetivamente controlados.

Trabalhar com padrões de segurança que satisfaçam
as exigências legais e que reflitam uma boa prática
de trabalho. Analisar, desenvolver e rever esses
padrões de uma forma contínua e adequada.
O nosso compromisso é garantir que os nossos
consultores e funcionários sejam formados
de forma a compreender e assumir as suas
responsabilidades, revendo continuamente a
nossa política, verificando a sua eficácia através
de auditorias no local de trabalho.
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Contatos
PG Global - Sede
Advance House 375, Level 2
Manwel Dimech Street
Sliema/ Malta, SLM 1058
Tel:		
Fax:
Email:

+356 2142 4634
+356 2142 4635
info@pg-global.com

www.pg-global.com

Atualmente a PG Global tem mais de 8 escritórios, em
8 Países espalhados pelo mundo, oferecendo um serviço
de 24h/7 dias por semana, 365 dias por ano.
ANGOLA
ESPANHA
EUA
MALTA

NORUEGA
REINO UNIDO (LONDRES & GLASGOW)
SINGAPURA

