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A TOPOGIS, LDA é uma empresa de sociedade Angolana de prestação de Serviços, Formação e Consultoria em Geotecnologias (Topografia,
Cartografia, Sistemas de Informação Geográfica, Fotogrametria e Detecção Remota).

A nossa equipa de trabalho é formada por profissionais das áreas de Engenahria Geográfica, Topografia, Civil, contabilistas, designers e
técnicos em tecnologias de informação com vasta experiência em ferramentas e softwares garantindo assim o cumprimento dos serviços
prestados.
Visão
Ser uma empresa de Geotecnologias 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?



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

Topografia

John Pinheiro



Cliente:  ESA
Trabalho: Levantamento Topográfico
Ano: 2018
Troço / Kifica - Luanda
Objectivo: Levantamento topográfico para traçado
geométrico da via

Cliente:  NOVA CIMANGOLA
Trabalho:  Volumetria
Ano: 2018
Nova Cimangola - Luanda
Objectivo: Medições para cálculo de volume de pilhas



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

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



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

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



Cliente:  AEROVIA
Trabalho: Levantamento Topográfico
Ano: 2015
Troço: Cajabão – Bimbe-Kupassi / Huambo
Objectivo: Levantamento topográfico para traçado
rodoviário.

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



Cliente:  Geoseno
Trabalho: Georreferenciação de Imóveis Urbanos 
Ano: 2018
Projecto: AGT - IPU
Localidade: Província de Luanda
Objectivo: Georreferenciação / Vectorização de imóveis urbanos do Município de Luanda para a 
cobrança de Imposto Predial Urbano.



Cliente:  Projecto de Pesquisa interno
Trabalho: Produção cartográfica do polo do Okavango
Ano: 2018
Localidade: Okavango / Moxico
Objectivo: Gerar mapas temáticos diversos para o auxílio de estudos e como material de apoio a trabalhos no polo de 
desenvolvimento do Okavango.



Cliente:  Eucalitus
Trabalho: Produção cartográfica de Parques Nacional do Mayombe e da Kameia para o apoio aos relatórios do 
projecto
Ano: 2018
Projecto: Ministério do Ambiente, Reforço da Capacidade do Governo de Angola no combate ao tráfico illegal de vida
Selvagem focado nas províncias de Cabinda e Moxico
Localidade: Parques Nacional da Cameia (Moxico) e do Mayombe (Cabinda)
Objectivo: Produção de mapas temáticos para estudos .



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

PRODUTOS TOPOGIS

Alan Cohen



Produto:  Curso de SIG com QGIS
Contem 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 pala TOPOGIS nos cursos
presenciais

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



Produto:  Livro do AutoCAD Civil 3D
Primeiro livro (guia) Angolano que ensina como conceber
diveros projectos de infraestruturas 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 no mercano nacional e 
estrangeiro.



MANUAIS



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

FORMAÇÃO



Formação na topogis
Local: TOPOGIS, Lda
Ano: 2018
Curso: Projecção de Levantamento Topográfico e Projecto de 
Estrada
Objectivo: Dominar ferrametas moderna para traçado
Geométrico de vias de comunicação.

Formação na TOPOGIS
Local: TOPOGIS
Ano: 2018
Curso: Base de Dados e Sistemas de Gestão de Base de 
Dados
Objectivo: Compreender os conceitos de modelagem, 
projecto de Administração de Base de Dados, dominar a 
linguagem de programação Sql no Mysql e construir um 
Sistema de Gestão no Microsoft Access



Formação na topogis
Local: TOPOGIS, Lda
Ano: 2018
Curso: Croquis de Localização
Objectivo: Usar ferramentas como o Google Earth, PlexEarth, 
Civil 3D e outros softwares e dispositivos modernos para a 
concepção de Croquis de Localização.

Formação na TOPOGIS
Local: TOPOGIS
Ano: 2018
Curso: Topografia
Objectivo: Aprender a trabalhar com equipamentos
topogeodésico modernos em campo e processor dados em
gabinete usando um software próprio de Topografia



Se você pode
sonhar, você pode
fazer.

Eventos



PAPOT 2014 –UAN, FACULDADE DE CIÊNCIAS

PAPOT – Palestra de apresentação de produtos da TOPOGIS, apresentado na faculdade de ciências onde se
fiszeram 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.



EXPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA - IGCA

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 empresas privadas, além da exposição de 
equipamentos topogeodésicos e produtos cartográficos, houve uma sessão de palestras destinados aos 
estudantes apresentado 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 CRIADORNO CCTA

Feira organizado 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 é a vencedora na categoria “empresas.



Obrigado
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