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VINCI Facilities: perícia técnica no
serviço de gestão de instalações
A VINCI Facilities oferece propostas customizadas a partir de soluções de gestão de instalações que
conjugam manutenção multitécnica, exploração e serviços para os utilizadores.

As empresas da VINCI Facilities, devido
à sua proximidade com os seus clientes,
adapta-se às problemáticas locais e
oferecem uma grande reactividade. Elas
colocam

também

em

curso

uma

coordenação dedicada a responder às
ofertas em vários locais e países,
estando presentes também nos locais
terciários

ou

industriais,

como

nos

grandes edifícios públicos e em locais
ditos críticos.
O conhecimento global do ciclo de vida dos edifícios, associado à experiência de exploração, dão a pertinência
necessária para responder às diversas expectativas. As empresas são incutidas de um espirito de serviço de
modo a criar uma parceria durável baseada na confiança.

Preservar os edifícios, o conforto dos
ocupantes e o ambiente
A VINCI Facilities fornece serviços relacionados com os edifícios e os seus ocupantes. Entre as suas missões, a
marca:
● assegura a boa condição dos edifícios graças ao conhecimento técnico dos seus colaboradores e destaca o
potencial dos activos imobiliários.
● Realiza manutenção multi- técnica e garante o conforto dos ocupantes e melhora o ambiente de trabalho,
incutida por um espírito de serviço,
● Redução dos impactos ambientais, como parte de uma abordagem abrangente para a eficiência energética.

Uma oferta de serviços ligados à eficácia
energética
A VINCI Facilities propõe uma oferta flexível sobre a eficácia energética de modo a se adaptar tanto à demanda do
cliente como do edifício:
● Auditorias e medidas,
● Consultadoria em reabilitação e exploração
● Pilotagem e acompanhamento
● Sensibilização dos ocupantes
● Optimização das aquisições

> Visite o Site



Imagine os novos serviços de gestão de
instalações
A VINCI Facilities compromete-se a desenvolver a inovação, as ferramentas de trabalho, as ofertas direcionadas e
a valorizar as boas práticas a partir do terreno.
Assim a VINCI Facilities introduziu um novo portal de serviços FM, Wayin’, em vários locais. A marca também traz
igualmente vários projectos de co-inovação em torno do uso do BIM nas explorações dos edifícios ou na
experiência do utilizador com o Smart Building Lab.

Em Portugal

A VINCI Facilities em Portugal tem como missão a satisfação permanente das necessidades dos clientes,
oferecendo-lhes serviços e soluções diferenciadas com a melhor qualidade e eficiência.
Tendo por base um processo de melhoria continua, o nosso serviço assenta nos seguintes princípios:
● Serviço Personalizado;
● Dupla abordagem: local e global;
● Optimização e apoio a longo prazo;
● Inovação continua;
A VINCI Facilities aposta na manutenção dos edificios urbanos mas também na manutenção das instalações de
aeroportos.
Os contratos de manutenção são geridos no Software de Gestão Informática. Este software permite à VINCI
Facilities e aos seus clientes, obter em tempo real, via Web, informações técnicas, económicas, operacionais e
históricas.
A todos os clientes é atribuído um gestor de contrato que lhes responde a todas as questões técnicas,
administrativas e operacionais.
Actua em diversas áreas tais como:
● Operação e gestão de manutenção multitécnica
● Electricidade BT/MT
● Telecomunicações
● Gestão Técnica Centralizada

● Ventilação e Ar Condicionado
● Comando e Controlo, Gestão Técnica e Comunicação
● Sistemas de Segurança
● Energias Alternativas e Renováveis
● Gestão de mobiliário
● Etc.
O lema é ir ao encontro das necessidades dos clientes: AUDITAR, OTIMIZAR, MANTER.
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