
“A MELHOR MANEIRA 
DE PREVER O FUTURO 
É INVENTÁ-LO.”

- ALAN KAY

STAY
CONNECTED
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A Vipa Telecom opera no setor Elétrico e da Engenharia de Redes de 
Telecomunicações na Região Autónoma da Madeira, com intervenção 
integrada em redes fixas (HFC, FTTx) e móveis (GSM/ UMTS/ WCDMA 
e Wi-Fi), redes de nova geração, sistemas e todos os tipos de infraes-
truturas tecnológicas. 

Dotada de uma elevada capacidade de meios técnicos e humanos, de-
senvolve atividades desde o planeamento, projeto, construção, instala-
ção e manutenção de redes, sistemas integrados, software e investiga-
ção, sendo por isso uma empresa integradora de soluções globais. 

Pela elevada competência da sua equipa técnica e pela necessidade de 
em permanência apresentar soluções inovadoras, numa busca cons-
tante de satisfazer o mercado. O desenvolvimento de soluções informá-
ticas adaptadas às necessidades dos seus clientes é cada vez mais 
uma área onde a empresa procura se posicionar e destacar no merca-
do. 

SOBRE
NÓS



www.vipatelecom.com 2

ODS

Assumimos um compromisso ao selecionarmos três Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), referênciados pelas Nações Unidas, 
que nos impulsionam diariamente a trabalhar por um futuro mais sus-
tentável e inclusivo. 

ESTES OBJETIVOS SÃO:
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A Vipa Telecom pretende, ao longo do tempo, desenvolver uma marca 
própria, assente em valores de credibilidade, idoneidade, transparência 
e confiança, que acrescente mais valia à sociedade, e ser um veículo 
facilitador do desenvolvimento e implementação de novas soluções 
para a Região Autónoma da Madeira.

Tem como princípio a satisfação das necessidades do cliente, a defesa 
dos seus interesses, a preservação do seu património e a criação de 
valor, com dedicação, lealdade e sigilo. 

IDENTIDADE
PRÓPRIA

A qualidade tem sido um caminho, 
um vetor de modernização 
e uma estratégia a seguir. 

Certificação do Sistema Integrado de Gestão de acordo com as normas:

ISO 9001:2015,

ISO 14001:2004

OHSAS18001:2007.
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A Vipa Telecom tem uma vasta experiência em redes móveis e solu-
ções Wireless, contando com uma equipe altamente qualificada. No 
âmbito dos produtos e serviços que a empresa é especializada, desta-
cam-se os seguintes: 

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Redes Fixas, Móveis e Soluções Wireless

-Serviços de engenharia especializada em mobile e wireless networks; 

-Estudo e conceção de soluções turn key;

-Projeto de implementação de infraestruturas;

-Conceção de redes FTTx (FTTH & FTTN), CATV, WI-FI e rede móvel.

ENGENHARIA
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PRODUTOS
E SERVIÇOS

Redes Fixas, Móveis e Soluções Wireless

- Manutenção de 1º Linha 24h/dia, 7 dias por semana;

- Manutenção preventiva e corretiva;

- Gestão de reparação e entrega;
 
- Gestão de Armazéns;

- Instalação e Manutenção de Antenas.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO
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PRODUTOS
E SERVIÇOS

Redes Fixas, Móveis e Soluções Wireless

- Construção de infraestruturas e instalação de equipamentos ativos e 
passivos;

- Abertura de valas e instalação de postes;

- Colocação de armários, construção de CVPs e sites;

- Instalação de cabo aéreo e conduta;

- Ligações de fibra ótica por fusão; 

CONSTRUÇÃO DE REDES
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REFERÊNCIA
NO MERCADO

Nas valências já destacadas, a Vipa Telecom prima sempre pela trans-
parência, lealdade e rigor nas relações com os seus clientes, colabora-
dores, parceiros nacionais e internacionais, e tem como principais 
clientes o grupo Visabeira, a Altice Portugal, e o Vipa Group.

PRINCIPAIS
CLIENTES



CONTACTOS

www.vipatelecom.com

telefone: +351 291 103 688
email: info@vipatelecom.com

MORADA

Rua Dr. Fernão de ornelas, nº56, 4ºAC,
9050-021, Funchal

Vipa Telecom Vipa Telecom@vipatelecom


