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A Housemakeup é uma empresa orientada para a remodelação e a reabilitação de 
imóveis.

Pela competência e experiência profissional dos seus técnicos, a Housemakeup 
aposta numa estreita ligação de confiança com os seus clientes, oferecendo-lhes 
todas as garantias de rigor e profissionalismo, assegurando-lhes o cumprimento dos 
seus objetivos.

Fundada em 2012, a Housemakeup tem assentado a sua estratégia de crescimento 
alicerçada nos princípios que desde sempre nortearam o seu caminho: 
        Criação de Valor;
        Crescimento sustentado;

Aliando as suas competências especializadas a uma aposta firme na sua versatilidade 
e capacidade de inovação, a Housemakeup pretende reforçar o seu espaço num 
mercado difícil, mas estimulante.

Acreditamos no nosso futuro.
Queremos, consigo, “Construir os Seus Sonhos”.

Quem somos
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Loja Gourmet em Lisboa



   Missão
A Housemakeup tem como missão garantir a 
satisfação dos seus clientes, oferecendo-lhes 
serviços de qualidade indiscutível.

Pretende, ainda, constituir-se como parceiro de 
confiança na definição e execução de soluções 
técnicas que incorporam valores de sustentabilidade, 
e que estimulam o equilíbrio entre o crescimento 
económico e o cuidado com o ambiente.

   Visão
A Housemakeup pretende posicionar-se no mercado 
como uma empresa dinâmica, reconhecida pela sua 
competência técnica. 

A Housemakeup marca a sua atividade pelo seu 
profissionalismo e diligência, sempre no 
cumprimento dos princípios éticos dos quais não 
abdica, e que norteiam, de forma particularmente 
reforçada, todos os seus colaboradores.

A Housemakeup investe nos seus recursos humanos, 
assegurando a valorização da empresa pela 
valorização pessoal e profissional dos seus 
colaboradores.

   Valores
Qualidade  | envidar todos os esforços para garantir 
aos seus clientes um serviço de qualidade
Ética profissional | cumprir os fundamentos éticos e 
as condutas necessárias à boa prática da engenharia
Sustentabilidade | exercer a sua atividade 
promovendo um equilíbrio harmonioso entre o 
progresso económico, qualidade ambiental e 
bem-estar social
Motivação | abraçar todos os desafios de forma 
motivada e empenhada, como factor fundamental 
para conseguir alcançar os objetivos pretendidos
Responsabilidade | conjugar, de forma harmoniosa e 
equilibrada, os fatores económicos, sociais e 
profissionais inerentes à sua atividade
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Apartamento na Av. Pinheiro de Chagas



Compromisso social
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A Housemakeup, no exercício da sua atividade, pretende criar um equilíbro 
harmonioso entre progresso económico, qualidade ambiental e bem-estar social.

Efetivamente, pretende construir uma cultura organizacional consubstanciada no 
respeito por valores éticos, pelas pessoas e pelo meio ambiente.

Neste âmbito, e em consonância com a cultura organizacional que preconiza, a 
Housemakeup participa, ativamente, em diversas ações de índole ecológica 
comunitária e social.
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Apartamento em Benfica 

Obra
Remodelação total de apartamento T2

Localização
Benfica - Lisboa



Apartamento em 
Campo de Ourique

Obra
Remodelação total de apartamento T3

Localização
Campo de Ourique - Lisboa



Apartamento em 
Campolide

Obra
Conservação e reabilitação de 
apartamento T3

Localização
Lisboa



Apartamento em 
Carnaxide

Obra
Remodelação de apartamento T3

Localização
Carnaxide - Oeiras



Apartamento em 
Cascais

Obra
Remodelação total de apartamento T2

Localização
Quinta da Bicuda - Cascais



Apartamento no Estoril

Obra
Remodelação de apartamento T3

Localização
Estoril - Cascais



Loja Gourmet

Obra
Remodelação total de loja

Localização
Lisboa

Projeto nomeado pelo site internacional de 
Arquitetura ArchDaily para os prémios Building of the 
Year 2018 na categoria Commercial Architecture.



Apartamento
no Lumiar

Obra
Remodelação total de apartamento T3

Localização
Lumiar - Lisboa



Apartamento na Av. 
Pinheiro de Chagas

Obra
Conservação e reabilitação 
de apartamento T3

Localização
Lisboa



Apartamento em Quarteira

Obra
Remodelação total de apartamento T3

Localização
Quarteira - Algarve



Apartamento na Rua Rodrigo 
da Fonseca

Obra
Remodelação de apartamento T2

Localização
Lisboa



Apartamento na Rua da 
Madalena (ano 1919)

Obra
Conservação e reabilitação de apartamento T3

Localização
Lisboa



Apartamento em Telheiras 

Obra
Remodelação total de apartamento T3

Localização
Telheiras - Lisboa



Apartamento em Vilamoura

Obra
Remodelação total de apartamento T2

Localização
Vilamoura - Algarve



Duplex em São Bento

Obra
Remodelação de apartamento duplex T5

Localização
Lisboa
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São os grandes desafios que motivam a HOUSEMAKEUP e a sua equipa, lançando-os numa 
busca incessante para conseguir sempre mais e melhor para os seus clientes.

As obras de sucesso são o resultado de ajustes e afinações permanentes, tal como o trabalho 
conjunto e contínuo é pedra basilar para a satisfação dos nossos clientes e parceiros.

Queremos, consigo, 
“Construir os seus sonhos”!

Apartamento em Cascais



210 153 724

geral@housemakeup.pt

housemakeup.pt

Rua Eugénio Salvador 
Nº8 A, 1600-448 Lisboa

Contactos
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