
O seu parceiro local



O GRUPO ENGCO é constituido por seis empresas, com um total de 
166 trabalhadores dos quais 138 homens e 28 mulheres:  ENGCO, Lda 
(Holding), fundada em Moçambique em 2001; ENGCO Investimentos, 
Lda fundada em 2001; PIERLITE Moçambique, Lda fundada em 2002; 
ENGCO Eléctrica, Lda  fundada em 2004; FLEETCO, Lda fundada em 
2010, e ENGCO Engineering Services (PTY) Ltd em 2016.

A sede do Grupo e as cinco primeiras empresas estão 
sediadas em Maputo, Moçambique e a Engco Engineering 
Services na África do Sul.

GRUPO ENGCO 

Engco Limitada 
Holding

Engco Eléctrica, Lda
Engenharia eléctrica, Projectos: concepção, procurement e implementação

Engco Investimentos, Lda
Imobiliária, Importação/exportação

Fleetco, Lda 
Aluguer de viaturas de curta e longa duração, soluções para gestão de frotas

Pierlite Moçambique, Lda 
Fabrico de produtos eléctricos e luminárias

Engco Engineering Services 
Engenharia eléctrica

L I M I T A D A

Engco 
Engineering
Services



L I M I T A D A



A ENGCO Limitada (ELDA), fundada em 2001, é a holding do Grupo ENGCO que 
se consolida pela oferta de uma variedade de serviços partilhados, integrados 
que permitem ao Grupo desenhar soluções que superam a concorrência nas 
vertentes técnica, operacional e financeira, oferecendo valor impar ao cliente.

Com esta experiência de mais de uma década, a ENGCO Limitada decidiu prestar 
serviços administrativos e financeiros para médias empresas no mercado 
moçambicano, com enfoque no planeamento e criação de soluções efectivas 
de gestão para os seus clientes.

O sistema de gestão da ELDA está em conformidade com a lei moçambicana 
e com os padrões internacionais: ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Serviços de suporte e partilhados:

SERVIÇOS

L I M I T A D A

Serviços de Consultoria:

•  Contabilidade;

•  Gestão de sistemas integrados;

•  Gestão de sistemas informáticos;

•  Gestão de procurement.

•  Gestão de comunicação e imagem;

•  Consultoria de recursos humanos;

•  Consultoria financeira;

•  Consultoria fiscal.





A ENGCO Eléctrica Lda. (EE), fundada em 2004, presta serviços em projectos 
de engenharia eléctrica há mais de uma década no mercado moçambicano, 
com enfoque no planeamento e criação de soluções efectivas chave-na-mão 
para os seus clientes.

Os projectos da EE estão em conformidade com a lei moçambicana, normas 
internacionais de gestão integrada ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Projectos de alta, média e baixa tensão;

Concepção, instalação e manutenção de infraestruturas eléctricas 
e equipamentos; fornecimento e serviços para a média e baixa tensão;

Desenvolvimento e implementação de projectos de geração de energia;

Concepção, construção e manutenção de infraestrutura de iluminação 
pública e industrial.

SERVIÇOS



Centrais de gerador a gás Centrais de Fotovoltaico(a) Centrais de gerador a Diesel

Concepção e implementação de projectos de baixa e média tensão;

Concepção e implementação de projectos de geração de energia fotovoltaica, 
diesel e gás.

ENFOQUE ESPECIAL:

A ENGCO Eléctrica. (EE) é reconhecida 
pela implementação bem-sucedida de 
grandes projectos de infraestruturas
eléctricas e industriais.

Os clientes da EE são dos sectores 
público e privado.





Aluguer de viaturas de longa
 duração (ALD).

Soluções de gestão de frota.

A FLEETCO Lda (FLT) é uma empresa Moçambicana de aluguer de viaturas 
e gestão de frotas. Iniciou a sua operação em 2010, com os dois primeiros 
anos dedicados ao aluguer de longo prazo (frota). A partir de 2013, a empresa 
presta serviços de aluguer de longo e curto prazo procurando ser a líder do sector. 

A nossa frota é coberta por um sistema de
rastreamento GPS, 24 horas 
por dia/7 dias por semana.

SERVIÇOS

Aluguer de viaturas 
de curto prazo (RAC).

Os serviços da FLEETCO estão em conformidade com a lei moçambicana, normas 
internacionais de gestão integrada ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Os escritórios da FLEETCO estão situados nos
aeroportos de Tete, Nampula, Pemba e Beira 
e muito próximos do aeroporto de Maputo.

No âmbito do “conteúdo local”, a FLEETCO 
adquiriu experiência em sectores como: 
petróleo, gás e mineração. 

Temos um histórico comprovado na prestação 
de serviços em investimentos estrangeiros e 
empresas multinacionais.

As soluções personalizadas da FLEETCO 
oferecem uma gama de serviços 
de valor agregado.





Materiais Eléctricos;

Produtos de iluminação
Iluminação comercial, Iluminação industrial, Iluminação pública, Iluminação
interior e exterior, Iluminação de emergência.

A Pierlite Moçambique Lda (PML) foi constituída em 2002, especializada 
na fabricação de materiais eléctricos e em produtos e soluções de iluminação 
para aplicação comercial, industrial, mineração e viária.

A empresa possui a certificação “Made in Mozambique”.

PRODUTOS

SERVIÇOS

Todos os produtos são fabricados de acordo com as normas ISO 9001:2015 
e OHSAS 18001:2007, e parte dos seus produtos são certificados pela SABS 
(South African Bureau of Standards).

Produtos de iluminação

Projectos de iluminação concebidos de acordo com as necessidades do cliente





A ENGCO Investimentos, Lda (EI), fundada em 2001, é uma empresa de direito 
Moçambicano que se dedica ao trading de produtos especializados. A empresa 
explora sites industriais, comerciais e residenciais em Maputo e noutras cidades 
estratégicas de Moçambique.

O foco da actividade da ENGCO Investimentos (EI) é a venda, importação e 
exportação de diversos equipamentos e instalação de material eléctrico 
especializado, material de instrumentação, automação, electro-pneumáticos, 
hidráulicos, produtos químicos, material e equipamento hospitalar.

SERVICES

Vendas e Importação Exportação de diversos equipamentos

Os serviços da EI estão em conformidade com a lei moçambicana, normas 
internacionais de gestão integrada ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.

No trading de produtos especializados,a EI representa marcas globais.



Engco 
Engineering
Services



A Engco Engineering Services (Pty) Ltd (EES), estabelecida em Agosto de 2016, 
faz parte do Grupo Engco e está sediada em Joanesburgo, África do Sul. 
Destaca-se no sector de energia, com soluções geradoras de eficiência energética.

 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA:

Projectos de alta, média e baixa tensão;

Engenharia, Procurement e Construção (EPC) multidisciplinar para projectos de energia;

Concepção e desenvolvimento de projectos de geração de energia fotovoltaica, 
biogás, solar, diesel, carvão e gás;

Engenharia, Procurement e Construção (EPC) multidisciplinar para projectos de energia;

Procurement e Instalação de transformadores e subestações;

Fornecimento e serviços para a média e baixa tensão;

Manutenção de infraestruturas eléctricas e equipamentos.

No momento, a EES desenvolve projectos na África do Sul, Moçambique, 
Angola e Suazilândia.

.A EES opera com equipas e gestores qualificados, com certificação e experiência
acumulada, inscritos em organizações internacionais do sector.



SISTEMA DE GESTÃO DO GRUPO ENGCO



Todas as empresas do grupo ENGCO:

Conformidade das empresas do grupo ENGCO:

São certificados como ISO 9001: 2000 em 2004, actualizados para 
ISO 9001: 2008 em 2011, finalmente para ISO 9001:2015 desde 2018;
OHSAS 18001:2007 desde 2014.

• Estabelecimento geral da empresa: As empresas ENGCO são estabelecidas de acordo 
   com a lei Moçambicana;

• Conformidade: O Grupo possui um Manual de Governanção, um departamento 
  de auditoria e controle interno, além de um comitê ético e anticorrupção;

• Seguros e licenças: As empresas possuem todos os seguros legais, de imóveis, 
   acidentes de trabalho, responsabilidades e licenças de terceiros;

• Recursos da empresa: As empresas do Grupo ENGCO possuem/mobilizam recursos 
  a medida dos serviços que presta em engenharia, energia e eficiência energética, 
  incluindo uma ampla gama de fontes renováveis. outras actividades incluem soluções 
  de negociação e mobilidade;

• Finanças e contas auditadas: Uma rotina permanente de prestação de contas, relatórios 
  e contas auditadas anuais por uma empresa de auditoria global fazem parte 
  do sistema de gerenciamento;

• Saúde ocupacional e segurança: A conformidade com sistemas de gestão integrados 
   é implementada em todo o Grupo;

• Gerenciamento do ambiente: Existe uma implementação contínua do sistema com 
   conclusão prevista até o final de 2020;

• Qualidade: ISO9001: 2015 em vigor em todas as empresas do Grupo;

• Recursos Humanos: Todas as empresas do Grupo ENGCO possuem uma política 
  de relações com funcionários. Os trabalhadores são cobertos por seguridade social, 
  acordos coletivos de trabalho / empregador e as empresas estão comprometidas com 
  os padrões internacionais de trabalho; OHSAS 18001:2007 desde 2014;

• Referências de suporte: Todos os registos de tarefas anteriores e contactos de clientes 
  são mantidos em arquivos activos por pelo menos cinco anos.

Através do Grupo as empresas tem acesso à filial sindical; no grupo, há registros dos 
recursos da força de trabalho de acordo com as atribuições. Todos os trabalhadores 
são cobertos por assistência médica;



ABORDAGEM À RESPONSABILIDADE SOCIAL



O Grupo ENGCO continuará a apoiar a geração jovem na educação, cultura 
e desporto. A Engco contribuirá para o alívio das comunidades vítimas de 
desastres ou devastação devido a causas naturais ou outras de força maior.

EQUIPA FEMININA DE FUTEBOL  COSTA DE SOL 

Somos também parceiros da equipe feminina de futebol da Costa de Sol, 
campeã nacional.

MORE JAZZ BIG BAND PROJECT 
Somos parceiros do o projeto More Jazz Big Band, que consiste em ajudar jovens 
a serem pessoas melhores na sociedade. O projeto é uma escola de música para jovens 
em Moçambique.

ESTUDANTES E ESCOLAS:
Escola Primária de Mungazine.



As empresas do Grupo ENGCO, entendem as condições do mercado local, 
a cultura comercial e permanecem dedicadas à responsabilidade social. 
Além disso, adoptam a integridade, o profissionalismo e a competência como 
chave para a conquista de parcerias que agregam valor. De acordo com nosso 
código de ética e governação, permanecemos comprometidos com as melhores 
práticas e princípios de gestão.

DESASTRES E EVENTOS EXTREMOS

Contribuímos para a recuperação de comunidades atingidas por desastres, 
causados por condições climáticas extremas. 

O Grupo ENGCO em parceria com o Gabinete da Esposa do Presidente da 
República, contribuiu para minimizar o sofrimento de crianças órfãs.

 

Somos o seu parceiro local.

Israel Casimiro França
PCA do Grupo ENGCO

O Seu parceiro local



CONTACT US

Tel: +258 21 461 718/20

sales@engco.co.mz

Avenida das FPLM , 322 
Maputo  - Moçambique

israel.franca@engco.co.mz
Israel Casimiro França
PCA do Grupo ENGCO


