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Competência em Infraestruturas para Angola desde 1995
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A República de Angola faz parte do grupo de países afri-
canos emergentes que após décadas inquietas e tempos
extremamente difíceis alcançou paz e estabilidade.
Graças à colaboração tranquila de todos os grupos 
sociais do país, promovida por políticos responsáveis, 
tornou-se evidente abrir o caminho para um desenvol-
vimento sócio-económico sustentável, muito importante
para o povo angolano. Para o efeito, a riqueza do país 
em matérias-primas e recursos naturais é um fator
essencial de apoio. 

Como engenheiros consultores, fomos convidados em 1995 pelo Ministro dos Trans-
portes da República de Angola a participar na reconstrução da infraestrutura em
Angola. Apesar das ações de combate ainda ativas, analisámos vários projetos da 
linha férrea de Benguela e do sistema de transportes de Luanda e elaborámos planos 
de ação para a sua modernização técnica e respetiva gestão.

Após o Acordo de Paz de 2002, conseguimos, juntamente com os nossos parceiros 
angolanos, que a República Federal da Alemanha chegasse a um consenso mútuo
relativamente às dívidas antigas anteriores a 1990, para satisfação de todos os 
intervenientes. Desta forma, abriu-se o caminho para uma cooperação ativa entre os 
dois países. 

A nossa experiência obtida na reconstrução da Alemanha e as medidas realizadas na 
área da infraestrutura, após a reunifi cação com a antiga RDA, serviu também de base 
para a reconstrução e modernização das infraestruturas de Angola. 

Com o apoio dos nossos parceiros bancários alemães e a garantia dos créditos 
proporcionados pela República Federal da Alemanha, através do nosso modelo 
FAST TRACK EPPM (Engineering, Procurement, Project Management), apoiámos a 
curto prazo o Governo angolano e realizámos os primeiros projetos. Os padrões de
qualidade alemães aplicam-se em todos os nossos projetos e são muito apreciados 
pelos nossos clientes.

No âmbito dos nossos projetos de investimento e de infraestruturas, a formação pro-
fi ssional de jovens funcionários angolanos constitui também um objetivo muito impor-
tante que seguimos de modo constante e com sucesso. Além dos nossos contratos 
EPPM, fi scalizámos também o Controlo de Qualidade de empresas de construção 
oriundas da República Popular da China para garantir o cumprimento contratual das 
construções de estradas e pontes. Assim, foi possível reconstruir e modernizar o 
sistema de transportes de Angola de forma rápida e sustentável.

Iremos sempre apoiar os nossos parceiros angolanos a fi m de enfrentarmos futuros 
desafi os em conjunto, promovendo e assegurando, deste modo, melhores condições 
de vida e paz para o Povo Angolano e todo o Continente Africano.

Estamos juntos!

GAUFF ENGINEERING EM ANGOLA

Stefan Tavares Bollow
Diretor-Geral 

Helmut P. Gauff 
Presidente do Conselho Consultivo 
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ÁG
UA

SERVIÇOS
  Registo

  Cadastro

  Tratamento

  Armazenamento

  Recolha e redes

  Distribuição

  Deteção de fugas

  Estações de tratamento 
de águas residuais

  Eliminação e utilização 
de lamas de depuração

  Formação de pessoal 
técnico 

  Operação

  Gestão da água

A qualidade do abastecimento de água 
e dos sistemas de tratamento de águas 
residuais é decisiva para o desenvolvi-
mento e o futuro de uma região.

A GAUFF Engineering concebe e realiza 
projetos de abastecimento e de evacua-
ção de água que são efi cientes, fi áveis e 
protegem o ambiente.

Segundo uma resolução das Nações Unidas de 28 de Julho
de 2010, o direito a água potável constitui um direito humano. 
No entanto, a água potável contaminada continua a ser a causa 
principal da maioria das doenças. Embora cerca de 90 por cento 
da população mundial tenha acesso a água limpa, mais de mil 
milhões de pessoas em todo o mundo continuam a sofrer de 
escassez de água. Regiões que registam crescimento popula-
cional desproporcionado e um brusco crescimento económico 
precisam de sistemas funcionais de abastecimento de água e de 
eliminação de águas residuais. Uma planifi cação a longo prazo 
melhora as condições de vida e protege a saúde de todas as 
camadas populacionais.

Água, compromisso para a vida
Para a GAUFF Engineering, a área de competência „água“ é 
um „Compromisso para a Vida“. Com décadas de experiência
prática, planeamos e construímos sistemas de abastecimento 
de água e de eliminação de águas residuais para estruturas de 
povoamento rurais e urbanas e operamo-los em todo o mundo.

Projetos
Caracas, Libreville, Luanda e Ulan Bator:
capitais que na área da gestão de recursos hídricos apostam 
já hoje no know-how da GAUFF Engineering.

A ÁGUA É O NOSSO ELEMENTO

GAUFF Engineering
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As resoluções da Comunidade Mundial referentes ao Clean 
Development Mechanism (CDM), na área da energia, colocam 
em primeiro plano a produção de energia elétrica, com recur-
so a energias renováveis em harmonia com o Ambiente. A utili-
zação da força hídrica para a produção de energia foi desprezada 
durante anos, mas atualmente ocupa o lugar que merece. A nível 
mundial, a produção de energia através da força hídrica supera 
já a produção através de energia nuclear. Assim, tendo em conta 
normas ambientais e de segurança válidas a nível internacional, 
criamos a infraestrutura para a produção de energia limpa e abas-
tecimento estável.
 
Energia limpa – crescimento económico sustentável
A nossa gama de concepções energéticas é vasta e pode ser 
adaptada a cada caso individual. Além da força hídrica, também 
a energia eólica, o biogás e as instalações fotovoltaicas impul-
sionam um desenvolvimento ecologicamente equilibrado, no 
qual aplicamos, com grande empenho, a nossa larga experiência 
obtida durante décadas.

Projetos
A GAUFF Engineering realiza, por exemplo, centrais hidroelétricas 
de qualquer classe de potência. No Paquistão executámos proje-
tos para cinco centrais hidroelétricas de água fl uente, cada uma 
com cinco megawatts (MW), bem como a barragem de Akhori 
com uma potência de 600 MW. O nosso projeto da barragem de 
„Grand Poubara“ no Gabão fornece até 160 MW.

EN
ER

GI
A

SERVIÇOS
  Centrais hidroelétricas

  Energias renováveis

  Sistemas integrados ou 
individuais

  Condutas de transporte
e redes

  Certifi cados de emissões

COM PAIXÃO PELA ENERGIA LIMPA

A energia elétrica é o combustível para
o desenvolvimento sócio-económico
da nossa época. Por isso, é necessário
um fornecimento constante, estável
e adaptado às necessidades.

A GAUFF Engineering cria as condi-
ções básicas e promove a proteção de 
recursos limitados através de energias 
renováveis.

GAUFF Engineering
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CAMINHOS PARA O FUTURO

A garantia de uma mobilidade efi caz e sustentável constitui 
a base das sociedades modernas. Quer no caso de regiões 
urbanas ou rurais, aldeias ou metrópoles, as pessoas em todo 
o mundo tiram partido da construção de novas infraestruturas 
de transporte e da ampliação ou reabilitação das já existentes.

A mobilidade cria bem-estar
As infraestruturas de transporte criam as condições para o 
estabelecimento de mais empresas de produção e de prestação 
de serviços, aumentando a perspetiva de um maior crescimento 
económico. Precisamente para pessoas sediadas em regiões 
rurais, a construção e ampliação de vias de transporte abre 
portas para novos mercados e um nível de bem-estar mais 
elevado.

Projetos
Os nossos engenheiros são mundialmente considerados como 
especialistas na planifi cação e realização de exigentes projetos 
rodoviários e ferroviários. Entre outros trabalhos a nível mun-
dial, construímos nos últimos anos, somente nos dois países 
africanos Angola e Gabão, redes rodoviárias com mais de dois 
mil quilómetros de extensão. Em Uganda a GAUFF Engineering 
é responsável pela implementação de um porto trimodal no 
Lago Vitória.
A consultoria prestada ao Ministério dos Transportes Angolano, 
no âmbito de medidas de infraestrutura e desenvolvimento de 
vias de communicação e transportes, faz também parte das 
nossas referências.

Planos de desenvolvimento 
com análises detalhadas de 
todos os nós relevantes, redes 
rodoviárias ou ferroviárias com 
centenas de quilómetros de 
extensão, portos e aeroportos: 
Com a realização de projetos de
transporte de grandes dimen-
sões, a GAUFF Engineering liga 
já hoje os centros económicos
do amanhã.

TR
AN

SP
OR

TE
S

SERVIÇOS
  Construção, ampliação e 

reabilitação de estradas e 
pontes

  Linhas ferroviárias

  Portos e aeroportos

  Planos de desenvolvimento 
de vias de comunicação e 
transportes

  Tecnologia e gestão de 
transportes

  Manutenção rodoviária

  Formação e aperfeiçoa-
mento profi ssional
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Exemplo: Projetos EPPM em comparação com o desenvolvimento clássico de projetos

Devido à nossa excelente reputação junto de bancos e da
classe política, conseguimos obter meios financeiros com
excelentes condições. Os nossos especialistas acompanham
os projetos dos nossos clientes a partir do início, desde a
consultoria, passando pela pré-estruturação, a obtenção de
ofertas de fi nanciamento, até à garantia de créditos. Tal permite 
um fi nanciamento adequado para a realização dos seus projetos.

Otimização de recursos fi nanceiros 
Oferecemos parceria aos nossos clientes em todas as 
questões relacionadas com o financiamento e as dispo-
sições contratuais. O nosso acompanhamento vai desde
a integração contratual de empresas parceiras (p. ex.
construtoras e sub-contratadas), passando pela gestão de 
cash-fl ow, até ao controlo de custos.

Elevada efi ciência graças à estratégia „one-stop“
Projetos de infraestrutura de grandes dimensões exigem 
um investimento considerável em termos de planificação, 
técnica e organização, especialmente por parte da contra-
tante. O nosso modelo EPPM (EPPM = Engineering, Procure-
ment, Project Management) reúne sob uma só égide um
grande número de serviços inerentes a um projeto de grandes

dimensões, permitindo a sua realização com uma enorme
economia de tempo, comparado com as vias de projeto
clássicas. Quanto mais rápido um projeto for concretizado,
mais cedo se podem obter, através dos proveitos a ele 
associados (p. ex. através da colocação em funcionamento 
antecipada de um sistema de abastecimento de água), receitas 
ou outras vantagens económicas e sociais.

UM FINANCIAMENTO SEGURO
 É O CAMINHO PARA O SUCESSO FI

NA
NC

IA
M

EN
TO

Uma das condições essenciais para o 
êxito dos projetos é a disponibilidade de 
meios fi nanceiros sufi cientes.

Para garantir estes meios, a GAUFF 
Engineering trabalha com bancos e 
seguradoras de crédito à exportação de 
renome mundial, garantindo fi nancia-
mentos adequados.

O nosso modelo EPPM não só garante 
segurança em termos contratuais e 
fi nanceiros, como também permite que 
os seus projetos possam ser realizados 
mais rapidamente.

SERVIÇOS
  Apoio na procura de 

parceiros fi nanceiros

  Consultoria em 
negociações

  Cobertura de riscos de 
fi nanciamento

  Gestão de contratos

EPPM FAST TRACK

Desenvolvimento clássico de projetos

3 0  m e s e s  d e  a v a n ç o

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Preparação do projeto

Planeamento e concurso

Fase de construção

Operação

Operação

Fase de construção

Planeamento e concurso

Preparação do projeto
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EXATIDÃO E ADEQUAÇÃO

Os serviços de consultoria e as soluções 
completas na aquisição de material e na 
gestão de projetos garantem aos nossos 
clientes as melhores condições para a 
realização dos seus planos. 

Assim, é garantido que todos os produtos 
e prestações de serviço relacionados com 
os projetos se encaixem corretamente.

Atualmente, o procurement profi ssional integra uma vasta gama de 
serviços adicionais, aliados às medidas tradicionais de aquisi-
ção e fornecimento. A fi nalidade é assegurar a qualidade e  
custos, bem como efetuar o controlo. Isso vai desde o ajuste
dos documentos de concurso, passando pela aprovação dos 
equipamentos na fábrica até à formação de pessoal especiali-
zado na utilização dos equipamentos. A GAUFF Engineering 
presta serviços de procurement por módulos individuais, pacote
completo e, combinados entre si, em qualquer gama de serviços 
pretendida.

Efi ciência graças à estreita rede de interação
Da conjugação de serviços de procurement e tarefas na
gestão do projeto resultam novas sinergias. Os contratos
EPPM simplificam a sincronização entre os parceiros do
projeto, o que também vai simplificar a sua supervisão. Já
na fase de preparação de um projeto estaremos a seu lado
para estabelecer uma relação equilibrada entre a prestação

dos serviços e a supervisão dos mesmos durante a sua
realização. 

O nosso portefólio também integra a formação de pessoal
técnico especializado. Após a realização dos nossos projetos
de infraestrutura, fi ca assim garantida, a longo prazo, a operação
estável e isenta de perturbações.

Processo de gestão do projeto
Início do projeto Fim do projeto

Empreitada Planos detalhados do projeto Dissolvida a 
organização 
do projeto

Finalidade 
do projeto 
alcançada

Iniciação Conclusão Fase posterior 
ao projetoExecução & Supervisão

Planeamento

Procurem
ent                                       

     

    
   

   
   

  E
ng

in
ee

rin
g

Project Management

Financing

Procurement
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EPAL - QUILONGA 1&2

PORTO AMBOIM

RUAS DA CIDADE 
DE NEGAGE

NEGAGE - 
31 DE JANEIRO

RUAS DA CIDADE 
DE UÍGE

UÍGE – 
MAQUELA DO ZOMBO

CAXITO - N‘ZETO – 
M‘BANZA-CONGO

RUAS DA CIDADE 
DE CAXITO

LIVRO BRANCO 
DE ANGOLA

EPAL – FASE 2

KIFANGONDO – 
NEGAGE

EPAL – FASE 1

SUMBE – QUIBALA
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OS NOSSOS PROJECTOS

Sucursal

Referência

Fronteira internacional

Rio

Fronteira provincial

Estradas

Projecto de construção 

de estrada da 

GAUFF Engineering

1

Água

Águas residuais

Energia

LUBANGO

KWANZA SUL
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M‘BANZA-CONGO – 
NÓQUI

Financiamento

Transportes
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PROJECTOS DESDE 2017

MOÇÂMEDES 20

Serviços de consultoria e engenharia,
aquisição de material, gestão de projetos 
e execução de contratos, bem como
fi scalização de obras e formação:
A GAUFF Engineering acompanha-o em 
cada fase de um projeto.

Desde o planeamento até ao acom-
panhamento da obra, fiscalização e 
receção, somos um parceiro fi ável e leal,
assegurando a mobilidade e o abaste-
cimento de vastas regiões. A nossa 
fi losofi a empresarial vai mais além do 
âmbito clássico de prestação de ser-
viços de engenharia e compreende 
propostas de serviços adicionais que 
vão desde a aquisição de material, 
execução de contratos e fi scalização 
de projetos até à formação de pessoal 
técnico especializado.
Mediante um fi nanciamento adequado, 
proporcionamos uma rápida realização 
do seu projeto. Designamos esta forma 
integrada de processamento e controlo 
de projetos como EPPM (Engineering, 
Procurement, Project Management) 

•  Água
•  Águas residuais
•  Energia
•  Transportes
•  Financiamento

Com o nosso know-how técnico e a 
nossa longa experiência na realização 
de projetos de infraestrutura a nível 
mundial, fazemos com que os seus 
projetos também se tornem realidade.

COMPETÊNCIA EM INFRAESTRUTURAS



www.gauff.net www.gauff.net

05
-2

01
9

Reabilitação da rede rodoviária   
Fiscalização de obras de N‘Zeto – M’Banza-
Congo (Contrato EPPM, fi nanciamento no 
âmbito do programa de crédito alemão)
Fiscalização de obras de Uíge – Maquela do 
Zombo

Livro branco da política de transportes em 
Angola 

Fundação da Iniciativa Económica Alemã-
Angolana (DAWI e.V.) 

Início do desempenho social pela Fundação 
GAUFF para os lares de acolhimento de 
crianças de Uíge e M’Banza Congo

Contrato para fi scalização de obras da 
reabilitação no Kwanza Sul

Contrato de planeamento para abastecimento 
de água a Porto Amboim

Estudos para construção de um número 
elevado de mini-hídricas

Contrato EPPM para a melhoria do abaste-
cimento de água a Lubango (90 milhões de 
EUR, fi nanciamento no âmbito do programa 
de crédito alemão)

GAUFF há 20 anos em Angola

 

Reabilitação da estrada Cuchi - Cutato (54km) 
e da estrada Cariango - Mussende (34km); 
Planeamento e Construção

Reabilitação da estrada Cuangar – Calai – 
Dirico (258 km), Planeamento e Construção 

São estabelecidos os primeiros contactos 
com Angola 

Estudos para ampliação da infra-estrutura 
ferroviária em Angola (CFB, CFL e CFM)

Conclusão do Acordo de Paz  
Participação no Consórcio do 
„Estudo Angoferro”                                 

Negociações sobre a cooperação bilate-
ral entre Angola e a República Federal da 
Alemanha necessária para a reconstrução 
nacional

Reorganização e início do desenvolvimento 
agrícola 
Contrato EPPM para a reabilitação da estrada 
de Sumbe – Quibala (82 milhões de EUR, 
fi nanciamento no âmbito do programa de 
crédito alemão)                                                        

Ampliação do abastecimento de água à 
capital angolana, Luanda 
Contrato EPPM EPAL - Fase I (50 milhões de 
EUR, fi nanciamento no âmbito do programa 
de crédito alemão)

Ampliação da rede rodoviária no norte 
de Angola por empresas de construção 
chinesas  
Contrato para fi scalização de obras da 
reabilitação da estrada de Kifangondo – 
Negage (371 km)       

Continuação da ampliação do abasteci-
mento de água a Luanda 
Contrato EPPM EPAL - Fase II

Estudo sobre medidas de ajuda imediata 
para a melhoria da infra-estrutura das vias de 
comunicação e de transporte em Luanda 
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GAUFF GmbH & Co. Engineering KG

Headquarter 
Passauer Str. 7 
90480 Nuremberg | Germany
+49 911 42465-0 | gauff -nue@gauff .net

Rua do Laboratório de Engenharia, s/n°
Pavilhão Principal LEA - 1° Andar
Luanda | Angola
+244 (222) 358 406 | gauff -lad@gauff .net
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