
Apresentação 



 

A Vicente Vieira Construção Civil, Lda., é uma 
empresa de Construção Civil e Obras Públi-
cas, portadora do Alvará de Construção nº 
42748, sediada no Funchal, Ilha da Madeira. 

Está no mercado regional á mais de 25 anos, 
cresceu e evoluiu, alicerçada em valores co-
mo compromisso, ética e transparência, per-
mitindo uma significativa fidelização de Clien-
tes e confiança reforçada perante Subemprei-
teiros, Fornecedores e Colaboradores em ge-
ral.  

Desenvolve a sua atividade como Empreiteiro 
Geral, realizando todos os trabalhos de Cons-
trução Civil. 

É especializada em projetos de obras de mé-
dia e grande dimensão com total garantia de 
qualidade, eficiência e rentabilidade, tendo 
sempre como meta final a satisfação do Clien-
te. 

A qualidade das obras executadas, a excelên-
cia dos serviços prestados e produtos comer-
cializados, assenta no cumprimento  rigoroso 
dos orçamentos e prazos, na qualidade da 
Construção, na prestação constante de assis-
tência técnica e nas garantias de qualidade 
oferecidas. 

Vicente Vieira Construções, Lda 



Objetivo 
A Vicente Vieira, Lda. tem como missão a execução de empreita-

das de construção civil com elevados padrões de qualidade, res-

peitando todas as Normas de Segurança e Ambiente, recorrendo 

aos meios técnicos e materiais apropriados, bem como a pessoal 

qualificado. 

Valores 
A Vicente Vieira, Lda. empenha-se em intervir com seriedade e 

credibilidade na Construção Civil, valorizando o rigor, o profissiona-

lismo, a eficiência, honestidade e a ética profissional. 

Visão 
Inovação e melhoria contínua da qualidade, segurança e confiabili-

dade dos nossos produtos e serviços, procurando atingir níveis 

elevados de satisfação do cliente e garantir a expansão sustentada 

das nossas operações e carteira de clientes. 



 

Vantagem Competitiva 

A empresa está consciente da evolução do 

mercado e reconhece a importância de mobi-

lizar e otimizar todos os recursos ao seu dis-

por com o propósito de satisfazer as necessi-

dades e expetativas dos nossos clientes. 

Preço Fidelização 

Prazo Competência Estabilidade Satisfação 

Qualidade Segurança 



Áreas de Intervenção 

A empresa possui diversos meios de construção e trans-

porte que permitem estar apta para a realização de proje-

tos de grande complexidade técnica, bem como responder 

às necessidades de mobilidade geográfica dos nossos co-

laboradores. 

A Vicente Vieira, Lda. dispõe de equipas especializadas, 

meios técnicos, e equipamentos próprios para um quadro 

diverso de atividades desenvolvidas no âmbito da Constru-

ção Civil que habilitam a empresa para a execução de: 

• Conceção e Construção de edifícios tradicionais, estrutu-

ras metálicas e estruturas de madeira; 

• Hotéis; 

• Habitação; 

• Edifícios para outros fins; 

• Infraestruturas; 

• Pavilhões e Afins; 

• Reabilitação e Património Construído; 

Higiene e Segurança no Trabalho 

A Vicente Vieira, Lda. controla e avalia todas as tarefas, bem como 

a prevenção dos riscos profissionais envolvidos, respeitando a le-

gislação em vigor, ou seja, o cumprimento do Plano de Segurança 

e Saúde e da legislação de Sistema de Higiene e Segurança no 

Trabalho. 



Contatos  
T: (+351) 291 741 920 
T: (+351) 965 015 365 
E: vicente.lda@gmail.com


