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A Newsletter deste mês tem para a 

equipa da BuildingFix uma importância 

acrescida, a nossa equipa de Marketing 

lançou um desafio que nós aceitamos 

sem hesitar. Esse desafio consiste em 

fazer sorrir algumas crianças este natal, 

peço a todos que leiam o artigo desta 

newsletter e que colaborem. 

Na área da mediação de obras 

destacamos uma obra em que vão ser 

removidas placas de fibrocimento 

contendo amianto. 

Hugo Gouveia   

 

Remoção de uma cobertura de placas de fibrocimento 
 

Somos uma empresa madeirense pioneira na Mediação de Obras e/ou 

projectos que o ajuda a tomar decisão certa, da forma mais cómoda 

possível. Em apenas 48h comunicamos consigo e visitamo-lo, 

proporcionando-lhe o contacto com as empresas mais credíveis do mercado 

regional. Tendo associados diversos parceiros pré-seleccionados nos mais 

variados ramos da construção civil, identificamos de forma rápida e eficaz 

as melhores empresas que se adaptam às suas necessidades, com a certeza 

do melhor orçamento, qualidade e um acompanhamento personalizado. 

Tudo isto e muito mais sem qualquer custo para si! » 

Campanha de Solidariedade  

 
A BuildingFix propõe-se, com uma Campanha de Natal e num esforço conjunto, 
tornar mais felizes algumas crianças que passam por maiores necessidades na 
Região Autónoma da Madeira, nessa época da felicidade, numa altura de 
necessidade como a que atravessamos, fazendo a ponte entre quem tem e já não 
precisa e quem, sem um apoio, não terá o Natal como todos o imaginamos. 
 

Ler mais » 
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Remoção de uma cobertura 
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Esta obra necessitou alguns cuidados 
construtivos, tendo sido utilizados 
métodos/técnicas tendo em conta a 
manutenção de todas as paredes 
exteriores que são em pedra. 

Ler mais » 
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