Quem somos

APRESENTAÇÃO

PDF - Apresentação Bisel

A Bisel Construções Lda. iniciou a sua actividade nos ramos da engenharia e construção civil
em 1999. Ao longo desses anos, a Bisel Construções Lda. tem realizado projectos de pequeno,
médio e grande porte com competência e seriedade.

O seu portfólio contempla construções comerciais, empreendimentos imobiliários habitacionais,
lares, creches e jardins-de-infância, assim como modernização, beneficiação e remodelação de
edificações, e muito mais.

O principal objectivo da Bisel Construções Lda. é a satisfação de todas as necessidades do
cliente. Para isso, a empresa cumpre prazos e especificações rigorosamente em todas as suas
obras.
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A Bisel Construções Lda. conta ainda com uma equipe 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 ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO, 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 continuo 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 todo o empreendimento, independente da
magnitude do seu envolvimento, a Bisel Construções Lda. sempre se destacará no seu
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mercado de actuação como exemplo de compromisso e capacidade de agregar valor ao
negócio/investimento do Cliente.

VALORES

• Compromisso e Transparência;

• Empreendedorismo Responsável;

• Coerência – Relações e Acções;

• Comportamento Ético;

• Cultura da Qualidade;

• Foco no Resultado;

• Qualidade no Relacionamento Interpessoal;

• Aquisição e Transmissão de Conhecimentos.

3/4

Quem somos

4/4

