PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA

Sobre a Vibeiras
Somos uma empresa portuguesa
especializada no projeto, gestão,
construção e manutenção de
espaços exteriores, com mais de 30
anos de experiência.

O nosso crescimento sustentado
levou-nos a expandir além-fronteiras,
com vários projetos internacionais
sobretudo na Europa, e hoje
contamos com estruturas
permanentes em vários mercados
Africanos.

Hoje, a Vibeiras orgulha-se de ser
uma referência internacional nos
serviços associados a industria
da PAISAGEM: parques e jardins,
infraestruturas, floresta e relvados
desportivos.

A nossa missão
Conceber soluções interdisciplinares
que conjuguem a valorização
do território, o desenvolvimento
sustentável e a qualidade de vida dos
utilizadores dos nossos espaços.

A nossa visão
Ser uma referência internacional do
sector, garantindo um crescimento sólido
e consequente expansão das nossas
atividades através da rentabilidade,
inovação e satisfação do cliente.

Os nossos Serviços
Projecto

Parques e
jardins

Infraestruturas
Rodoviárias

Construção

Infraestruturas
Ferroviárias

Manutenção

Floresta

Relvados
Desportivos

Uma oferta
multidisciplinar
Do simples jardim ao grande
parque urbano, das áreas
de jogo e de fitness aos
grandes terrenos desportivos,
da simples praça pública
às grandes requalificações
urbanas, pode contar com as
nossas soluções de projecto,
construção e manutenção
Um serviço chave-na-mão.
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Capital humano
de excelência
Porque somos o que fazemos, a
qualidade dos nossos serviços
assenta na competência dos nossos
colaboradores. É por isso que temos
como objetivo investir 0,5% a 2,0% da
Massa Salarial Anual na qualificação do
nosso capital humano.

Instrumentos de formação e aprendizagem

Valorização
das pessoas e
competividade
da empresa
Acções de
formação
especializada

Ferramentas de
gestão de
capital humano

Transversalidade e
sinergias dentro do
Grupo Mota-Engil

Gestão de recursos humanos e instrumentos

A nossa história
Ao longo da nossa existência, temos tido um papel assinalável na
reconfiguração da paisagem, em Portugal e no estrangeiro:

1998
O grupo Engil torna-se
acionista maioritário

1988
Fundação da
Vibeiras S.A.

2004
Construção de relvados
para o Euro 2004

1996
Renovação do relvado
do Estádio da Luz

1980

1990

1990
1ª obra: Arrelvamento
do Estádio Municipal de
Torres Novas

2010
Constituição da
Vibeiras Moçambique

2000

2010

1999
Execução dos
Jardins de
Serralves

2006
Campos de
treino para o
Mundial 2006

1997
Jardins da
Expo’98

2018
CAN 2021
Camarões

2011
Constituição da
Vibeiras Maroc

2007
Constituição da
Áreagolfe e Vibeiras VBT

2019
CAN 2023
Costa do Marﬁm

Além
fronteiras
A sustentabilidade do negócio permitiu à
empresa uma expansão além-fronteiras.
Hoje estamos presentes em dois
continentes e em seis países:
Países com operação actual:

-

Portugal
Marrocos
Angola
Moçambique
Costa do Marfim
Camarões

Outras intervenções:

-

Reino Unido
Espanha
Chipre
Qatar
Brasil

Portugal
Marrocos

Camarões
Costa do Marfim
Angola

Moçambique

PARQUES E JARDINS

Parques e Jardins
Desde 1990 que a Vibeiras acumula experiência nacional e internacional na construção e
manutenção de espaços públicos e privados nas mais diferentes escalas e contextos.
Caracterizada por uma resposta de valor acrescentado a cada projeto, a Vibeiras conta com
o conhecimento técnico e experiência das suas equipas especializadas na realização de
todo o tipo de operações de manutenção, limpeza e serviços técnicos (podas em altura,
tratamentos fitossanitários, abates e transplantes seletivos, entre outros). Tecnologia, segurança
e qualificação para preservar o investimento dos nossos clientes.

Lazer

Espaços
verdes

Serviços

Sitios históricos e
culturais

Manutenção
de Parques e
Jardins
Espaços verdes
Serviços
Sitios históricos e culturais
Lazer
Av. Fontes Pereira de Melo

Corniche NADOR - Marrocos

Gama completa
de serviços de
manutenção
em hard e
softlandscape

Parque Urbano dos Olivais

Largo da Graça

Manutenção
de Parques e
Jardins
Aeroporto Sá Carneiro

Espaços verdes
Serviços
Sitios históricos e culturais
Lazer

Ikea - Alfragide

Presença no lado
ar e terra dos
três principais
aeroportos de
Portugal: Porto,
Lisboa e Faro

2º Circular Lisboa

Aeroporto Humberto Delgado

Manutenção
de Parques e
Jardins

Operações
complexas na
conservação e
manutenção
do património
histórico

Espaços verdes
Serviços
Sitios históricos e culturais
Lazer
Parque cidade do Porto

Jardim do Mosteiro de Alcobaça

Fundação de Serralves

Parque urbano da Ribeira das Naus

Skate Park - Alcacer do Sal

Gama completa
de serviços de
manutenção
em projetos
imobiliários e
playgrounds
Parque Anfa - Casablanca | Marrocos

Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa

Hotel Palácio do Estoril
Parque das Nações

Hotel Vidago Palace

Manutenção
de Parques e
Jardins
Espaços verdes
Serviços
Sitios históricos e culturais
Lazer

INFRAESTRUTURAS
rodoviárias & ferroviárias

Infraestruturas Rodoviárias
Há mais de 25 anos na conservação e na manutenção da vegetação de infraestruturas viárias
de norte a sul do país.
Tratamos da paisagem em Autoestradas (AE), Itinerários Principais (IP), Itinerários
Complementares (IC), e as Estradas Regionais (ER). Este é um trabalho especializado com
intervenções que requerem pessoal qualificado, rigorosas medidas de segurança e a eficaz
coordenação e mobilização de meios técnicos e humanos no terreno, com o objectivo principal
de garantir e melhorar a segurança de milhares de automobilistas, todos os dias.

Controlo e
conservação
da vegetação

Corte,
destroçamento
e aspiração de
matéria vegetal

Limpeza de rede
de drenagem
superficial

Décadas de experiência contratual pemitem-nos
assegurar uma singular conjugação de know-how e
equipamentos na concretização no ordenamento da
paisagem rodoviária.

Robots
destroçadores

Mais 1.000 km de
auto-estradas
em manutenção

16 tratores agrícolas
equipados com
braços e mesas
destroçadoras

Gadanheira
para limpeza de
guarda-rails

Infraestruturas Ferroviárias
Desenvolvemos trabalhos de controlo de vegetação e desmatação no edificado da Rede
Ferroviária Nacional.
Manutenção das condições adequadas ao cumprimento das principais funcionalidades das vias
no âmbito da integração paisagística.

Limpeza e
remoção de
resíduos

Corte de
vegetação com
e sem produtos
fitofarmacêuticos

Abate e poda.
Corte e limpeza
de ramos de
árvores

Controlo de
vegetação
herbácea,
arbustiva, arbórea
e desmatação

Tarefas de controlo da erosão hídrica e eólica
dos taludes e estabilidade destes, valorização
da infraestrutura e da paisagem, proteção das
margens dos cursos de água, promoção da ecologia
e da biodiversidade e melhoria das condições
de segurança e do aumento do conforto para os
utentes.
Melhoria das
condições de
segurança

Robot destroçador

Controle de vegetação herbácea

Valorização da
infraestrutura e da
paisagem

Controlo de vegetção
com recurso a produtos
fitofarmaceuticos

FLORESTA

Floresta
A Vibeiras tem vindo a especializar-se nos serviços florestais: operações de prevenção e de
recuperação de áreas ardidas. Tecnologia de ponta ao serviço da floresta.

Preparações
de terreno

Plantações

Faixas de
interrupção
e gestão de
combustível

Subsolagem
e ripagem

O investimento na especialização técnica dos
nossos colaboradores, agregado à gestão eficaz dos
equipamentos especializados, permite-nos garantir
soluções de excelência na área da floresta.

1.500 ha de
floresta limpos
no último ano

Foto-interpretação
por satélite

para classificação do solo
e inventário florestal

Trabalhos de
reflorestação

RELVADOS
DESPORTIVOS

Especialistas em
relvados de alta
competição

A Vibeiras opera há mais de 30 anos no âmbito
da construção e manutenção de relvados
desportivos. A nossa equipa interdisciplinar
oferece serviços de projecto, consultoria,
construção, instalação e manutenção de
relvados naturais, sintéticos e pistas de atletismo
numa área de intervenção em Portugal e no
estrangeiro.
O investimento na formação técnica dos nossos
colaboradores, agregado à gestão eficaz de
equipamentos especializados permite-nos garantir
soluções de excelência aos nossos clientes.
Euro 2004 - Estádio Municipal de Coimbra

Os nossos serviços
Com uma vasta experiência na concepção,
construção, renovação e manutenção dos relvados
naturais e sintéticos, temos à sua disposição os
seguintes serviços:

• Projeto e construção

• Top dressing

• Consultoria

• Laser grading

• Construção

• Areação e

completa de
campos

• Sistemas de
drenagem

• Sistemas de
irrigação

• Sodding,

hydroseeding and
overseeding

aerificação

• Returfing
• Dryject* O único no

mundo que permite
aeração, topdressing, e
emendas de uma só vez!

• Instalação,

manutenção e
reparação de
relvados sintéticos**

*VIBEIRAS é representante exclusivo deste produto nos
mercados Português e Espanhol.
** Campos FIFA QUALITY e QUALITY PRO.

+ 30

anos de
experiência

+ 200

campos
de futebol

+ 250ha
de relvados
desportivos

Construção
de relvados
desportivos

CAN 2021 - Camarões

Preparação de terreno,
laser grading, sistemas
de irrigação e drenagem,
relvados atléticos e
polidesportivos.

CAN 2021 - Camarões
Construção do relvado principal, anexo e pistas de
atletismo no complexo polidesportivo Roumdé-Adjia

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

CAN 2023 - Costa do Marfim
Construção do relvado principal, pista de atletismo e 12 campos de
treino distribuídos pela região de Bouaké e Abidjan
Estádio do Jamor

CAN 2023 | Costa do Marfim

Vidago Palace
46º na lista do TOP

Construção
de relvados
desportivos

100 GOLF RESORTS IN
EUROPE

Preparação de terreno,
laser grading, sistemas de
irrigação e drenagem e
sementeira de greens, tees
& fairways.

Campo de golfe do Jamor

Vidago Palace Golf

Troia Golf
Onyria Palmares Beach & Golf Resort

Tróia Golf

Onyria Palmares
31º na lista do TOP

100 GOLF COURSES:

CONTINENTAL EUROPE

8º na lista do TOP

100 GOLF COURSES:

Onyria Palmares Beach & Golf Resort

CONTINENTAL EUROPE

Manutenção
de relvados
desportivos
Serviços de corte, adubações,
tratamentos, pinturas, Topdressing,
Returfing e aerificação com as
tecnologias DryJect e Verti-Drain.

Estádio Doutor Magalhães Pessoa

Estádio do Algarve

Campo de Golf do Jamor
Estádio do Sporting Club de Portugal
Estádio Municipal de Pombal

Aerificação

Tecnologia
Dryject
DryJect® HD

Desde 2007, a Vibeiras é parceira
e representante exclusiva da
marca DryJect® na Península
Ibérica.
O sistema DryJect® é o único
sistema no mundo que, numa
só passagem, aerifica o solo
através da criação de canais
de arejamento com água a alta
pressão e simultâneamente
injecta areia e aditivos ou
correctivos esssenciais ao bom
desenvolvimentos dos relvados de
alta performance.
O sistema DryJect® permite
poupar em tempo de intervenção e
recuperação e consequentemente
reduzir os custos associados.

DryJect®

Maximus®

O arejamento tradicional de relvados
desportivos é um processo moroso que
exige várias semanas de recuperação
até que estes voltem a ser jogáveis.
Por sua vez, o sistema DryJect, dada
a sua inovação patenteada, permite
uma intervenção rápida e eficaz
ao mesmo tempo que não altera a
superfície de jogo e garante condições
de jogabilidade após 1 hora, evitando
a eventual perda de green fees. Mais
ainda, apresenta melhorias imediatas
quanto à firmeza do solo e ajuda a
aliviar o stress do relvado em épocas
de grande utilização, inclusive durante
competição.

Vantagens

COMO FUNCIONA?

Tecnologia
Dryject

1 A água a alta pressão cria canais

e fissuras no solo reduzindo a
compactação do substracto.

2 Através da sua tecnologia

patenteada de vácuo, o sistema
preenche em simultâneo os canais com
areia e/ou correctivos ou aditivos do
solo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Relvados mais seguros devido
ao aumento da capacidade de
drenagem e oxigenação do solo.
• Menor necessidade de práticas
de arejamento drástico como
"Hollow Coring" e "Verti-Drain" de
elevado tempo de recuperação.

3 Numa fracção de segundo, a zona
Monte Rei Golf & Country Club

• Maior absorção e potência
de acção dos aditivos em
profundidade (5-25cm, mais
que um Topdressing normal,
até 2,5kg/m2 de material) sem
comprometer a jogabilidade.
• Intervenção de acordo com
necessidade mesmo em épocas
de utilização e/ou competição.
Virtualmente invisível e limpeza minima, sem comprometer a superfície de
jogo.
Excepcionalmente rápido em intervenção e recuperação, relvado jogável em
1h após intervenção.

radicular é correctamente aerificada,
adubada deixando a superfície pronta
a ser utilizada.

1

2

3

Os nossos clientes
Procuramos oferecer soluções eficazes adaptadas às necessidades de cada cliente,
fortalecendo longos laços de confiança e satisfação.

Infraestruturas

Parques e Jardins

Floresta

Relvados desportivos

SEDE
Terminal TIR de Alverca Estrada
Nacional 10
2615-180 - Alverca
Portugal

vibeiras@vibeiras.pt
T: (+351) 210 988 175
F: (+351) 249 822 435

www.vibeiras.pt

