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"Apesar dos fortes constrangi-
mentos sentidos ainda devido
à pandemia covid-19" em 2021,
o grupo Visabeira "teve um
forte crescimento nas suas ac-
tividades nacionais e interna-
cionais, reforçando a sua tra-
jectória de crescimento sus-
tentado nas principais áreas de
negócio", refere a empresa, em
comunicado.

No período em análise, "o re-
sultado líquido foi de 37,9 mi-
lhões de euros, representando
um aumento de 72% acima do
exercício de 2020".

O grupo "alcançou o marco
histórico de 1.171 milhões de
euros de volume de negócios
consolidado, um aumento de
211 milhões de euros face ao
ano de 2020, traduzindo-se
num crescimento de 21,9%",
acrescentando que o resultado
antes de impostos, juros, de-
preciações e amortizações
(EBITDA) atingiu os 183 mi-
lhões de euros, "mais 17,8% do
que no ano anterior".

O resultado operacional "ul-
trapassou os 100 milhões de
euros".

O grupo Visabeira mantém
como principal estratégia, nos
mercados externos, "o cresci-
mento das suas actividades
'core' – prestação de serviços
de engenharia de redes de te-
lecomunicações e energia –
para os principais operadores
europeus e o reforço da sua
posição nestes mercados".

No ano passado, estes mer-
cados representaram 72,6% do
volume de negócios do grupo,
o qual realça que o cresci-
mento por via orgânica "foi o
pilar principal do notável de-
sempenho da actividade" da
Visabeira, "nomeadamente na
área de negócio de engenharia
de redes de telecomunicações
e energia".

Mercado europeu tem lugar
cada vez mais relevante

O mercado europeu, ex-
cluindo Portugal, "representa
uma dimensão cada vez mais
relevante para o grupo" e, no
final do ano passado, o seu vo-
lume de negócio alcançou os
687 milhões de euros, "repre-
sentando 59% do volume de

negócios total, sendo os prin-
cipais mercados França, Reino
Unido, Bélgica, Alemanha, Di-
namarca, Itália, Espanha e Sué-
cia".

Portugal representou um vo-
lume de negócios de 275 mi-
lhões de euros, mais 13% que
um ano antes, enquanto o eu-
ropeu cresceu 16%.

"Os Estados Unidos contri-
buíram com 91 milhões de eu-
ros para o crescimento expo-
nencial do volume de negócios
na América, Ásia e Oceânia,
que registou um valor de 106
milhões de euros", adianta a
Visabeira.

Já África teve um peso "de
cerca de 9% do total do vo-
lume de negócios do grupo Vi-
sabeira", tendo este mercado
contribuído "com cerca de 102
milhões de euros para o vo-
lume de negócios".

Por área de negócio, a Visa-
beira Global, 'holding' que in-
tegra os negócios na área das
telecomunicações energia, tec-
nologia e construção, "regista
um volume de negócios" no
ano passado "de 983 milhões

de euros, mantendo-se como
a de "maior peso no grupo",
representando 84% do volume
de negócios.

"Face ao ano anterior, o vo-
lume de negócios cresce 25%,
o que demonstra uma exce-
lente performance operacional
nas atividades de serviços de
engenharia de redes de teleco-
municações e energia tanto a
nível nacional e internacional,
assim como nas operações
próprias de televisão por cabo,
em Angola e Moçambique",
prossegue a Visabeira.

Destaque ainda para a en-
trada do grupo em Marrocos
e em São Tomé e Príncipe atra-
vés da compra da Companhia
Santomense de Telecomuni-
cações.

Vista Alegre em destaque
Por sua vez, a Visabeira In-

dústria atingiu 153 milhões de
euros, mais 7% em termos ho-
mólogos, "contribuindo com
13% para o volume de negó-
cios consolidado do grupo Vi-
sabeira". Nesta área, "importa
evidenciar os excelentes resul-
tados alcançados pela Vista
Alegre, apesar do severo con-
finamento devido à pandemia
que marcou o primeiro semes-
tre do ano 2021, registou 117 mi-
lhões de euros de volume de
negócios, o que representa um
crescimento de cerca de 6%
face ao exercício anterior,
tendo o resultado líquido atin-
gido os 1,6 milhões de euros",
sublinha.

Por sua vez, a Visabeira Tu-
rismo, Imobiliária e Serviços,
"num ano fortemente condi-
cionado pela pandemia, com
o encerramento de todas as
unidades hoteleiras durante
praticamente o primeiro se-
mestre do ano, registou um vo-
lume de negócios de 34 mi-
lhões de euros, o que repre-
senta cerca de 3% do volume
total de actividade do grupo".

A Visabeira destaca ainda
que encerrou 2021 "com mais
de 2,9 mil milhões de euros de
negócio em carteira já contra-
tualizados em todas as áreas
de negócio, sendo que na Eu-
ropa, nomeadamente na área
'core business' do grupo, o vo-
lume de negócio contratado é
de 2,5 mil milhões de euros,
potenciando assim o cresci-
mento sustentado das nossas
operações nos próximos
anos".�

Visabeira alcança
“marco histórico” 
Viseu O lucro do grupo Visabeira subiu 72% no ano
passado, face a 2020, para 37,9 milhões de euros, tendo
alcançado o "marco histórico de 1.171 milhões de euros de
volume de negócios".

Grupo teve um forte crescimento nas suas actividades nacionais e internacionais
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“Os três arguidos tiveram total e completa consciência do crime e uma absoluta falta de arrependimento sobre a prática
do mesmo e é arrepiante a ligeireza com que foi praticado”, considerou o juiz, que aponta um “motivo fútil”  Página 12

RUI DA CRUZ

PENA MÁXIMA PARA OS TRÊS 
HOMICIDAS DE CELESTE SOARES 

Fuga de gás pode
explicar explosão 
Em Silgueiros | P3

“Dão Primores” 
regressa a Viseu
CVRDão organiza |  P5

Prémio distingue
Casa da Calçada
Reabilitação | P5

Santos
Evos 
reforça
aposta no
turismo 
de natureza
Em Viseu |  P10 e 11

Vouzela reconhece
mérito com orgulho
Dia do Município |  P8

Vigilância digital
para seniores
Tabuaço e Pesqueira |  P9

Beirões sofreram um golo do Boavista a três minutos do final do jogo e empataram,
selando o seu destino. Continua, porém, o sonho da Taça de Portugal... Página 14

Tondela despede-sel
da I Liga em casal

NATO acredita
que Ucrânia
pode ganhar
a guerra
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INVASÃO
DA UCRÂNIA

Académico perde
com a manutenção
já garantida
Em “casa emprestada” | P13

Viseu 2001 desce à
2.ª Divisão Nacional
Futsal |  P13

Visabeira consolida
volume de negócios
em 1.171 milhões 
Crescimento em 2021 | P16
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