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LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
INTEGRADOS

www.ltiangola.com
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+ 12 Anos

1.8 milhões

+ 1.700

30 mil m2

+ 500
No ramo da Logística Nacional

De m2 em Porto Seco

Equipamentos

Armazém coberto em Luanda

Veículos Pesados
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A EMPRESA

LTI - Logística e Transportes Integrados, Lda., integrada no Grupo MPCP – Management, Participações, Consultoria & Promoção 
de Negócios, Lda., é uma empresa de direito angolano, e foi criada em 2008 para responder aos desafios com que se confrontava 
a ESA – Engineering Services Angola, Lda., (empresa associada de construção civil e obras públicas), na área de transporte de 
materiais, bem como nas actividades conexas de transitários (importação de materiais, equipamentos e bens para incorporação nas 
obras) e de direcção de operações de expedição, recepção e circulação de bens e mercadorias.

Actualmente, a empresa está vocacionada para processos integrados de logística, transportes e aluguer de equipamentos podendo 
estes ser combinados ou dissociados, proporcionando a possibilidade de encontrar as melhores soluções para o efeito, de acordo 
com as necessidades de cada cliente. Para fazer face a esta ampla oferta de serviços, a empresa possui uma estrutura que garante 
o processo desde o desembaraço aduaneiro até à entrega door to door.

Estrategicamente, e de modo a melhor servir o mercado, além do investimento na localização geográfica em duas regiões chave 
do país (Luanda e Lobito), a empresa procura constantemente investir na expansão dos meios necessários (humanos e materiais) 
para cobrir as necessidades e os desafios com que se depara, de forma competitiva e sustentável.
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COMPANY

LTI - Logistics and Integrated Transport, Lda. Integrated on MPCP Group. - Management, Investments, Consulting & Business 
Promotion Ltd, is a company under Angolan law, and was founded in 2008 to meet the challenges that Confronted the ESA 
-. Engineering services Angola, Lda, (Associate Company of Construction and Civil, Public Works), in the transport area of 
materials, in logistics activities (import materials, equipment and goods for construction), and direction of transport, reception and 
circulation of goods and merchandise. 

At present, the company is dedicated to integrated logistics, transportation and equipment rental processes, which can be 
combined or dissociated, providing the possibility to find the best solutions for this purpose, according to the needs of each client. 
To meet this wide range of services, the company has a structure that guarantees the process from customs clearance to door to 
door delivery.

Strategically, in order to better serve the market, in addition to investing in geographic location in two key regions of the country 
(Luanda and Lobito), the company constantly seeks to invest in expanding the necessary resources (human and material) to cover 
the needs and Challenges it faces, in a competitive and sustainable way.

English version
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Oferecemos uma vasta gama de 
produtos e serviços pioneiros na 
nossa área de actuação

Para responder a todas as suas responsabilidades, a LTI, para 
além dos meios de apoio, dispõe de uma ampla frota de camiões 
das marcas Volvo, MAN, Renault e Mercedes.

Dispõe, também, de atrelados (com e sem taipais), contentores 
de seco e frio (de 20 e 40 pés) e silos, para o transporte de todo 
o tipo de mercadorias (contentorizadas e/ou a granel).

Para o transporte de inertes, possui camiões basculantes e 
atrelados basculantes, com capacidades de carga que vão até 
aos 35m3.

MISSÃO:
Desenvolver, implantar e gerenciar soluções 

técnicas de transporte e logística de acordo com 
as necessidades de cada cliente.

VISÃO:
Ser reconhecida no mercado como a MELHOR 
operadora de logística, aluguer de equipamentos, 

transportes e distribuição no país.

VALORES:
•      Qualificação e valorização do Ser Humano.
•      Comprometimento para a satisfação Cliente.
•      Inovação e Pioneirismo.
•      Transparência.
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We offer a wide range of innovative 
products and services in our area of 
activity

To fulfill all its responsibilities, LTI, in addition to the support 
equipment, has a large fleet of trucks of the Volvo, MAN, 
Renault and Mercedes brands. 

It also has trailers (with and without sidekit), dry and cold 
containers (20 and 40 feet) and silos, for the transport of all 
types of goods (containerized and / or bulk). 

For inert transport, it has dump trucks and dump trailers, with 
load capacities up to 35m3.

MISSION:
Develop, deploy and manage technical solutions for 
transportation and logistics according to the needs 

of each client.

VISION:
To be recognized in the market as the BEST 

operator of logistics, equipment rental, transport and 
distribution in the country.

VALUES:
•      Qualification and valorization of the Human Being. 
•     Commitment for clients satisfaction.
•     Innovation and Pioneering..
•     Transparency.

English version
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LOGÍSTICA: 
Apresentamos serviços de engenharia e inteligência 
logística à escala nacional, adequados e formatados às 
necessidades de cada cliente.

LOGISTICS: 
Offering services of engineering and integrated 
logistics on a national scale, appropriate and 
formatted to the needs of each client.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO: 
Contamos com mais de 500 veículos pesados de 
transporte em parque próprio e movemos todo o tipo de 
carga a granel ou contentorizada (seca ou refrigerada).

ROAD TRANSPORT: 
We have more than 500 heavy transport vehicles. 
Own park. We transport all types of containerized 
cargo and bulk (Dry or cold).

TRANSPORTE INTERNACIONAL: 
Executamos qualquer transporte de e para fora do país.

TRANSPORTE INTERNACIONAL: 
We carry out any transportation service from and 
out of the country.

TRANSPORTES ESPECIAIS: 
Transportamos cargas de grandes dimensões, peso e 
altura. Executamos qualquer transporte de mercadorias 
unitárias até 1030 toneladas. Complementa a frota um 
conjunto de atrelados extensíveis (até 26m), porta-
máquinas e atrelados modulares hidráulicos multi-eixo 
com capacidade de carga até às 1.030 toneladas. 

SPECIAL TRANSPORT: 
We carry loads of great dimensions, weight and 
height with capacity to load up to 1030 tons. It 
complements the fleet with a set of extensible 
trailers (up to 26m), machine carriers and modular 
trailers with load capacity up to 1,030 tons. 

TRANSPORTE AÉREO: 
Construímos as bases para a optimização do transporte 
aéreo assegurando uma elevada qualidade nas nossas 
conexões globais (cargas e descargas aéreas).

AIR TRANSPORT: 
We have laid the foundations for the optimization of 
air transport by ensuring a high quality in our global 
connections (all types of cargo and airfreight).

English version
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ALUGUER DE EQUIPAMENTOS: 
Dispomos de um leque completo de 
equipamentos para handling e transporte 
para alugueres de curta/longa duração.

RENTAL EQUIPMENT:
We have a full range of handling and 
transport equipment for short and long 
term rentals.

ESTIVA, ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO: 
Disponibilizamos serviços completos 
ao cliente, em qualquer ponto do país, 
através das nossas equipas especializadas. 
Desenhamos e implementamos 
projectos da armazenagem e distribuição 
especializada. 

Garantimos a oferta de serviços, através 
dos nossos 1.8 milhões de m2 de Porto 
Seco e 30.000 m2 de armazéns cobertos.

STOWAGE, STORAGE AND 
DISTRIBUTION: 
We offer complete services to the client, 
in any point of the country, through 
our specialized teams. We design and 
implement specialized warehousing and 
distribution projects. 

Guarantee the offer of services throughout 
the country, through our 1.8 million m2 of 
Porto Seco and 30,000 m2 of covered 
warehouses.

English version
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APOIO OPERACIONALSEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO

Para além de representantes e meios em todas as 
províncias do País, a LTI tem uma equipa de elementos 
com uma vasta experiência no terreno que garante a 
agilização dos processos em curso, tanto nos terminais 
portuários (marítimos ou aéreos), como nos locais de 
destino das mercadorias em que seja necessário apoio na 
movimentação de cargas;

Um conjunto de meios de movimentação de cargas 
(adequados para uma vasta gama de mercadorias) tais 
como gruas, empilhadores, side loaders, reach stackers, 
multifunções, etc. 

Para fazer face aos possíveis constrangimentos, técnicos 
e humanos, inerentes à operação diária das viaturas e 
equipamentos (24h/dia, 365 dias/ano), e de forma a assegurar 
a vida útil dos mesmos, a LTI possui uma oficina própria 
devidamente equipada e com pessoal experiente e qualificado, 
que assegura as manutenções preventivas e correctivas de 
acordo com os padrões das marcas.

A oficina encontra-se apetrechada para garantir a assistência 
técnica a todos os seus meios, em todo o território nacional, 24 
horas por dia, 365 dias por ano.
 
Para garantir a segurança das suas operações todos os camiões 
estão equipados com sistema de GPS, sendo controlados 24 
horas por dia, através de informação satélite disponibilizada em 
tempo real, pela equipa do Centro de Monitorização de GPS.
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OPERATIONAL SUPPORTSECURITY AND MONITORING

In addition to representatives and equipment in all the 
provinces of the country, LTI has a team of elements 
with extensive experience on the ground that ensures 
the streamlining of ongoing processes, both at the port 
terminals (sea or air), as well as at the destination Of goods 
in which cargo handling support is required;

 A set of load handling devices (suitable for a wide range 
of goods) such as cranes, forklifts, side loaders, reach 
stackers, multifunction.

In order to face the possible technical and human constraints 
inherent to the daily operation of vehicles and equipment (24h 
/ day, 365 days / year), and in order to ensure their useful life, 
LTI has with experienced and qualified personnel, who ensures 
the preventive and corrective maintenance according to the 
standards of the marks.

The workshop is equipped to guarantee the technical assistance 
to all equipment, throughout the national territory, 24 hours a 
day, 365 days a year.

To ensure the safety of its operations all trucks are equipped 
with a GPS system, and are monitored 24 hours a day 
through satellite information provided in real time by the GPS 
Monitoring Center team.

English version
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Desde a sua criação, em 2008, a empresa tem vindo a consolidar a sua posição no mercado, e em virtude dos investimentos 
realizados para um controlo apertado de toda a operação, tem sido preferência de clientes como:

CLIENTES
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Since its inception in 2008, the company has been consolidating its position in the market, and because of investments made for 
tight control of the entire operation, it has been preference of customers such as:

CUSTOMERS

English version
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A LTI PARTICIPOU EM GRANDES PROJECTOS

• A Logística e Transporte de Materiais e Equipamentos de Actualização do Registo Eleitoral;
• A distribuição de livros, materiais e mobiliários escolares;
• O transporte e logística de materiais de construção para o Projecto Kora Housing; 
• Reabilitação do Caminho de Ferro Luanda/Malange;
• Construção de habitação social “Projecto Zango” (I, II, III, IV e V);
• Construção das Novas Centralidades de Dundo, Kilamba e Cacuaco;
• Operações Logísticas e de Transportes para as Eleições Gerais de 2012;
• Recenseamento Geral da População e Habitação de Angola 2014;
• Operações Logísticas e de Transportes para as Eleições Gerais de 2017.
• Transporte para Operação de apoio à seca no sul de Angola desde 2019. (Ainda em curso)

Para uma melhor interacção, uma visita às nossas instalações é bem-vinda.
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LTI PARTICIPATED IN MAJOR PROJECTS

• The Logistics and Transportation of Materials and Equipment for Updating the Electoral Register;
• Distribution of school books, materials and furniture;
• Transport and logistics of construction materials for the Kora Housing Project; 
• Rehabilitation of the Luanda / Malange Railroad;
• Construction of social housing “Zango Project” (I, II, III, IV and V);
• Construction of the New Centralities of Dundo, Kilamba and Cacuaco;
• Logistics and Transport Operations for the 2012 General Election;
• General Population and Housing Census of Angola 2014;
• Logistics and Transport Operations for the 2017 General Election.
•  Transport to drought support operation in southern Angola since 2019 (Still running)

For better interaction, a visit to our facilities is welcome.

English version
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GALERIA DE IMAGENS

IMAGES GALLERY
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Transporte Especial - Soyo

Frota Mercedes

Transporte Especial - Silo Latiangol
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Transporte Especial - Laúca

Frota Mini-Van
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Transporte Especial - Lucapa

Operação Logística Eleitoral
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Dumpers

CilindrosGruas
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Tratores de Esteira Grua de Parque

RetroescavadorasCilindros - Pé de Carneiro
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Britadores

Empilhadoras Pavimentadoras



21Mini Dumper Tratores Agricola
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Escavadoras Giratória

MotoniveladoraPá Carregadora
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A base operacional principal está situada em Luanda, na 
Via expressa Av. Fidel Castro, sentido Benfica/Cacuaco, 
ponto estratégico de acesso privilegiado a todas as rotas:

• Porto de Luanda;
• Porto seco do Panguila;
• Porto seco de Viana;
• Províncias.

Possui, tanto em Luanda como no Lobito, porto seco 
próprio, assegurando em caso de necessidade do cliente, 
e mediante acordo prévio, a recepção e guarda da sua 
mercadoria para posterior entrega. Esta possibilidade 
visa diminuir eventuais custos portuários elevados para o 
cliente.

Estrategicamente, e de modo a melhor servir o mercado, 
além do investimento na localização geográfica em duas 
regiões chave do país (Luanda e Lobito), a empresa 
procura constantemente investir na expansão dos 
meios necessários (humanos e materiais) para cobrir as 
necessidades e os desafios com que se depara, de forma 
competitiva e sustentável.

The main operational base is located in Luanda, on the Via 
expressa Av. Fidel Castro, Benfica / Cacuaco, strategic 
point of privileged access to all routes:

• Luanda port;
• Dray porto of Panguila;
• Dray porto of Viana;
• Provinces.

It has, both in Luanda and in Lobito, its own dry port, 
ensuring, in case of need of the customer, and by prior 
agreement, the reception and custody of its merchandise 
for later delivery. This possibility aims to reduce possible 
high port costs for the customer.

Strategically, in order to better serve the market, in 
addition to investing in geographic location in two key 
regions of the country (Luanda and Lobito), the company 
constantly seeks to invest in expanding the necessary 
resources (human and material) to cover the needs and 
Challenges it faces, in a competitive and sustainable way.

LOCALIZAÇÃO LOCATION

English version
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Elevamos a Logística a outro nível

Av. Paulo Dias de Novais 
Lobito, Benguela, Bairro da Luz

Via Expressa Fidel Castro 
Sentido Benfica-Cacuaco, junto à Terra Verde.

BASE LOBITOBASE PRINCIPAL 

Área de Operações: +244  917 652 015
Área Comercial: +244  941 906 032 | 930 113 766

Correio Electrónico:  geral@ltiangola.com

A TRACE é uma organização empresarial globalmente reconhecida contra o suborno e fornecedora líder 
de soluções de gerenciamento de risco de terceiros económicas. Membros e clientes incluem centenas de 
empresas multinacionais sediadas em todo o mundo.
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