
 

 

GRUPO VISABEIRA COMPRA MAIORIA DO CAPITAL DA 

EMPRESA ITALIANA INPOWER GROUP 
 

 

Viseu, 23 de fevereiro de 2022 - O Grupo Visabeira, com forte presença no mercado 

europeu na área das telecomunicações e energia, através da sua subsidiária Constructel 

Visabeira, acaba de adquirir a maioria do capital da empresa italiana Inpower Group, 

sediada em Roma. 

 

A Constructel Visabeira tem-se destacado como um dos principais prestadores de 

serviços de engenharia de redes na área das telecomunicações e energia em Portugal, 

França, Alemanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, Espanha, Suécia, Dinamarca e Estados 

Unidos da América. 

 

O investimento da Constructel Visabeira no Inpower Group visa implementar e 

expandir a sua atividade em particular no setor das redes de telecomunicações de cobre 

e fibra ótica no mercado italiano. 

Ao adquirir a Inpower Group, a Constructel Visabeira consolida a sua presença em Itália, 

onde já opera desde 2017, após a aquisição da Ieme S.r.l., empresa que tem como 

principais atividades, o projeto, a construção e a manutenção de redes de energia de 

média e baixa tensão.  

 

Com a entrada no capital do Inpower Group, a Constructel Visabeira irá potenciar a 

consolidação dos contratos existentes no âmbito da energia e permitir endereçar novas 

áreas de engenharia, em particular atividades para a área das telecomunicações com 

enfoque na construção das redes de nova geração. De referir que a Itália é um dos 

mercados europeus onde estão a decorrer investimentos significativos na modernização 

das redes de energia e telecomunicações.  

 

Com esta nova aquisição a Constructel Visabeira consolida a sua estratégia de 

crescimento das suas operações na Europa, neste caso por via da aquisição da maioria 

do capital da empresa italiana de referência no setor tecnológico. 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Para mais informações p.f. contacte: 

Direção de Relações Públicas e Comunicação Institucional do Grupo Visabeira rp@grupovisabeira.com        

José Arimateia: 968 042 547; Fernando Correia: 967 025 132 

 

 

 

 


