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Grupo Visabeira vive 
fase de "grande fulgor" 
O Grupo Visabeira foi fundado há 
mais de 40 anos em Viseu. É hoje 
uma holding multinacional. Como 
foi o percurso? 
O Grupo Visabeira que este ano co-
memorou os seus 42 anos de vida 
vive uma fase de grande fulgor, es-
timando atingir em 2022 o volume 
de negócios consolidado de 1,5 mil 
milhões de euros, sensivelmente o 
dobro do volume de negócios de 
2017, representando um crescimento 
médio anual de 20% ao longo dos 
últimos cinco anos. Gostaria de as-
sinalar que cerca de 80% deste vo-
lume de negócios é obtido no mer-
cado externo. Este forte crescimento 
é suportado no valor de 4,5 mil mi-
lhões de euros de contratos em car-
teira que o grupo possui à data, con-
ferindo uma grande robustez, per-
mitindo projetar um futuro de cres-
cimento sustentado, apesar do mo-

  

mento de grande incerteza que o 
mundo atravessa. O Grupo Visabeira 
é hoje reconhecido como um dos 
principais players europeus no for-
necimento de serviços de engenharia 
de redes de telecomunicações, ele-
tricidade e gás. Possuímos um know-
how diferenciado na conceção, en-
genharia, construção, manutenção 
e operação de infraestruturas de 
rede, o que nos permite posicionar 
como líder de mercado e como par-
ceiro ideal dos principais operadores 
nos países onde estamos presentes 
tal como Portugal, França, Reino 
Unido, Alemanha, Bélgica, Dina-
marca, Suécia, Itália, Irlanda, Espa-
nha, Estados Unidos da América e 
índia, para além do continente afri-
cano onde estamos também em 
Moçambique, Angola, São Tomé e 
Príncipe e Marrocos. Na maioria dos 
países europeus onde estamos pre-
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sentes, somos a maior empresa por-
tuguesa implantada localmente. É 
também na indústria, onde através 
da Vista Alegre e da Bordallo Pi-
nheiro, duas das mais relevantes 
marcas nacionais, repletas de história 
e tradição. Temos recebido inúmeros 
e conceituados prémios internacio-
nais que destacam a inovação no 
design de produto, posicionando-
nos na liderança na produção do 
melhor que se faz no mundo ao 
nível da porcelana, cristal e faiança 
artística. 

Quantos colaboradores tem hoje? 
O Grupo Visabeira emprega cerca 
de 13 mil pessoas. 

Quais são as áreas desenvolvidas 
pelo grupo? 
Devido à dimensão e diversidade 
dos seus campos de atuação, o Grupo 
Visabeira está organizado em três 
sub-holdings sectoriais: a Visabeira 
Global, a Visabeira Indústria, Visa-
beira Turismo, Imobiliária e Serviços. 
A Visabeira Global integra as em-

  

presas especializadas nos setores 
das telecomunicações, energia (ele-
tricidade e gás), construção e tec-
nologia. Merece especial destaque a  

Constructel Visabeira, um dos prin-
cipais prestadores de serviços no 
domínio da oferta integrada de ser-
viços de engenharia de redes de te-

  

lecomunicações e energia no con-
tinente europeu e nos Estados Uni-
dos da América e com uma presença 
importante em Angola, Moçambi-
que, São Tomé e Príncipe e Marrocos. 
A Visabeira Indústria integra uni-
dades especializadas em diferentes 
áreas de produção industrial, po-
tenciando as matérias-primas exis-
tentes nas regiões onde se insere. 
Destaque, entre outras, para a Vista 
Alegre, empresa que detém uma 
herança cultural e artística sem pa-
ralelo, guiada pela liberdade criativa 
e pelo espírito inovador. A excecional 
qualidade de fabrico, apoiada numa 
perícia manual única consolidada 
ao longo de gerações de artesãos, e 
a colaboração com os mais presti-
giados e inventivos criadores con-
temporâneos fazem da marca uma 
referência mundial. Ao desenvolver 
as suas coleções de mesa, decoração 
e lifestyle, a Vista Alegre cruza múl-
tiplas artes, dando origem a peças 
singulares e intemporais, reconhe-
cidas a nível internacional pela ex-
celência do seu design. Em 2021, a 
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Vista Alegre recebeu 19 prémios, 
dos quais se destacam os German 
DesignAwards, os EPDA - European 
Design Awards, os IDA (Interna-
tional Design Awards), de Los An-
geles, Estados Unidos. A salientar 
ainda o Costumer's Friend - prémio 
que reconhece a experiência de 
compra - que galardoou a Vista Ale-
gre com a distinção Winner, na ca-
tegoria Superior Excellence. Tam-
bém, com uma visibilidade mundial 
a marca Bordallo Pinheiro cruza as 
artes tradicionais da cerâmica, a 
modernidade de diversos estilos e 
a originalidade e irreverência do seu 
criador, Raphael Bordallo Pinheiro. 
Assim nasceu a produção de peças 
indissociáveis, até hoje, do nosso 
imaginário, plenas de criatividade 
e humor, marcadas pela consciência 
social e pela transgressão das ideias 
feitas. A fábrica prossegue hoje a 
recuperação do riquíssimo e vas-
tíssimo legado bordalliano e, ani-
mada pelo mesmo espírito pioneiro 
que lhe deu origem, cria produtos 
contemporâneos, reforçando a sua  

ligação a artistas de renome da arte 
contemporânea. Reconhecidas in-
ternacionalmente, as coleções da 
marca têm sido galardoadas com  

os mais altos prémios de design 
que premeiam o talento nesta área. 
Já fazem parte da história da Bordallo 
Pinheiro prémios como os German  

DesignAwards, Iconic Awards e Eu-
ropean Product Design Awards. Ain-
da na área industrial salientamos, 
a Pinewells, unidade de produção 
de pellets (industriais e domésticos), 
a Mob Cozinhas e a Cerútil, unidade 
fabril, especializada na produção de 
loiça de mesa e de forno. 

A presença no setor do turismo 
tem igualmnete muita força. 
A Visabeira Turismo compreende 
uma ampla variedade de infraes-
truturas que incluem unidades ho-
teleiras, assim como empreendi-
mentos de lazer, cultura, desporto 
e bem-estar. Referência para a ca-
deia Montebelo Hotels & Resorts, 
com sete unidades hoteleiras em 
Portugal e seis em Moçambique. 
Destacamos o recém-inaugurado 
Montebelo Mosteiro Alcobaça His-
toric Hotel, um investimento de 
24,5 milhões de euros por parte do 
Grupo Visabeira, que desta forma 
amplia a sua oferta hoteleira em 
Portugal.° novo hotel, edificado no 
Claustro do Rachadouro, do Mos-
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teiro de Alcobaça, datado do século 
XII, classificado como Monumento 
Nacional desde 1910 e integrante 
da Lista do Património Mundial da 
Unesco desde dezembro de 1989, 
tem a assinatura do prestigiado Ar-
quiteto Eduardo Souto Moura, cuja 
obra é reconhecida e valorizada à 
escala global como atesta a atri-
buição do Prémio Pritzker, o mais 
relevante prémio internacional no 
universo da arquitetura. Este projeto 
é um exemplo de como a articulação 
entre a atividade privada e o 
património público dá respostas à 
recuperação e manutenção de es-
paços, tendo a intervenção consti-
tuído uma responsabilidade in-
comensurável, dadas as condições 
de degradação em que se encontrava 
aquela ala do monumento. Ao mes-
mo tempo, foi um enorme desafio 
à capacidade de engenharia e de 
adaptação do espaço ao conforto e 
segurança que contemplam a ex-
periência hoteleira contemporânea, 
numa intervenção que valorizasse  

a existência social e cultural do 
património, integrando-o harmoni-
camente nas necessidades fun-
cionais da unidade hoteleira, sem 
perder o espírito do edificado. Desta 
simbiose, resultou um hotel de cat-
egoria 5 estrelas, dotado com 91 
unidades de alojamento, distribuí-
das por quartos singles e duplos; 
quartos familiares; suites e uma 
master suíte. O Montebelo Mosteiro 
Alcobaça Historic Hotel tem ca-
pacidade e apetência para atrair 
múltiplos eventos, uma vez que 
dispõe de todas as condições téc-
nicas e espaços únicos para con-
gressos, banquetes e reuniões dos 
quais destacamos o Salão Nobre do 
Montebelo Mosteiro de Alcobaça 
Historic Hotel onde decorreu a cer-
imónia de inauguração. 

Quais são hoje os mercados onde 
se posiciona? 
Pela natureza dos nossos serviços e 
produtos, pelo leque dos nossos 
clientes e parceiros, podemos afir-

  

mar, que o Grupo Visabeira repre-
senta de certa forma o nome de 
Portugal no mundo, com empresas 
presentes em 18 países exportando 
produtos e serviços para mais de 
130 nações. 

Depois de uma pandemia, veio a 
guerra e, apesar das consequên-
cias, o grupo continua a crescer. 
Como se explica? 
Tudo o que acabo de elencar é fruto 
de uma rigorosa gestão e de uma 
política pautada por ambiciosos ob-
jetivos, sempre orientados para a 
criação de valor de forma sustentável 
e socialmente responsável. Apesar 
do contexto adverso dos últimos 
anos, o grupo soube reagir reforçando 
a sua posição como pilar essencial 
em setores fundamentais como são 
as telecomunicações, energia, con-
strução, indústria e turismo, entre 
outras, contribuindo para a com-
petividade nacional e a melhoria do 
dia-a-dia das pessoas e da vida da 
sociedade. 


