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A TRANSINVESTE CONSTRUÇÕES ANGOLA

Empresa de direito e capital 100% angolano, constituída 
em Luanda em Agosto de 2013, está vocacionada para 
a realização de todo o tipo de empreitadas e serviços 
associados à construção civil. Dispondo de um amplo 
conjunto de valências técnicas e de larga experiência 
neste mercado, está capacitada para abordar qualquer 
tipo de actividade no sector da construção civil e obras 
públicas, desde os estudos técnico-económicos de 
viabilidade dos diferentes projectos e realização dos 
projectos de arquitectura e especialidades, à construção 
e manutenção.

A sua principal área de acção insere-se no âmbito 
da construção civil e obras públicas, com especial 
destaque para a construção de todo o tipo de edifícios: 
habitacionais; escritórios; escolares; hospitalares; 
hoteleiros; industriais.

Está também capacitada no âmbito das infraestruturas 
urbanas, hidráulicas, rodoviárias e parques industriais, 
entre outras, independentemente da sua natureza, 
dimensão e sofisticação tecnológica, em particular no 
domínio das infraestruturas de obras públicas, como:

Equipamento urbano –– escolas, parques desportivos, 
piscinas públicas, casas de repouso, clínicas, centros 
de saúde e hospitais, tribunais, edifícios públicos em 
geral;

Infraestruturas urbanas –– arruamentos, parques 
de estacionamento, parques e jardins, redes de 
abastecimento de água e saneamento;

Infraestruturas rodoviárias –– estradas, arruamentos;

Parques industriais.

TRANSINVESTE CONSTRUÇÕES ANGOLA

A law firm and 100% Angolan capital, incorporated in 
Luanda in August 2013, is dedicated to the realization 
of all kinds of works and services associated with civil 
construction. With a wide range of technical expertise 
and extensive experience in this market, it is able to 
tackle any type of activity in the civil construction and 
public works sector, from technical feasibility studies of 
the different projects and architectural and specialties, 
construction and maintenance.

Its main area of action falls within the scope of civil 
construction and public works, with special emphasis 
on the construction of all types of buildings: housing; 
offices; schools; hospitals; hoteliers; industries.

It is also qualified in the field of urban, hydraulic, road 
and industrial infrastructure, among others, regardless 
of their nature, size and technological sophistication, 
in particular in the field of public works infrastructure, 
such as:

Urban equipment –– schools, sports parks, public 
swimming pools, rest homes, clinics, health centers 
and hospitals, courts, public buildings in general;

Urban infrastructures –– streets, car parks, parks and 
gardens, water supply and sanitation networks;

Road infrastructures –– roads, streets;

Industrial parks.







OBRA • JOB -  Duas Igrejas na Via Expressa – em execução 

                   - Two Churches on the Express Route – Implementation Stage

CLIENTE • CLIENT - José Trindade dos Santos





OBRA • JOB - Discoteca Lip Club - Disc Club Lip Club

CLIENTE • CLIENT - Edson Camilo Boal Sachuma



OBRA • JOB - Supermercado Poupa Lá – Bié - Supermarket  Poupa Lá – Bié

CLIENTE • CLIENT - Ministério do Comércio/MSTR - MINISTRY OF COMMERCE / MSTR



OBRA • JOB -  Aeroporto do Bié - recuperação exterior da Torre de Controle 

                   - Airport of Bié - Exterior Recovery of The Control Tower

CLIENTE • CLIENT - Governo Provincial do Bié - Provincial Government of Bié





OBRA • JOB - Escola Kuito-Bié - Kuito-Bié School

CLIENTE • CLIENT - Governo Provincial do Kuito-Bié - Provincial Government of Kuito-Bié



OBRA • JOB - Construção de 12 casas sociais no Kuito-Bié - Construction of 12 Social Houses In Kuito-Bié

CLIENTE • CLIENT - Governo Provincial / MSTR - Provincial Government / MSTR



OBRA • JOB -  Construção de 693 apartamentos sociais no Kuito-Bié 

                   - Construction of 693 Social Apartments in Kuito-Bié

CLIENTE • CLIENT - KORA Angola



ACTIVIDADE NO MUNDO

A TRANSINVESTE, tem já no seu currículo obras 
realizadas em diversos pontos do globo, onde 
se tem procurado destacar pela qualidade dos 
trabalhos realizados. 

Está neste momento envolvida num processo 
vigoroso de internacionalização para outros 
mercados, mercê da atenção e cuidado com que 
analisa as diferentes oportunidades num mercado 
da construção cada vez mais global.

ACTIVITY IN THE WORLD

TRANSINVESTE has already in its curriculum 
works carried out in several parts of the globe, 
where it has been sought to highlight the quality of 
the work done.

It is currently engaged in a vigorous process of 
internationalization for other markets, thanks to 
the attention and care with which it analyzes the 
different opportunities in an increasingly global 
construction market.







OBRA • JOB - Complexo Habitacional de S. João - Habitational Complex of S. João
CLIENTE • CLIENT - Dharma
LOCALIZAÇÃO • LOCATION - Porto - Portugal
DESCRIÇÃO • DESCRIPTION - Obra em regime de chave na mão, em que a 
Transinveste adoptou o projecto inicial para a estrutura de betão tipo laminar
Key in hand arrangements in which Transinveste has adopted the initial project for 
laminar concrete structure



OBRA • JOB - Edifício Largo das Palmeiras - Largo Das Palmeiras Building
CLIENTE • CLIENT - Urbantown, WRE
LOCALIZAÇÃO • LOCATION - Esmoriz - Portugal
DESCRIÇÃO • DESCRIPTION - Obra em regime de chave na mão, em que a Transinveste 
adoptou o projecto inicial para a estrutura de betão tipo laminar
Key in hand arrangements in which Transinveste has adopted the initial project for 
laminar concrete structure





OBRA • JOB - ALEA

CLIENTE • CLIENT - ALEA

LOCALIZAÇÃO • LOCATION - Matosinhos - Portugal

DESCRIÇÃO • DESCRIPTION - Obra em regime de chave na mão, em que a 

Transinveste adaptou o projecto inicial para a estrutura de betão tipo laminar  
Key in hand arrangements in which Transinveste has adopted the initial 
project for laminar concrete structure



OBRA • JOB - Sede Ferreira S.A. Construções - HQ of Ferreira S.A. Constructions 
CLIENTE • CLIENT - Ferreira S.A.
LOCALIZAÇÃO • LOCATION - Portugal
DESCRIÇÃO • DESCRIPTION - Obra em regime de chave na mão, em que a Transinveste 
adoptou o projecto inicial para a estrutura de betão tipo laminar
Key in hand arrangements in which Transinveste has adopted the initial project for 
laminar concrete structure





OBRA • JOB - Central Eléctrica, Saint-Pierre et Miclon - Power Plant, Saint-Pierre et Miclon

CLIENTE • CLIENT - Roger Helene

LOCALIZAÇÃO • LOCATION - Canadá

DESCRIÇÃO • DESCRIPTION - Estrutura em betão armado tipo laminar  

                                           - Structure in reinforced concrete laminar type
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