
Desenvolvimento de infraestruturas



Concepção, fornecimento, montagem e formação de pessoal em projectos de infra-

estruturas nos seguintes sectores: energia, saúde, água e segurança electrónica..

Projectos financiados pela Espanha e/ou agências de financiamento 

multilaterais. 

Fornecimento de bens de capital: equipamento eléctrico, equipamento 

fotovoltaico, equipamento médico, equipamento de purificação de água, 

etc. 

Somos um agrupamento de empresas espanholas e angolanas com um núcleo de 

accionistas de referência que se mantém em todas elas 

Sectores de actividade



Técnicos especializados em :

- Subestações de média tensão (até 60 kV),

- Iluminação pública standard e autónoma (fotovoltaica),

- Parques solares até 5 MVA,

- Redes de distribuição e electrificação rural. 

Energia

Torre de saída em Menongue, Angola Iluminação pública fotovoltaica em Malanje, Angola Painéis fotovoltaicos unidade de abastecimento de 

água Kwanza-Norte, Angola



Energia – estações eléctricas

Central termoeléctrica de 42 MVA em barcaça em 

Caxito Angola

Células de protecção em Matala, Angola

Vista da barcaça no porto de Luanda, Angola Transformador em Cambambe, Angola.

Conexões de amargar em N'Dalatando, Angola
Estação transformadora no Catete Angola



Energia - Fotovoltaicos  

Parque fotovoltaico vedado e iluminado em Vassala, 

Mauritânia

Central eléctrica solar híbrida em Male, Mauritânia Baterias para centrais eléctricas híbridas em Ain Taya, 

Mauritânia

Painéis fotovoltaicos para uma estação de 

purificação de água em Fazil, Angola

Espaço para bateria para central eléctrica híbrida. 

Angola

Testes de arranque em Aïn Taya, Mauritânia.



Energia – Linhas de distribuição rurais

Montagem de transformador de ar em Dondo, 

Kwanza Norte de Angola Fim da linha em Cambambe, Angola

Linha de distribuição em Luena, Angola Linha de abastecimento da Sonangol em Benguela, 

Angola

Manutenção da linha de distribuição em Lumeje , 

Angola

Torre da linha de distribuição em Lucapa, Angola



Energia - Iluminação pública

Montagem de iluminação pública fotovoltaica em Cambambe Iluminação pública em Viana Angola

Iluminação de rua em Luanda, AngolaInstalação de iluminação pública em Lubango, 

Angola

Iluminação pública fotovoltaica no Cunene, Angola

Iluminação pública fotovoltaica em Luanda, Angola



Equipo humano com sólida experiência no sector da saúde. 

- Reabilitação de hospitais 

- Fornecimento e montagem de centros médicos 

- Fornecimento instalações laboratoriais 

- Formação 

Saúde

Rehabilitation, équipement et montage hôpital général de Luena, Angola



Saúde – Fornecimento e reabilitação de hospitais

Cozinhas

Salas de operações Infantário Unidades de radiologia

Unidade de Cuidados Intensivos
laboratórios



Sistemas de purificação de água rural 

(captação, purificação, bombagem e distribuição de água; entre 5 e 200m3/h.) 

Fonte de energia e abastecimento de água por meio de um sistema auxiliar fotovoltaico. 

.

ÁGUA- Purificação da água

Unidades de potabilização em contentores na loja do Huambo, Angola Sistemas de filtragem em áreas isoladas. Angola



Água – Sistemas de água potável

Estação de Potabilização com abastecimento fotovoltaico 

em Qunizau. Zaire, Angola

Inauguração de um sistema de purificação de água no 

Huambo, Angola

5m3/h unidade de purificação de água em Chipipa, 

Angola

Reservatório de água no Parque Nacional de Kissama, 

Angola

Unidade de purificação de água com fornecimento de 

energia solar no Parque Nacional da Cameia, Angola

Armazenamento e purificação da água no Lobito, Angola



- Infra-estruturas críticas (prisões, aeroportos, subestações eléctricas, etc.)

- Instalações militares (quartéis, armazéns de pó, postos fronteiriços, etc.)

- Fornecimento de equipamento para implantação rápida

- Instalações submarinas, gasodutos e oleodutos

- ATEX (à prova de explosão ou intrinsecamente seguro): refinarias, poços de petróleo e gás, etc.

- Outros 

Segurança - Perimetral

Vedação de segurança num posto 

fronteiriço
Protecção perimetral numa unidade solar em Ciudad Real, Espanha



Segurança - Perimetral

Câmara térmica central Câmara de vigilância em Luanda, Angola

Vedação de Protecção do Aeroporto do Huambo, Angola

Montagem de vedações de segurança

Esgrima eléctrica em N'Dalatando, AngolaBarreiras perimetrais em Catete, Angola 



.- Projectos chave na mão para estações de bombagem

Outros canais de negócios

Concepção, fornecimento e montagem de uma estação de bombagem para SONANGOL e outra para PUMANGOL em Luanda e 

Benguela, Angola.


