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Faça uma habitação de raiz com a BuildingFix 
 

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! » 

Recuperação/remodelação de uma moradia no Funchal 
construída 1932 
 

A moradia em questão foi construída em 1932 a estrutura da mesma é em 
pedra, estar a abrir roços em paredes em pedra além de ser um trabalho 
difícil de executar é um trabalho demorado, logo isso implica valores mais 
elevados.     Ver mais » 
 
 

 

 

Faça uma habitação de raiz 
com a BuildingFix 
 

A BuildingFix – Mediação de Obras, Lda. 
além de conseguir os melhores 
orçamentos para as suas obras, e 
consciente da importância e da 
obrigatoriedade do sistema solar lembra a 
campanha da oferta do sistema solar. Esta 
campanha é válida até dia 31 de 
Dezembro de 2013. 
A Termomadeira, parceira da BuildingFix 
associou-se a esta iniciativa. 
Esta campanha é vantajosa para quem vai 
construir uma moradia de raiz, ou para 
quem vá realizar obras de recuperação, 
reconstrução ou mesmo reabilitação.  
Visite a nossa página no Facebook, e leia 
as condições desta campanha, aproveite 
para dar um "LIKE" na página da 
BuildingFix - Mediação de Obras, Lda. 
Pedimos para que divulgue/ partilhe esta 
campanha.  
Ver condições da Campanha » 

 

Esta newsletter tem como objectivo dar 

a conhecer uma outra forma de reduzir 

custos e tempo na execução de 

determinados trabalhos, pois hoje e 

cada vez mais essa é uma preocupação 

dos nossos clientes. 

A Campanha do "Sistema Solar", 

perlonga-se este ano e a mesma 

termina a 31 de Dezembro de 2013.  

Pedimos para que divulgue / partilhe 

pois poderá conhecer alguém que 

precise da nossa ajuda. 

Hugo Gouveia 
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