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SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE ILUMINAÇÃO 
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS
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A PIERLITE MOÇAMBIQUE, Lda. é uma empresa Moçambicana certificada 
pelos referenciais internacionais ISO9001 e OHSAS18001, especializada no 
fabrico e montagem de materiais de iluminação.

A fábrica foi construída de raiz na Zona do Parque Industrial de Beluluane e 
iniciou a produção em Janeiro de 2004.

A tecnologia utilizada no fabrico dos produtos é a mesma que, a nível global, é 
partilhada pelo Grupo de empresas Pierlite, nos diversos países e continentes 
onde opera.

A nossa política de produção e montagem de materiais contempla as mais 
diversas soluções profissionais de iluminação. Temos produtos concebidos 
para o todo tipo de infra-estruturas, desde escritórios, residências, fábricas, 
iluminação pública, iluminação de espaços comuns, hospitais, escolas, entre 
outros.

As nossas soluções de iluminação permitem reduzir drasticamente os custos 
de energia e racionalizar os recursos financeiros.

Para novos projectos, oferecemos produtos de fabrico nacional, concebidos 
e produzidos de acordo com os padrões de qualidade internacional, sem no 
entanto negligenciar as condições específicas do nosso país e da região.

Para terminar, convidamo-lo a visitar os nossos escritórios/fábrica no Parque 
Industrial de Beluluane, parcela 138/4500, onde parte dos nossos produtos 
podem ser apreciados.

PIERLITE MOÇAMBIQUE, Lda. Is a Mozambican company certified by 
international quality reference ISO 9001 and OHSAS 18001, specialized in the 
manufacture and assembly of lighting materials?

The plant was built in Beluluane Industrial Zone and began production in 
January 2004.

The technology used in the manufacture of the products is the same is shared 
by the Pierlite Group of companies all over the world. 

Our production and assembly policy covers the most diverse professional 
lighting solutions. We have products designed for all kinds of infrastructures, 
from offices, residences, factories, public lighting, lighting of common spaces, 
hospitals, schools, among others.

Our lighting solutions enable you to dramatically reduce energy costs and 
rationalize financial resources.

For new projects, we offer products of national manufacture, designed and 
produced according to international quality standards, without neglecting the 
specific conditions of our country and region.

We invite you to visit our offices / factory in the Beluluane Industrial Park, part 
138/4500, where part of our products can be appreciated.

PIERLITE MOÇAMBIQUE
PML

Soluções inovadoras e conscientes de energia são o nosso futuro.

Innovative and energy conscious solutions are our future.

CÉLIA SANTOS
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ORGANIGRAMA DA EMPRESA
COMPANY ORGANIZATION

A PIERLITE MOÇAMBIQUE, Lda faz parte do Grupo Engco, 
um grupo de empresas inovadoras com sede em Moçambique.

PIERLITE MOÇAMBIQUE, Lda is part of the Engco Group of 
innovative companies based in Mozambique.

G R U P O

E L É C T R I C A I N V E S T I M E N T O S

MISSÃO . VISÃO . VALORES
MISSION. VISION. VALUES 

MISSÃO. MISSION
Fabricar e vender luminárias e componentes para iluminação comercial, 
industrial e pública, procurando exceder sempre as expectativas do 
cliente.

Manufacture and sell luminaires and components for commercial lighting,
Industrial and public, always seeking to exceed the expectations of our 
client.

VISÃO. VISION
Ser uma referência no fabrico e venda de componentes  
de iluminação comercial, industrial e pública.

Be a reference in the manufacture and sale of components
Of commercial, industrial and public lighting.

VALORES. VALUES
> Ser transparente, íntegro, ético e profissional
> Estar comprometido com a satisfação do cliente
> Comunicar de forma aberta, proactiva e construtiva
> Ser criativo, inovador e aberto a novas ideias e mudanças
> Trabalhar em equipa e partilhar conhecimento

> Be transparent, straightforward, ethical and professional
> Be committed to customer satisfaction
> Communicate in an open, proactive and constructive way
> Be creative, innovative and open to new ideas and changes
> Working as a team and sharing knowledge

PML PIERLITE MOÇAMBIQUE APRESENTAÇÃO PRESENTATION PML PIERLITE MOÇAMBIQUE APRESENTAÇÃO PRESENTATION



PML PIERLITE MOÇAMBIQUE APRESENTAÇÃO PRESENTATION

0706

Funcionamos DESDE 2004
Somos MADE IN MOZAMBIQUE
Somos certificados: ISO9001 e OHSAS 18001
Disponibilizamos produtos com GARANTIA e  
CAPACIDADE de RESPOSTA
Produtos com qualidade internacional e TECNOLOGIA DE PONTA

We are working SINCE 2004
We are MADE IN MOZAMBIQUE
We are certified: ISO 9001 and OHSAS 18001
We offer products with GUARANTEE and RESPONSE CAPACITY
Products with international quality and TIP TECHNOLOGY

SOMOS UMA EMPRESA  
100% MOÇAMBICANA 
WE ARE A 100% MOZAMBICAN COMPANY
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TIPOS DE PRODUTOS  
100% MOÇAMBIQUE

Os nossos produtos possuem os padrões internacionais de qualidade para satisfazer as seguintes 
áreas:

Our products meet the international quality standards to satisfy the following areas:

COMERCIAIS. COMMERCIALS
Produtos diversos para interior e exterior, incluindo os decorativos. É uma gama que apresenta 
soluções para residências, bancos, escolas, hospitais, bancos, escritórios, centros comerciais….

Miscellaneous products for interior and exterior, including decorative. It is a range that offers 
solutions for homes, banks, schools, hospitals, banks, offices, shopping centers ...

INDUSTRIAIS. INDUSTRIAL
Esta gama propõe produtos dedicados a projectos mais específicos com, na sua maioria, 
candeeiros de utilização exterior. Apresenta soluções para armazéns, fábricas, plataformas,…

This range offers products directed to more specific projects such as outdoor lamps. It presents 
solutions for warehouses, factories, platforms and much more.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. STREET LIGHTING  
Candeeiros dedicados à iluminação das vias públicas e não só. Podem muitas vezes ser 
utilizados para iluminação de parques de estacionamento, quintais, ….

Lamps with the purpose of illuminating public roads and beyond. They can often be used for 
lighting of car parks, backyards....

EXTERIOR. EXTERIOR
Como o nome indica, estamos perante uma gama de produtos dedicados a espaços comuns, 
parques, jardins, …

As the name implies, we are facing a range of products for the common spaces, parks, gardens, 

EMERGÊNCIA. EMERGENCY
Este tipo de candeeiro, para além da sua função normal, poderá continuar a fornecer luz, 
mesmo em situações de emergência (corte de energia), garantindo uma maior segurança do 
espaço, das pessoas e, muitas vezes, a continuidade da produção. Esta gama apresenta soluções 
para interior e exterior.

This type of lamp, in addition to its normal function, can continue to provide light, even in 
emergency situations (power failure), ensuring greater space, people and often continuity of 
production. This range offers solutions for interior and exterior.

Para garantir uma maior eficiência energética, dispomos, para todas as gamas, de soluções LED 
(Light Emitting Diode = díodo emissor de luz)

To ensure greater energy efficiency, we have, for all ranges, LED solutions (Light Emitting Diode).

TYPES OF PRODUCTS 100% MOZAMBIQUE
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OS NOSSOS CLIENTES
OUR CUSTOMERS 

GRANDES PROJECTOS
GREAT PROJECTS

A PML adoptou uma estratégia de crescimento que pretende fortalecer 
a sua presença no mercado e em grandes projectos nacionais, 
estabelecendo parcerias com marcas internacionais do mesmo ramo, 
de modo a oferecer um maior e melhor número de produtos aos seus 
clientes, podendo servir dentro ou fora de Moçambique.

PML has adopted a growth strategy that intends to strengthen its presence 
in the market and in large national projects, establishing partnerships with 
international brands of the same branch, in order to offer a greater and 
better number of products to its clients, being able to serve inside or 
outside Of Mozambique.

Porque a satisfação do cliente é a nossa preocupação, queremos que 
confie nos nossos produtos. Por isso os fabricamos com o nível necessário 
para proporcionar a melhor eficiência possível.

Because customer satisfaction is our main concern, we want you to trust 
our products. That’s why we manufacture them to the level required to 
provide the best possible efficiency.
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CONSTRUTORAS
BUILDERS

INSTALADORES ELÉCTRICOS
ELECTRICAL INSTALLERS

MINERADORAS
MINING MACHINES

PROJECTISTAS E CONSULTORES
PROJECTS AND CONSULTANTS

ARQUITECTOS
ARCHITECTS

MINISTÉRIOS, EMPRESAS PÚBLICAS E 
MUNICÍPIOS
MINISTRIES, PUBLIC ENTERPRISES  
AND COUNTIES

Fornecimento de material de Iluminação à EDM desde 2009
Supply of lighting material to EDM since 2009

Fornecimento de material à Sasol incluindo para manutenção
Supply of material to Sasol including for maintenance

Fornecimento de material eléctrico para iluminação ao site da Vale Moçambique - 
para instalação e manutenção
Supply of electrical lighting equipment to Vale Mozambique’s website - for 
installation and maintenance.

PROJECTO ROLL OUT – Iluminação Pública nas províncias de Maputo, Matola, 
Nampula, Beira e Tete.
ROLL OUT PROJECT - Public Lighting in the provinces of Maputo, Matola, Nampula, 
Beira and Tete.

RENOVAÇÃO E EXTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Maputo, Xai-Xai, Chokwé, 
Inhambane, Beira, Chimoio, Tete, Quelimane, Mocuba, Nampula, Nacala, Pemba 
e Lichinga.
RENEWAL AND EXTENSION OF PUBLIC LIGHTING - Maputo, Xai-Xai, Chokwé, 
Inhambane, Beira, Chimoio, Tete, Quelimane, Mocuba, Nampula, Nacala, Pemba 
and Lichinga.

PORTO DE MAPUTO – Diversos candeeiros de iluminação pública e industrial.
PORTO DE MAPUTO - Several public and industrial lighting fixtures.

ACESSO A FACIM – Iluminação pública na estrada de acesso ao recinto da Facim 
em Marracuene
ACCESS TO FACIM - Public lighting on the access road to Facim in Marracuene

PROJECTO COM CMC – Iluminação pública na Av. de Moçambique e Av. Joaquim 
Chissano.
PROJECT WITH CMC - Public lighting at Av. De Moçambique and Av. Joaquim 
Chissano.

PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE MAPUTO – Iluminação pública nas principais 
avenidas: Dona Alice, Eduardo Mondlane, 24 de Julho, 25 de Setembro.
MAPUTO CITY MAIN AVENUES - Public lighting in the main avenues: Dona Alice, 
Eduardo Mondlane, 24 July, 25 September, Julius Nyerere and others.
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Com 20% do consumo eléctrico mundial atribuído à iluminação e reconhecendo a 

necessidade de abraçar tecnologias de energia mais limpas, o investimento na criação de 

soluções de iluminação eficientes e sustentáveis é agora de extrema importância.

A Pierlite Moçambique está comprometida com a inovação de produtos e serviços para 

iluminação eficiente e sustentável. Orgulhosamente fornecendo iluminação económica 

e sustentável a designers, instaladores e consumidores por forma a minimizar o nosso 

consumo de carbono global.

Estamos focados em fornecer um leque de soluções de iluminação sustentável para os 

sectores profissionais do mercado comercial, industrial e arquitectónico.

With 20% of global electricity consumption attributed to lighting and recognizing the need 

to embrace cleaner energy technologies, investment in creating efficient and sustainable 

lighting solutions is now of paramount importance.

Pierlite Mozambique is committed to innovative products and services for efficient and 

sustainable lighting. Proudly providing economical and sustainable lighting to designers, 

installers and consumers in order to minimize our global carbon footprint.

We are focused on providing a range of sustainable lighting solutions for the professional 

sectors of the commercial, industrial and architectural market.

Acima de tudo fazemos o nosso melhor para produzir 
com qualidade e salvaguardar o nosso meio ambiente

Above all we do our best to produce with quality and 
safeguard the environment.

SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY
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PIERLITE MOÇAMBIQUE, Lda
Cell: +258 82 326 9400
Tel: +258 21 731 427/8 . Fax: +258 21 731 426
Parque Industrial de Beluluane
Parcela 138/4500
Matola – Moçambique


