
I N V E S T I M E N T O S

O SEU PARCEIRO LOCAL



GRUPO ENGCO 

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

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

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.

L I M I T A D A

Engco 
Engineering
Services



Todas as empresas do grupo ENGCO:

SISTEMA DE GESTÃO

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.

Conformidade das empresas do grupo ENGCO:

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

• 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;

• 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;

• 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;



I N V E S T I M E N T O S



A ENGCO Investimentos, Lda (EI), com um total actual de 4 trabalhadores, 
fundada em 2001, é uma empresa de direito Moçambicano que se didica ao 
trading de produtos especializados.
 
A empresa explora sites industriais, comerciais e residenciais em Maputo e 
noutras cidades estratégicas de Moçambique.  

Os projectos da EI oferecem garantias e estão em conformidade com a lei 
moçambicana, normas internacionais: ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007. 

A Engco Investimentos previlegia  o desenho de soluções profissionais à 
medida das necessidades dos seus clientes considerando a eficiência, eficácia, 
competitividade e valor.  

A EI está preparada para servir o sector de ferroportoário, agricultura, 
infra-estruturas, público, privado e petróleo e gás.

QUEM SOMOS



MISSÃO. VALORES

ALGUMAS MARCAS REPRESENTADAS 

MISSÃO. 
Vender materiais, produtos e equipamentos de melhor qualidade 
ao melhor preço, de acordo com os padrões internacionais.

VALORES.
Integridade; 
Honestidade;
Profissionalismo;  
Satisfação do cliente;  
Prazo de entrega curto; 



GAMA DE PRODUTOS

INDUSTRIAL.

PETRÓLEO & GÁS.

Fornecimento de todo tipo de Material eléctrico de media, baixa tensão e 
Automação, produtos químicos, material e equipamentos hospitalares.

Fornecimento de material especifico para a indústria de petróleo e gás com 
o índice de protecção exigidos para esta área.

PROJECTOS.

Fornecimento de todo tipo de material eléctrico para a área de construção 
Civil , que compreende edifícios , Armazéns e outros.

Postes de fibra



AÇUCAREIRA DE XINAVANEMPDCTerminal de Carvão 
da Matola

ALGUNS CLIENTES



TRABALHOS REALIZADOS

Fornecimentos de postes de madeira;

Fornecimento de material de média tensão, drop/out, para raios, fusiveis e transformadores;

Fornecimento de Automatic Voltage Regulators (AVRs);

Fornecimento de braços metálicos para iluminação pública;

Reparação de celas de média tensão em subestação de distribuição da EDM;
Fornecimento e montagem de celas de média tensão em subestação de distribuição da EDM;

Fornecimento de postes metálicos customizados;

Fornecimento de quadros eléctricos;

Execução de projectos de electrificação de sites de média e baixa tensão;

Execução completa de postos de transformação.



CONTACT US

Tel: +258 21 461 718/20
       +258 84 30 22 368

sales@engco.co.mz

mateus.tembe@engco.co.mz

Gestor Comercial
Mateus Tembe

AV. FPLM, N322
Maputo - Moçambique


