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Em destaque 
 

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! » 

 

Obras de reparação 
  

A BuildingFix – Mediação de Obras, Lda. foi solicitada para mediar duas 
pequenas obras, as pequenas obras para nós têm a mesma importância e a 
mesma dedicação como se de uma grande obra se trata-se, estas pequenas 
obras consistiam na reparação de uma rampa de acesso a uma garagem, 
pintura de uma varanda e trabalhos de carpintaria. 

 
Ler mais » 

 

 
Em destaque 

Continuamos a trabalhar no 
lançamento da nova campanha de 
solidariedade, esta campanha tem 
como objectivo ajudar famílias 
carenciadas na Ilha da Madeira. 

A campanha ainda não pode ser 
dada a conhecer pois a mesma 
ainda não está completamente 
definida, estamos a aguardar a 
resposta de um parceiro que será de 
extrema importância para o sucesso 
desta campanha de solidariedade. 

Será uma campanha audaz, para 
isso contamos com a ajuda de todos 
vós 

Ver Imagem da Campanha » 
 
 

No artigo desde mês falamos da reparação de 

uma rampa de acesso a uma garagem e à 

pintura de uma varanda. Damos a conhecer 

através do registo fotográfico parte da 

intervenção que foi realizada às mesmas.  

Os administradores da BuildingFix têm uma 

enorme satisfação em poder colaborar com o 

Workshop da Ideias & Desafios, pode 

conhecer esta iniciativa através do seguinte 

link: 

https://www.facebook.com/events/209566

382488431/ .  

Destaca-se a campanha de solidariedade que 

estamos vindo desenvolver ao longo destes 

meses e que ainda não podemos dar a 

conhecer na sua totalidade. Nesta Newsletter 

continuamos a desvendar um pouco da 

imagem da mesma. 

Hugo Gouveia 
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