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Ao longo de vários anos temo-nos comprometido a levar a qualidade de construção 
a todas as obras que nos solicitam. A nossa equipa é pequena e dedicada o que 
nos permite apresentar valores de construção muito vantajosos. 
Temos tornado nossos os sonhos dos nossos investidores e tivemos já o prazer 
de nos envolver em obras de diferentes naturezas e objetivos. Dedicamo-nos com 
entusiasmo a obras de todo o tamanho e estamos confiantes que conseguiremos 
sempre apresentar um produto final que cumpra ou exceda as expectativas dos 
nossos clientes.
Veja o nosso portfolio e conheça algumas das nossas obras.
Conheça a nossa forma de trabalhar e veja a qualidade com que excecutamos as 
suas obras.
Fazemos todo o tipo de trabalhos, desde renovações a novas construções. Nos 
nossos trabalhos poderá encontrar espaços residenciais, comerciais e de saúde.
Remodelamos com a máxima qualidade e atenção aos detalhes com um preço 
justo e adequado às suas necessidades.

LANCE-NOS UM DESAFIO!
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INTRODUÇÃO 
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A Lapanda é uma empresa vocacionada para a construção e 

remodelação de moradias, apartamentos e espaços comerciais e 

saúde.

Temos uma vasta experiência e um elevado grau de especialização 

que nos permite executar os projectos em sistema chave-na-mão com 

grande rigor e qualidade.

As nossas obras têm deixado os nossos clientes satisfeitos e poderá 

comprovar nas imagens dos projectos a qualidade dos trabalhos executados ou 

em execução.

QUEM SOMOS

Realizamos e construímos o seu projecto de 

construção e/ou de remodelação desde a 

concepção das suas ideias até à finalização 

da obra.

Arquitectura, Design de Interiores, 

Projectos, Construção e Remodelações, 

tudo o que necessita para satisfazer as suas 

necessidades.

Comprometemo-nos a fazer nosso o seu sonho 

e a ajudar realizá-lo com rigor e qualidade.

O QUE FAZEMOS



LANCE-NOS O SEU DESAFIO. 

Temos abordado os desafios que nos lançam de duas formas.

OBRA – Quando os trabalhos a executar já estão definidos, dedicamo-nos a 

conseguir o valor de construção mais justo defendendo sempre os interesses nos 

nossos clientes. Temos conseguido apresentar valores mais acessíveis que outras 

equipas de construção. Envolvemo-nos na obra, controlando todas as fases para 

que não hajam surpresas que coloquem em causa a satisfação final do cliente.

CHAVE NA MÃO – Quando os trabalhos a executar não estão definidos, a nossa 

equipa está preparada para projectar a sua obra dentro dos objectivos que são por 

si definidos. Temos conseguido surpreender de forma positiva os nossos clientes 

com projectos interessantes e únicos.

A nossa equipa poderá ajudá-lo a visualizar e planear o seu projecto utilizando as 

mais recentes técnicas de visualização. Videos, Imagens tridimensionais, modelos 

interactivos, são algumas das ferramentas que temos utilizado para representar os 

espaços que serão construídos.

GOSTAMOS DE DESAFIOS, DESAFIE-NOS!

5                 

SERVIÇOS
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Moradia Const
Alentejo
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Moradia Nest 
Aroeira
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Moradia And
Aroeira
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Moradia Gorda
Abrantes
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Mamma Mia Café
Fernão Ferro
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Moradia Lapedo
Torres Novas



12                 

Clinica Opal
Porto
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Escola Ensino Especial
Oeiras
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Remodelação Brito
Lisboa
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Remodelação RóRó
Oeiras
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LF CLINIC
S. Joao Madeira
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Clínica Manuel Neves
Porto
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Dental Concept
Oeiras
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M Clinic
Paredes de Coura
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PROJECTOS
REALIZADOS

Remodelação RóRó
Oeiras

Moradia Const
Alentejo

Dental Concept
Oeiras

Clínica Manuel Neves
Porto
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Moradia Nest
Aroeira

Moradia Gorda
Abrantes

Moradia And
Aroeira

Moradia Lapedo
Torres Novas
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LF Clinica
S. João da Madeira

Mamma Mia Café
Fernão Ferro

BH Clinic
Porto

Clinica Opal
Porto
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M Clinic
Paredes de Coura

Escola de Ensino Especial 
Oeiras

Remodelação Brito
Lisboa



CONTACTOS
TELEMÓVEL: 964 647 355

EMAIL: geral@lapanda.pt


