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Quando se iniciou o ano de 2013 as dúvidas e as 
preocupações eram muitas. O efeito recessivo do País, a 
falta de capacidade financeira dos promotores, a redução 
drástica do investimento público levava-nos a encarar o ano 
com muita apreensão.

Em termos de controle de despesa não tivemos de fazer 
grandes reajustamentos pois, nunca enveredamos por 
grandes custos de estrutura e sempre os controlamos.

Assim, focamo-nos no essencial ou seja: 
. Fidelizaçao dos clientes;
. Angariar novos clientes;
. Apostar fortemente no envio de técnicos especializados 
e do quadro da VHM para os países em que estamos a 
trabalhar.

Como conclusão gostaria de deixar uma mensagem para o 
futuro: 
Ainda há espaço em Portugal para trabalhar bem, para 
desenvolver os nossos técnicos e fazer obras fantásticas.
Para isso temos que trabalhar muito, sermos competitivos e 
acima de tudo muito competentes. 
Obrigado à maravilhosa equipa que trabalha comigo e de 
que muito me orgulho.

Tentem todos os dias ainda fazer melhor.

Muito obrigado, 
Vitor Hugo
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“O crescimento financeiro é fruto 
da perseverança da nossa equipa.”

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

Homens Mulheres

136

81 55

COLABORADORES POR ÁREA DE ACTIVIDADE

Projectos CSO OutrosFiscalização

21

80

23

12
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DEP. ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO
RECuRSOS HuMANOS

Filipa Couto

A VHM orgulha-se de ter conquistado ao longo 
deste seu percurso notoriedade no mercado onde 
se insere, somente possível pela sua preocupação 
com o Cliente, com a Qualidade do seu trabalho e 
com a Motivação e Dedicação da sua equipa.

2013 foi 
particularmente 
marcante para a 
VHM pois cumprimos 
duas décadas de 
existência! 
Têm sido 20 anos 
de aprendizagem, 
crescimento e 
maturidade.

DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

Administração (0,74%)
Management

Arquitectos (8,82%)
Architects

Jurídico (0,74%)
Juridical  

Administrativos (13,24%)
Clercks 

Técnicos de segurança (6,62%) 
Safety technicians 

Técnicos ambiente (2,21%) 
Environmental technicians 

Engenheiros (50,74%)
Engineers

Outro pessoal técnico (13,97%)
Other specialized technicians

Financeiro (2,21%)
Finance

Qualidade (0,74%)
Quality
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 2.144.082.809 €

43.784.568 €

Investimento  Gerado 2005-2013

2005-2013Facturação

Estes últimos anos, e em especial 
o que agora terminou, obrigaram 
as empresas portuguesas a alterar 
a sua visão/estratégia e a VHM 
não foi excepção. O mercado 
interno estagnou e/ou contraiu-se, 
principalmente ao nível das obras 
públicas e/ou privadas, tendo-se 
assistido a um cumprimento dos 
projectos cuja contratação já existia 
e a adjudicação de alguns trabalhos 
de menor dimensão. 

Apesar de todas as adversidades, 
a VHM conseguiu em 2013 manter 
o seu volume de facturação 
interno, cerca de 7.500.000 Euros, 
algo bastante positivo para uma 
empresa prestadora de serviços de 
engenharia e arquitectura.
Simultaneamente houve uma 
aposta nos mercados internacionais 
e aí o saldo foi bastante positivo, 
tendo inclusive superado todas as 
expectativas. 
O volume de negócios no exterior 
neste ano representou cerca de 
50% do volume de negócios global 
da VHM, o que demonstra uma 
forte aposta numa política de 
internacionalização, tendo sido 
o mercado mais significativo o 
Angolano, seguido do mercado da 
Guiné-Equatorial, Ghana e Cabo 
Verde.

É nossa expectativa consolidar a 
nossa actividade e presença nesses 
mercados e apostar em novos 
mercados como Moçambique, 
Argélia, timor, entre outros.

Apostamos numa gestão atenta, 
num crescimento sustentado, 
numa equipa de trabalho altamente 
qualificada, sem nunca descurar 
a nossa verdadeira razão de ser: 
a satisfação dos nossos clientes 
através da prestação de um trabalho 
de qualidade.

Actualmente, a VHM tem 
colaboradores em todos os 
mercados onde se encontra, quer 
nacionais quer locais, permitindo 
um maior acompanhamento dos 
trabalhos bem como adaptar a 
nossa actividade às diferentes 
culturas e modos de “fazer” de 
cada país, contribuindo assim para 
uma melhoria contínua dos nossos 
serviços.
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FACTURAÇÃO POR ÁREA GEOGRÁFICA

FACTURAÇÃO / INVESTIMENTO GERADO

O sucesso da VHM tem sido fruto de diversas 
variáveis… mas sem a visão e perseverança do seu 
fundador, sem o esforço dos seus colaboradores e 
sem a satisfação dos seus clientes; dificilmente esse 
sucesso seria possível.

Para 2014 prevemos um crescimento 
muito significativo do volume de negócios, 
próximo dos 25 milhões de euros, o que 
representa um aumento de 50% face ao ano 
anterior.
Esse crescimento dever-se-á essencialmente 
ao mercado externo, mas é nossa convicção 
de que o crescimento também se irá 
verificar em Portugal.
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 DEP. QUALIDADE / PROPOSTAS
COORD. DE SEGURANÇA E AMBIENTE
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um dos indicadores do sucesso 
de uma empresa é certamente 
o aumento de actividade do seu 
departamento de Propostas. neste 
campo, a VHM teve em 2013 um 
aumento de 34% das Propostas 
emitidas, onde as participações 
em concursos internacionais e 
concursos locais nos países onde 
temos representações assumem 
uma fatia importante do trabalho 
realizado por este departamento.
É também com satisfação que 
registamos que apesar de todas as 
dificuldades que se verificam no 
mercado Português, também aqui 
a VHM teve um aumento de cerca 
de 20% das propostas colocadas 
no mercado face ao ano de 2012, 
demonstrando bem a vontade dos 
Clientes em iniciar ou continuar as 
parcerias estabelecidas com a VHM.

durante o ano de 2013 foram emitidas 
um total de 592 propostas, onde 
o mercado português representou 
505 propostas e o mercado 
internacional 87, para mercados 
como Angola, Moçambique, Gana, 
Guiné Equatorial, Congo niger, 
Líbia, Argélia, Brasil, Cabo Verde,   

S. Tomé e Príncipe,Timor,Kurdistão, 
Qatar, tunísia, entre outros.

A preparação e adaptação de notas 
técnicas usadas em Portugal, para 
cada um dos mercados em que 
participamos, tem constituído um 
gigante desafio, mas ao mesmo 
tempo tem revelado muitos frutos, 
pois grande parte das propostas 
emitidas tratam-se de respostas 
a concursos públicos lançados 
pelos governos dos vários países.

Para o ano de 2014 está previsto 
um incremento das propostas 
emitidas para o mercado externo, 
tendo em conta o início de várias 
Prestações de serviços em novos 
países, onde estarão novas 
equipas da VHM, proporcionando 
certamente um aumento da 
procura da marca VHM. A elevada 
procura dos serviços da VHM 
deve-se ao empenho de todos os 
colaboradores e Administração, 
que todos os dias dão o seu melhor 
em cada prestação de serviços, na 
procura de um serviço de qualidade 
e da satisfação dos seus clientes.

A adaptação do sistema de gestão de Qualidade 
para o sistema de Gestão Integrado constituiu 
um dos principais objetivos da VHM para os 
anos de 2013 e 2014.

Carlos Xavier

DEPARTAMENTO DE
PROPOSTAS 
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No campo das certificações, a VHM obteve a sua certificação de qualidade 
de acordo com a norma nP En ISO 9001:2000 em Junho de 2004.

Construção e Reabilitação de  Centrais Termoeléctricas 
(Grupo 2); Trabalhos Diversos (Grupo 3)

Certificado. Qualidade 
(Cat. 2)

Fornecedor 
tipo A

Distinção pela Qualidade do Desempenho 
e Perfil de risco (2012)

Distinção pela Qualidade do Desempenho 
e Perfil de risco (2010)

A VHM está qualificada pelo LNEC como Gestor Geral de Qualidade de Empreendimentos 
da Construção na categoria de edifícios e monumentos (Classe8), Vias de comunicação e 
Obras de urbanização (Classe 8) E Obras Hidráulicas (Classe 7). Possui ainda Certificado de 
Qualidade emitido pelo sistema de qualidade das águas de Portugal (Cat.2)

O Ano de 2014 será muito importante 
para o departamento de Qualidade. 
Cumpridos 10 anos de certificação pela NP 
EN ISO 9001, a Administração e os seus 
quadros trabalham hoje com o objectivo 
de estender o contributo muito positivo 
que este departamento tem dado no 
desenvolvimento da actividade da VHM 
às áreas da Gestão da Saúde e Segurança 
do trabalho, através (OHSAS 18001:2007) 
e Sistemas de gestão ambiental através 
do norma nP En ISO 14001:2004.

A Adaptação do sistema de gestão de 
Qualidade para o sistema de Gestão 
Integrado constituiu um dos principais 
objetivos da VHM para os anos de 2013 e 
2014, estando programadas as respetivas 
auditorias já em Maio deste ano.
O crescimento das empresas obriga 
a uma preocupação acrescida com 
os seus trabalhadores e com o meio 
ambiente. A VHM assumindo essa 
responsabilidade fecha agora o ciclo de 
preparação já iniciado a alguns anos e que 
pretende tornar obrigatórias as práticas 
e procedimentos já implementados 
na organização nestas matérias.

O ano de 2014 trará ainda outro factor 
de grande importância para a VHM 
e que revolucionará a atuação dos 
seus colaboradores nas prestações de 
serviços, pois ficará disponível a aplicação 
informática que está a ser desenvolvida há 
cerca de 2 anos entre o departamento de 
qualidade e Informática, especificamente 
adaptada às necessidades da VHM 
e que constituirá uma das principais 
ferramentas na gestão da informação 
em todas as prestações de serviços.

O departamento de Segurança 
e Ambiente, com actividade em 
prestações de serviços de Coordenação 
de Segurança em projecto e obra 
e Acompanhamento Ambiental, 
funciona autonomamente à Gestão 
da Fiscalização, mas sempre de mãos 
dadas no acompanhamento de grandes 
projetos a nível nacional e internacional.

Após uma diminuição do número 
de colaboradores no início de 2013, 
verifica-se agora um novo aumento no 
efectivo do departamento, prevendo-
se que até meados de 2014 aumente 
para 14 colaboradores, distribuídos 
pelas várias delegações nacionais.

Os colaboradores afectos ao 
Departamento terão uma 
importância determinante no apoio 
ao departamento de Qualidade, no 
controlo e garantia de implementação 
dos procedimentos estabelecidos 
para as novas certificações (segurança 
e Ambiente) que se encontram em 
curso, aliando-se o conhecimento 
que os colaboradores já detém 
nestas áreas específicas com a sua 
presença assídua nas Obras.

umas das apostas para 2014 está 
relacionada com a conquista de 
novos contratos em termos de 
Prestação de Serviços de técnicos 
de segurança e Ambiente, após a 
diminuição verificada em 2013, com 
a crise que se verifica no sector.

DEPARTAMENTO DE
QUALIDADE 

DEPARTAMENTO DE
SEGURANÇA E AMBIENTE
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 FIsCalIzação // NORTE

A crise que há já alguns anos assola 
o País tem-se feito sentir com especial 
incidência na área de mercado em 
que a VHM presta serviços, o que 
dificulta e afecta de sobremaneira o 
desenvolvimento da nossa actividade.

No entanto, a diversificação e aumento de 
Clientes, de abertura a novos mercados 
e áreas de intervenção, estendendo-se 
a todos os ramos da Engenharia (quer 
na Construção e no Imobiliário, quer nas 
Obras Públicas e nas Particulares), aliada 
à contínua procura da melhoria das nossas 
prestações, tem vindo a permitir que a VHM 
consiga ultrapassar de forma satisfatória a 
turbulência que a crise tem provocado no 
nosso ramo de negócios, sendo que, um 
dos factores determinantes, é a procura 
da excelência em todas as nossas acções.

 Essa excelência faz-se através de uma 
especial atenção ao cumprimento dos 
prazos e dos custos, assim como do controlo 
da qualidade em todas as actividades. 

Pedro Cunha

Conseguimos ultrapassar 
com sucesso o díficil 

ano de 2013.
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Hotel Bolsa do Pescado  - Porto

Conseguimos ultrapassar com sucesso 
o difícil ano de 2013 e posicionamo-
nos perante o ano de 2014 com a firme 
convicção, e empenho de todos, para 
que no ano que agora começa possamos 
consolidar e aumentar em número e 
em qualidade as nossas prestações, 
aumentando também o volume de negócios.

Este nosso desiderato tem como objectivo 
possibilitar também o aumento, já em 2014, 
do número de Colaboradores, permitindo 
assim contribuir, à nossa escala e dimensão, 
para o relançamento económico do País e 
também a diminuição do desemprego. 

Na Fiscalização Norte estão presentemente 
a desenvolver actividade cerca de 18 
Colaboradores, envolvendo as áreas de 
Fiscalização, Coordenação de Segurança 
e de Ambiente, contando ainda com 
a colaboração e apoio de todas as 
restantes áreas de actividade da Empresa, 
seja em termos de Projecto, seja em 
termos das Instalações Especiais.
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Quinta Marques Gomes  - V. n. Gaia Terminal de Cruzeiros - Matosinhos

Uma palavra especial para 
todos os Colaboradores 
que, de forma dedicada, 
profissional e empenhada 
têm permitido que a 
VHM atinja os níveis 
de desempenho e de 
qualidade, sem os quais 
não conseguiria sobreviver 
nestes tempos de crise 
e de dificuldades.

Centros Comerciais;
Edifícios Habitacionais e Escritórios;
Reabilitação Habitacional;
Infraestruturas Marítimas;
Construção/Reabilitação de Escolas;
abastecimento de Águas;
Esgotos e Interceptores;
ETa’s e ETaR’s;
Hotéis;
Construção Edifícios Industriais;
Centrais Hidroelétricas;
Hospitais;
Parques de Estacionamento;
Hipermercados.

principais áreas de actividade 
da vhm Zona norte em 2013:
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FIsCalIzação // CENTRO E SUL

18 NEWSLETTER #18

Nada disto seria possível sem o espírito 
de equipa, o esforço e a dedicação 
dos nossos colaboradores.

Quando há um ano que termina, há 
sempre tendência a fazer balanços, 
olhar em retrospectiva e fazer 
promessas e desejos para o novo ano.

O ano de 2013 esperava-se difícil a todos 
os níveis e os objectivos auto-impostos 
eram ambiciosos – manter a confiança 
dos nossos clientes ao mesmo tempo 
que se tentavam angariar novos donos 
de obra e assim implantar ainda mais a 
marca VHM na região centro do país.

Apesar do clima desfavorável, os 
objectivos traçados foram mantidos 
e a VHM é hoje uma presença 
assídua nas grandes obras públicas 
e privadas da zona centro e sul.

Paulo Castro
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A empresa tem no seu currículo uma vasta experiência na 
gestão e coordenação de infraestruturas indispensáveis 
para o desenvolvimento do país e criação de riqueza.

Hospitais, escolas e conservatórias, vias de comunicação, 
centros comerciais, museus, escritórios, complexos 
hoteleiros e de turismo rural, lares de idosos, reabilitação 
urbana, estacionamentos, entre outras obras marcantes.

nada disto seria possível sem o espírito de equipa, 
o esforço e a dedicação dos nossos colaboradores, 
sempre empenhados em levar a VHM a patamares mais 
elevados de excelência na prestação de serviços.

 FIsCalIzação // CENTRO

a VHM Coimbra é hoje uma presença 
assídua nas grandes obras públicas 
e privadas da zona centro.

Hotel Universal - Figueira da Foz Maçarico Beach Hotel - Mira

Escola Secundária - Vale Cambra
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o ano de 2014 que agora se iniciou será 
igualmente um desafio que enfrentaremos 
tendo em conta as adversidades que são 
conhecidas, sempre na tentativa de levar o 
nome da VHM mais adiante, com a certeza 
que 2014 será mais um ano de sucesso e 
certeza da VHM na zona centro do país.

A VHM em Coimbra 
conta atualmente com 10 
colaboradores, entre fiscalização, 
coordenação de segurança, 
ambiente e secretariado.
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Edifício Cerâmica - univ. Aveiro
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 FIsCalIzação // SUL

Quando em 2006 
a empresa planeou 
abrir um escritório 
na capital do país, 
nunca esperou que 
7 anos depois, a 
delegação de lisboa 
fosse responsável 
por parte significativa 
das obras da VHM 
em Portugal.
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     tualmente com 32 técnicos, 
entre gestão, fiscalização e 
coordenação de segurança 
e ambiente, a delegação de 
Lisboa da VHM assumiu em 
2013, perante os seus clientes, 
o compromisso de garantia 
de qualidade da execução 
dos seus empreendimentos, 
com a marca VHM em 
prazo, custo e qualidade 
dos serviços prestados.

Com uma gestão coerente, 
justa e rigorosa, são cada vez 
mais os clientes da empresa 
que, com o sucesso da primeira 

obra na companhia da VHM, 
nos reconhecem com mais 
adjudicações, situação que nos 
orgulha enquanto colaboradores.

O tipo de obras que a 
VHM se encontra a gerir e 
fiscalizar vão desde edifícios 
de escritórios, complexos 
hoteleiros e turismo rural, 
lares de idosos, reabilitação 
urbana, estacionamentos, 
infraestruturas de rega e 
abastecimento de água, escolas, 
entre outros, valor acrescentado 
na área das infraestruturas de 
desenvolvimento do país.

A

Em 2014 continuaremos na 
procura de novos mercados na 
gestão e coordenação de ativos.

Academia Música Santa Cecília  - Lisboa

EdIA - Bloco Cinco reis trindade
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apesar do aparente clima desfavorável, os 
objetivos iniciais da empresa em ganhar 
novos clientes em 2013 foram conseguidos, 
tendo sido necessário à VHM proceder à 
contratação de novos colaboradores para 
fazer face ao novo volume de encomendas, 
nomeadamente em novos investimentos 
na reabilitação urbana que a empresa se 
encontra a participar ativamente em lisboa.

             foi um bom ano em termos 
de procura de novos clientes. temos 
como objetivo para               continuar na 
procura de novos mercados na gestão e 
coordenação de ativos no mercado em 
Portugal em todas as áreas, de modo a 
prosseguir nesta senda de sucesso na 
obtenção de carteira de clientes para 
a empresa e desta forma garantir a 
estabilidade no mercado da marca VHM.

de referir que sem o espírito de equipa, 
esforço, sacrifício e a dedicação dos nossos 
colaboradores, sempre empenhados em 
levar a VHM a patamares mais elevados 
de excelência na prestação de serviços, 
não seria possível atingir os objetivos a 
que se propusemos e conseguidos com 
o empenho e motivação de todos.

2013

2014

Edifício novartis - tagus Park

Convento do desagravo - Lisboa
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 DEP. PRoJECTo 2013 foi um ano de transformação 
no Departamento de Projecto.

em 2013 a equipa do Departamento de projecto foi 
reforçada em várias valências tendo como foco o 
cumprimento das expectativas para a obtenção de mais 
áreas de actuação e mercados.
sendo por vezes a forma de “abrir caminho” para

posteriormente se desenvolver a actividade principal 
da empresa (acompanhamento de obra), foi depositada 
neste Departamento a oportunidade de criação de 
negócios, estando os mesmos a ser tornados realidade 
em vários países de continentes distintos.

daniel Oliveira
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temos já muitas certezas para o ano de 2014 
com uma carteira de projectos relevantes, 
sempre com o intuito de angariar novas 
actividades para o departamento que é 
actualmente responsável por cerca de 30% 
do volume de facturação da Empresa. 

Foi experimentada uma nova abordagem na 
materialização da Concepção Arquitectónica 
da Equipa de Arquitectura (recurso a impressão 
3d), tendo até agora sido muito bem recebida 
pelos clientes as apresentações nesse formato.
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Em 2013:
98 Viabilidades de arquitectura
84 Projectos

Complexo EPAL - Kikuxi

Hotel 5 Estrelas - Lobito
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O principal factor de sucesso tem vindo a 
ser a dedicação e empenho das equipas na 
resposta aos desafios aliciantes que surgem 
predominantemente a nível internacional.

Kurdistan Oncological Center

Estádio universitário do Porto - Concurso Hotel Pangeia - Luanda
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aNGola

2013
foi o ano de afirmação

da VHM em Angola

A equipa que iniciou a actividade da vhm nesse 
país em 2012, aumentou exponencialmente com a 
conquista de novos clientes, abordagem de novas 
áreas e negócio e o reconhecimento da vhm como 
empresa a ter em conta para as actividades de projecto, 
coordenação, Gestão e Fiscalização de empreitadas.

A área de Gestão e Fiscalização de empreitadas da 
vhm Angola, embora inicialmente focada no sector 
hoteleiro, conseguiu em 2013 diversificar o seu portfólio 
com obras de hidráulica (empresa de Águas públicas de 
Luanda e ministério da energia e Águas), retalho (Lojas 
Unitel e Stand/Oficina Multiauto) e Logística (Unitel).

Foi no entanto, na área de projecto que a vhm 
Angola demonstrou maior flexibilidade na resposta às 
necessidades do mercado. em 2013 elaboraram-se 
projectos desde a área hoteleira de luxo, grandes projectos 
de aproveitamento hidráulico, ensino, desporto, ciência, 
indústria transformadora, agro-pecuária e habitação. A 
área de projectos, transportando consigo as marcas de 
inovação e qualidade – apanágio de todas as actividades 
da vhm – tem-se convertido num cartão de visita de 
excelência e uma eficaz ferramenta de negócios.

Paulo Guimarães
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em 2013 a VHM Angola afirmou-se igualmente como fulcro essencial para 
as actividades da VHM neste continente, dando suporte às actividades em 
curso no Gana e às obras que se esperam desenvolver em 2014 no Gana, 
moçambique e na república Democrática do congo.

Ligações domiciliárias - EPAL

Loja unItEL

Bina Flats

Hoteis IKA 
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 GuINé EQuaToRIal
 

tiago Afonso
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a VHM iniciou a sua atividade na Guiné Equatorial 
há sensivelmente ano e meio. Não obstante, está já 
a operar em diversas cidades do continente e ilha.
Em oyala, a futura capital  económica e administrativa 
do país, encontra-se a fazer a coordenação e gestão 
da construção de um Hospital, um Hotel, cinco blocos 
de apartamentos, um centro comunitário, um centro de 
logística e um Power Center e ainda de uma Fábrica 
de soros e Medicamentos para a sida e Malária. 
 
Em Bata, a maior cidade do continente, a VHM está 
envolvida no Projecto e Fiscalização do maior e mais 
sofisticado estabelecimento prisional do país. 
 
Em Malabo, atual capital da Guiné Equatorial, encontra-
se a fazer Direcção de obra na construção da nova 
sede administrativa da Empresa petrolífera ToTal.
 
Fruto do trabalho desenvolvido até ao 
momento, encontram-se em pipeline diversos 
concursos e propostas públicas e privadas.

Hospital univ. de Oyala - Guiné Equatorial



43NEWSLETTER #1842 NEWSLETTER #18

  
DEP. INTERNaCIoNal

O departamento 
Internacional da
VHM tem como
principal objectivo 
continuar na senda
da consolidação do 
mercado Africano 
e, aproveitando esta 
experiência, expandir 
para outras geografias. 

tendo em conta a conjuntura mundial 
actual, África é um continente em 
grande desenvolvimento na área da 
construção de edifícios e infra-estruturas, 
estando a VHM a tentar desenvolver 
negócios ou já em operação em várias 
geografias, nomeadamente, Angola, 
Argélia, Guiné Equatorial, Cabo Verde, 
São Tomé e Príncipe, Gana, Congo, 
Serra Leoa, niger e Moçambique. 

no arquipélago de Cabo Verde a VHM está 
a acompanhar a construção de 2 bairros 
sociais para o Instituto de Fomento e 
Habitação, nas ilhas do Sal e de S. Vicente. 
temos um cliente em fase de estudo de 
viabilidade para Projecto e Fiscalização 
VHM de um novo hospital privado.

O mercado do Gana é, igualmente, 
muito promissor para o futuro da 
internacionalização da VHM. VHM já está 
a operar assinando um contrato com o 
GOVErnMEnt OF tHE rEPuBLIC OF 
GHAnA, representado pelo  Ministry of 
Water resources, Works and Housing 
para uma prestação de serviços nos 
próximos 2 anos de SUPERVISION 
OF tHE COnStruCtIOn, PrOJECt 
MAnAGEMEnt And QuAntItY SurV 
EYOr da obra dEVELOPMEnt OF 
AFFOrdABLE 5 000 HOuSInG unItS 
na cidade de tEMA, situada a cerca 
de 30 quilómetros da capital Accra.

Pedro Madureira rebelo
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A aposta no Gana é uma plataforma de entrada 
para os restantes países do ecoWAs, economic 
community of West African states. estes estados 
da região da África ocidental, serão alvo nas 
próximas décadas de elevados investimentos 
internacionais quer ao nível das infra-estruturas, 
habitação social, saúde e mesmo em hotelaria. 

Este investimento governamental 
para a construção de mais de 5 000 
casas está inserido num Master Plan 
onde também se prevê a construção 
de uma zona de comércio e 
serviços e de um pólo industrial. 
A VHM foi já nomeada, em 
parceria com uma empresa de 
Fiscalização local, como a empresa 
de engenharia que irá acompanhar 
todas as fases de construção 
deste estruturante projecto do 
Gana. Estamos, também,  em 
fase final de negociação com um 
cliente internacional com sede 
em Londres para a execução de   
projecto e acompanhamento de 

obra de um complexo habitacional 
de luxo a construir na capital Accra.
Em São Tomé e Príncipe após 
a recente elaboração de projectos 
hoteleiros para um investidor 
Sul Africano, a VHM está agora a 
acompanhar a construção de unidades 
comerciais da operadora angolana 
de telecomunicações unItEL. 
Mais a sul e ainda no continente 
africano, a VHM assinou já um contrato 
para a Fiscalização da construção de 
uma Central de Ciclo Combinado em 
Moçambique, junto ao rio Busi. Este 
avultado investimento irá garantir a 
presença da VHM neste emergente 
país africano nos próximos 3 a 4 anos.

A VHM continua igualmente a 
fortalecer parcerias com empresas 
portuguesas que operam no 
importante e menos distante mercado 
Argelino, pelo que iremos iniciar 
a nossa operação no terreno já em 
2014 com a gestão da produção e 
fiscalização de vários pólos industriais 
ligados à indústria da conservação.  
Está, também, eminente a assinatura 
de um contrato de Fiscalização da 
construção de um resort de luxo na 
Tunísia para onde a VHM irá fazer 
deslocar uma equipa técnica experiente 
e numerosa que  irá estar presente 
neste país ao longo de 3 anos. 

Foram ainda desenvolvidas 
parcerias com países Árabes e 
estamos em fase de constituição 
da empresa em doha no Qatar. 
A VHM tem também contactos 
noutros emirados, nomeadamente, 
em ras Al-khaimah, com vista ao 
desenvolvimento do negócio de 
Projecto e Fiscalização nesta região 
do mundo franco investimento.  
Ao nível da Europa, a VHM foi 
convidada e aguarda uma decisão 
final de kick-off de um projecto de 
construção de centros comerciais  de 
elevada dimensão em parceria com 
o Grupo SOnAE –SOnAESIErrA.

Saglemi Housing Project - Gana
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os textos aqui presentes constituem recolhas e adaptações de informações já publicadas ou de outra forma tornadas públicas, não sendo por isso a VHM responsável 
pelos dados divulgados. sempre que possível será referida a fonte e a origem das imagens aqui expostas.
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PORTUGAL // PORTUGAL

Sede  Head Office

r. Júlio Dinis, 242
p2 sala 205
4050-318 porto
t. +351 226 079 110
F. +351 226 008 707

vhm.geral@vhm.pt
www.vhm.pt

ANGOLA // ANGOLA

r. nossa senhora muxima,
casa nº22 ingombota
Luanda
t. +244 226 079 110
t. +244 922 686 840
F. +244 222 339 808

vhm.angola@vhm.co.ao

GUINÉ EQUATORIAL // EQ. GUINEA

urbanizatión parques de África, 
malabo, Guinée equatoriale
t.+240 222 238 397

vhm.ge@vhm.pt

GANA // GHANA

Tsopoli off Prampram,
Aflao Road, 20Km.
After central university.
po BoX ct10485
t. 00233 (0) 267 269 034

Centro  Center

estádio cidade coimbra, 92
r. D. manuel i
3030-320 coimbra
t. +351 239 708 790 
F. +351 239 708 792

vhm.coimbra@vhm.pt

Sul  South

parque das nações
r. do polo  sul, 1.01.1.1
1900-273 Lisboa
t. +351 217 975 216
F. +351 217 957 218

vhm.lisboa@vhm.pt


