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> 9.500
COLABORADORES

Actuando nas mais diversas áreas de actividade, incluindo telecomunicações, energia,  
indústria e turismo, o Grupo Visabeira alcançou uma posição de referência a nível global,  
sendo reconhecido pela sua vasta oferta de produtos e soluções “chave na mão”, aliadas  
a uma rápida capacidade de resposta. 

Actualmente o Grupo está presente em 17 países, entre os quais Alemanha, França, Bélgica, Espanha, 
Dinamarca, Angola e Moçambique, comercializando serviços e produtos para mais de 70 nações  
e empregando cerca de 10.000 colaboradores, distribuídos por mais de 100 empresas.



TURISMO

INDÚSTRIA

IMOBILIÁRIO

AS EMPRESAS 
PRODUTOS E SERVIÇOS

O Grupo Visabeira adopta uma postura de integração  
e complementaridade em todos os aspectos da sua actividade, 
dando origem a uma estrutura sólida e polivalente, e mais 
preparada para enfrentar riscos, para estabelecer novas parcerias 
e para gerar novas oportunidades de negócio, aumentando  
a capacidade de resposta às necessidades dos seus clientes.

VISABEIRA GLOBAL

COMÉRCIO
E SERVIÇOS



VISABEIRA 
GLOBAL
A Visabeira Global integra as empresas 
especializadas nos sectores das Telecomunicações, 
Energia, Tecnologia e Construção, o que permite 
disponibilizar soluções integradas, à medida das 
necessidades específicas de clientes e parceiros.

TELECOMUNICAÇÕES

ENERGIA CONSTRUÇÃO

TECNOLOGIA



INDÚSTRIA 

CERÂMICA E CRISTALARIA

ENERGIA RECURSOS NATURAIS

COZINHAS

A Indústria integra unidades especializadas em diferentes  
áreas de produção industrial, potenciando as matérias-primas 
existentes nas regiões onde se insere através de uma  
optimização de sinergias técnicas e profissionais.
Recentemente, converteu-se na principal operadora  
no mercado da cerâmica e do cristal decorativo e utilitário, 
desenvolvendo as suas potencialidade em Portugal  
e no estrangeiro. Possui unidades fabris em Portugal,  
Moçambique e Angola.



A Visabeira Turismo é detentora da marca 
Montebelo Hotels & Resorts que integra em 
Portugal uma vasta oferta, que inclui unidades 
hoteleiras de 5 e 4 estrelas, restauração, golfe, 
centros de congressos e complexos de lazer, 
bem-estar e entretenimento.

Em Moçambique, a empresa está também 
representada pela marca Montebelo  
Hotels & Resorts, que inclui unidades  
hoteleiras polivalentes e de referência  
em Maputo, Lichinga, Nampula, Songo  
e no Parque Nacional da Gorongosa.

TURISMO 

HOTELARIA

DESPORTO E BEM-ESTAR

ENTRETENIMENTO E ACTIVIDADES DE LAZER

RESTAURAÇÃO



IMOBILIÁRIO

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TURISMO

A actuação no sector Imobiliário, em Portugal e em 
Moçambique, é reconhecida pelo seu dinamismo  
no ramo habitacional.

A sua oferta de serviço inclui a gestão da manutenção, 
supervisão e comercialização de bens imóveis  
e equipamentos associados, bem como a concepção 
de novos empreendimentos e projectos turísticos. 

GESTÃO E SERVIÇOS



COMÉRCIO

INVESTIMENTOS

SERVIÇOS

A Visabeira Participações gere os investimentos financeiros 
do Grupo Visabeira em empresas estrategicamente 
selecionadas, e com as quais cria importantes sinergias.
A empresa também desenvolve novos projectos, tais 
como: desenvolvimento de uma actividade multissectorial 
a nível internacional, comercialização de materiais  
e equipamentos, serviços de gestão e consultoria, 
formação, gestão de parques e serviços automóveis  
e serviços sociais, entre outros.

COMÉRCIO
E SERVIÇOS



INTERNACIONALIZAÇÃO
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Moçambique 

PROJECTAMOS
MOÇAMBIQUE  
PARA O FUTURO
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VISABEIRA MOÇAMBIQUE

2016 VALOR LÍQUIDO   
POR ACTIVIDADE

ENERGIA

ÁGUA E AMBIENTE

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TURISMO

CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA

TELECOMUNICAÇÕES



TELECOMUNICAÇÕES
E TECNOLOGIA



TELECOMUNICAÇÕES
E TECNOLOGIA

TVCABO MOÇAMBIQUE • TELEVISA 
REAL LIFE MOÇAMBIQUE • REAL LIFE ACADEMY

VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

Herdeira de uma linhagem de mais de 30 anos no  
sector da engenharia de redes de telecomunicações,  
a Visabeira Moçambique possui uma ampla experiência  
em redes móveis e fixas (incluindo as de nova geração)  
e de todo o tipo de infra-estruturas tecnológicas.  
A Visabeira Moçambique está presente neste sector  
com as empresas Televisa, Real Life Moçambique,  
Real Life Academy e TVCABO Moçambique. 

A TVCABO Moçambique merece destaque pelo seu 
notável crescimento e afirmação. Presente no mercado 
moçambicano desde 1999, esta é uma empresa pioneira  
na África Austral, estabelecendo-se como uma operadora 
de referência, distribuidora de televisão digital e de internet 
de banda larga, sendo até hoje a única com uma oferta 
“Triple Play” (Televisão, Internet e Telefone). 



ENERGIA



ENERGIA

ELECTROTEC • CELMOQUE • SELF ENERGY

VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

A Visabeira Moçambique assume particular importância  
no segmento da Energia através da Electrotec e da 
Celmoque, na construção e reabilitação da rede eléctrica 
nacional, sempre na vanguarda das soluções energéticas 
em Moçambique. 

Neste sector, a Electrotec desenvolve, desde 1997, 
projectos de execução e manutenção de infra-estruturas  
de distribuição de energia de alta, média e baixa tensão. 
Outra das empresas já enraizadas no mercado é a 
Celmoque, especializada no fabrico e comercialização  
de cabos e condutores de cobre para electricidade  
e telecomunicações. Com a sua sede e unidade fabril 
localizadas na Beira e uma delegação multifuncional  
de 6.000 m2 em Maputo, garante uma actuação em  
todo o território. 



ÁGUA E
AMBIENTE



ÁGUA
E AMBIENTE

HIDROÁFRICA • VISAQUA

VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

A VISAQUA, S.A. é uma empresa Moçambicana criada  
em 2011, cujo objectivo é desenvolver actividades na 
Gestão, Operação e Manutenção de Sistemas de Água, 
Saneamento e Resíduos. 

Alberga toda a cadeia de valor do sector do ambiente, 
estabelecendo parcerias com os seus clientes públicos  
ou privados para a exploração de sistemas municipais  
ou industriais de Água, Saneamento e Resíduos.



TURISMO



TURISMO

MONTEBELO HOTELS & RESORTS • TURVISA

VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

No segmento do turismo, a Visabeira Moçambique, 
através da Turvisa, disponibiliza a marca Montebelo 
Hotels, uma ampla e diversificada oferta hoteleira 
vocacionada para o lazer e para os negócios. 
A marca Montebelo Hotels & Resorts, recentemente 
lançada em Moçambique, assume a tradição de 
qualidade há muito consolidada, dispondo das 
seguintes unidades hoteleiras 

MAPUTO 
Montebelo Maputo Girassol Hotel 
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel
NAMPULA 
Nampula Hotel by Montebelo
LICHINGA 
Lichinga Hotel by Montebelo
SONGO 
Songo Hotel by Montebelo
PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA  
Montebelo Gorongosa Lodge & Safari



CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIO



VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃOVISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO
E IMOBILIÁRIO

EDIVISA MOÇAMBIQUE • SOGITEL • MARTIFER AMAL • IMOVISA

A Visabeira Moçambique actua no sector da construção  
civil e da promoção imobiliária desde 1993, possuindo  
um quadro técnico altamente qualificado e multidisciplinar, 
instalações próprias que incluem estaleiro, armazéns e 
escritórios, assim como um parque próprio de máquinas  
e ferramentas que lhe conferem uma elevada capacidade 
de actuação e grau de autonomia. Actua, igualmente, nas 
seguintes áreas de actividade complementares: gestão 
e administração de imóveis, intermediação e gestão 
imobiliária, reabilitação e manutenção de edifícios, 
instalação e manutenção de equipamentos.

É de destacar o trabalho da Edivisa Moçambique, que 
agrega todas as especialidades nos domínios da construção 
de infra-estruturas, desde a elaboração e concepção dos 
projectos até à construção, manutenção e reabilitação. 



COMÉRCIO
E SERVIÇOS 



VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃOVISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO

COMÉRCIO E SERVIÇOS

VISTA ALEGRE • MERCURY • VISABEIRA MOÇAMBIQUE • AUTOVISA
VIBEIRAS MOÇAMBIQUE • AGROVISA MOÇAMBIQUE • COMBUSTÍVEIS DO SONGO

A Visabeira Moçambique desenvolve uma vasta actividade 
no sector de Comércio e Serviços na área automóvel, no 
trading e na arquitectura paisagista, através de projecto, 
construção e manutenção de espaços exteriores, parques  
e jardins, relvados e espaços de recreio. 

Na área do trading o destaque vai para a Mercury, uma 
empresa que se dedica à importação e comercialização 
de um alargado leque de produtos. Tem sede em Maputo, 
onde possui um showroom de 2000 m2.

No âmbito do comércio é de destacar a presença da  
Vista Alegre, uma marca de prestígio internacional na  
arte da porcelana e do cristal, com comercialização mundial. 
Graças à colaboração regular com os mais reputados 
criadores e a uma fusão única de tradição manual com 
tecnologia de ponta, as suas colecções distinguem-se pela 
elevada qualidade, sofisticação e criatividade. 



VISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃOVISABEIRA INTERNACIONALIZAÇÃO
MOÇAMBIQUE
PROJECTOS FUTUROS

TELECOMUNICAÇÕES:
Projecto de expansão da TVCABO em Maputo, Beira,  
Tete, Nampula e Pemba.
Comercialização do pacote 4Play - integrando voz  
e dados móveis.
Massificação dos serviços OTT (plataforma de TV digital 
com possibilidade de gravação, possibilidade de ver 
programas até 7 dias antes e visualização em múltiplos 
aparelhos).
Projecto de construção e modernização de redes para  
os operadores TDM / mCel e VODACOM.

TURISMO:
Abertura de um resort de 5 estrelas na praia de Milibangalala, 
integrado na reserva especial de Maputo (inclui 3.000 hectares 
de área de concessão).
Abertura de um hotel de 5 estrelas em Nacala. 
 
CONSTRUÇÃO:
Trabalhos complementares, como o projecto de construção  
da linha férrea Moatize – Macuse.



PERFORMING DREAMS

Sede

Rua do Palácio do Gelo, nº 1

Palácio do Gelo Shopping, Piso 3
3500-606 Viseu - Portugal 

T. +351 232 483 000

Escritório Lisboa

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 78 
1700-031 Lisboa Portugal

T. +351 218 429 970

geral@grupovisabeira.com  
grupovisabeira.com




