Engenharia
Reabilitação Urbana

Apresentação

Apresentação:

A marca

está inserida na área da Reabilitação Urbana com o objectivo de dar resposta ás

necessidades de Renovação, Reabilitação e Reconstrução em todas as fases do processo de execução das
obras em casa de cada Cliente de forma a não existirem as usuais complicações associados a este tipo de
intervenção.
A HouseWork tem como fundações a experiência, o profissionalismo, a qualidade, a história e a equipa da
Avaleuropa Lda, que se encontra a trabalhar no mercado da construção desde 1992.

A nossa Missão:

Gerir e Acompanhar a execução de todos os trabalhos, com profissionalismo, de renovação, reabilitação e
reconstrução da sua casa de modo a melhorar o conforto e a sua qualidade de vida.

A nossa Visão:

Num único sitio todos os serviços necessários; obras em sua casa sem complicações.
Uma solução para si!
House Work PT
Email: geral@houseworkpt.com
Site:
www.houseworkpt.com

geral@houseworkpt.com
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A construção, Reabilitação ou Renovação de
uma casa, loja ou outro local de trabalho tem
muitas alternativas de preço variável, em função
das necessidades, padrão de qualidade e gosto
dos utilizadores pelo que é necessário reflecti-las
com rigor para os Projectos (Arquitectura e
Especialidades de Engenharia) que servirão de
base para a execução da obra, e que deverão
estar devidamente Compatibilizados entre si.
De modo a existir um referencial para a comparação entre as várias propostas dos Construtores,
que origine uma decisão consciente e sua integração no Contrato bem como para acompanhar os
Projectos e ainda para efeitos de pagamento, o Mapa de Quantidades é essencial, dado conter a
descrição dos trabalhos a executar, com a respectiva medição das quantidades de cada artigo.
Também para acompanhar o Contrato é necessário o Caderno de Encargos, aonde estão
descritas as condições a respeitar para a execução dos trabalhos.

Em resumo:
Somente com os elementos acima referidos; Projectos Compatibilizados, Mapa de Quantidades,
Caderno de Encargos, se fica habilitado a fazer as Consultas aos Construtores, sendo
então possível fazer Mapa Comparativo que servirá de analise ás respectivas propostas.

Nesta fase é preparada a Negociação separada com os
Empreiteiros das 3 melhores propostas e posterior carta de
adjudicação/Contrato.
Esta forma de trabalhar, em fase anterior á obra, diminui
significativamente os problemas na fase da execução, bem como o
seu Valor Final.
Para a fase de obra o enfoque vai para a Gestão de
Projectos, Fiscalização, Segurança com o objectivo de garantir a
melhor
QUALIDADE
e
SEGURANÇA
com
o
preço
CONTRATUALIZADO, todas áreas em que somos especialistas.
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Ao nível da execução temos como objectivo de dar resposta ás necessidades de RENOVAÇÃO,
REABILITAÇÃO e RECONSTRUÇÃO,
especificas a esta área.

em

que Conhecemos as metodologias e

técnicas

Podem contar com a HOUSEWORK para todas as fases do processo de execução das obras, de
forma a não existirem as usuais complicações associadas a este tipo de intervenção, dado a nossa
equipa se encontrar no mercado da construção desde 1992, e como exemplo, temos tido como
CLIENTES:

- Câmara Municipal de Loulé

- Crédito Agrícola

- Câmara Municipal de Olhão

- Direcção Escolar

- Hospital de Faro

- Assoc. Oncológica Algarve

- Assoc. Cultural Almancil

- Nova Terra

- Vodafone

- Quinta do Lago

- Lusort

- E.D.P.

- Invesfer (Refer)

- Particulares
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