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Grupo Visabeira afirma-se como "um player 
mundial" em 133 nações dos cinco continentes 

Orelatório anual do Grupo 
Visabeira referente a 2021 

"espelha o desempenho 
do grupo na senda de um cresci-
mento sustentável e evidencia a 
contínua superação de máximos 
históricos nos principais indicado-
res, de que destacamos a fasquia 
dos dois mil milhões de euros no 
volume de negócios e o cumpri-
mento de ambiciosas metas de es-
tratégia de internacionalização, 
com especial enfoque no continente 
europeu e no americano". As pala-
vras são de Fernando Campos Nu-
nes, fundador do Grupo Visabeira e 
presidente do conselho geral e de 
supervisão que garante no referido 
relatório que "o Grupo Visabeira 
concretizou neste exercício um de-
sempenho extremamente positivo, 
em pleno ano de pandemia, supe-

  

rando os objetivos e ultrapassando 
máximos históricos nos principais 
indicadores". 

"Realce-se que este desempenho 
foi conseguido num cenário extre-
mamente adverso, no pico da pan-
demia, com empresas fechadas e a 
economia paralisada com enormes 
impactos sociais e financeiros a ní-
vel mundial e permitiu que, mesmo 
assim, o grupo se afirmasse defini-
tivamente como um player mundial  

na oferta integrada de serviços de 
engenharia de redes de telecomu-
nicações e de energia e se alcando-
rasse a uma posição cimeira no 
mercado europeu". 

O Grupo Visabeira integra assim 
um vasto universo de empresas, 
atualmente disseminadas por um 
total de 133 nações, nos cinco con-
tinentes. 

"Reforçando esta senda de cres-
cimento é de especial destaque a 
parceria com a Goldman Sachs As-
set Management, concretizada num 
investimento de 200 milhões de eu-
ros, em troca de uma participação 
minoritária da Constructel Visa-
beira, potenciadora do reforço da 
política de expansão de negócios, 
por via orgânica e de aquisições". 

Para o fundador do grupo e atual 
presidente do conselho geral e de  

supervisão "estes resultados são 
fruto de uma rigorosa gestão e de 
uma política pautada por ambicio-
sos objetivos, sempre orientados 
para a criação de valor de forma sus-
tentável e socialmente responsável, 
que alavanca a nossa visão para o 
futuro, que passe por um grupo cada 
vez mais forte e global, com produ-
tos e serviços reconhecidos e apre-
ciados, nos quatro cantos do 
mundo". 

Palavras de orgulho assumidas e 
justificadas, igualmente, por Fer-
nando Daniel Nunes, administrador 
do grupo, na entrevista que deu ao 
Diário de Viseu para a revista que 
hoje publicamos. O jovem empre-
sário fala de um ano de grande re-
toma, dos projetos que têm levado 
o Grupo Visabeira a um patamar de 
excelência inconfundível. 


