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A Planivis está de 
parabéns! É uma em-
presa de consultoria 
que há 17 anos presta 
serviços nas áreas de: 
Gestão de empreen-
dimentos; Gestão de 
projectos; Coorde-
nação e fi scalização 
da construção; e Co-
ordenação da segu-
rança e saúde. 

A Planivis resultou 
da oportunidade de 
desenvolver um ser-
viço inovador e de 
elevado conteúdo téc-
nico. “É nossa convic-
ção que a viabilidade 
dos empreendimentos 
depende da interven-
ção de uma empresa 
com consultores ex-
perientes capazes de 
fornecer valor adicio-
nal aos Promotores 
Imobiliários. Pela nos-
sa experiência consi-
deramos benéfi ca a 
independência que a 
empresa mantém com 
projectistas e constru-
tores. O resultado é 
normalmente uma di-
minuição signifi cativa 
dos custos da obra” 
afi rmam Luiz Faria e 
Firmino Faria, direc-
tores da empresa. A 
experiência técnica 
acumulada no sector 
coloca a Planivis a um 
nível competitivo ele-
vado, sendo-lhe co-
locados, actualmente 
grandes desafi os para 
o desenvolvimento 
sustentado num mer-
cado cada vez mais 
competitivo.

A Planivis tem de-
senvolvido parcerias 
com organizações 

que são suas clientes, 
permitindo-lhes a pos-
sibilidade de optimiza-
rem a relação Custo/
Qualidade/Prazo dos 
seus empreendimen-
tos. “A Planivis cria a 
relação com os seus 
clientes com base 
em valores essen-
ciais, os seus quatro 
C’s: Competência, 
Credibilidade, Con-
fi ança e Capacidade 
de Resposta” afi rma 
Luiz Faria.

Com um curriculum 
vasto, a Planivis tem 
uma carteira de clien-
tes onde fi guram en-
tidades de renome e 
dimensão. Contam-
se os MINISTÉRIOS 
DA JUSTIÇA, EDU-
CAÇÃO e AGRICUL-
TURA; INSTITUTOS 
POLITÉCNICOS DE 
BEJA e VISEU; HOS-
PITAIS DISTRITAIS 
DE LEIRIA e VISEU; 
U N I V E R S I D A D E 
DE AVEIRO; IEFP’s 
de todo o país; LA-
BESFAL; BODUM; 
A.SANTO, S.A.; HO-
TÉIS DO PARQUE e 
MONTEMURO; entre 
muitos outros.

Em 1996 a Planivis 
diversifi ca a sua área 
de actividade através 
do desenvolvimento 
de projectos imobi-
liários próprios e/ou 
em parceria com ou-
tras organizações. A 
Planivis foi a primeira 
entidade na Região a 
desenvolver edifícios 
multifamiliares equi-
pados com domótica 
- Casa Inteligente. “A 
nossa grande preocu-

pação é a satisfação 
dos nossos clientes 
e que sintam no seu 
investimento valor 
acrescentado no pre-
sente e no futuro. Por 
isso, privilegiamos a 
localização e a qua-
lidade dos nossos 
empreendimentos. 
Tentamos responder 
a todas as necessida-
des dos nossos clien-
tes através de em-
preendimentos com 
características dife-
renciadoras. A Porta 
do Soar Residence 
no centro histórico 
diferencia-se pela 
modernidade e fun-
cionalidade; o Atrium 
D. João no centro de 
Viseu é a Casa Inteli-
gente/Domótica onde 
a tecnologia assegura 
bem-estar, seguran-
ça, controlo e pou-
pança energética; as 
Moradias na Quinta 
do Viso Norte carac-
terizam-se pelas áre-
as interiores (desde 
422m2) numa zona 
nobre da cidade com 
vista para a Serra da 
Estrela”, afi rma Luiz 
Faria.

A criação da PLANI-
VIS IMOBILIÁRIA no 
centro histórico surge 
com o objectivo de 
ter uma aproximação 
maior e mais efectiva 
aos seus clientes ofe-
recendo produtos com 
grande diferenciação 
no mercado local.

Futuramente, a 
Planivis preten-
de continuar num 
posicionamento Pre-
mium nos seus ser-

viços de Consultoria. 
“Temos um curriculum 
vasto pelo que o nos-
so serviço poderá ser 
uma mais-valia para 
mercados em forte 
expansão” realça Luiz 
Faria. “A internaciona-
lização é já uma rea-

lidade. As empresas 
precisam de encarar o 
mercado de uma for-
ma global para cres-
cerem de uma forma 
sustentada” conclui 
Firmino Faria. Rela-
tivamente a novos 
projectos imobiliários 

“Temos em projecto 
e estamos a concluir 
um conjunto de em-
preendimentos em 
Viseu e Lisboa, que 
vêm realçar a nossa 
diferenciação no mer-
cado imobiliário” fi na-
liza Luiz Faria.
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