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Arábia Saudita

Haif Health Care 

Campus

Proposta para o desenvolvimento do Concept Design para o 

Haif  Health Care Campus, uma nova unidade hospitalar privada 

do grupo Haif Global Health Service, englobada na estratégia de 

posicionamento do grupo no mercado de saúde de Riyadh Arábia 

Saudita com duas novas unidades de internamento/ambulatório 

para atender a uma ampla gama de necessidades de pacientes e 

diversidade cultural inerente à composição populacional da Ará-

bia Saudita, em linha com os objetivos da Arábia Saudita visão 

2030 que delineou a melhoria dos serviços e instalações de saúde 

por meio de participações do setor privado.

A nova unidade integra numa lógica de campus, uma unidade 

hospitalar com 200 camas, uma unidade de Internamento 

de longa duração com 50 camas, uma Escola de Enfermagem e 

Saúde, bem como um complexo residencial de proximidade com 

capacidade para alojar os diferentes requisitos do Staff das várias 

unidades do grupo.

O Campus totalizara cerca de 180 000m2 de área bruta de construção.

Conceptualmente, o complexo hospitalar desenvolve-se vertical-

mente em dois corpos com 14 e 10 pisos ligados por links funcionais 

e um elemento sombreado de aparência monolítica revestido a 

mármore branco, proporcionado proteção e frescura às diferentes 

varandas exteriores existentes em todos os níveis do edifício.

Acima do nível 4º piso, todas as áreas funcionais organizam-se 

em torno de um pateo ajardinado protegido por uma cortina som-

breada.

O projeto visa criar um novo paradigma nas unidades de saúde da 

região, ancorado no conhecimento, tecnologia de última geração 

e elevado nível de conforto integrado num edifício amigo do am-

biente, energeticamente eficiente. 

Um edifício sustentável que possa servir de marco de excelência 

em design e funcionalidade para a região.
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Angola

Polo Universitário Saurimo

Polo Universitário Dundo

A proposta apresentada resulta na adequação do programa fun-

cional, a um edifício com uma linguagem moderna e ao mesmo 

tempo interpretativa dos costumes, cores e clima de Angola.

A sua funcionalidade permite a conjugação das actividades dos 

diferentes Cursos, favorecendo a interacção e integração social, 

bem como a autonomia dos diferentes edifícios de apoio que con-

stituem o CAMPUS.

Valores como auto-sustentabilidade, multidisciplinariedade, confor-

to, modernidade e robustez, estão presentes na solução apre-

sentada. 

Uma das premissas iniciais do Projecto foi a definição de um siste-

ma construtivo simples, fácil de executar, e económico:

· Solução estrutural com uma métrica regular e imponente;

· Alçados regulares com métrica constante dos vãos envidraçados;

·Vãos com dimensões standard e variação reduzida;

De realçar que a métrica regular dos vãos envidraçados, permite 

espaços de estudo e de trabalho com ambientes interiores mais 

calmos e serenos, favorecendo a concentração e foco no estudo.

vhm nws #40



Portugal

Bairro Coca 

Maravilhas

O Bairro Coca Maravilhas apresenta atualmente 32 lotes de 

habitação de custos controlados e é pretensão do requerente, 

a construção de mais 7 lotes de habitação de custos 

controlados, um lote destinado a serviços da Câmara e ainda 

um novo arruamento a criar na zona Norte da parcela. O 

programa dos novos lotes insere-se no programa “Estratégia 

Local de Habitação“ de Portimão, sendo solicitado a criação de 

193 fogos. O Estudo Prévio no seu conjunto, propõe a criação 

de 198 fogos distribuídos pelas tipologias: 17x T1, 138x T2 e 

43x T3, estando em cumprimento com a “Estratégia Local de 

Habitação“.

É pretensão do requerente que a imagem volumétrica do 

edifício potencie o Bairro existente e valorize o lugar onde 

se insere. De salientar, a importância da interação entre 

espaços comuns e espaços privados, que deve contribuir 

para os residentes no seu conjunto, recorrendo a espaços de 

estadia e valorizando a função residencial. De acordo com 

estas intenções do Dono de Obra, é proposto um sistema 

de galeria relativamente ao tipo de circulação do edifício, 

criando espaços semi-públicos entre o corredor de circulação 

horizontal e a entrada dos apartamentos.
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Santarém, Portugal

Polo 

Pós-Graduação IPS

Proposta de ampliação e requalificação do Instituto politécnico de 

Santarém pretende construir no Complexo Andaluz. A ampliação 

e requalificação da unidade surge da necessidade de consolidação 

funcional de um polo universitário excecional do ponto histórico, 

cultural e de serviço à comunidade.

A volumetria, aparentemente complexa, é na verdade simples que 

se integra no edificado existente, acompanhando os seus eixos 

de orientação volumétrica, num desenho orgânico esculpido 

com cheios e vazios e com uma composição de volumes que se 

prolonga com orientação à paisagem, acompanhando a própria 

composição da praça onde se insere e proporcionando a criação 

de pátios centrais. Neste sentido, o edifico desenvolve-se voltado 

para a frente de paisagem com a inserção de vários pontos de 

interesse e de permanência. De igual forma, e com o intuito de 

criar vários percursos lúdicos e de acesso ao interior do edifício. 

O novo edifício a construir no campus do instituto politécnico 

de Santarém pretende ser um marco importante na revitalização 

da paisagem. Tem uma imagem actual e apelativa, fundada 

na clareza e numa identidade muito própria. Através de um 

jogo rico de um volume fluído e dinâmico recortado através de 

cheios e vazios, numa identidade única e formal, revestida na sua 

tonalidade a fachada ventilada com malha de aço distendido, e 

um estudo de vãos mais horizontais, consegue-se criar um jogo 

lumíneo com a paisagem envolvente. Pretende-se de igual forma 

que o material de revestimento de pavimentos seja uniforme e 

de tonalidades igual a granito local, conferindo à volumetria uma 

imagem de bloco único que se ergue da topografia do terreno e 

sendo parte integrante dele. De referir ainda que as coberturas 

serão ajardinadas e que imprimem ao edifício um quinto alçado e 

integra-o na paisagem de uma forma orgânica e sustentável.
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Cascais, Portugal

O presente projeto para a nova Unidade de Saúde de Cascais e 

Unidade de Medicina Legal e Forense surge da necessidade de 

modernizar os cuidados de saúde primários no município.

A nova Unidade de Saúde de Cascais irá substituir as funções at-

ualmente localizadas no edifício próximo do Mercado de Cascais.

A área de intervenção localiza-se num lote em gaveto na Avenida 

Ultramar com a Avenida 25 de Abril, onde existe atualmente um 

edifício de Arquitetura Moderna com valor histórico e cultural. O 

edifício existente (antigo edifício SMAS) de grande valor patrimo-

nial caracterizado por uma composição arquitetónica original e 

de referência no lugar será alvo de uma reabilitação profunda in-

corporando as necessárias atualizações programáticas e funcio-

nais de acordo com o programa funcional do presente concurso.

De acordo com o programa funcional de concurso a proposta 

considera três frações autónomas com propriedade horizontal e 

acessos distintos. Nestas três áreas estão localizadas a Unidade 

de Saúde Familiar + URAP, a Unidade de Medicina Legal e Fo-

rense e uma área destinada a Serviços.

Concurso Público
Unidade de Saúde de Cascais
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ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quando analisado o Plano Diretor Municipal, verifica-se que o terreno em questão 

se encontra inserido numa área de Solo Urbano, Espaço central Histórico. Esta 

categoria e sub categoria de espaço permite enquadrar a área de intervenção 

segundo os seguintes critérios estruturantes:

Promover a reabilitação e qualificação dos edifícios existentes preservando a 

imagem destas áreas;

Tornar estas áreas mais inclusivas e acessíveis;

Promover a coexistência de diferentes usos;

Adequação à envolvente edificada;

Respeito e valorização formal do edifício e imagem global construída com incidência 

na sua volumetria, aparecia morfológica…

Transição harmoniosa entre a proposta e a cércea dos edifícios confinantes;

As novas obras de construção e obras de ampliação não devem exceder o índice 

de impermeabilidade máximo de 80% da área de logradouro salvo em casos 

devidamente justificados.
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Oeiras, Portugal

Inovação e Identidade | A proposta visa reforçar a presença 

do Largo 5 de Outubro na vertente da dinamização do Centro 

Histórico de Oeiras, criando condições favoráveis a criação de 

novas dinâmicas socioculturais e comerciais, pela melhoria das 

condições de acessibilidade, continuidade espacial do espaço 

público, estruturada nos seguintes vetores:

Permanecia informal, pela criação de condições para o 

surgimento de novos espaços de permanência como 

esplanadas, zonas de estar conviviais e Espaço inclusivo, de 

atratividade social dos diferentes públicos e comunidades 

locais.

Acessibilidade, potenciando uma vivência do espaço público 

acessível a toda a comunidade.

Propomos a criação de duas novas grandes áreas de 

permanência em articulação com a revisão operada ao nível 

das vias de circulação automóvel, potenciadoras do valor 

patrimonial dos edifícios de maior relevância na estrutura do 

largo 5 de Outubro, Igreja matriz, edifício do Mercado Municipal 

e Centro Cultural do Palácio do Egipto.

Concurso Público 2º Lugar
Largo 5 de Outubro

O modelo adotado tem por base a redefinição do esquema viário 

atualmente existente, quer ao nível do traçado da Rua Neves 

Elyseu, bem como pela redefinição dos perfis transversais das vias 

existentes, caracterizados pela eliminação de barreiras arquitetónicas 

e minimização dos desníveis entre zonas de circulação pedonal e 

vias de circulação rodoviária.

A proposta define claramente uma plataforma envolvente á 

Igreja matriz, desenvolvida no sentido do seu eixo longitudinal, 

estendendo-se até ao limite construído do lado poente. Do lado do 

Mercado Municipal, o traçado proposto para a Rua Neves Elyseu, 

adota uma configuração paralela ao eixo longitudinal Igreja Matriz 

de continuidade com a Rua mestre de Aviz, eliminando por um 

lado, a densidade nos cruzamentos das vias Rua Conde Ferreira, 

Rua Rodrigues de Freitas e Rua João Teixeira Simões, libertando 

uma plataforma adjacente à frente do Mercado Municipal, de 

continuidade física com o espaço interior do mercado, potenciando 

a relação interior-exterior pretendida para a reabilitação em curso 

deste equipamento.



FISCALIZAÇÃ



Porto

Encontra-se em fase de acabamentos, montagem de equipamen-

tos e ligação das instalações técnicas, o edifício da Hoso Tower 

BigCity Asprela - Residência de Estudantes.

A VHM é responsável pela Fiscalização e Coordenação de Segu-

rança.

Big City
Asprela

Porto

Econtram-se a decorrer em bom ritmo os trabalhos de execução 

do Lote 1 do Antas Atrium.

A VHM é responsável pela Coordenação Fiscalização, CSO e 

Ambiente.

Alameda das
Antas



Porto

A empreitada de instalação de Equipamentos Desportivos em 

espaços verdes, decorreu em 18 espaços verdes de diversas 

freguesias da Cidade do Porto, nomeadamente, Castelo do 

Queijo, Jardim do Calém, Parque da Pasteleira, Palácio de Cristal, 

Jardim Machado de Assis (Foco), Praça dos Alámos, Jardim Sarah 

Afonso, Jardim de Ezequiel Campos, Jardim Paulo Vallada, 

Jardim do Conhecimento, Alameda Eça de Queirós, Jardim de 

Arca d’água, Parque Infantil da Areosa, Jardim de Belém, Parque 

de S. Roque, Praça da Corujeira, Avenida da Cidade de Xangai, 

Parque Infantil de Cervantes e Parque do Covelo.

Equipamentos Desportivos 
Espaços Verdes
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Porto

Continente Bom Dia
Fábrica do Cobre

Encontram-se a decorrer os trabalhos da obra do Continente Bom 

Dia Fábrica do Cobre.

Mais uma obra com coordenação e fiscalização da VHM.



Melgaço

A Obra de “Requalificação da Piscinas Municipais – Lotes 1, 2 

e 3”, cujo Dono de Obra, é o Município de Melgaço, que se en-

contra a promover no Concelho de Melgaço, Distrito de Viana 

do Castelo. 

Esta intervenção está a ser realizada no Edifício das Piscinas 

Municipais de Melgaço e tem por objetivo a reabilitação de um 

Edifício existente otimizando todos os parâmetros de eficiência 

energética do mesmo, contribuindo para a redução da pegada 

ecológica.

Requalificação da Piscinas 
Municipais – Lotes 1, 2 e 3

vhm nws #40
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Póvoa de Varzim

A VHM é responsável pela Coordenação e Fiscalização da obra.

A obra teve início no mês de Março de 2022 e a intervenção 

consiste na Remodelação da Frente de Frescos da Loja (Padaria, 

Charcutaria, Peixaria e Talho); Remodelação das áreas sociais: 

pinturas no Parque de Estacionamento do piso -1 e arranjos 

exteriores - Pavimentação de parte dos arruamentos e imple-

mentação de sombreadores com paineis fotovolticos (Sistema 

Carport).

Continente 
Modelo



Vila Flor

A VHM é responsável pelo Projeto, Fiscalização e Coordenação 

da Nova Unidade Industrial de Compostagem de Substrato para 

a produção de Cogumelos em Vila Flor.

A Obra consiste na construção de dois edifícios distintos, um 

destinado à fase I do Processo de Produção e outro dedicado à 

fase II e III do mesmo processo, e tem um valor aproximado de 

4,2 Milhões de Euros.

Nova Unidade
Industrial de Compostagem de
Substrato para produção de 
Cogumelos
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Covilhã

Continuam em execução os trabalhos relativos à Construção da 

Unidade Industrial da Mepisurfaces situada na Covilhã.

A VHM marca presença neste projeto através da coordenação, 

fiscalização e gestão da empreitada de construção desta Uni-

dade Industrial com uma área bruta de Construção total de cer-

ca de 6.000 m2.

Unidade Industrial 
Mepisurfaces



Viseu

A VHM foi responsável pelo Projeto e Fiscalização das Empreita-

das da Fase I e II da Remodelação de um Edifício de Escritórios de 

referência em Viseu que é propriedade da Real Vida Seguros.

O Real Business Center encontra-se parcialmente concluído e 

começa a ser ocupado por vários Inquilinos estando em desen-

volvimento a conclusão dos trabalhos da Fase III referentes aos 

Pisos de Escritórios 1 e 3.

Real Business
Center

vhm nws #40
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Oiã

A VHM encontra-se a fazer a Coordenação e Fiscalização da 

empreitada de Construção do Continente Bom Dia de Oiã.

O empreendimento é constituído por um piso térreo destinado 

à loja Continente Bom Dia, estacionamento exterior e equipa-

mentos técnicos instalados no Piso 1.

Continente 
Bom dia



Cascais

A Câmara Municipal de Cascais adjudicou à VHM - Coordenação 

e Gestão de Projetos, S.A., a Fiscalização e a Coordenação 

de Segurança em Obra da Empreitada de Construção do 

Empreendimento Polo de Saúde de Carcavelos e Espaço Publico 

Adjacente, localizado na ligação entre a A5 e a povoação de 

Carcavelos.

O projeto do Pólo de Saúde de Carcavelos, visa a execução 

de uma Obra de Edificação - Construção Nova, que se situa no 

concelho de Cascais. 

Unidade de Saúde de referência associada a um novo Espaço 

Público aberto, dinâmico e inclusivo. Este deve ser um lugar 

de vida social, pensado para a população local, utentes e 

funcionários do Polo de Saúde em que o edifício apresenta uma 

área em planta de aproximadamente 2000 m2.

De modo a integrar todo o edificado num único gesto arquitetónico, 

uma pala orgânica organiza e interliga pontos e percursos necessários 

ao bom funcionamento do Polo de Saúde como um todo.

Um edifício dedicado à saúde deverá ser funcional e pragmático. 

O esquema organizativo do Polo de Saúde é pensado numa lógica 

de rentabilização do espaço e de integração dos elementos 

técnicos das especialidades envolvidas.

A fachada e a pala exterior do Polo de Saúde serão construídas 

em betão aparente, tornando evidente a estrutura do edifício e 

revelando a intenção tectónica do conjunto. Gera-se assim uma 

métrica estrutural forte que permite uma grande flexibilidade na 

definição dos vãos, que se adaptam às necessidades dos espaços 

interiores sem que a unidade do conjunto edificado se perca.

Ao nível dos espaços exteriores, prevê-se uma área verde de 

dimensão considerável que reverterá a existência de poluentes 

gasosos sob a forma de oxigénio.

O edifício é composto por três unidades programáticas, Unidade 

de Saúde Familiar (USF), Serviço de Psiquiatria (SP) e Instalações 

para Equipa de Tratamento (ET).

O projeto conta ainda com um vasto parque de estacionamento 

previsto no terreno adjacente ao edifício principal com cerca de 

12.854.00m2.

Pólo de Saúde
de Carcavelos

Imagens 3D | SIJOMA



Cascais

O “Empreendimento Villas do Cobre Design” localiza-se na Rua José 

Afonso, no Cobre em Cascais, numa zona urbana consolidada onde 

se pretende levar ao cabo a construção das 9 moradias e respectivos 

espaços envolventes, tendo a VHM  - Coordenação e Gestão de Pro-

jetos, S.A., sido a empresa escolhida pela Theory Pentagon Lda (Top 

Living), para realizar a Fiscalização e Coordenação de Segurança 

deste empreendimento.

O terreno existente dos 9 lotes dispõem-se em redor de um ‘cul de 

sac’ onde se pode constatar de forma evidente, diferenças acentua-

das no que diz respeito à topografia da área correspondente a cada 

um dos lotes. Nos lotes mais a norte (Lote 1 a Lote 5), vemos uma 

gradual elevação do terreno enquanto nos lotes mais a sul (Lote 6 a 

Lote 9), podemos observar um declive do mesmo.

Tratam-se de casas de 3 pisos (cave + 2 pisos), onde se pretende, 

através do revestimento exterior estabelecer uma separação vinca-

da do piso de rés-do-chão - em fachada tipo Diasen, à cor cinza; do 

primeiro piso - em fachada ETIC’s, à cor branca.

O dimensionamento dos vãos foi projectado de forma a estabelecer 

um generoso contacto para com o exterior da casa, dando acesso 

às amplas varandas no primeiro piso e às zonas de deck exterior e 

jardins com o seu respectivo jacuzzi, à cota do rés-do-chão.

A obra encontra-se neste momento na fase de estrutura de betão 

armado.

Empreendimento 
Villas do Cobre
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Lisboa

A VHM foi responsável pela Coordenação e Fiscalização 

da empreitada da Construção do Continente Bom Dia de 

Alcantarilha. Esta Loja insere-se num complexo comercial 

designado Sudoeste Retail Park com uma área bruta locável de 

14500m2 e os trabalhos decorreram entre Fevereiro e Junho do 

presente ano.

A cerimónia de abertura ocorreu a 09 de Junho de 2022.

Continente Bom Dia
Alcantarilha



Lisboa

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado TDF, adjudicou 

à VHM-Coordenação e Gestão de Projetos, S.A. a Fiscalização 

e a Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de 

Construção do Lote 33 do Empreendimento denominado 

“Fábrica 1921”, localizado em Benfica entre a Av.ª Gomes Pereira 

e a Rua Fernanda Botelho, confrontando a Sul com a Rua A.

O empreendimento destina-se a dinamizar a área envolvente 

disponibilizando 2 pisos de estacionamentos enterrados. Piso 

0 destinado a comercio e serviços, e os restantes pisos (1-7) 

com apartamentos de tipologias entre o T1 a T4. A área do 

lote corresponde a 3.961 m2 com uma área de implantação a 

2.059 m2.

Fábrica 1921 Lote 33

Imagens 3D | Teixeira Duarte
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Açores

Arrancou em 12 de maio de 2022 a empreitada “Construção do 

Centro de Fabrico da Nordela”, com a fiscalização e coordenação 

de segurança a cargo da VHM - Açores.

A obra consiste na construção de um edifício designado Centro 

de Fabrico, que está dividido, ao nível do piso 0, em 4 zonas dis-

tintas: a zona A - Carne, B - Entreposto, C - Padaria/Pastelaria e 

D - Pescado. O piso técnico destina-se a oficina e a plataformas 

técnicas de suporte de equipamentos. O piso 1 destina-se a área 

social e à central de frio. O piso 2 técnico é constituído por duas 

zonas distintas definidas como áreas técnicas. A intervenção 

também levará a cabo a pavimentação das zonas envolventes à 

unidade fabril, com a construção de acessos viários e estacion-

amento.

Centro de Fabrico 
Nordela

Fotos publicitárias – Fotos tridimensionais existentes na página do Facebook do projetista AP-Arquitectos) vhm nws #40

A empreitada de Ampliação do Museu Carlos Machado – Núcleo 

de Santo André: Reservas visitáveis e Área Expositiva de Curta 

Duração finalizou em 11.06.2022, tendo a VHM procedido á 1ª 

vistoria dos trabalhos com vista a receção provisória.

Açores

Museu Carlos
Machado



Açores

A empreitada “Condomínio Ernesto do Canto”, com a fiscalização 

e coordenação de segurança a cargo da VHM, constitui-se dum 

edifício de habitação coletiva, onde insere tipologias de T1 a T4, 

com respetiva garagem e arrumos em cave, bem como uma área 

de arranjos exteriores. É composta por 20 frações e 38 lugares 

de estacionamento e 21 arrecadações.

Á data decorrem os trabalhos de escavação e contenção periférica.

Condomínio Ernesto 
do Canto

vhm nws #40
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Açores

Arrancou em 13 de junho de 2022 a referida empreitada, com 

a fiscalização e coordenação de segurança a cargo da VHM - 

Açores.

A obra consiste na remodelação do edificado existente na loja 

SOLMAR valados para correspondência de nova imagem da 

superfície comercial para a marca que passará a operar no espaço.

Desta feita a proposta tem por base a substituição dos 

revestimentos das fachadas em todo o perímetro do edificado 

caracterizado por painéis de fachada ventilada que deverão ser 

substituídos por novos painéis, alterando para a cor e textura e de 

acordo com imagem das lojas de insígnia Pingo Doce. 

No interior, a operação é relativa a um projeto de escassa 

relevância que será caracterizado pela reorganização do layout 

de loja e dos espaços complementares à mesma.

Pingo Doce 

Valados

Capelas

A presente obra compreende a ampliação e remodelação 

interior de um estabelecimento comercial existente, Estação 

de Serviço/Minimercado, que irá ser adaptada na área ocupada 

pelo Minimercado para a instalação de um supermercado da 

insígnia Pingo Doce – Distribuição Alimentar S.A., sito na Rua 

Grota da Cadima, nº1, Capelas, Ponta Delgada, requerido por 

Finançor Distribuição Alimentar, Lda.





Angola

A VHM elaborou um Estudo Prévio para um programa de Con-

strução de 2000 Casas destinadas aos Antigos Combatentes e 

Veteranos da Pátria de Angola.

Este plano divide-se em Loteamentos de 100 Casas por provín-

cia, com excepção de Luanda onde se prevê a criação de 300 

casas divididas em 2 loteamentos.

Cada loteamento será constituído por Moradias de Tipologia 

T3 e T4, Escola I Ciclo e Escola II Ciclo, Posto Médico, Esquadra 

de Polícia, Edifício Central com Sala de Conferências, Zonas de 

Lazer, Campo Polidesportivo e Arranjos Exteriores.

Programa Para Construção De 2000 

Casas Para Antigos Combatentes
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Angola

A Ministra da Juventude e do Desporto, Ana Paula Sacramento 

Neto, presidiu ao Lançamento da Primeira Pedra do Futuro 

Complexo Desportivo Paralímpico do Bengo -José Sayovo 

Armando.

O Centro Desportivo do Bengo vai ter capacidade para 

alojar 250 atletas em regime interno, um campo de futebol 

11 relvado, duas quadras de ténis, piscina olímpica e um 

pavilhão gimnodesportivo para diferentes modalidades. Está 

orçamentado em 70 Milhões de Dólares dos Estados Unidos 

da América tendo a VHM participado na elaboração dos 

Projetos de Arquitetura e Especialidades.

Centro Desportivo 

Bengo



Angola

A Ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Maria do 

Rosário Bragança, presidiu no passado dia 7 de Junho de 2022 

ao Lançamento da Primeira Pedra das Futuras instalações da 

Universidade LUEJI A’NKONDE do Dundo

Com um total 19 061,77m2 de Área Bruta de Construção, estas 

novas instalações irão acolher as Faculdades de Economia, Direito 

e instalações destinadas à Reitoria Central, para um total de 3173 

alunos, prevendo-se, entre outras valências, a criação de 42 salas 

de aula, Auditório, Biblioteca, Centro de Investigação e Sala de 

Simulação de Tribunal, tendo a VHM elaborado os Projectos de 

Arquitectura e Especialidades.

Universidade de 

Dundo
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Angola

Foi no passado dia 7 de Junho de 2022 que a Ministra do Ensino 

Superior, Ciência e Tecnologia, Maria do Rosário Bragança, 

procedeu ao Lançamento da Primeira Pedra das Futuras 

instalações da Universidade LUEJI A’NKONDE de Saurimo.

Com um total 12 893,55m2 de Área Bruta de Construção, 

estas novas instalações irão acolher o Instituto Superior 

Politécnico de Saurimo com capacidade para um total de 

2350 alunos, distribuídos pelos Cursos de História e Geografia, 

Administração e Gestão, Enfermagem, Informática, Metalúrgica, 

Civil, Ambiente e Electromecânica.

Entre outras valências prevê-se a criação de 75 salas de aula, 

Laboratórios, Auditório e Biblioteca.

A VHM teve intervenção na elaboração dos Projectos de 

Arquitectura e Especialidades.

Universidade de

Saurimo



Angola
Angola

A VHM mantém-se como parceiro estratégico do Banco Caixa 

Geral Angola.

Concluiu-se no Início do mês de Julho a construção da Nova 

Agência do Huambo.

Esta Nova Agência cumpre com a actual imagem institucional 

do Banco, tendo sido utilizadas as tecnologias mais avançadas 

no que toca às várias especialidades, de modo a responder às 

necessidades de conforto actuais.

A proposta apresentada para a Requalificação e Ampliação 

da Unidade de Hidroterapia do Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação de Luanda, compreende a Recuperação da Piscina 

Existente e a criação de um novo tanque destinado ao serviço 

de Pediatria.

O novo edifício que acolherá o serviço de Pediatria, assume uma 

nova materialidade, integrando-se com a edificação existente na 

cércea, dando continuidade à sua volumetria.

O projecto contempla ainda a reformulação das áreas de apoio e 

balneários, criação de salas de terapias, bem como a adequação 

de toda a infra-estrutura às exigências actuais.

BCGA Huambo Centro de Medicina Física e de Reabilitação 

de Luanda - Unidade Hidroterapia



BOLÍVIA



Edifício de Contingência 

para Nova Unidade de 

Emergências

Bolivia

Localizado no Complexo Hospitalário de Miraflores na Cidade 

de La Paz o “Edifício de Contingência para a nova unidade de 

emergências” tem por finalidade garantir de forma temporal 

o serviço de emergências, durante o período em que antiga 

Unidade de Emergências será demolida para dar lugar à 

construção de uma nova Unidade.

Trata-se de um edifício com 620 m2 e um total 13 camas em 

sala de internamento. A estrutura é perimetral sem pilares 

ou elementos estruturais internos possibilitando flexibilidade 

numa eventual refuncionalização futura dos espaços internos. 

Recorreu-se a técnicas de construção em seco e pré-fabricados 

de forma a simplificar o processo e encurtar prazos de 

construção.

A VHM realiza a fiscalização desta Infraestrutura cuja construção 

se iniciou em Dezembro de 2021, e se encontra atualmente em 

fase de recepção provisória. Para a conclusão encontra-se em 

planeamento e coordenação com as autoridades do Hospital a 

transferência dos equipamentos médicos e mobiliários da antiga 

unidade de emergências para o Edifício de Contingências.
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OMAN



Iniciaram-se durante o mês de Abril de 2022 os trabalhos de 

construção da Fase 1 da Oman Tennis Academy, localizado em 

Baushar, Muscat, para o qual a VHM se encontra a prestar os 

serviços de projeto e fiscalização. O edifício multiusos será com-

posto por 1 cave e dois pisos de serviços e área comercial e con-

tará ainda com 5 campos de Padel e 3 campos de Ténis.

Muscat

Oman Tennis
Academy
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Muscat

Iniciaram-se durante o mês de Fevereiro de 2022 do projeto de 

Habitação e Comércio La Vista, localizado em Baushar, Muscat, 

para o qual a VHM se encontra a prestar os serviços de projeto e 

fiscalização. O edifício multiusos com uma área de implantação 

de 942 m2, será composto por 2 caves, zona comercial no rés-

do-chão, 1 piso de escritórios e 6 pisos de habitação, e incluirá 

um total de 48 apartamentos, 8 lojas e 8 escritórios, totalizando 

uma área de construção de 8478 m2.

Habitação e Comércio 

La Vista
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Musanah

Encontram-se concluídos os trabalhos de estruturas da fase 1 

do Edifício Comercial Musanah Commercial Square  no qual será 

instalado um hipermercado com aproximadamente 4000m2 de 

área e 4 edifícios autónomos nos quais serão instalados espaços 

comerciais diversos. Este complexo, localizado em Musanah, 

conta com o projeto e fiscalização da VHM.

Musanah Commercial

Square



Curiosidades

Notícias

Novos Colaboradores
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novos colaboradores

29 Fiscalização

02 Projeto

03 CSO

02 Suporte

Notícias
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29 anos VHM

Auditoria

No passado dia 28 de Junho de 2022 a VHM comemorou 

mais um aniversário.

29 anos de Grandes obras e Grandes Projetos!

Em Junho de 2022 realizou-se mais uma Auditoria de Renovação do 

Sistema de Gestão Integrado, na qual a VHM passou com distinção 

(com um registo de 0 não conformidades).

Certificada pelas normas de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 

9001) desde 2004, Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e 

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001) 

desde 2014, a VHM vê assim renovada a certificação do seu SGQAS 

(Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança) nos três 

referenciais.

A concretização deste objectivo é a demonstração do empenho, 

dedicação e profissionalismo de todos os colaboradores, que no seu 

dia-a-dia aplicam os procedimentos e metodologias de actuação 

que visão optimizar e melhorar a qualidade e eficácia dos nossos 

serviços, com vista à satisfação total do nossos clientes.

Simultaneamente, este Sistema tem permitido a implementação 

de práticas e filosofias cuja preocupação principal é o bem-estar e 

segurança dos Colaboradores e preocupação com o Meio Ambiente, 

tornando cada um de nós um "veículo" de divulgação de boas 

práticas em todos estes campos.



www.vhm.pt

https://www.vhm.pt/
www.linkedin.com/company/vhm
https://www.linkedin.com/company/vhm
https://www.youtube.com/channel/UC5twSlg2GT2TvnUa0_q90fA/videos
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