A MESCLA Arquitetura Engenharia Reabilitação e Formação

A MESCLA é uma empresa que presta serviços na área da Construção Civil, desde a fase de projetos até à
fase final da obra, assegurando todas as fases intermédias.
Desenvolve projectos ao nível da Arquitetura e Engenharia das Especialidades.
Complementarmente a estas atividades a MESCLA - ARQUITETURA e ENGENHARIA, desenvolve o estudo
de projetos e sua optimização, a acessoria técnica especializada, licenciamento, gestão e coordenação
de obra.

A MESCLA - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO, tem como atividade principal a empreitada geral de
construção civil, a reabilitação, a remodelação e a manutenção.
Embora seja uma empresa recente, a MESCLA assenta na larga experiência profissional dos seus
colaboradores, ligados à construção civil e obras públicas há mais de 15 anos, tendo participado na
construção de pequenas e grandes obras em Portugal e no estrangeiro, o que garante os elevados níveis
de competência, profissionalismo e qualidade no trabalho desenvolvido pela empresa.
O corpo técnico é composto por elementos pertencentes ao quadro da empresa e por colaboradores
externos, que se encontram perfeitamente identificados e em sintonia com a forma de trabalhar da
MESCLA.
Apoiamos o cliente, desde a fase inicial do processo sobre as melhores soluções, materiais e processos
construtivos para a sua obra.
Procuramos garantir o uso de material de qualidade, devidamente certificado, e a execução conforme as
boas regras de arte da construção
O acompanhamento da obra é efectuado por técnicos especializados, qualificados, que supervisionam o
departamento de produção da MESCLA.
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