PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA
E AMBIENTE

Sobre a Vibeiras
Somos uma empresa portuguesa

especializada nas áreas de projeto,

gestão, construção e manutenção de
espaços exteriores. Contamos com
mais de 30 anos de experiência.

O nosso crescimento sustentado

Hoje, orgulhamo-nos de ser uma

Atuamos em vários projetos e obras

como internacional nos serviços

levou-nos a expandir além-fronteiras.
internacionais, tanto na Europa como
no continente africano, onde temos
algumas estruturas permanentes.

empresa de referência, tanto nacional
associados à ‘indústria’ da PAISAGEM
(parques e jardins, infraestruturas e

relvados desportivos), estamos a dar

um novo passo na área agroflorestal e
da sustentabilidade.

Os nossos Serviços

A nossa missão
Continuar a conceber as melhores
soluções interdisciplinares que
conjuguem a valorização do território
e o desenvolvimento sustentável,
contribuindo sempre para a qualidade de
vida de todos.

Projeto

Construção

Manutenção

A nossa visão
Continuarmos a ser uma referência
nacional e internacional do setor do
paisagismo. Queremos manter um
crescimento sólido e sustentado, visando
a total satisfação do cliente, através da
procura e implementação de soluções
inovadoras e sustentáveis.

Parques e
jardins

Infraestruturas
Rodoviárias

Infraestruturas
Ferroviárias

Floresta

Relvados
Desportivos

Uma oferta
multidisciplinar
Oferecemos um serviço
chave-na-mão.
Trabalhamos a qualquer
escala e com qualquer nível de
complexidade que o espaço
exija. Pode contar com as nossas
soluções de projeto, construção,
manutenção ou simplesmente
consultoria.

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Soluções Ambientais

Cada vez mais temos consciência que é necessário mudar de paradigma. A utilização excessiva
dos recursos naturais, a alteração dos ciclos naturais tem tido graves repercussões nas
alterações climáticas. É urgente tomar medidas de mitigação que nos permitam por um lado,
promover o conforto e qualidade de vida e por outro, a proteção do meio ambiente.
É nesse sentido que queremos caminhar, com a utilização de técnicas, desenvolvimento de
tecnologias e projetos que permitam a otimização e uma correta gestão e dos recursos hídricos,
a redução da utilização de fertilizantes e fitofármacos na agricultura e floresta e, a diminuição
dos gases com efeito de estufa na atmosfera.

Dryject®
+
SAP (Poliacrilato de Potássio)
Desde 2007, a Vibeiras é parceira e
representante exclusiva da marca
DryJect® na Península Ibérica.

A tecnologia 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
permite injetar areia, aditivos ou
corretivos.

Com esta tecnologia conseguimos

Dryject
+
SAP

Sistema de Rega
Inteligente
Trigger Systems

Projetos de
Florestação/
Reflorestação

10cm de
profundidade

20cm de
profundidade

introduzir os SAP (poliacrilatos de Potássio)

esssenciais para a gestão eficiente
dos RECURSOS HÍDRICOS.

30cm de
profundidade

O DRYJECT pode ser ajustado a

diferentes profundidades (10cm aos
30cm).

A recuperação do relvado é bastante
rápida - 1h após a intervenção com

Garantia de Poupança de Água

o DRYJECT.

Dryject®
+
SAP (Poliacrilato de Potássio)

ZONA COM SAP

ENSAIO PILOTO METRO DO PORTO
ZONA SEM SAP

ENSAIO ESTAÇÃO ISMAI, METRO PORTO
JULHO 2020 - RESULTADO APÓS 4
SEMANAS COM 3 REGAS SEMANAIS
SEMANAIS

Principais VANTAGENS DOS Sap
no solo
• Melhora a eficiência do uso da água

ESTAÇÃO ISMAIS # INICIO 1 JULHO 2020
COM SAP

COM SAP
COM SAP

COM SAP
COM SAP

PrincipaiS VANTAGENS DA
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DRYJECT

e retém a humidade do solo;

• Reduz a velocidade de percolação

• Aumento da capacidade de

da água e diminui a erosão;

drenagem e oxigenação do solo.

• Aumenta o armazenamento da água

• Reduz a compactação do subsolo.

e disponibiliza-a de forma faseada

• Menos necessidade de práticas

entre os períodos de rega;

1ª SEMANA
7 DIAS DE REGA
2ª SEMANA
3 DIAS DE REGA

de arejamento drástico com

• Favorece a capacidade de

elevado tempo de recuperação

enraizamento;

3ª SEMANA
3 DIAS DE REGA

5ª SEMANA
3 DIAS DE REGA
4ª SEMANA
3 DIAS DE REGA

para os relvados.

• Favorece o aproveitamento de

• Favorece a infiltração da água ao

fertilizantes, diminui as perdas por

nível das raízes.

lixiviação, diminui a poluição dos

• Promove a absorção e a eficiência

aquíferos;

da ação dos aditivos ao nível das

• São elementos 100% biodegradáveis,

raízes.

degradam-se naturalmente em CO2,

• Pode ser realizada em qualquer

H2O e compostos azotados.

Garantia de Poupança de Água

altura do ano.

SEM SAP

SEM SAP
SEM SAP

SEM SAP
SEM SAP

AUMENTO DA
CONCENTRAÇÃO
DOS GASES DE
ESTUFA

É compatível com qualquer

componente de rega existente, tanto
de 9 Volts como de 24 Volts.

• Envio de alarmes/notificações.
• Programação remota e centralizada.
• Indicação do estado das pilhas.
• Permitir desligar a rega em dias de
chuva.

Garantia de Poupança de Água

• Geolocalização das válvulas/
controladores.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
ALIMENTOS

• Monitorização dos consumos.

Cada vez mais, é importante que as
empresas tomem consciência da
sua pegada ambiental e procurem
reduzir as suas emissões o máximo
possível. Para aquelas empresas que
já não conseguem reduzir, uma das
alternativas passa por compensar as
suas emissões através de apoios a
projetos de florestação e reflorestação,
contribuindo desta forma, para um
aumento da massa arbórea, da
absorção de dióxido de carbono (CO2)
da atmosfera e para a mitigação
dos efeitos da sua organização nas
alterações climáticas.

A NOSSA FLORESTA
É FUNDAMENTAL NA MITIGAÇÃO DAS

ARMAZENAMENTO DE
DIÓXIDO DE CARBONO

• Deteção e alarmística de ruturas e/
ou avarias.

CO2
ARMAZENADO

LENHA

plataforma multiusuário.

Principais VANTAGENS dos
sistemas de rega inteligente
trigger systems

CO2 É REMOVIDO
DA ATMOSFERA

REFÚGIO DE BIODIVERSIDADE

O acesso é feito através de uma

SUMIDORO DE
CARBONO

MANUTENÇÃO DOS CICLOS DA
ÁGUA E DOS NUTRIENTES

rega preditiva automática através

inteligentes.

MÉDIA GLOBAL

PRODUÇÃO DE OXIGÉNIO

inteligente, dada a possibilidade de

de satélite e outras integrações

TEMPRATURA

Florestas saudáveis atuam como
sumidouros naturais por meio da sua
principal função vital – a fotossíntese.

Permite utilizar uma programação

da evapotranspiração, informação

AUMENTO DA

FORNECIMENTO DE ÁGUA

sistemas de rega automáticos.

PREVENÇÃO DE FENÓMENOS
CASTASTRÓFICOS

permite efetuar o controlo remoto dos

PASTO

MOTOR DAS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

A TECNOLOGIA TRIGGER SYSTEMS,

MADEIRA

Tr i g g e r S y s t e m s

REGULAÇÃO DO CLIMA

Rega inteligente

RETENÇÃO E
FORMAÇÃO DO SOLO

Projetos de
Florestação
Reflorestação

CONSÓRCIO
INTERNACIONAL

diminuição
dos
impactes
das
alterações
climáticas

redução dos
gases com
efeito de estufa
na atmosfera
Sequestro
de Carbono

Em Portugal a VIBEIRAS é responsável
por promover o restabelecimento
florestal, sem custos para os
proprietários das áreas florestais,
que tenham sido afetadas por
agentes
bióticos,
abióticos,
por quaisquer acontecimentos
catastróficos, terrenos improdutivos
ou abandonados, entre outros.
PROPRIETÁRIOS
das terras
suscetíveis do
restabelecimento
florestal

CONSÓRCIO
DIREITOS DE
CAPTURA DE
CARBONO

40 ANOS

O principal objetivo deste
compromisso é garantir a
permanência da floresta
durante este período de
tempo.
O investimento nestes projetos
é garantido pelas empresas/
entidades
que
procuram
compensar ou neutralizar as
emissões de CO2 resultantes da
sua atividade.

Projetos de
Florestação
Reflorestação
Os princípios fundamentais dos
projetos florestais da VIBEIRAS são:
• Utilização exclusiva de espécies
autóctones;
• Plantação de espécies florestais que
constam da listagem para cada SubRegião homogénea do Plano Regional
de Ordenamento Florestal;
• Mobilização mínima do solo
(minimização da erosão dos solos);
• Distribuição das espécies florestais o
mais aproximada possível da natural;
• Utilização de várias espécies florestais,
com o objetivo de criar bosques
mistos e promover a biodiversidade
local (aumento da resiliência face aos
agentes bióticos e abióticos).
• Manutenção das áreas plantadas,
durante os primeiros anos. Inclui
trabalhos de retanchas, sempre que
necessário (ações de substituição de
árvores e/ou arbustos);
• Ações que assegurem a regeneração
natural de espécies autóctones.

A VIBEIRAS está empenhada
em criar florestas saudáveis,
resilientes e diversificadas, que
na sua maturidade continuem a
proporcionar os benefícios do meio
rural, como seja o aproveitamento
de frutos, a pastorícia, a coleção
micológica, novos ou melhorados
espaços de lazer e/ou de turismo
rural, caça, entre outros.
É um privilégio para a VIBEIRAS
participar no restabelecimento
de áreas florestais e contribuir
para a melhoria e reposição
da biodiversidade local, para o
desenvolvimento sustentável local
e para a Conservação da Natureza
no nosso País.

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
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Pelas atividade de: Projeto de Obras de arquitetura paisagista, construção e manutenção de espaços
verdes, exteriores e interiores, construção e manutenção de relvados desportivos
(golfe, futebol e outros), obras de construção civil e manutenção florestal.

