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QUEM SOMOS

AS NOSSAS ATIVIDADES SÃO ESSENCIAIS  
PARA SUPERAR OS DESAFIOS  
DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Mobilidade, energia, meio ambiente, convivência: 
enfrentamos esses desafios com uma renovação em 
profundidade das nossas atividades, propostas e 
soluções, implementando uma dinâmica de inovação 
que associa os nossos clientes e as nossas partes 
interessadas. Com a mobilização da energia 
empreendedora dos nossos 211 000 colaboradores, 
ambicionamos, através das nossas realizações e dos 
nossos modos de funcionamento, ser úteis aos homens 
e atentos ao planeta. Queremos assim contribuir para 
a construção de um mundo mais sustentável, 
desempenhando plenamente o nosso papel de 
parceiro privado, de utilidade pública. 

UM OBJETIVO DE EFICIÊNCIA GLOBAL

As atividades da VINCI têm por propósito a eficiência 
global – não somente técnica, económica e financeira 
mas também social e ambiental. 
Esta abordagem é indissociável do papel de 
urbanizador da VINCI, que realiza obras de longo 
prazo que têm um impacto forte sobre os territórios e 
a qualidade de vida dos seus habitantes.  

Simultaneamente investidor, construtor e operador de 
edifícios e infraestruturas, presente em mais de cem 
países, a VINCI é um ator essencial da transformação 
das cidades e dos territórios.  

NÚMEROS-CHAVES 
2018

VOLUME DE NEGÓCIOS 2018 

43,5 Mil 
milhões € 
RESULTADO LÍQUIDO  

PARTE CORRESPONDENTE  
AO GRUPO 2017 

2 983 M€
NÚMERO  

DE COLABORADORES  

211 233
NÚMERO DE UNIDADES

DE NEGÓCIOS  

3 200 
EM 100 PAÍSES  
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Total : 
7 261 M€ 

O QUE FAZEMOS

CONCESSÕES

As entidades do ramo concessões da VINCI concebem, financiam, 
constroem e operam infraestruturas de transportes e equipamentos 
públicos, no âmbito de parcerias público-privadas, e contribuem para 
o desenvolvimento da mobilidade e dos territórios.   

VINCI Autoroutes em França serve dez regiões, 45 departamentos, 
14 metrópoles, mais de uma centena de cidades com mais de 10 000 
habitantes e milhares de municípios rurais localizados perto da sua 
rede concedida de 4 443 km de autoestradas. Parceiro do Estado e 
das autarquias, a VINCI Autoroutes contribui para o desenvolvimento 
de uma mobilidade inclusiva, conectada e segura, fator de coesão 
económica e social. 

VINCI Airports, graças às suas competências de operador global, 
desenvolve, financia, constrói e opera aeroportos utilizando a sua 
capacidade de investimento, a sua rede internacional e o seu 
saber-fazer para otimizar o desempenho das plataformas existentes 
e para realizar obras de extensão ou de construção completa de 
infraestruturas aeroportuárias. A rede VINCI Airports, que inclui 
45 aeroportos em 12 países, acolheu 195 milhões de passageiros 
em 2018.

VINCI Highways concebe, constrói, financia e opera 3 564 km de 
autoestradas, de obras de transposição e de vias urbanas em 
13 países principalmente na Europa, sendo líder na Alemanha, 
na América do Norte e na América latina. 

VINCI Railways opera em França a linha de alta velocidade Sul 
Europa Atlântico, que entrou em serviço em 2017, o sistema de 
comunicação GSM-Rail, assim como o primeiro serviço ferroviário 
Rhônexpress dedicado à mobilidade entre um aeroporto e um 
centro da cidade em França, na cidade de Lyon. 

VINCI Stadium opera em França o Stade de France em Saint-Denis, 
o Matmut Atlantique em Bordéus, o Allianz Riviera em Nice e o 
MMArena em Le Mans, todos construídos pelo Grupo. Em 2018, 
a rede VINCI Stadium acolheu um público total superior a 
2,5 milhões(*) de pessoas, em mais de cem eventos principalmente 
desportivos mas também musicais. 
(*) Bilhetes editados.

VOLUME  
DE NEGÓCIOS 2018

VINCI AUTOROUTES  

5 356 M€
VINCI AIRPORTS 

1 607 M€
OUTRAS CONCESSÕES 

298 M€
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O QUE FAZEMOS

CONTRACTING

As entidades do ramo contracting realizam a cada ano 
mais de 270 000 estaleiros em mais de cem países e 
agregam um conjunto ímpar de competências nas 
atividades de energias e tecnologias da informação, das 
obras rodoviárias e ferroviárias, da construção civil e das 
obras públicas. 

VINCI ENERGIES, num mundo em evolução permanente, 
acelera o desenvolvimento das novas tecnologias para 
concretizar duas transformações fundamentais: a 
transformação digital e a transição energética. 
Implantados nos territórios e organizados de maneira 
ágil, os 77 000 colaboradores e 1 800 empresas da VINCI 
Energies tornam as infraestruturas de energia, de 
transporte e de comunicação, as fábricas, os edifícios e os 
sistemas de informação a cada dia mais fiáveis, mais 
seguros, mais eficientes. 

EUROVIA, parceiro dos territórios, desenvolve soluções de 
mobilidade para melhorar a competitividade económica e 
reforçar o elo social através da conceção, construção e 
manutenção das infraestruturas de transportes e dos 
equipamentos urbanos. A sua política de inovação, orientada 
para o crescimento ecológico, contribui para a redução do 
impacto ambiental da indústria rodoviária. Eurovia está 
presente em 16 países na Europa e no continente americano, 
e emprega mais de 43 000 colaboradores. 

VINCI CONSTRUCTION, primeiro grupo francês e ator 
mundial no setor da construção civil e obras públicas, 
concebe e realiza os edifícios e infraestruturas que 
correspondem aos grandes desafios de sociedade 
contemporâneos: alteração climática, crescimento 
demográfico, alojamento, acesso aos cuidados, à água e à 
educação, novos espaços de troca, de lazer e de trabalho, 
necessidade crescente de mobilidade. Tem por ambição 
mobilizar as suas competências, a sua capacidade de 
inovação e o compromisso dos seus 71 000 colaboradores 
para acompanhar os seus clientes num mundo em 
transição. 

VOLUME  
DE NEGÓCIOS 2018 

VINCI ENERGIES  

12 603 M€
EUROVIA 

8 934 M€
VINCI CONSTRUCTION 

14 231 M€

Total :  
35 769 M€
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ÚTEIS AOS HOMENS  
E ATENTOS AO PLANETA 

INOVAÇÃO
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A necessidade de 
combater a alteração 
climática, de economizar a 
energia e os recursos 
naturais, de preservar a 
biodiversidade leva as 
empresas do Grupo a 
inovar em prol do 
ambiente. Com o objetivo 

CONSTRUIR UM 
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
NUM MUNDO 
SUSTENTÁVEL 

duplo de propor soluções 
eco eficientes aos seus 
clientes e de reduzir o seu 
próprio impacto 
ambiental. 
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A Eurovia, em colaboração 
com a VINCI Autoroutes e 
em parceria com o 
fabricante de material 
Marini-Ermont (grupo 
Fayat), concebeu a 
primeira fábrica móvel no 
mundo capaz de fabricar 
misturas betuminosas 
contendo até 100 % de 
materiais reciclados. 
O processo de industriali-
zação foi experimentado 
em condições reais pela 
primeira vez na rede VINCI 
Autoroutes, na autoestra-
da A10. Essa solução reduz 
de maneira significativa o 
uso de recursos naturais e 
o transporte de materiais. 

Economia
circular
A ESTRADA 
100 % RECICLADA
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A VINCI Construction 
desenvolveu novos betões 
“ecológicos” que reduzem 
o impacto ambiental das 
construções. Foi assim 
elaborada uma nova 
fórmula de betão de 
elevado desempenho 

Ecológico, elevado 
desempenho, 
impresso 
DESENVOLVER 
OS BETÕES DE 
NOVA GERAÇÃO 

reforçado com fibras 
(HPFRC) que permite 
realizar obras com a 
metade dos materiais 
exigidos por um betão 
clássico. Acionista e 
parceiro da empresa 
XtreeE, a VINCI 
Construction acompanha 
também o crescimento da 
impressão em betão em 3D 
para elaborar formas 
complexas ou trabalhar em 
locais de difícil acesso. 
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Com o apoio de Leonard, 
a plataforma de prospetiva 
e inovação da VINCI, 
o programa “intraem-
preendedores” 
acompanha os colabora-
dores do Grupo na 
incubação e desenvolvi-
mento de novos produtos 
ou serviços. Os projetos 
Resallience (serviço de 
estudos e engenharia 
dedicado à adaptação das 
infraestruturas à alteração 
climática) e SunMind (novo 
modelo económico no 
mercado do autoconsumo 
de eletricidade graças a 
centrais solares instaladas 
nos locais dos clientes) são 
o fruto das primeiras 
promoções.

Leonard
INCUBADORA DOS 
INTRAEMPRE EN
DEDORES DAS 
ATIVIDADES 
FUTURAS DA VINCI 
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Contrato de 
eficiência 
energética 
DESDE A 
ILUMINAÇÃO 
ATÉ A CIDADE 
INTELIGENTE 
O projeto Streetlight, 
o mais importante 
programa de iluminação 
inteligente da Austrália, 
implementado pela 
Electrix (VINCI Energies), 
visa modernizar o conjunto 
das redes e equipamentos 
de iluminação pública do 
território de Canberra, com 
o objetivo de realizar 47 % 
de economias de energia 
em 7 anos e alcançar a 
neutralidade carbono em 
2050. Graças à instalação 
de uma rede sem fio e do 
hipervisor BIMCity, 
a operação e a manuten-
ção da iluminação pública 
são otimizadas e criam um 
ambiente propício para 
a  integração de novos 
serviços urbanos.
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ONDE OPERAMOS 
ESTADOS UNIDOS
A Eurovia adquiriu em 2018 as 
atividades Plants and Paving de 
Lane Construction, um dos 
principais produtores de 
misturas betuminosas do país. 
Com essa aquisição, a Eurovia 
tornou-se um dos líderes das 
obras rodoviárias na costa Leste, 
com um volume de negócios 
total de aproximadamente 
1,2 mil milhões de euros.

CHILE
A primeira sala de embarque 
(área de embarque C) do 
novo terminal internacional 
do aeroporto de Santiago do 
Chile, gerido pela VINCI 
Airports, foi inaugurada em 
2018. As obras de 
modernização e extensão 
visando elevar a capacidade 
para 30 milhões de 
passageiros são realizadas 
pela VINCI Construction 
Grands Projets e o construtor 
italiano Astaldi. 

2018

43 % 
DO VOLUME DE NEGÓCIOS REALIZADO NO MERCADO INTERNACIONAL

DE 100 PAÍSES 

DE 3 200 UNIDADES 
DE NEGÓCIOS 

REINO UNIDO 
A VINCI Airports assinou a 
27 de dezembro de 2018 um 
acordo para assumir o 
controlo do aeroporto de 
Londres-Gatwick, o segundo 
aeroporto do país. 
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FRANÇA
Em sinergia com outras 
divisões do polo, a VINCI 
Construction prossegue com 
o estaleiro da nova estação 
subterrânea de La Défense e 
dos seus túneis adjacentes 
(projeto e-déf Eole-La Défense) 
no âmbito dos projetos de 
infraestruturas de 
transporte do Grand Paris 
Express (extensão da linha E 
da Rede Expressa Regional 
para o oeste de Paris). 

NOVA ZELÂNDIA 
HEB Construction (VINCI 
Construction) realiza uma 
nova ligação por autoestrada 
em Auckland que irá 
melhorar o acesso ao norte 
da cidade. O projeto inclui a 
adaptação de 7 km de novas 
pistas para bicicletas e 
percursos pedestres. 

INDONÉSIA
Omexom Indonesia (VINCI 
Energies) constrói para a 
UPC Renewables o primeiro 
parque eólico do país situado 
em Sidenreng Rappang 
Regency, na ilha de Sulawesi. 

EGITO 
Entre o Cairo e Luxor, a nova 
barragem de Assiut, 
realizada e entregue pela 
VINCI Construction Grands 
Projets, está situada a 400 m 
a jusante da antiga. Irriga 
agora aproximadamente 
700 000 ha de terras 
agrícolas adicionais, produz 
32 MW de eletricidade e 
torna o Nilo navegável nos 
dois sentidos.

ALBÂNIA-GRÉCIA
A Entrepose (VINCI 
Construction) realiza três 
lotes de gasodutos terrestres 
no âmbito do projeto Trans 
Adriatic Pipeline. A sua filial 
Spiecapag completou em 
2018 a instalação de 185 km 
de gasodutos na Grécia e 
continua ao mesmo tempo 
com as obras em dois lotes, na 
Albânia, que somam 215 km.

270 000 
ESTALEIROS EM TODO O MUNDO 

Países de implantação do grupo VINCI.
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CRIAR AS CONDIÇÕES ÓTIMAS 
DE TRABALHO E DE SEGURANÇA 
PARA OS NOSSOS EMPREGADOS, 
PARCEIROS E CLIENTES 

DIVULGAR E GERIR  
A SEGURANÇA NO QUOTIDIANO  

A VINCI tem por prioridade absoluta prevenir os riscos 
que as suas atividades podem acarretar para a saúde e 
a segurança dos seus empregados. O objetivo de “zero 
acidente” mobiliza a totalidade das equipas - 
empregados do Grupo, empresas subcontratadas e 
trabalhadores temporários.   

PROMOVER UMA CULTURA  
COMUM E ENVOLVER OS CLIENTES

O aprimoramento da qualidade de vida no trabalho é 
alvo de análises e de planos de ação num número 
crescente de empresas. A VINCI também age em prol 
da segurança dos clientes das suas infraestruturas, 
particularmente nas redes de autoestradas e nas 
instalações aeroportuárias.   

PERCENTAGEM 
DAS EMPRESAS 

SEM ACIDENTE DE 
TRABALHO COM 

BAIXA 

2013

66 %

2018

72 %
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REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES  
COM EFEITO DE ESTUFA DAS NOSSAS ATIVIDADES  

VINCI integra a dimensão ambiental a cada etapa dos 
projetos desenvolvidos, com o intuito de reduzir o 
impacto dos mesmos ao longo do ciclo de vida das 
obras. 

REFORÇAR OS NOSSOS COMPROMISSOS 
AMBIENTAIS 

O Grupo desenvolve soluções que contribuem para 
melhorar a qualidade de vida nas cidades e territórios 
e servir os habitantes, e que enfrentam 
simultaneamente os grandes desafios ambientais.  

EMISSÕES DE GASES 
COM EFEITO DE 

ESTUFA 

2009

71
teq CO₂/M€ de VN

2018

53
teq CO₂/M€ de VN

50
teqCO₂ / 

M€ de VN

Objetivo 2020

AGIR EM PROL DO CRESCIMENTO 
ECOLÓGICO 
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DEZEMBRO DE 2017

CARTA

ÉTICA E
CONDUTA

TRADUZIDOS  
EM 26 LÍNGUAS, 
A CARTA ÉTICA 

E CONDUTA 
E O CÓDIGO 

DE CONDUTA 
ANTICORRUPÇÃO 

ESTÃO AGORA 
DISPONÍVEIS PARA 
MAIS DE 99 % DOS 
COLABORADORES 

DA VINCI NA 
LÍNGUA OFICIAL 
DOS SEUS PAÍSES. 

IMPLEMENTAR PRINCÍPIOS ÉTICOS

Os projetos da VINCI são levados a cabo respeitando 
os princípios éticos e de proteção dos direitos 
humanos que representam imperativos invioláveis 
para o Grupo.

ASSOCIAR AS NOSSAS PARTES INTERESSADAS

Haja vista a necessidade crescente da adesão das 
partes interessadas para o sucesso dos projetos, a 
VINCI faz da concertação um elemento central da 
implementação dos mesmos, numa abordagem de 
construção conjunta com os atores dos territórios.  

PRIVILEGIAR UMA RELAÇÃO 
 ÉTICA E DE LONGO PRAZO COM OS 
TERRITÓRIOS E COM AS NOSSAS 
PARTES INTERESSADAS 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

Clientes e 
utilizadores

Colaboradores Comunidade 
financeira

Fornecedores e 
subcontratantes

Sociedade 
civil

MIGRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO | CONDIÇÕES DE TRABALHO | CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO |  
PRÁTICAS RELATIVAS AOS DIREITOS HUMANOS NA CADEIA DE VALOR | COMUNIDADES LOCAIS

DIREITOS
HUMANOS

GUIA VINCI DOS 
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HORAS DE FOR-
MAÇÃO EM MÉDIA 
POR EMPREGADO

PROMOVER A REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL DAS NOSSAS 
EQUIPAS  

ATRAIR E CONSERVAR OS TALENTOS   

A política de recursos humanos da VINCI visa recrutar 
e conservar os talentos no seio do Grupo, 
nomeadamente os jovens, que representaram mais de 
16 % das contratações em empregos estáveis em 2018. 
Durante o ano, 56 554 pessoas no mundo, das quais 
30 299 em empregos estáveis (10 941 em França), 
juntaram-se ao Grupo. 

FEMINIZAR OS NOSSOS CARGOS DE TOPO, 
DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS, INCENTIVAR 
O EMPENHAMENTO CIDADÃO E PARTILHAR OS 
FRUTOS DO NOSSO SUCESSO ECONÓMICO 

A VINCI compromete-se a feminizar os cargos de topo 
e a acolher mais pessoas de todas as origens. A 
formação dos colaboradores, a partilha dos frutos do 
crescimento assim como as ações em prol da 
diversidade, da inserção e da cidadania estão inscritas 
no seu ADN. Constituem elementos de atratividade e 
de desenvolvimento do Grupo.  

DUPLICAR EM DOIS 
ANOS O NÚMERO 

DE MULHERES 
NOS COMITÉS DE 

DIREÇÃO DOS POLOS 
DE ATIVIDADES E 

DIVISÕES DA VINCI

19
horas em 

2018

2020

2018
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A NOSSA ESTRATÉGIA PARA AMANHÃ 

CONSTRUIR UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL  
NUM MUNDO SUSTENTÁVEL 

APROFUNDAR O MODELO HISTÓRICO DO GRUPO  
PARA APROVEITAR TODO O SEU POTENCIAL 

AMPLIAR A PRESENÇA DO GRUPO  
NO MERCADO INTERNACIONAL 

FOMENTAR UMA POLITICA DE INOVAÇÃO  
ESTRUTURADA E RICA

REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE  
O NOSSO IMPACTO AMBIENTAL ATÉ 2030

A VINCI prosseguirá em 2019 com a sua estratégia de crescimento para as  
suas duas famílias de atividades, particularmente no plano internacional. 
A percentagem do volume de negócios realizado fora da França já supera os 50 % 
em certas atividades do contracting, e esse limiar poderia ser ultrapassado ao 
nível do Grupo dentro de alguns anos. Dentro dos dois ramos de atividades, as 
concessões e o contracting, a aceleração das sinergias contribuirá também para 
a criação de valor, ao reforçar a capacidade do Grupo em integrar as suas 
competências nas soluções globais, tendo em conta as expectativas dos seus 
clientes públicos e privados. A nossa ambição é conceber, construir, operar e 
manter cidades com uma qualidade de vida mais agradável, infraestruturas 
mais fluidas, espaços de produção e de trabalho mais humanos, ao mesmo 
tempo em que utilizamos minimamente os recursos não renováveis. Haja vista 
que queremos construir um crescimento sustentável num mundo sustentável, a 
nossa visão do desempenho é necessariamente global. 

A VINCI segue a trajetória de desenvolvimento de um grupo 
mundial e multilocal, firmemente implantado em cada um 
dos seus mercados e territórios. O projeto da VINCI num 
mundo em transformação é acelerar a sua política de 
inovação e a sua própria transformação. A tecnologia digital 
já reinventou as maneiras de conceber, construir e operar 
os edifícios e as infraestruturas. Novas etapas se abrem 
com a introdução da inteligência artificial e a análise de 
dados nas atividades da VINCI. 
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1, cours Ferdinand-de-Lesseps 
92851 Rueil-Malmaison Cedex – França
Tel. : +33 1 47 16 35 00 
Fax : +33 1 47 51 91 02
www.vinci.com

VINCI.Group

VINCI

@VINCI

Consulte os Dados Principais 2019 na 
sua versão digital enriquecida 
https://www.vinci.com/essentiel/pt.html


