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O seu brinquedo fará uma criança sorrir este natal  

Dez / 2011 

A Newsletter deste mês tem para a equipa da 

BuildingFix uma enorme importância, a 

campanha de solidariedade foi um grande 

sucesso, felizmente tivemos imensa procura, 

excedeu as expectativas, recebemos mais de 

3000 brinquedos, estamos a pensar continuar 

com este tipo de iniciativas durante o ano de 

2012, mas com outro tipo de acção. Para cada 

um de nós em termos pessoais foi 

extremamente gratificante, pois tivemos o 

contacto com realidades completamente 

diferentes. Na área da mediação de obras 

destacamos uma obra especial, obra em que 

foram 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 campanha de solidariedade "O seu brinquedo fará uma criança sorrir este Natal" 
que teve início no dia 21 de Novembro de 2011 foi um sucesso, desde esse dia que 
temos vindo a receber brinquedos, superamos o milhar de brinquedos em poucos 
dias. O sucesso foi tal que a campanha finalizou no dia 12 de Dezembro de 2011 e 
as pessoas ainda vêm as nossas instalações entregar brinquedos, brinquedos esses 
que aceitamos e que vamos fazer chegar as instituições. 

 
Ler mais » 

 

 

 

Remoção de uma cobertura 
de placas de fibrocimento 

O amianto é perigoso ao  
dispersar-se no ar sob a forma de  
fibras muito pequenas que  
são invisíveis a olho nu. 
                                        Ler mais » 
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