


A BUILDING FOR LIFE é uma empresa especializada na área da construção civil, centrando a sua atividade na construção,
remodelação e reabilitação de edifícios.

Fundada por dois amigos de longa data, a BUILDING FOR LIFE conta com uma equipa jovem e profissional com ideias inovadoras
que privilegia a relação interdisciplinar com os seus clientes, dispondo de um conjunto de soluções e serviços adaptados a cada
um.

A articulação de valores como seriedade, transparência, dinamismo e profissionalismo, assim como cumprimento de prazos e
inovação, são aspetos em que assenta o carater da BUILDING FOR LIFE. Primando pela qualidade, a BUILDING FOR LIFE procura,
assim, estabelecer uma relação duradoura e de satisfação com o cliente.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA



O SEU PROJETO

Porque cada cliente é ÚNICO, todos
os nossos projetos são
PERSONALIZADOS, feitos à SUA
MEDIDA, por uma equipa de
profissionais especializados na área
de Projeto e Desenho.

FILOSOFIA
CHAVE NA MÃO

Deixe as suas preocupações do nosso
lado! Ao desenvolver um projeto com a
BUILDING FOR LIFE terá ao seu dispor um
gestor de cliente que fará o
acompanhamento de todos os processos
desde a primeira reunião até à entrega da
obra.

GARANTIA E QUALIDADE

A BUILDING FOR LIFE respeita as
melhores técnicas da construção
tradicional. Todos os orçamentos e prazos
serão rigorosamente cumpridos de
acordo com o contrato celebrado.



CONSTRUÇÃO
Moradias | Prédios | Edifícios de Escritório | Armazéns

REABILITAÇÃO
Edifícios Devolutos e Antigos

REMODELAÇÃO
Interior e Exterior de todo o tipo de Edifícios

PROJETO
Arquitetura

Engenharia
• Especialidades
• Certificações Energéticas

Levantamentos Topográficos

SERVIÇOS



PRINCIPAIS OBRAS



CONSTRUÇÃO - GUIMAREI



CONSTRUÇÃO - PARANHOS



REABILITAÇÃO - PORTO



REABILITAÇÃO – SANTO TIRSO



CONSTRUÇÃO - MILHEIRÓS



REABILITAÇÃO - MILHEIRÓS



REABILITAÇÃO – LEÇA DA PALMEIRA



CONSTRUÇÃO – STA. CRISTINA DO COUTO



CONSTRUÇÃO – DELÃES



CONSTRUÇÃO - GONDIM



REABILITAÇÃO – S. MAMEDE DE INFESTA



COSNTRUÇÃO – S. MIGUEL DO COUTO



CONSTRUÇÃO - MATOSINHOS



CONSTRUÇÃO - TROFA



REABILITAÇÃO - ERMESINDE



Building For Life, Lda

Rua Dr. Carneiro Pacheco nº33, Piso 2 Loja 5 

4780-446 Santo Tirso

916515705 | 912891157

geral@buildingforlife.pt

www.buildingforlife.pt


