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Constructel compra a alemã
Elektro-Wurkner GmbH

INVESTIMENTOA Construc-
tel Visabeira, presente no mer-
cado europeu e EUA, subsidiá-
ria do Grupo Visabeira, líder
no sector das telecomunica-
ções e energia, adquiriu a em-
presa alemã Elektro-Würkner
GmbH. Trata-se de uma em-
presa fundada em 1965, que
hoje, com cerca de 230 cola-
boradores, é uma das maiores
empresas alemãs do sector das
telecomunicações e tem pre-
sença na área das energias re-
nováveis. 

A Constructel Visabeira é a
holding do Grupo Visabeira
que agrega os negócios na área
das telecomunicações e ener-
gia com forte presença em
Portugal, França, Reino Unido,
Irlanda, Bélgica, Alemanha, Di-
namarca, Itália, Espanha, Sué-
cia e EUA. 

A vasta experiência e a com-
binação de competências téc-
nicas e humanas fazem da
Elektro-Würkner GmbH o
parceiro ideal para a Construc-
tel Visabeira e reforça assim as
vastas capacidades que a em-
presa portuguesa já garantiu
na área dos serviços de enge-
nharia de redes de telecomu-
nicações e energia no mercado
alemão. 

A actual equipa de gestão,
sob a direcção de Marion
Würkner, continuará a liderar
a empresa com foco na conti-
nuidade, qualidade e cresci-
mento, sem perder de vista o
ativo mais importante, os co-
laboradores. “Com orgulho e

respeito pelo que foi alcançado
até agora, ambas as empresas
estão optimistas e confiantes
quanto ao futuro, potenciando
sinergias através da otimização
de competências e recursos
técnicos que garantirão con-
tratos actuais e futuros”, subli-
nha a empresa em comuni-
cado.

Concluído investimento
da Goldman Sachs

Entretanto, aConstructel Vi-
sabeira S.A., concluiu o inves-
timento pela Goldman Sachs
Asset Management (“Gold-
man Sachs”), após a obtenção
das aprovações regulamenta-
res necessárias. A 20 de Ou-
tubro de 2021, a Goldman
Sachs concordou em investir
200 milhões de euros para au-
mento de capital na Construc-
tel Visabeira, obtendo uma
participação minoritária. 

Os recursos do investi-
mento serão utilizados prin-
cipalmente para acelerar o
crescimento orgânico e finan-
ciar futuras acquisições. 

“Estamos muito felizes em
avançar com o apoio do
nosso novo parceiro estraté-
gico, e investidor de longo
prazo. Juntos temos a opor-
tunidade de acelerar os nos-
sos planos de expansão orgâ-
nica e de M&A num mercado
competitivo e pronto para
consolidação”, reconheceu
Nuno Terras Marques, CEO
da Constructel Visabeira e do
Grupo Visabeira.�

A Constructel Visabeira agrega telecomunicações e energia


