
REABILITAÇÃO | REMODELAÇÃO | 
PROJETO

habita mais assenta na larga 
experiência profissional dos seus 
fundadores e colaboradores, ligados à 
construção civil e obras públicas há mais 
de 20 anos.

Comércio e serviços, Escritórios, 
Reabilitação de Edifícios, Remoção de 
Amianto, Habitação, Condomínios e 
Gestão de Projeto, são algumas das 
nossas áreas de intervenção.

É já uma referência no mercado da 
construção, com o foco centrado no 
cliente,   contando com um vasto port-
fólio de obras nos mais diversos setores.

COMPRA | VENDA | INVESTIMENTO

habita mais posiciona-se no segmento 
prime, com comercialização de imóveis 
de particulares, investidores e fundos de 
Investimento Imobiliários.

Presente no mercado imobiliário 
desde 2013, habita mais foi a primeira 
agência do setor a ter um serviço 
integrado de atividades imobiliárias.

Está vocacionada para a Promoção, 
Venda e Investimento de Imóveis como 
Prédios, Hotéis, Palacetes, Quintas no 
Douro e Imóveis de Luxo.  

Realiza, ainda, projetos imobiliários.

ENERGIAS RENOVÁVEIS | 
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA

habita mais é especializada na oferta 
de soluções baseadas em energias 
renováveis, contando com um conjunto 
alargado de parceiros e com um grande 
know-how.

Em parceria com a EDP, realiza o 
Serviço de Certificação Energética em 
todo o país e, desta forma, coloca ao 
dispor dos clientes um serviço de 
garantia.

Contribui para um desenvolvimento 
sustentável, otimizando o consumo de 
recursos energéticos, melhorando o 
bem-estar das pessoas e do planeta.

AVALIAÇÃO | PERITAGENS TÉCNICAS | 
PLANOS DE VIABILIDADE

habita mais garante aos seus clientes 
e parceiros um serviço de Avaliação 
Imobiliária, em conformidade com as 
normas nacionais e internacionais.

Conta com um grupo de técnicos 
experientes, capazes de avaliar e analisar 
o edificado existente, recorrendo às mais 
sofisticadas técnicas e métodos do 
mercado.

Os consultores da habita mais 
analisam a viabilidade dos seus projetos e 
oferecem alternativas para a 
implementação do seu negócio.

CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIO ENERGIA CONSULTORIA

habita mais preza por um caminho sólido que, aliado ao seu crescimento e 
sustentabilidade, tem constantemente permitido o desenvolvimento e qualificação dos 
recursos humanos que acompanham a empresa, sendo, atualmente, o testemunho vivo 
de uma empresa competitiva e em franca expansão. 

A sustentabilidade e inovação fazem parte do ADN da habita mais, o que lhe permite 
abraçar novos desafios com rigor e profissionalismo.

Conta no seu dia-a-dia com uma força capaz de fazer frente ao crescimento e 
desenvolvimento do mercado, com a mesma vontade e o mesmo profissionalismo com 
que  se caracteriza até hoje.

O SEU
PARCEIRO DE 

CONFIANÇA 


