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“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las” 



Exmo. Sr.  
 
Vimos de modo muito sintético e esperando que esclarecedor, fazer a apresentação da 
nossa empresa. 
 
Os nossos quadros técnicos e a nossa experiência são a maior garantia para a qualidade 
dos trabalhos que vos possamos oferecer. 
 
Estamos habilitados pelo INCI, com alvará de Classe 5, permitindo assumir obras de valores 
até 2.656.000,00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos que a nossa empresa possa vir a constar dos vossos ficheiros de consultas 
para as áreas em que apostamos na nossa actividade. 
 
Sem outro assunto, com estima e consideração 
 
De V. Exa. (s) 
Atentamente 



QUEM SOMOS 
 
 
A Bisel Construções Lda. iniciou a sua actividade nos ramos da engenharia e construção civil em 1998. Ao 
longo desses anos tem realizado projectos de pequeno, médio e grande porte com competência e 
seriedade. 
 
O seu portfólio contempla construções  habitacionais, comerciais, empreendimentos imobiliários, lares, 
creches e jardins-de-infância, assim como modernização, beneficiação e remodelação de edificações, e 
muito mais. 
 
O seu principal objectivo é a satisfação de todas as necessidades do cliente. Para isso, a empresa 
cumpre prazos e especificações rigorosamente em todas as suas obras. 
 
A Bisel Construções Lda. conta ainda com uma equipa técnica altamente capacitada e versátil, que 
garante a qualidade dos serviços realizados e mantém uma comunicação clara e directa entre o cliente e 
a direcção. 
 
Do projecto à conclusão da obra, o acompanhamento oferecido assegura a completa satisfação dos mais 
exigentes clientes. 



MISSÃO 
 
 
Actuar no campo da CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO e REMODELAÇÃO de imóveis, oferecendo soluções 
sustentáveis com excelência e inovação, numa relação de parceria e atendimento às expectativas dos 
clientes. 

VISÃO 
 
 
Ser uma empresa em que os colaboradores gostem de 
trabalhar através de uma gestão continuamente 
aprimorada de forma a obter motivação e capacitação 
dos mesmos, com um crescimento contínuo no 
conhecimento tecnológico, ganhos de produtividade, 
padronização de seus produtos, e a capacidade de 
oferecer mais serviços, tanto no aspecto da qualidade 
como na diversificação de produtos, ocasionando a 
ampliação dos seus clientes e do grau de satisfação. 

Pela sua prática de sempre  avaliar e projectar toda a obra, independentemente da magnitude do seu 
envolvimento, a Bisel Construções Lda. sempre se destacará no seu mercado de actuação como exemplo 
de compromisso e capacidade de agregar valor ao negócio/investimento do cliente. 



ÁREAS DE ACTUAÇÃO 

CONSTRUÇÃO NOVA 

EDIFÍCIOS ESCOLARES E SOCIAIS 

REABILITAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

ESPAÇOS COMERCIAIS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REMODELAÇÃO DE INTERIORES 



PRINCIPAIS PARCEIROS 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

CONSTRUÇÃO NOVA 
 
Obra: Construção nova de moradia unifamiliar  |  Duração: 12 meses  |  Localização: Estoril 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

REABILITAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
 
Obra: Reabilitação de edifício residencial  |  Duração: 14 meses  |  Localização: Lisboa 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

EDIFÍCIOS ESCOLARES E SOCIAIS 
 
Obra: Construção de Creche  |  Duração: 12 meses  |  Localização: Cascais 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

ESPAÇOS COMERCIAIS 
 
Obra: Construção de Salão de Exposição   |  Duração: 2 meses  |  Localização: Lisboa 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
 
Obra: Construção de Unidade Hoteleira   |  Duração: 10 meses  |  Localização: Portalegre 



OBRAS DE REFERÊNCIA 

REMODELAÇÃO DE INTERIORES 
 
Obra: Remodelação de Interiores de Apartamento   |  Duração: 4 meses  |  Localização: Lisboa 



CONTACTOS 

 
 
Sede 
 
Rua Dom Bosco, Edifício Monte Carlo, n.º15B 
2765-613 Estoril, Cascais 
 
Delegação 
 
Rua da Moura Zara n.º12 
8125-449 Quarteira, Algarve 
 
Contactos 
 
Tlf: 21 484 71 12 
Tlm: 968 117 857 
E-mail: geral@biselconstrucoes.com 
 
 
 
Online 
 
Website: www.biselconstrucoes.com 
Facebook:  www.facebook.com/BiselConstrucoes 


