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EDIVIEIRA, LDA
Com mais de 25 anos de experiência 

comprovada, a EDIVIEIRA - José Pinto 

Vieira Construções, LDA atua nas áreas 

da Construção Civil, Obras Públicas e 

Atividades Imobiliárias. Reconhecida  

no mercado pelo seu profissionalismo 

e rigor, é pioneira nas mais recentes 

técnicas de construção, reabilitação e 

impermeabilização. Gerida por capitais 

próprios, conta atualmente com um 

quadro de excelência no que respeita a 

fornecedores, parceiros e colaboradores, 

recurso que lhe permite garantir a 

qualidade nos trabalhos executados. 



Ancorada na vontade de marcar a 

diferença no setor, nascia a José Pinto 

Vieira em regime de nome individual. Com 

um conhecimento empírico na área da 

construção civil e uma experiência sólida 

em empresas de referência mundial, o seu 

fundador, José Pinto Vieira, ambicionava 

projetar numa empresa os seus sonhos, 

as suas capacidades e talento. Dada as 

circunstâncias, a empresa iniciou a sua 

atividade com um número reduzido de 

equipamentos e meios de transportes 

pelo que, inicialmente, encontrava-

se vocacionada para trabalhos de 

pequenos relevo tais como aplicação de 

revestimentos, pinturas, reconstrução de 

habitações, construção de presas de água, 

entres outros semelhantes. Rapidamente 

o projeto ganha uma nova dimensão, 

permitindo a constituição do primeiro 

estaleiro físico da empresa, aumento do 

número de colaboradores e aquisição 

dos primeiros equipamentos pesados, tais 

como: gruas, cofragem e carrinhas de 

transporte de mercadorias e passageiros.

Na sequência do aumento do volume 

de faturação, mostrou-se necessário a 

constituição da J&F Pinto Vieira LDA, passando 

a designar-se como tal. Na época, a empresa 

encontrava-se numa fase de crescimento e 

o setor da construção tinha se tornado mais 

exigente. De modo a fazer face a esta nova 

realidade foi admitida a entrada de um novo 

sócio, possibilitando o aumento do capital 

disponível e a compra de novos equipamentos. 

Com uma posição fortalecida por este 

investimento, a empresa alargou o seu leque 

de atividades, incluindo nos seus serviços as 

obras públicas e a compra e venda de imóveis.
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A inclusão de um Quadro Técnico Superior 

permitiu o aumento da qualidade da análise 

e do acompanhamento técnico dos projetos. 

Atualmente, a EDIVIEIRA é uma empresa com 

capacidade de responder às exigências do 

mercado e às necessidades dos consumidores.

A mudança estrutural na gestão e estratégia 

deu-se em 2008 com a fundação da EDIVIEIRA 

pelo atual sócio-gerente José Pinto Vieira. 

Num momento de fragilidade no setor da 

construção em Portugal, a empresa, fruto 

de uma gestão de qualidade, foi capaz de se 

reinventar e distinguir-se pela qualidade dos 

serviços prestados, conquistando assim uma 

posição segura no mercado.
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CONSTRUÇÃO CIVIL
Com anos de experiência na área da construção, somos 

especialistas em obras habitacionais e não habitacionais:

Edifícios “chave-na-mão”

Reabilitação de edifícios 

Piscinas ou espelhos-de-água

Estruturas de betão-armado 

Muros em alvenaria de granito

Pavimentações

Impermeabilizações

Sistemas térmicos E.T.I.C.S. 

Aplicação de alvenarias

Aplicação de rebocos 

Assentamento de cantarias

Estuques, pinturas e outros revestimentos

OBRAS PÚBLICAS
A Edivieira dispõe de recursos materiais e humanos que lhe 

permitem garantir a máxima eficiência em vários tipos de 

empreitadas. Para além de uma equipa especializada com 

conhecimento e experiência de longos anos no setor, conta 

ainda com um conjunto de equipamentos e materiais de 

qualidade.

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
Através de um atendimento profissional e individualizado, 

realizamos a compra e venda de imóveis novos e 

usados. Fazemos consultoria imobiliária colocando a 

nossa experiência à disposição dos nossos clientes e 

procurando sempre garantir as soluções mais adequadas às 

necessidades de cada um.





Piscinas
Construção em betão-armado
Realizamos a construção de piscinas em betão-armado garantindo a qualidade, adequabilidade e 
durabilidade do material utilizado. Possuímos os recursos e a experiência técnica necessária para 
assegurar que o método que utilizamos é o mais eficaz no mercado. 



Contrato “Chave-na-mão”
Edifícios habitacionais/não habitacionais
O contrato “chave-na-mão” consiste na construção de edifícios de raiz até à sua fase de utilização. 
Esta solução tem como principais vantagens o respeito total pelo orçamento pré-definido, a garantia 
do cumprimento dos prazos acordados e da legislação e regulamentação aplicáveis à área da cons-
trução. Realizamos ainda a total gestão das diversas áreas de especialidade intervenientes na obra, 
oferecendo sempre profissionalismo e a segurança de que tudo será conduzido com o máximo rigor 
orçamental e arquitetónico.



Sistema Térmico
E.T.I.C.S.
A melhor solução 
em isolamento

Estruturas de Betão-Armado
Muros, Lajes e Estruturas reticuladas

O sistema de isolamento 
térmico E.T.I.C.S. é uma 
solução determinante no 
desempenho energético de 
qualquer edifício. Podendo 
ser aplicado tanto na 
reabilatação como em novas 
construções, permite a 
obtenção de bons níveis de 
conforto térmico. A Edivieira 
encontra-se acreditada pela 
marca VIERO CAPPOTTO® 
para aplicação deste sistema.

Pavimentações
Vários tipos de empedrados



Reabilitação Urbana
Recuperação total de edifícios

Muros em Granito 
Ornamentais e de suporte de terras

Concebemos e executamos a reabilitação de edifícios procurando sempre valorizar a sua identidade 
e pormenores arquitetónicos. Com ênfase no restauro de toda a estrutura, realizamos a recuperação 
total do interior e exterior de todo o tipo de edifícios.
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