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curioso?

somos. 
o equilíbrio 
da técnica  
com a natureza.
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Quem 
somos. 

HouseWoRk

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. 

Missão

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

visão

num único sitio todos os serviços 
necessários; obras em sua casa sem 
complicações e apoio profissional ao 
arrendamento.

uma solução para si!  
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Quem já
nos 
conhece.

10

nossos clientes

a melhor Forma De 
CoNheCer a Qualidade Dos 
Nossos serViÇos é atRavés 
daQueles Com Quem 
trabalhamos.

Conheça alguns de nossos 
principais clientes:

- assoc. cultural almancil

- assoc. oncológica algarve 

- câmara Municipal de loulé

- câmara Municipal de olhão

- Direcção escolar

- crédito agrícola

- e.D.P.

- Hospital de Faro

- invesfer (Refer)

- lusort

- nova terra

- Particulares 

- quinta do lago

- vodafone

consulte o nosso portefólio! aqui.



Juntos. 
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nossos PaRceiRos

teCNologia,  
iNtegraÇão e iNoVaÇão 
são as PalaVras-ChaVe 
PaRa se obteR ResultaDos 
realmeNte eFiCazes.

visando estes benefícios aos 
nossos clientes, a houseWork 
cultiva parcerias estratégicas 
nas áreas de tecnologia, saúde, 
Construção e imobiliária, com 
empresas que contribuem com o 
nosso compromisso de oferecer 
sempre produtos e serviços de 
alta qualidade, tecnologia de 
ponta e que valorizem o produto 
final.

ao complementar know how e 
ofertas, ambas as partes podem 
alcançar oportunidades de mercado 
anteriormente indisponíveis.

Caso a sua empresa possua estas 

características e esteja interessado 

no estabelecimento de uma parceria 

com a HouseWork, entre em 

contacto connosco.

parcerias@houseworkpt.com

criamos. 
bertiN PiCaNÇo -  
mediaÇão imobiliária 
uNiPessoal, lda.

a bertin Picanço Mediação 
imobiliária unipessoal, lda., criada 
em 1997, é actualmente uma 
referência no mercado imobiliário 
dos concelhos de Faro, olhão, 
s. brás de alportel e loulé, pelo 
elevado padrão de profissionalismo, 
seriedade e integridade com que 
pauta a sua actividade junto dos 
seus clientes, de organismos 
públicos e pessoas ou entidades 
terceiras. 

duo deCora -  
iNterior desigN / 
deCoraÇão de iNteriores 
 
a DD é ima empresa de decoração 
de interiores. sediada  em sítio 
da cascalheira, quatro estradas - 
algarve. 

PersoNal traiNers - 
PersoNaltraiNers.Com.Pt 
 
“este grupo, sediado no algarve, foi 
criado a pensar na sua saúde, bem-
estar e qualidade de vida.”

soluções.
Conheça alguns de 
nossos parceiros:

mailto:parcerias%40houseworkpt.com?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Parcerias%20HouseWork
http://Personaltrainers.com.pt


na reNoVaÇão e aCtualizaÇão 
de iNteriores e exteriores 
coM a valoRização De esPaços e 
cRiação De Pack´s De MobiliáRio, 
PaRa PRoMoveR a venDa ou 
aRRenDaMento.

na áRea Do aPoio à ComPra 
e ao arreNdameNto urbaNo 
PRetenDeMos actuaR na 
RentabiliDaDe Dos bens iMóveis e 
coM conjunto De seRviços De aPoio 
ao PRoPRietáRio, ao senHoRio e ao 
inquilino.

estaMos inseRiDos na áRea Da 
reabilitaÇão urbaNa PaRa 
DaR ResPosta às necessiDaDes 
De Renovação, Reabilitação e 
ReconstRução eM toDas as Fases 
Do PRocesso.

 identificação e execução dos elementos 
necessários;

selecção das melhores técnicas especificas da 
Reabilitação, para o Projecto e a pensar  
no cliente;

   escolher os melhores intervenientes;

apoiar o cliente em todas as fases da intervenção, 
bem como no diálogo com financiadores ;

1

-  serviços de apoio técnico-jurídico à 
actualização das Rendas;

-   Peritagens técnicas com o nosso serviço  
Dr. House;

-  certificação / eficiência energética

-  obtenção e execução de Plantas dos imóveis;

-  Reavaliação dos imóveis para efeitos de iMi;

-  avaliações, estudos e consultoria na área 
imobiliária; 
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para si



 Renovação, Reabilitação e ReconstRução 

 DR. House by HouseWoRk 

 aRquitectuRa e engenHaRia 

 cooRDenação e Revisão De PRojectos 

 gestão PRojectos e Fiscalização 

 MeDiação De obRas 

 consultoRia FinanceiRa

Reabilitação 
Urbana
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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 que servirão de base 
para a execução da obra, e que deverão estar 
devidamente Compatibilizados entre si. 

 estamos inseridos na área da Reabilitação urbana para dar resposta às necessidades de 
Renovação, Reabilitação e Reconstrução em todas as fases do processo.
apoiamos o cliente desde a primeira hora, de forma a não existirem as usuais 
complicações associados a este tipo de intervenção.



  serviços especializados de reforço e reparação estrutural (fibras de carbono, reforços metálicos...)

  serviços gerais de Renovação e Reconstrução de bens imóveis.

Renovação, 
Reabilitação e  
Reconstrução
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“serviços 
especializados de 
reforço e reparação 
estrutura”



  DoctorHouse - um serviço de diagnóstico - porque não se pode tratar uma doença sem 
saber as suas causas! 

  um serviço também disponível on line de pré-diagnóstico onde com simples perguntas, 
tem uma indicação do que deve fazer. 

Dr. House  
by HouseWork
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“Um serviço  
de diagnóstico...”



  execução de Projectos de arquitectura e especialidades necessários para a execução da 
visão do cliente.

   nos Projectos de engenharia temos como ex: estrutura, gás, acústica, térmica, electricidade, 
iteD, águas e esgotos…

Arquitectura  
e Engenharia 
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“Execução  
de Projectos...”



  Porque a reabilitação tem técnicas especificas, coordenamos a execução desde a sua concepção.

  arquitectura, respeito pelo património, técnicas especiais e especialidades.

Coordenação  
e Revisão de Projectos
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“a reabilitação tem 
técnicas especificas...”



  análise de viabilidade e acompanhamento dos processos junto das entidades respectivas
  Preparação, lançamento de concursos, análise de propostas e modelação de contratos.
   acompanhamento e Fiscalização de obras até á entrega de chaves com o auto de Recepção 
Provisória.

Gestão Projectos  
e Fiscalização
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“companhamento 
e Fiscalização de 
obras...”



  analisamos os trabalhos, seleccionamos por si os melhores fornecedores e apresentamos 
as melhores alternativas
  Preparação, lançamento de concursos, análise de propostas e modelação de contratos.

Mediação  
de Obras
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“seleccionamos 
por si os melhores 
fornecedores...”



  aconselhamento financeiro, a particulares e empresas, em operações de crédito bancário, 
para o financiamento do seu projecto.

Consultoria Financeira
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“aconselhamento 
financeiro, a 
particulares e 
empresas...”



 aPoio ao senHoRio ou ao inquilino 

 Renovação e actualização De inteRioRes e exteRioRes 

 ceRtiFicação / eFiciência eneRgética 

 avaliações, estuDos e consultoRia na áRea iMobiliáRia 

Apoio à 
compra e ao  
arrendamento  
urbano
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 Na área do Apoio à Compra e ao Arrendamento 
Urbano pretendemos actuar na Rentabilidade dos 
Bens Imóveis e com conjunto de serviços de apoio 
ao Proprietário, ao Senhorio e ao Inquilino.
 Actuamos também na Renovação e Actualização 
de Interiores e Exteriores com a valorização de 
espaços e criação de pack´s de mobiliário, para 
promover a venda ou arrendamento. 



  serviço de obtenção e execução de Plantas dos imóveis;
  Reavaliação dos imóveis;
  serviços de apoio técnico-jurídico á actualização das Rendas
  Peritos para reclamação de avaliação Fiscal para efeitos de iMi
  apoiamos a gestão de condomínio nas peritagens técnicas, com o nosso serviço Dr House
  Página onde poderá anunciar ou procurar o seu imóvel para o arrendamento

Apoio ao Senhorio  
ou ao Inquilino

“apoio técnico-
-jurídico á 
actualização das 
Rendas...”
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  todos os serviços de renovação e melhoramento;
  criação de pack’s demobiliário,para promover a venda ou arrendamento;
  valorização de espaços exteriores com aconselhamento técnico e apoio;
  serviço de horta em sua casa - agora pode realizar o sonho de ter seus temperos, hortaliças  
ecolher na hora, montando uma Horta dentro da sua cozinha, personalizada especialmente 
para si.

Renovação e  
Actualização de  
Interiores e Exteriores

“valorização  
de espaços...”
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    execução de relatório para melhoria de classe, com as medidas de melhoria discriminadas e 
orçamentadas, fiscalização das intervenções

Certificação / Eficiência 
Energética

    “execução 
de relatório 
para melhoria 
de classe 
energética...”
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    serviço para efeitos de partilhas, empréstimos bancários, compra, venda e aluguer;
    investimentos imobiliários:
    Damos consultoria cobrindo as áreas jurídica, de engenharia e financeira, agregando 
toda a abrangência da gestão de projectos;

Avaliações,  
Estudos  
e Consultoria  
na área imobiliária 

“partilhas, 
empréstimos 
bancários, compra, 
venda e aluguer...”
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Franchising 
HouseWork
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  estaMos à PRocuRa De FRancHisaDos, que PaRtilHeM a nossa Paixão.

  seja o nosso FRancHisaDo: aPResentaMos 5 Razões PaRa investiR na 

HouseWoRk.

  contacte-nos: franchising@houseworkpt.com

1      baixo iNVestimeNto

os Franchisados HouseWork podem começar a seu negocio partir de uma entrada de 

apenas 6.000 euros, possibilitando assim iniciar mais facilmente o respectivo negócio com 

uma marca registada.

2       FormaÇão iNiCial eo suPorte CoNtiNuo do master

com a HouseWork você será dono de um negócio mas não estará sozinho nesse negócio.

nós fornecemos formação relativamente aos métodos e prestação de serviços a realizar, e 

sobre a maneira de gerir e de desenvolver seu Franchise.

3       Flexibilidade

a HouseWork dá-lhe a liberdade suficiente para que o seu negócio cresça a medida dos 

seus passos. você poderá escolher as horas a que quer trabalhar e que achar conveniente 

de acordo com o seu tipo de vida .

4      seCtor e FraNCa exPaNsão

a HouseWork oferece a possibilidade de as seus franchisados poderem investir num 

sector em franca expansão.

5      eNCargos em FuNÇão da ProduÇão

Relativamente aos Royalties e a taxa de Publicidade os Franchisados HouseWork não tem 

as preocupações dos encargos fixes mensais.

mailto:franchising%40houseworkpt.com?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Neg%C3%B3cio%20de%20Franching%20HouseWork


Portefólio
  conHeça a qualiDaDe Dos nossos seRviços  

é atRavés Da nossa obRa Feita. 

  gostaRiaMos que a sua obRa taMbéM Fizesse PaRte Do  

nosso PoRteFólio!
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loulé - algarve - Portugal
t. +351 919 250 936
F. +351 289 463 137

geral@houseworkpt.com
www.housework.pt

mailto:geral%40houseworkpt.com?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o
http://www.housework.pt

