


A EVIDENTPRIORITY é uma empresa de design e 
construção que, desde 2013, tem vindo a afirmar-se 
como uma referência no mercado da renovação de 
espaços comerciais e de escritórios, vindo desde 
então a fidelizar uma carteira de clientes nacionais e 
internacionais de renome.

Tendo inicialmente, como maior foco, a renovação e 
manutenção integral de edifícios, temos vindo a 
criar novas parcerias, que nos permitiram expandir para 
outras áreas.

Actualmente, dedicamo-nos também à reabilitação 
e remodelação de edifícios de habitação e 
intervenções em espaços exteriores e fachadas.

Procuramos sempre apresentar aos nossos clientes 
soluções globais, assegurando, para além da execução 
de obras, também o desenvolvimento de projectos, 
assessoria técnica especializada, licenciamento junto 
das entidades oficiais e gestão de obra.

Enquanto empresa, temos uma equipa de arquitectos 
e engenheiros dedicados a desenvolver soluções à 
medida das necessidades de cada cliente, tendo como 
principal objectivo garantir a sua satisfação, através 
da qualidade dos trabalhos executados e do rigor no 
cumprimento dos prazos estipulados.

EVIDENTPRIORITY is a design and built company 
that, since 2013, has been asserting itself as a 
reference in the market of refurbishment and fit-out 
of commercial and office spaces, and since then 
has been building a customer portfolio of renowned 
national and international clients.

Being its initial focus on the renovation and 
facility management, we have been creating new 
partnerships, which allowed us to expand to other 
areas.

Currently, we are also dedicated to the remodeling 
and rehabilitation of residential buildings and 
interventions in outdoor spaces and facades.

We always seek to present our customers with global 
solutions, ensuring, in addition to the execution of 
works, also the development of projects, specialized 
technical advice, licensing with official entities and 
work management.

As a company, we have a team of architects and 
engineers dedicated to develop solutions tailored 
to the needs of each client, with the main goal of 
guaranteeing their satisfaction, through the quality of 
the work performed and the accuracy in meeting the 
stipulated deadlines.



PROJECTO E FISCALIZAÇÃO PROJECT AND WORK SUPERVISION

> Projectos de engenharia e arquitectura;

> Engineering and Architecture projects;

> Gestão de processos camarários e com outras entidades oficiais;

> Management of licensing processes with city councils and other oficial entities;

> Certificação energética;

> Energetic certification;

> Fiscalização e representação do dono de obra;

> Supervision and  representation of the work’s developer;

> Consultas ao mercado.

> Market tests.

DESIGN E CONSTRUÇÃO DESIGN AND BUILT

> Remodelação de escritórios, espaços comerciais e habitação;

> Fit-out works for business and commercial spaces;  

> Reabilitação de edifícios interior e exterior;

> Rehabilitation of buildings - interior and exterior; 

> Instalações técnicas de  AVAC e ELECTRICIDADE e REDES ESTRUTURADAS;

> Technical installations for electricity and network infrastructures;

> Carpintaria e montagem de mobiliário de retail.

> Carpentry and assemblage of retail furniture.

MANUTENÇÃO FACILITY MANAGEMENT

> Contratos de manutenção  manutenção preventiva e correctiva;

> Facility management contracts  preventive and correctional maintenance;

> Auditoria e prospecção de soluções infra-estruturais.

> Auditing and evaluation of infrastructural solutions.

Alvará Classe 5: 83527 – PAR

Builders’ license Class 5: 83527 - PAR

SERVIÇOS SERVICES



PRINCIPAIS CLIENTES MAIN CLIENTS



des i gn  &  bu i ld



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

ALL IANZ
AC 32 LISBOA

obra de renovação 
geral do edifício sede
da allianz em Lisboa
General renovation work on the Allianz 
headquarters building in Lisbon

- Renovação geral das instalações técnicas.
- Construção de um auditório, sala de jantar, cozinha e área de exposições.
- Execução de carpintarias fabricadas à medida.
- Reabilitação de fachadas.

- Renovation of the brand image.
- General renovation of technical installations.
- Construction of an auditorium, dining room, kitchen and exhibition area.
- Execution of tailor-made carpentry works.
- Installation of furniture.
- Rehabilitation of facades.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location: Rua Andrade Corvo,
32, Lisboa
Área | Area: 8630 m²
Duração | Duration: 8 meses



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

ALL IANZ
PM 81 contact centre LISBOA

obra de transformação de espaço comercial 
devoluto no novo contact centre
Transformation of vacant commercial space into the new Allianz
contact centre facilities in Lisbon

- Renovação integral das instalações técnicas (Águas e esgotos, 
AVAC, Electricidade, ITED, Redes, SCIE).
- Instalação de mobiliário e insfraestuturas de ligação de 150 
novos postos de trabalho.
- Instalação de salas de reunião / formação.
- Construção de pátio interior com jardim vertical.
- Instalação de nova fachada.

- Renovation of all infrastructures (water and sewage, HVAC,
Electricity, Telecommunications, Networks and Fire Security).
- Installation of furniture and connecting structures for 150 new
work stations.
- Installation of meeting / training rooms.
- Construction of an interior patio with vertical garden.
- Installation of a new facade.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location: Rua Pascoal de Melo, 81, Lisboa
Área | Area: 980 m²
Duração | Duration: 4 meses



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

XEROX
LISBOA

projecto e obra de renovação geral 
do piso 2, onde está implantada
a sede nacional da marca
Project and work renovation of the 2nd Floor, 
where the national headquarters of the brand is located

Modernização geral do layout do espaço, através de renovação dos revestimentos 
interiores e aplicação de material de branding da marca
- Renovação integral das instalações técnicas.
- Instalação de nova compartimentação com divisórias de vidro e madeira.
- Fornecimento e montagem de mobiliário de escritório.
- Instalação de 115 postos de trabalho.
- Instalação de salas de reunião / formação.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location: Av. Infante D.
Henrique, Lisboa
Área | Area: 1000 m²
Duração | Duration: 1 mês

- General modernization of the space layout, through 
renovation of the interior coatings and application
of branding material.
- Full renovation of technical installations.
- Installation of a new compartments with
glass partitions and wood.
- Supply and assembly of office furniture.
- Installation of 115 workstations.
- Installation of meeting / training rooms.



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

HC L  techno log i e s  
EDIFÍCIO XEROX LISBOA

projecto e obra de adaptação
de escritórios da empresa em lisboa
Project and fit out works to install new offices in Lisbon

- Renovação integral de instalações técnicas.
- Instalação de nova compartimentação através de divisórias de vidro.
- Instalação de 380 postos de trabalho.
- Fornecimento e instalação de mobiliário de escritório.

- Full renovation of technical installations.
- Installation of new compartmentation through glass partitions.
- Installation of 380 workstations.
- Supply and installation of office furniture.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION

Localização | Location: Av. Infante D. Henrique
Edifício Xerox Lisboa
Área | Area: 3000 m²
Duração | Duration: 4 meses



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

ALL IANZ  
AC32 Galeria

obra de renovação integral do espaço
de galeria, na sede da allianz
Complete renovation of the gallery space at Allianz headquarters

- Renovação do layout.
- Renovação dos revestimentos interiores.
- Implementação de nova decoração de interiores, com instalação de
carpintarias produzidas à medida do espaço.
- Preparação de espaço para recepção de eventos, reuniões informais
e recepção de clientes.

- Renewal of the brand presentation layout.
- Renovation of interior coatings.
- Implementation of new interior decoration, with installation of 
tailor-made carpentry.
- Preparation of space for events, informal meetings and client’s reception.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 

Localização | Location:  Rua Andrade Corvo, 32, Lisboa
Área | Area: 500 m²
Duração | Duration: 2 meses



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

BANK INTER
PORTUGAL

ALL IANZ
PORTUGAL

AGÊNCIAS | AV . A. A. A GUIAR (LISBOA), PÓVOA DE VARZIM, MIRANDELA, 
CALDAS DA RAINHA, MEM MARTINS, LAMEGO, VILA FRANCA DE XIRA, 
ALBUFEIRA, VILAMOURA, OLIVEIRA DE AZEMÉIS, AÇORES, PORTIMÃO, 
SEIXAL, PORTALEGRE

AGÊNCIAS | CASCAIS, LOURES, MATOSINHOS, INFANTE SANTO, 
ESTORIL, OEIRAS, LARANJEIRAS

Renovation works of various agencies 
throughout the country

Renovation works of various agencies 
throughout the country

OBRAS DE RENOVAÇÃO 
DE VÁRIAS AGÊNCIAS 
EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL

OBRAS DE RENOVAÇÃO 
DE VÁRIAS AGÊNCIAS 
EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL

- Renovação de instalações técnicas.
- Alteração de fachadas.
- Alteração e adaptação de postos de trabalho.
- Execução de carpintarias à medida.

- Renovation of technical installations.
- Alteration of facades.
- Change and adaptation of workstations.
- Execution of tailor-made carpentry works.

- Renovação de instalações técnicas.
- Alteração de fachadas.
- Alteração e adaptação de postos de trabalho. 
- Substituição de iluminação.

- Renovation of technical installations.
- Facades renovation.
- Change and adaptation of workstations.
- Lighting replacement.



des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

KONE
PORTO

QUIDGEST
LISBOA

PROJECTO E OBRA 
DE ADAPTAÇÃO
DE ESCRITÓRIO
Project and fit out works 
of office space

ADAPTAÇÃO
DE ESPAÇO
DE ESCRITÓRIO
Fit out works of office spaces

- Instalação de nova compartimentação
com divisórias de vidro.
- Renovação de revestimentos interiores.
- Instalação de infraestruturas
para receber 120 posto de trabalho.

- Installation of a new compartments with glass partitions.
- Renovation of interior coverings.
- Installation of infrastructures to receive 120 workstations.

- Renovação de infraestruturas, AVAC e electricidade.
- Execução de todos os acabamentos interiores, tectos, 
pavimentos, compartimentação.
- Instalação de mobiliário de escritório.

- Renovation of infrastructures, HVAC and electricity.
- Execution of all interior coverings, ceilings, floors,
compartmentalization.
- Installation of office furniture.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Travessa Fernando Namora, 
Pedrouços, Porto
Área | Area: 130 m²
Duração | Duration: 1 mês

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Rua Viriato, 7, Lisboa
Área | Area: 2000 m²
Duração | Duration: 4 meses



FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Rua da Estefânia, 84, Lisboa
Área | Area: 1100 m²
Duração | Duration: 2 meses

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Av infante D. Henrique, Piso 0, 
Lisboa
Área | Area: 200 m²
Duração | Duration: 2 semanas

des ign  &  bu i l d

ESCR ITÓRIOS  |  OFF ICES

MASTER .D
LISBOA

RHma is
LISBOA

PROJECTO E OBRA 
DE ADAPTAÇÃO
DE ESCRITÓRIO
Project and fit out works 
of office space

PROJECTO E OBRA 
DE ADAPTAÇÃO
DE ESCRITÓRIO
Project and fit out works 
of office space

- Instalação de 55 novos postos de trabalho para 
actividades de call-centre.
- Renovação de todos os acabamentos interiores.

- Installation of 55 new workstations for call centre activities.
- Renovation of all interior coverings.

- Renovação integral de todas as instalações técnicas.
- Instalação de nova compartimentação
com divisórias de vidro.
- Instalação de 50 postos de trabalho.
- Instalação de salas de reuniões / formação.
- Renovação de fachadas.

- Full renovation of all technical installations.
- Installation of new compartmentation with glass partitions.
- Installation of 50 workstations.
- Installation of meeting / training rooms.
- Facade renovation.





des ign  &  bu i l d

ESPAÇOS COMERCIA IS  |  RETA IL

BENET TO N  
MEGASTORE CHIADO

BENET TON
MEGASTORE ROSSIO

PROJECTO E OBRA DE REMODELAÇÃO 
GERAL DE EDIFÍCIO HISTÓRICO
Development of project and general remodeling
of historic building

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJECTO, 
COORDENAÇÃO DE OBRA 
E FISCALIZAÇÃO DE 
REMODELAÇÃO GERAL
Development of project, project 
management and supervision of general 
remodeling works

- Desenvolvimento de projectos de execução
de arquitectura e especialidades.
- Renovação integral das instalações técnicas.
- Renovação de todos os acabamentos interiores.
- Implementação de novo conceito de decoração.
- Montagem de mobiliário.
- Conservação de fachada.

- Development of execution projects of architecture and specialties.
- Full renovation of technical installations.
- Renovation of all interior coverings.
- Implementation of a new decoration concept.
- Furniture assembly.
- Facade conservation works.

- Implementação do novo conceito de decoração
‘On Canvas’.
- Intervenção de restauro no ascensor histórico existente.
- Intervenção de restauro nos tectos decorados originais.
- Conservação de fachada.

- Implementation of the new decoration concept ‘On Canvas’.
- Restoration intervention in the existing historic elevator.
- Restoration Intervention in the original decorated ceilings.
- Facade conservation works. FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 

 
Localização | Location:  Rua Garret 83, 
Largo do Chiado 1 a 3, Lisboa
Área | Area: 1200 m²
Duração | Duration: 4 meses

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location: Rua Augusta, Lisboa
Área | Area: 1200 m²
Duração | Duration: 4 meses



des ign  &  bu i l d

ESPAÇOS COMERCIA IS  |  RETA IL

BENET TO N  
LOJAS

RENOVAÇÃO GERAL DE LOJAS
Fit out works for commercial spaces

PARIS ÓPERA, COLOMBO, AMOREIRAS, TELHEIRAS, CASCAISHOPPING, ALMADA, 
PORTO, MATOSINHOS, FÓRUM COIMBRA, BRAGA PARQUE, NASSICA VILA DO CONDE, 
LOULÉ, FREEPORT, VILA DO CONDE PFO, ALMADA FORUM, COLOMBO, AMOREIRAS, 
NORTESHOPPING, MARSHOPPING, DOLCE VITA TEJO, PONTA DELGADA

- Desenvolvimento de projectos de arquitectura e especialidades.
- Demolição de acabamentos interiores existentes.
- Renovação de todos os revestimentos e acabamentos.
- Renovação integral de instalações técnicas.
- Substituição e renovação de fachadas.

- Implementation of the new decoration concept ‘On Canvas’.
- Restoration intervention in the existing historic elevator.
- Restoration Intervention in the original decorated ceilings.
- Facade conservation works.

 BENETTON PARIS ÓPERA

 BENETTON C.C. COLOMBO

 BENETTON FÓRUM COIMBRA

 BENETTON BRAGA PARQUE



des ign  &  bu i l d

ESPAÇOS COMERCIA IS  |  RETA IL

OB AG
LOJAS

RENOVAÇÃO GERAL DE LOJAS
Total remodeling of several stores

DOLCEVITA TEJO, ALEGRO ALFRAGIDE, FREEPORT, VILA DO CONDE, 
NORTESHOPPING, ALGARVE SHOPPING,

- Renovação de instalações técnicas.
- Montagem de mobiliário.

- Renovation of technical installations.
- Furniture assembly.



FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Aeroporto de Lisboa
Área | Area: 80 m²
Duração | Duration: 1 mês

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Rua João de Deus, Évora
Área | Area: 120 m²
Duração | Duration: 2meses

des ign  &  bu i l d

ESPAÇOS COMERCIA IS  |  RETA IL

VERSACE  
AEROPORTO LISBOA

C AL ZEDONIA
ÉVORA

RENOVAÇÃO GERAL
DE LOJAS
Fit out works for commercial spaces

RENOVAÇÃO GERAL DE LOJAS
Fit out works for commercial spaces

- Renovação de instalações técnicas.
- Instalação de mobiliário.

- Renovation of technical installations.
- Installation of furniture.

- Renovação de instalações técnicas.
- Renovação de acabamentos
e revestimentos interiores.

- Renovation of technical installations.
- Renovation of interior finishes and coatings.





des ign  &  bu i l d

HAB ITAÇÃO |  HOUS ING

APARTAMEN TOS  
PM 81 LISBOA

OBRA DE ADAPTAÇÃO DE 
ESPAÇO DE ESCRITÓRIOS 
PARA EDIFÍCIO DE 
HABITAÇÃO
Transformation of office space
into a residential building

- Demolição integral de elementos não estruturais.
- Renovação integral de todas as infraestruturas.
- Reabilitação geral de todas as fachadas e coberturas.
- Instalação de cozinhas e casas de banho, incluindo
todos os equipamentos e louças sanitárias.

- Complete demolition of non-structural elements.
- Full renovation of all infrastructure.
- General rehabilitation of all facades and roofs.
- Installation of kitchens and bathrooms, including
all equipment and sanitary ware.

- Edifício composto por 10 apartamentos, dois deles 
duplex com terraço na cobertura e dois pisos em cave 
para estacionamento e arrecadações.

- Building with 10 apartments, two of them duplex with 
roof terrace and two underground floors for parking and storage.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Rua Pascoal de Melo, 81, Lisboa
Área | Area: 1400 m²
Duração | Duration: 8 meses



des ign  &  bu i l d

RE AB IL ITAÇ ÃO
SINTRA

RE AB IL ITAÇÃO
PORTO

HABITAÇÃO |  HOUS ING

PROJECTO DE 
ARQUITECTURA PARA 
REABILITAÇÃO DE
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
NO CENTRO HISTÓRICO
DE SINTRA
Development of architectural project 
for the rehabilitation of a residential 
building in the historic center of sintra.

PROJECTO DE 
ARQUITECTURA PARA 
REABILITAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE 
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS 
EM HABITAÇÃO, NO 
CENTRO DO PORTO
Architectural project for the rehabilitation 
of a residential building in the historic
center of Sintra.

- Desenvolvimento de projecto para um conjunto
de 6 apartamentos, 3 deles em duplex, todos
com áreas exteriores e estacionamento privado.
- PIP aprovado pela CM Sintra.

- Development of project for 6 apartments, 3 being duplex,
all of them with exterior areas and private parking.
- Approved PIP by CM Sintra.

FICHA TÉCNICA | 
TECHNICAL INFORMATION

 
Localização | Location:  
Rua Nova de S. Crispim, Porto
Área | Area: 2400 m²

FICHA TÉCNICA | 
TECHNICAL INFORMATION

Localização | Location:  
Estrada da Macieira, Sintra
Área | Area: 1050 m²



des ign  &  bu i l d

APARTAMEN TO
CAMPO MÁRTIRES D A PÁTRIA

MOR ADIA
BIRRE

HABITAÇÃO |  HOUS ING

REMODELAÇÃO GERAL
DE APARTAMENTO
Flat renovation

REMODELAÇÃO
DE MORADIA
House renovation

- Renovação de infraestruturas.
- Montagem de nova cozinha, instalações
sanitárias e acabamentos.

- Renovation of infrastructures.
- Installation of new kitchen, bathroom and finishing works.

- Demolição de compartimentação existente.
- Reparação e alteração do sistema elétrico.
- Reparação e aplicação de novos revestimentos 
interiores e exteriores.
- Remodelação total de 3 instalações sanitárias.
- Remodelação da piscina, incluindo reparação de 
todo o sistema de canalização.

- Demolition of existing compartments.
- Repair and alteration of the electrical system.
- Repair and application of new interior and exterior coatings.
- Total refurbishment of 3 bathrooms.
- Refurbishment of the swimming pool, including repair of the 
entire plumbing system.

FICHA TÉCNICA 
| TECHNICAL INFORMATION

 
Localização | Location:  Birre
Área | Area: 300 m²
Duração | Duration: 6 meses

FICHA TÉCNICA 
| TECHNICAL INFORMATION

 
Localização | Location:  
Campo Mártires 
da Pátria, 17, Lisboa
Área | Area: 160 m²
Duração | Duration: 2 meses



des ign  &  bu i l d

HAB ITAÇÃO |  HOUS ING

MOR ADIA  
AZEITÃO

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Azeitão
Área | Area: 250 m²
Duração | Duration: 12 meses

PROJECTO E CONSTRUÇÃO 
DE MORADIA
Housing project and construction work



des ign  &  bu i l d

OUTROS |  OTHERS

E X TER IORES  
EDIFÍCIO ROCHE

obras de reparação
e beneficiação de exteriores
Repair and improvement works of exteriors

Obras de reparação e beneficiação de exteriores

Repair and improvement works of exteriors

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 
 
Localização | Location:  Alfragide
Área | Area: 500 m²
Duração | Duration: 2 meses



des ign  &  bu i l d

E X TER IORES
RESTELO

E X TER IORES
SESIMBRA

HABITAÇÃO |  HOUS ING

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 
GERAL DE FACHADA - 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO
General facade improvement works - 
residential building

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 
GERAL DE FACHADA - 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO
general facade improvement works - 
residential building

- Reparação de elementos estruturais.
- Reparação de revestimentos exteriores.
- Pintura de paredes e tectos de varandas.
- Pintura de guardas de protecção.
- Execução de trabalhos com recurso a andaimes e alpinismo.

- Repair of structural elements.
- Repair of exterior coatings.
- Painting of walls and ceilings of balconies.
- Painting of protective guards.
- Execution of works using scaffolding and mountaineering.

- Reparação de revestimentos exteriores.
- Pintura de superfícies exteriores.

- Repair of exterior coatings.
- Painting of exterior surfaces.

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION 

Localização | Location: Rua Nova de S. Crispim, Porto
Área | Area: 2400 m²
Duração | Duration: 4 meses

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION

 
Localização | Location: Restelo
Área | Area: 180 m²
Duração | Duration: 4 meses





des ign  &  bu i l d

manutenção
TODO O PAÍS

ESPAÇOS COMERCIA IS  |  RETA IL

MANUTENÇÃO
FACILIY MANAGEMENT

- Intervenção em Instalações Técnicas de AVAC, 
Eletricidade e Redes estruturadas   
- Intervenção em instalações de segurança 
- Grupos Geradores de Emergência 
- Vídeo Vigilância - CCTV  
- Sistemas Automáticos de Deteção de Intrusões  
- Deteção e Combate a Incêndios  
- Centrais Hidropressoras 
- Trabalhos de construção civil (Serralharia, 
Canalização, Carpintaria, Pinturas. 

- Intervention in HVAC technical installations, 
Electricity and IT networks 
- Intervention in security installations 
- Emergency generator sets 
- Video surveillance system 
 Automatic Intrusion Detection Systems 
- Fire fighting and detection 
- Booster stations 
- Civil Construction Works (metalworking, plumbing, 
carpentry, paintings) 
 
 

Recursos: 
- Engs Electromecânicos 
- Engs. Civis  
- Técnicos TIM3 e TIM2  
- Técnicos credenciados pela DGE  
- Viaturas  
- Disponibilidade para todo o território continental  
- Piquete  
 
Resources:
- Electromechanical Engineers
- Civil Engineers
- TIM3 and TIM2 technicians
- DGE accredited technician
- Vehicles
- Availability for the entire continental territory 
- 24h service

Contratos de Manutenção |  Maintenance Contracts:

- BENETTON  
- HCL TECHNOLOGIES 
- ALLIANZ 
- FOOTLOCKER 
- MISAKO 
- FOOTLOCKER 
 
 



des ign  &  bu i l d

OUTROS |  OTHERS

A IRPL AN  
ARGÉLIA

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AVAC
Installation of HVAC systems

Montagem de sistemas de AVAC em novos laboratórios
de produtos farmacêuticos

Execution of HVAC systems in new pharmaceutical laboratories.







ESCRITÓRIO LISBOA 

Rua Mário Castrim,  nº14 - Loja 4 

1750-447 Lisboa, Portugal 

T +351 210 948 855

ESCRITÓRIO SETÚBAL 

Rua Alvaro Castelões, nº 69, 1 dto 

2900-215 Setúbal 

T +351 265 414 825

PAULO MARQUES

T +351 965 477 621

paulo.marques@evidentpriority.com

FLÁVIO BRANCO

T +351 965 495 214 

flavio.branco@evidentpriority.com

www.evidentpriority.com


