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Nome da entidade legal:

Tipo de entidade legal:
Numero de entidade legal:
Data da constituição:
Alvará Nº:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
Tatos Botão Empreendimentos e 
Investimentos, LIMITADA.
Sociedade por quotas (comercial).
100035766
19/11/2007
58/OP1/030/2017 - 7ᵃ Classe

LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS 

Endereço sede:

Endereço Nampula:

Telefone:
Website:
E-mail:

Rua João de Barros, n⁰ 270
Beira, Moçambique.
Av. Eduardo Mondlane - Prédio Milleni-
um Center 4⁰ Andar, Porta #31
+258 84 58 47 830
www.tatosbotao.com
info@tatosbotao.com 
tatosbotao@hotmail.com

CAPITAL 
Capital total:
Capital realizado:
Parte de grupo de empresas:

10.000.000,00 MTN 
10.000.000,00 MTN
Não. 
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“Nós  
empoderamos 
as pessoas 
a fazerem 
coisas que 
achavam que 
nunca 
poderiam
fazer.”
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“Na Tatos acreditamos que as pessoas tem bom desempenho 
quando estão felizes, as pessoas estão felizes quando o seu talento é 
reconhecido e são dados espaço para agir e tomar decisões de forma 
independente.”

A Tatos Botão é um grupo empresarial que oferece 

soluções em construção e manutenção nas áreas 

imobiliária, ferrovia e petróleo e gás., Possuímos 

duas empresas subsidiárias nomeadamente DSD 

Challenge e Sonhos de Abrão que actuam em 

Educação Financeira  e promoção de eventos.

O core business da Tatos Botão é fornecer soluções 

em construção e manutenção, nas áreas imobiliária, 

ferroviária, e Óleo & Gás, e ainda soluções em 

testagem não destrutiva, nomeadamente ultrassom, 

raio x e líquidos penetrantes.

Sendo a empresa nacional pioneira na indústria 

ferroviária, fundada em 2007, tem o seu foco em 

fornecer ao cliente um serviço de padrão internacional 

a preços competitivos, desenvolvendo continuamente 

capacidade técnica e recursos, possibilitando criar 

capacidade local. 

A Tatos Botão, lda posiciona-se como uma 

empresa com oferta integrada para manutenção 

de infraestruturas, em especial a ferroviária, e pode 

ser uma fornecedora de mão de obra para serviços 

especializados na área de instalações de tubagem 

e tanques de combustível, soldaduras especiais, 

soldadura aluminotérmica, entre outras, atuando nos 

mercados das províncias de Sofala, Tete, Nampula 

e Niassa, com perspectivas de expansão para Cabo 

Delgado, outras partes do País, e para países vizinhos 

como Malawi e Zâmbia.

A Tatos Botão, lda detém o selo “Made in Mozambique”, 

e foi vencedora do prémio “100 Melhores PME” em 

2015, distinção atribuída a empresas Moçambicanas que 

demonstram consistência no crescimento e inovação, assim 

como foi distinguida a nível internacional nomeadamente 

em Frankfurt, Londres, Mónaco, Cannes, Rio de Janeiro e 

São Paulo em várias categorias.

A Tatos Botão tem hoje parcerias estratégicas na área da 

ferrovia  com relações contratuais de longo prazo, sinal de 

confiança para o futuro, sendo um desafio enorme para 

uma PME, mas que a Tatos tem sabido responder, fazendo 

fé ao conteúdo local, ao pleno emprego em Moçambique, 

contratando quadros técnicos especializados nacionais.

O que os nossos clientes dizem?

É de reconhecer o esforço que a Tatos Botao fez 
para responder aos padrões altamente exigentes da 
CLN. O crescimento é visível. Não temos queixas de 
perturbação nas operações por conta da condição da 
via. Isso é revelador da qualidade do trabalho prestado.

Eng. Julio Nhancula.
Gerente de Ferrovia e Telecom - CLN.

E m p r e s a  r e c o n h e c i d a  a  n í v e l 
n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .

SOBRE A NOSSA EMPRESA

Awards Tatos Botão
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TATOS 
BOTÃO 01
Construção e Manutenção em:

   - Ferrovia;

   - Imobiliária;

   - Petróleo e gás.

   - Eprocurement;

   - Fornecimento de materiais.

TATOS BOTÃO 
SA03
- Real Estate & Suplies.

DSD
CHALLENGE04
- Educação financeira 

- Empreendedorismo

- Consultoria e mentoria

SONHOS DE
ABRÃO 05
- Gestão de eventos;

- Aluguer de salas e equipamentos;

- Fornecimento de refeições;

- Catering.

HARDFACE ENGINERING 
MOZAMBIQUE 06
- Recuperação de carris;

- Recuperação de AMVS;

- Enchimento de marcos de 

patinagem em plena via.

CONTROL 
TECH02
- Testagem não destrutiva;

- Soldaduras especiais;

- Soldaduras alumino térmicas.

UPGRADE07
- HST e treinamento RAC;

- Formação técnica;

- Gestão de projetos;

- Mao de obra Especializada.

Consórcio
Grupo Tatos Botão

A Tatos oferece várias soluções integradas, através do grupo de empresas consorciadas, com uma 
visão solidaria e movidos por valores sólidos em tudo o que faz. abaixo a estrutura de cada empresa 
que compoe o Grupo Tatos.
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Ser uma referência nas obras de implantação, e liderar os 
trabalhos de manutenção de infraestruturas,  em Moçambique 
e na região, nas indústrias imobiliária, ferroviária e pretróleo 
& gás, com recurso a inovação e tecnologias, gerando valor 
para os stakeholders.

VISÃO

MISSÃO 
Oferecer soluções integradas para manutenção de 
infraestruturas, e fornecer mão de obra para serviços 
especializados na área de instalações de tubagem e 
tanques de combustível, soldaduras especiais, soldadura 
aluminotérmica na indústria imobiliária, ferroviária e de Óleo 
& Gás, oferecendo a vantagem dos seus custos fixos baixos e 
flexibilidade nas operações.  
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Nos 9 anos que a Tatos Botão está no mercado nacional foi construindo 

um jeito próprio de actuar no dia a dia, sendo guiados por certos 

princípios e valores listados abaixo:

1. Integridade - Uma tradição de ética e 
honesta conduta empresarial é a nossa 
filosofia empresarial, e a base de toda a 
nossa organização. Primamos pelo sentido 
de responsabilidade, transparência, 
imparcialidade e comprometimento. Acima de 
tudo, ser verdadeiro dizendo o que pensamos, 
fazer o que dizemos e agir corretamente 
mesmo quando ninguém está olhando.

2. Comprometimento  - O nosso sentido 
de comprometimento e responsabilidade 
funciona como um mantra para nós que 
nos obriga a honrar com compromissos e 
consideramos as metas sagradas.

3. Valorização Humana  - A pessoa humana é 
o centro da nossa forma de estar, e é o nosso 
activo mais valioso. A sua valorização traduz-se 
na sua capacitação através da formação, numa 
atractiva política de remuneração e incentivos, 
e num plano de protecção através de planos 
de segurança, seguros e de saúde.  

4. Superação de Resultados - Buscamos 
continuamente novas formas de superar 
os nossos resultados, sejam elas usando 
a tecnologia ou melhoria dos processos 
rudimentares, para atender às necessidades 
de nossos clientes e superar suas expectativas.

5. Melhoria Continua - Consideramos que não 
há limites para atingir a excelência em nosso 
roteiro de atividades. Optamos por deixar tudo 
sempre melhor do que estava e estabelecer 
os mais altos padrões para os nossos serviços, 
nosso pessoal e nosso desempenho.

6. Colaboração e inovação - Acreditamos na força 
da participação inclusiva em tudo o que fazemos e, por 
isso, promovemos o talento coletivo de modo a criar 
uma sinergia de trabalho, pautando pela qualidade 
técnica e pela flexibilidade de modo a superar 
os resultados esperados. Estamos conectados 
globalmente e dividimos os méritos pelos sucessos.

7.  Sustentabilidade - Nós acreditamos que o nosso 
negócio só fará sentido de pudermos intervir de 
forma efectiva na preservação do meio ambiente, 
na melhoria de qualidade de vida nas comunidades 
onde trabalhamos, e no desenvolvimento da 
capacidade humana e a humanização dos nossos 
colaboradores.

A TATOS PERANTE OS STAKEHOLDERS

NOSSOS VALORES

•Entregar Serviços de qualidade ao Cliente;
•Fornecer aos funcionários um ambiente de 
trabalho agradável;
•Ser um parceiro activo da comunidade;
•Manter elevados padrões de qualidade e 
profissionalismo;
•Melhoria contínua dos nossos serviços.

Os aspectos mencionados acima servem como base para 

nossas ações.

Reconhecendo que as melhores práticas sustentáveis 

mudam e continuarão a evoluir, a Tatos  liderará pelo 

exemplo e servirá como embaixador da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. Vamos educar nossos 

funcionários, informar nossos clientes e envolver as 

comunidades em que trabalhamos para alcançar esses 

objetivos. 
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1: Educação - No que diz respeito à sua intervenção nessa área a Tatos vem participando em vários 
eventos da AIESEC, que culminou na assinatura de uma relação contratual entre a AIESEC e a Tatos, 
no qual a Tatos dá espaço de planos de desenvolvimento de carreira profissional aos Jovens Talentos 
da organização sejam eles Moçambicanos ou vindo dos países relacionados. A Tatos também vem 
patrocinando certos eventos relacionados a organização. 

A Tatos também financiou a reabilitação da Escola Adventista da Ponta Gêa – Beira.

A Tatos vem financiado  já há muito tempo o desenvolvimento de uma subsidiária sua denominada 

DSD Challenge, que é uma instituição de educação financeira as comunidades.

2: Meio ambiente - A Tatos desenvolveu o projecto de actividade de capina que abrangiu todas as 

bases em que actua prestando serviços para o Corredor Logistico de Norte - CLN, onde abrangiu 25 
troços/sessões da via em que, foram efectuados o corte de capim, e que totaliza 418 km de capinagem 
envolvendo 265 pessoas da comunidade que beneficiaram-se trabalhando directamente no projecto.

3: Apoio a comunidade - No decorrer do projecto de Capina a Tatos financiou um outro projeto 
denominado “Tatos Botao - Por Comunidades mais responsáveis”, onde teve como principal objetivo 
dar formações sobre educação ambiental, saúde e ensinamentos sobre linhas férreas. Esse projeto 
envolveu cerca de 80 benificiários diretos dos quais haviam líderes religiosos e comunitários e abrangiu 
por volta de 1900 pessoas através da metodologia usada para fazer a réplica do mesmo.

“Educamos 
os nossos 

funcionários, 
informar 

nossos 
clientes e 

envolver as 
comunidades 

em que 
trabalhamos 

para alcançar 
esses 

objetivos. ”

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Associado à acção de mecenato e donativos, a Tatos Botão promove um conceito de Responsabilidade 
Social, criando e associando-se a eventos com impacto nas comunidades. A associação da Tatos Botão a 
estes eventos potência a imagem corporativa da empresa junto dos stakeholders e sociedade em geral. 

No sentido de potenciar o aspecto do mecenato e donativo, com crescente notoriedade da marca, a Tatos 
passou a criar um Plano Anual de Acção e Responsabilidade Social, de cariz interno que contém: 

•Número de ações previstas e orçamento individual para cada ação; 
•Um orçamento de mecenato/donativos global anual; 
•Um plano detalhado para cada evento, que inclua a equipa da Tatos que participa; 
•Identificação de potenciais protocolos entre a Tatos Botão e parceiros no âmbito social  

O conceito de responsabilidade social da Tatos está ligado à noção de ética nos negócios e ao desenvolvimento 
sustentável. A ética dos negócios é desenvolvida com a ideia de que além de criar riqueza, cabe também a 
Tatos   o dever de observar determinados valores, focando as nossas acções nas áreas da Educação, Cultura 
e Meio Ambiente, fazendo destas acções uma aposta na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na 
consolidação das nossas práticas socialmente responsáveis.

A Tatos Botão faz parte das empresas pioneiras em Moçambique que desenvolveu o projeto piloto “Empresas responsáveis: 

Análise do Diálogo social e Responsabilidade Social (RSE) das Empresas Locais e Estrangeiras em Moçambique”, que visava 

desenvolver uma cultura de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) por parte das empresas privadas que operam em 

Moçambique, com particular referência para os objetivos definidos no Plano de Ação para a Redução da Pobreza RPA II). O 

projeto foi levado a cabo em parceria com o CEPKA – Centro de Pesquisa Konrad Adenauer da UCM, junto dos seus parceiros 

(Progetto Mondo MLAL – ONG Italiana e ALTIS - Escola de Alta Formação em Empresa e Sociedade da Università Cattolica 

del Sacro Cuore de Milao (Itália), que abaixo se descrevem, como base para promover um processo de capacitação e de 

emponderamento a favor das empresas em matéria de Responsabilidade Social das Empresas.

Parceiros em RSE:
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NOSSAS 
    CONQUISTAS

Pais:  Frankfurt - Alemanha
Categoria: Medalha de Ouro 

Ano:   Março de 2012

WORLD QUALITY
 COMMITMENT (WQC)

INTERNATIONAL QUALITY
 CROWN (IQC)

Pais:  Londres - Inglaterra
Categoria: Medalha de Platina 

Ano:   Maio de 2014 

Pais:  Monte Carlo - Mônaco
Categoria: PME Empreededora

Ano:   Maio de 2015 

THE
 BIZZ  

THE 
WINNER

Pais:  Rio de Janeiro - Brazil
Categoria: The Winner

Ano:   Junho de 2016 
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Pais:  Maputo - Mocambique
Categoria: 100 Melhores PME

Ano:   Maio de 2016

GRUPO 
SOICO

MADE IN 
MOZAMBIQUE

Pais:  Beira - Mozambique
Categoria: Liderança Empresarial 

Ano:   Março de 2016 

EUROPE BUSSINESS
 ASSEMBLY

Pais:  Cannes - França 
Categoria: Liderança Empresarial 

Ano:   Outubro de 2016 
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GESTORES DA EMPRESA
O desenvolvimento do capital humano é a estratégia chave da Tatos, para assegurar a qualidade dos 
seus trabalhos e entregas a tempo e com segurança. E mais importante ainda, para assegurar a as-
sistência pós-entrega de forma satisfatória. 

Responsável por garantir a 
eficácia, a implementação 
dos projetos em processo da 
em-presa na área imobiliária 
e construção civil a nível do 
escritório central, dá suporte a 
área da logística da empre-sa.
@.:projetos@tatosbotao.com

ARICLENES MACOCOVE
Gestor de Projetos

Responsável por manter 
atualizada e gerir toda a rede 
de informações dentro e fora da 
Tatos Botao de modo a criar uma 
imagem impactante no mercado 
nacional e internacional. 
@:it@tatosbotao.com.

PAULO RINZE
Gestor IT e Marketing

Assegura, com a assistência 
do consultor de contabilidade, 
contas organizadas e auditáveis 
e com responsabilidade 
fiscal, assim como monitora a 
liquidez da empresa, e propõe 
as aplicações financeiras e os 
investimentos.
@.: finance@tatosbotao.com

VITORIA AFONSO
Gestora Financeira

Lider da equipa, responsabili-
zando-se na definição da visão, 
missão, e valores da empresa, e 
assegura a aderência da equipa 
aos mesmos.
@.: tatosbotao@hotmail.com
 

FELISBERTO BOTÃO
Diretor geral & Co-fundador

Assegura o curso normal das 
operações diárias da empresa, a 
gestão dos recursos disponíveis 
e principalmente, assegurar que 
a equipa atinja as suas metas. 
@.:administracao@tatosbotao.
com 

ADELINA BOTÃO
Administradora Executiva

Responsável pela excussão das 
atividades na área operacional 
de modo a responder e 
satisfazer a exigência dos 
nossos clientes de forma eficaz. 
@.:pete.cacecussa@tatosbotao.
com

PETE CACECUSSA
Diretor de Obras
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ESTRUTURA DA EMPRESA
O empenho para o entrosamento da equipa tem sido um foco de todos os membros, para alcançar um estado 

de “team work” que efectivamente realize a missão da empresa, e gradualmente realize a visão de criar 

capacidade local.

Na Tatos acreditamos que as pessoas tem bom desempenho quando 
estão felizes; as pessoas estão felizes quando o seu talento é reconhecido 
e são dados espaço para agir e de tomar decisões de forma autônoma. 
Entretanto, maior autonomia da empresa para com o colaborador, 
significa maior responsabilidade do colaborador para com a empresa e 
seus recursos. Dai encorajarmos a cultura do “feedback”.

DIRECÇÃO
GERAL 

DIRECÇÃO
EXECUTIVA 

SECRETARIADO
 IT &

MARKETING

PRODUÇAO

dir.
 COMERCIAL E
ORÇAMENTOS

dir.
ADMIN/

FINANCEIRA
IMOBILIARIA

Vela pelo desenvolvimen-
to do segmento de negócios 
de petróleo e gás, uma nova 
dimensão da empresa.

ENOQUE PANGUANE
Gestor de Petróleo e Gás

Apoio Juridico

Apoio Informatico

Apoio Contabilistico

Servicos
 GERAIS e
COMPRAS

Vela pela área administrativa e 
recursos humanos da empresa 
dando  suporte nas questões 
trabalhistas e a conformidade 
de toda a documentação legal e 
administrativa da empresa.
@.:rh@tatosbotao.com

VANIA COCORICO
Gestor de Recursos Humanos
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QUALIDADE
ACIMA DA 
QUANTIDADE
“O Trabalho com Qualidade, Re-
speito ao Meio Ambiente e Se-
gurança, Gera Progresso e Con-
fiança.”

13
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Cliente:  Tatos Botão, Lda
Estado: Em andamento

Previsão de Custo:  2.000.000 USD
Local:   Beira

RESIDENCIAL ESTORIL

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL 
MACURUNGO

PROJETOS
    IMOBILIÁRIOS

ESCRITORIO SEDE

SALÃO DE FESTAS

Cliente:  Tatos Botão, Lda
Estado: Em andamento

Previsão de Custo:   172.413,79 USD
Local:   Beira

Cliente:  Tatos Botão, Lda
Estado: Finalizado com sucesso

 Custo:  310.314,82 USD
Local:   Beira

Ampliação e alteração de um Salão de Festas
Cliente:   Tatos Botão, Lda

Estado: Em andamento
Previsão de Custo:  120.689,65 USD

Local:   Beira



15

Reabilitação e alteração
Cliente:  Sábado João Botão

Estado: Em andamento
Custo:  22.622.75 USD

Local:   Beira

ALTERAÇÃO DE APARTAMENTO
T1 PARA T2 

ESCRITÓRIO  DSD CHALLENGE

Cliente:  DSD Challenge 
Estado: Finalizado com sucesso

Custo:  7.332,31 USD
Local:   Beira

COMPLEXO COMERCIAL

Cliente:   Tatos Botão, Lda
Estado: Em andamentento

Previsão de Custo:   7.000.000,00 USD
Local:   Beira
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PROJETOS
    FERROVIÁRIOS 

Cliente:  CLN - Corredor Logístico do Norte
Estado: Em andamento

Valor Adjudicado:  6,516,686.77 USD
Local:   Linha de Nacala, 680 km 

MANUTENÇÃO DE VIA 
PERMANENTES

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE VIA PERMANENTES

CONSTRUÇÃO DA LINHA 
DO STAKER FASE 1

CONSTRUÇÃO DE LINHA 
DE STACKER FASE 2

Cliente:  Vale 
Estado: Finalizado com sucesso

Valor Adjudicado:  2,235,310.84 USD
Local:   Porto da Beira e Mina de Carvão em 

Moatize 

Cliente:  OAS International
Estado: Finalizado com Sucesso

Custo:  447,920.13 USD
Local:   Beira

Cliente:  Corredor Logístico do Norte
Estado: Finalizado com sucesso

Custo:  386,709.61 USD
Local:   Nacala-a-velha 
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Cliente:  Corredor de Desenvolvimento do Norte 
Estado: Finalizado com sucesso

Valor Adjudicado:  676,356.88  USD
Local:   Nacala Porto 

REBAIXAMENTO DA LINHA 
EM VIADUTOS

SOLDADURA DE CARRIS DA LINHA 
DE STACKERS

SOLDADURA DE CARRIS 
DO PÁTIO DE MOATIZE 

EXPANSÃO

CONSTRUÇÃO DE OFICINA 
DE LOCOMOTIVAS DA VALE

Cliente:  Vale e Rio Tinto
Estado: Finalizado com sucesso
Valor Adjudicado:  81,427.91  USD

Local:   Terminal de carvão da Beira

Cliente:  cR20
Estado: Finalizado com Sucesso

 Custo:  45,942.32 USD
Local:  Pátio da Vale em Moatize 

Cliente:  Odebrecht Internacional
Estado: Finalizado com sucesso

Custo:  239,856.34 USD
Local:   Beira
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Cliente:  Beira Grain Terminal
-Estado: Finalizado com sucesso
Valor Adjudicado:  250,841.92 USD

Local:   Beira

CONSTRUÇÃO DE UM
 DESVIO PARTICULAR

CONSTRUÇÃO DE LINHA SUSPEN-
SA NA OFICINA DE LOCOMOTIVA

TERMINAL DE CARVÃO DA 
BEIRA

Cliente:  Vale Moçambique
Estado: Finalizado com sucesso
Valor Adjudicado:  83,144.00 USD

Local:  Beira

Cliente:  Odebrecht internacional
Estado: Finalizado com Sucesso

Custo:  194,889.18 USD
Local:  Beira
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PROJETOS 
    DE   PETRÓLEO E GÁS 

A Tatos Botão introduziu recentemente ao seu portfolio os serviços de petróleo 
e gás  em parceria com a Silverwing onde fornecem ao mercado Moçambicano 
serviços de testagem não destrutiva em Tanques de armazenamento, Vasos de 
pressão, pipelines e outros componentes críticos que são projetados para Industria 
de processamento, Industria energética, Industria Petroquímica, Terminais de com-
bustíveis onde o erro humano ou falhas estruturais mecânicas desses equipamentos 
podem resultar em acidente grave no local.
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PROJETOS 
    DE  RSE

Beneficios:  Lideres Religiosos e comunitarios
Valor Investido:  7.723,87 USD

Local:   Bases da Vida, Nampula

POR COMUNIDADES 
SOCIAIS MAIS RESPONSÁVEIS 

CAPINA EM TROÇOS
 FERROVIARIOS

Beneficios:  Lideres Religiosos e comunitarios
Valor Investido:  240.260,63 USD
Local:   Bases da Vida, Nampula



CURRÍCULO 
DA EMPRESA
2017

Imobiliária 
Ferrovia
Petróleo e gás  

Telephone:  +258 84 58 47 830
E-mail:    info@tatosbotao.com
site:              www.tatosbotao.com

Beira, Moçambique.
Rua João de Barros, no 270Tatos Botão, Lda.

Empreendimentos e investimentos


