


A TOPOGIS, LDA é uma empresa de sociedade Angolana que actua nas áreas de Topografia, Formação, SIG, 
Cartografia,  Consultoria, Projectos de especialidade. 
  
A nossa equipa de trabalho é formada por profissionais das áreas de Engenahria Geográfica, Arquitectura, contabilistas,designers 
com vasta experiência em ferramentas e softwares garantindo assim o cumprimento dos serviços prestados. 
 
Visão 
Ser uma empresa de Topografia e Sistema de Informação Geográfica de reconhecimento e referência nacional no 
desenvolvimento e implementação de Soluções em Tecnologia Geoespacial e da Informação. 
 
Missão 
Prover produtos e soluções em Tecnologia da Informação aos nossos usúarios, utilizando a mais completa Tecnologia 
Geoespacial, assegurando a eficácia de seus projectos. 

QUEM SOMOS? 

Se quiser sobreviver e ser feliz, 
você precisa treinar, trabalhar e 
viver em equipe. 

Augusto Cury 

https://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/


Jamais perca seu 
Propósito de vista! 
Ele é o Oxigênio 
que mantem sua 
Fé e Sonhos 
VIVOS. 

TOPOGRAFIA 

John Pinheiro 



Cliente:  GEOLAB 
Trabalho: volumetria 
Ano: 2015 
Kilamosso / Uíge 
Objectivo: Controlo dos movimentos de terra 
nos empréstimos da Centralidade do Kilamosso. 

Cliente:  BDM 
Trabalho:  Poligonal 
Ano: 2016 
Kuima-Kusse / Huambo-Huíla 
Objectivo: Levantamento e cálculo da poligonal 
pelo método estático para posterior projecto. 



Cliente: FERBORGAR 
Trabalho: Implantação 
Ano: 2015 
Maianga / Luanda 
Objectivo: Implantação das fundações do 
edifício  

Cliente: GEOLAB 
Trabalho: Implantação 
Ano: 2015 
Kilamosso / Uíge 
Objectivo: Implantação do eixo das ruas da 
centralidade do Uíge. 

 



Cliente: GEOLAB 
Trabalho: Monitoramento 
Ano: 2015 
Mainga / Luanda 
Objectivo: Controlo dos movimentos horizontais 
e verticais ao longo da edificação do prédio 

Cliente: FUNDO RODOVIÁRIO 
Trabalho: Patologias 
Ano: 2016 
Catete - Mazozo / Luanda 
Objectivo: Levantamento de patologias 
rodoviária para posterior intervenção 



Cliente: GEOLAB 
Trabalho: Monitoramento 
Ano: 2015 
Maianga / Luanda 
Objectivo: Controlo dos movimentos horizontais 
e verticais ao longo da edificação do prédio. 

Cliente: Terrapark 
Trabalho: Levantamento topográfico 
Ano: 2016 
Benfica/ Luanda 
Objectivo: Levantamento topográfico para 
projecto Urbano. 



O Sucesso 
acontece 
quando a 
oportunidade 
te Encontra 
Trabalhando. 

Cartografia 
e SIG 

John Pinheiro 



Mapa turístico do município de Luanda 
Tipos: Impresso e web em mapastopogis-ao.com 
Público alvo: estudantes, turistas, investigadores 
e investidores. 
 
Obs: Pode ser customizado (refeito) para 
medidas superiores ex. 2*2 m para paredes 

 

Mapa de parede Angola (Divisão política-
administrativa) 
Tipos: Impresso . 
tamanho : 840*1000 mm 
Público alvo: Escolas, centros de investigação, 
empresas pública e privadas. 
 
Obs: Pode ser customizado (editado conforme 
necessidade da instituição) 
 
 
 



Mapa de mesa – Quadradinho (Africa – Divisão 
política administrativa) 
Tipos: Impresso  
Tamanho: 410*410 mm 
Público alvo: Escolas, alunos, centros de 
investigação, empresas pública e privadas. 

 

Mapa de mesa – Quadradinho (Angola – 
Distribuição sóciocultural / Etnias) 
Tipos: Impresso  
Tamanho: 410*410 mm 
Público alvo: Escolas, alunos centros de 
investigação, empresas pública e privadas. 



Mapa de mesa – Quadradinho (Angola – 
Divisão política administrativa) 
Tipos: Impresso tamanho 350*350 mm 
Público alvo: Escolas, alunos, centros de 
investigação, empresas pública e privadas. 

 

Mapa de Parede –  (África – Divisão política 
administrativa) 
Tipos: Impresso  
Tamanho: 840*840 mm 
Público alvo: Escolas, alunos, centros de 
investigação, empresas pública e privadas 



Mapa Gigante – Roteiro São Silvestre 
Tipos: Impresso  
Tamanho: 2*2 m 
Cliente: Sala operativa do comando provincial de 
Luanda 
Público alvo: Técnicos da polícia, Público no 
geral 

 

Kit Conhecer Angola –  para mesa  
Tipos: Impresso  
Tamanho:  Vários 
Público alvo: Escolas do ensino primário e 
secundário alunos, encarregados de educação. 
 
Obs: As folhas de actividades  devem ser usadas 
para dominar a geografia, história e economia de 
Angola, África e o mundo. 



Cliente: Público 
Trabalho: Disponiblização de mapas turísticos via 
internet 
Concepção de Sistemas de informação 
Geográfica para empresas público e privadas 
Use este mapa web gratuitamente em 
mapastopogis-ao.com. 

Cliente: Diversos 
Trabalho: Croquis de Localização 
Obs: Concebemos croquis de localização para 
direito de superfície, legalização de água potável, 
projectos de Engenharia e arquitectura, 
legalização de energia eléctrica e outros fins. 



Concentre-se no 
que está buscando e 
não no que está 
deixando para trás. 

PRODUTOS 

TOPOGIS 

Alan Cohen 



Produto:  Curso de SIG com QGIS 
Contém material suficiente para aprender a criar 
um Sistema de Informação geográfica. A 
mencionar: vídeo aulas, manuais em PDF, Bandas 
desenhadas e material para práticas. 
 
Obs: Este material também é usado pela 
TOPOGIS nos cursos presenciais. 

Produto: Curso de Croquis de localização. 
O foco da aprendizagem é acompanhando a 
vídeo aula princiapal, contém outros materiais de 
apoio em PDF e templates para a concepção do 
trabalho. 
 
Obs: Este material também é usado pela 
TOPOGIS nos cursos presenciais 



Produto:  Livro do AutoCAD Civil 3D 
Primeiro livro (guia) Angolano que ensina como 
conceber diveros projectos de infraestruturas 
civil usando o AutoCAD Civil 3D. Ideal para 
projectistas Civis, Arquitectos,, Engenheiros 
Geógrafos, Topógrafos e outros especialistas de 
áreas relacionadas. 

Produto:  Revista TOPOGIS 
Revistas de Geociências e Geoengenharias 
cujos artigos são escritos por diversos 
especialistas do mercano nacional e estrangeiro. 



MANUAIS 



Vendas online 

Mapas, Livros, vídeo aulas e outros produtos 
TOPOGIS. 

Adquira os nossos produtos em  
http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online 
Pagamento pelo multicaixa e envia em anexo o 
comprovativo de pagamento.  
 
Para grandes quantidades e entregas entrar em 
contacto. 

http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online
http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online
http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online
http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online
http://www.mapastopogis-ao.com/loja-online


Você não pode 
ensinar nada a 
um homem: você 
pode apenas 
ensina-lo a 
encontrar a 
resposta dentro 
dele mesmo. 

FORMAÇÃO 



Formação no local de trabalho 
Local: Aerovia 
Ano: 2016 
Curso: Levantamento  topográfico e traçado de 
estradas 
Objectivo: formar os técnicos da instituição de 
formas a poderem dar respostas as necessidades 
em projectos de engenharia 

 

Formação na TOPOGIS 
Local: TOPOGIS 
Ano: 2016 
Curso: Sistemas de Informação Geográfica 
Objectivo: Formação de estudantes de várias 
universidades e institutos médios de formas a 
prepararem-se para o mercado de emprego 



Formação na topogis 
Local: TOPOGIS, Lda 
Ano: 2015 
Curso: Topografia (Campo Gabinete) 
Objectivo: dominar a estação total e nível e 
efectuar o processamento dos dados em gabinte 
usando um software topográfico. 

Formação na TOPOGIS 
Local: TOPOGIS 
Ano: 2015 
Curso: Sistemas de Informação Geográfica, 
Topografia, Loteamentos 
Objectivo: Formação de Técnicos do Comando 
Geral da Polícia Nacional 



Se você pode 
sonhar, você 
pode fazer. 

Eventos 



MINIWORKSHOP 

Miniworkshop organizado pela TOPOGIS  para os estudantes finalistas do ano de 2014 
da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto cujo foco principal era 
transminitir informação sobre os métodos  modernos de concepção de mapas temáticos 
desde trabalhos de colecta de dados em campo, aquisição de imagens de satélites e 
fotografias aéreas ao  geoprocessamento das informações  resultando na apresentação 
de mapas. 
 



PAPOT 2014 

PAPOT – Palestra de apresentação de produtos da TOPOGIS, apresentado na faculdade 
de ciências onde se fizeram presentes reitores, chefes de departamentos, directores de 
empresas privadas e públicas , estudantes e outros convidados, os produtos foram 
apresentados por diversos especialistas do mercado Angolano ligados as áres de 
Engenharia Geográfica e Civil e outros. 



Semana Eng. Geográfica 

Semana da Engenharia Geográfica sendo marcado como as Iª Jornadas cientificas da 
Engenharia Geográfica com suporte da TOPOGIS cujo foco principal foi a apresentação 
de temas diversos ao longo de uma semana com o lema: produção e divulgação de 
informação geoespacial para um desenvovimento sustentável. 
 



Exposição topográfica 

Exposição topográfica organizado pelos alunos finalistas do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola 
(Escola de topografia) do ano 2016 com o suporte do IGCA e algumas mepresas privadas, além da 
exposição de equipamentos topogeodésicos e produtos cartográficos, houve uma sessão de palestras 
destinados aos estudantes apresntado por vários especialistas na matéria. 
 
A TOPOGIS fez uma apresentação sobre ``TOPOGRAFIA e SIG” lado a lado cujo prelector foi o nosso 
Director Geral. 
 



Feira do inventor e criador 

Feira organizada pelo Ministério da ciência e 
tecnologia onde foram apresentados diversos 
projectos, o evento do ano 2015 onde fomos os 
vencedores na cateria empresa aconteceu no 
CCTA (Centro de conferências de Talatona). 
 

A empresa TOPOGIS foi a vencedora na 
categoria “empresas. 



 Obrigado 


