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A PLANIVIS é uma empre-
sa de consultoria de gestão da
construção de empreendi-
mentos imobiliários, que
presta serviços há 17 anos,
em Portugal e na Comuni-
dade de Países de Língua
Portuguesa, nas áreas de:
Gestão de Empreendimentos,
Gestão de Projectos, Coor-
denação e Fiscalização da
Construção e Coordenação
da Segurança e Saúde (ver
caixa).
A PLANIVIS tem como

objectivo optimizar a relação
Custo/Qualidade/Prazo dos
seus empreendimentos e
assegurar aos seus clientes,
Promotores/ Donos de Obra,
a gestão e a fiscalização da
construção dos mesmos. A
Planivis assume-se assim
como o Gestor do Empreen-
dimento.
“Pela nossa experiência

consideramos benéfica a
independência que a empresa
mantém com projectistas e
construtores. O resultado é
normalmente uma dimi-
nuição significativa dos cus-
tos da obra” afirmam Luiz
Faria e Firmino Faria, direc-
tores da empresa.
A PLANIVIS tem uma

carteira de clientes de
renome e dimensão não só
emobras públicas:Ministério
da Justiça, Educação e
Agricultura, Instituto Poli-
técnico de Beja e Viseu,
Hospital de Leiria e Viseu,
Universidade de Aveiro,
Inatel e IEFP’s de todo o país;
como também em unidades
industriais, hoteleiras e de
serviços: Bodum, A. Santo,
SA, Hotéis do Parque e
Montemuro, e Labesfal, entre
outros. “Os clientes satisfeitos
dão-nos a certeza de que esta-
mos no bom caminho” refere
Luiz Faria.

“A Planivis assegurou
durante todo o projecto a
necessária assistência técnica
de engenharia civil e assumiu
na fase de construção a fun-
ção de Fiscalização daObra. A
equipa técnica destacada pela
Planivis para assistência a
este projecto revelou elevado
profissionalismo, competên-
cia técnica e dedicação, tendo
merecido os maiores elogios
e recomendações por parte da
Administração da Labesfal.”
(testemunho de Jorge Ama-
ral, Administrador da LABES-
FAL). Nesta obra, existiu uma
parceria internacional con-
cretamente com a INDUS,
empresa de engenharia, ar-
quitectura e consultoria, se-
deada em Barcelona. “Esta
parceria foi tão positiva para
as duas empresas, que a
PLANIVIS/INDUS preten-
dem criar projectos conjun-
tos em Angola”, refere Firmi-
no Faria.
Para o sucesso alcançado, a

PLANIVIS conta com um
quadro de colaboradores qua-
lificados e especializados. É
uma empresa pluridiscipli-
nar e dinâmica que procura
em todas as suas intervenções
contribuir para a satisfação
dos seus clientes.
“Sentimos que contribuí-

mos para o aumento da quali-
dade num sector tão impor-
tante para a economia por-
tuguesa” refere Firmino Faria.
“Para o futuro pretendemos
continuar com o nosso
objectivo primordial. Quere-
mos continuar a valorizar a
construção em todo o país”
rematam Luiz Faria e Firmi-
no Faria, e acrescentam:
“Gostaríamos, no entanto, de
contribuir de uma forma
mais acentuada para essa
mesma qualidade na região
deViseu”.

“Os clientes satisfeitos dão-nos a certeza de que estamos no bom caminho”

Planivis, um exemplo de sucesso há 17 anos

Firmino Faria e Luiz Faria, directores da Planivis.


