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QUEM SOMOS 

Muito mais do que INdústria,
somos o seu parceiro de CONStrução. 

A INCONS oferece uma gama de serviços 
especializados que ajudam os nossos clientes a 
materializar as suas vontades/sonhos/ intenções. 

Conectamos as pessoas com inovação 
e tecnologia. Trabalhamos em parceria 
com diversas organizações e inovamos 
constantemente, para oferecer valor a longo 
prazo e não limitar a gama de serviços prestados. 
Construimos edificios de diversas escalas desde 
prédios institucionais, edificios plurifamiliares ou 

até casas na sua comunidade.
 

A INCONS reconhece a importância de manter 
um alto padrão de governança corporativa na 
sua gestão dos projetos e nas suas relações 
com todas as partes interessadas. No universo 
INCONS, a boa governança envolve o 
estabelecimento de políticas, procedimentos 
e diretrizes apropriados para assegurar que os 
valores e padrões centrais da Empresa e dos 
Clientes são incorporados em cada projeto. 
Cada divisão opera dentro de um ambiente 

descentralizado mas capacitador do projeto.



OS NOSSOS VALORES

Temos como base valores comuns que refletem o 
carácter de toda a equipa, parceiros e projectos:

INOVAÇÃO.
INCUBAÇÃO.
INTELIGÊNCIA.
INTUIÇÃO.
INTENSIDADE.
INFINIDADE.

O ambiente edificado tem uma influencia real 
na experiência das pessoas que o vivem e 
habitam: funcionários, clientes, alunos, viajantes, 
pacientes, etc. Todos os que trabalham para a 
INCONS são guiados por características que 
nos ajudam a oferecer o melhor edificio para o 
cliente e para as pessoas que o utilizarão. Para 
tal, regemo-nos pelos seguintes principios:

- Cumprir com o prometido, dentro do prazo e 
orçamentos estabelecidos. 

- Proatividade na toma de decisões, para evitar 
problemas e oferecer qualidade durante todo o 
processo de construção. 

- Partilhar conhecimento com os nossos 
parceiros de projecto, praticando uma 
colaboração transparente e aberta.
 
- Perguntar, ouvir e aprender, transferindo as 
nossas aprendizagens de projecto para projecto, 
numa procura incessante das melhores soluções 
e na concretização exacta das nossas propostas.



Acreditamos no planeamento como ferramenta 
fundamental para um projecto de construção bem 
sucedido. 

Na INCONS, o sucesso começa e termina com a 
abordagem correta de planeamento, elaboração 
de uma agenda com prazos a cumprir, escolha da 
equipa certa, definição de parcerias com sinergia, 
contacto com todas as partes interessadas do 
projecto, tudo isto combinado com uma rápida e 
eficaz resolução de problemas à medida que estes 
possam surgir. 

Qual o nosso diferencial? 

- As pessoas que constituem a nossa equipa e que 
se caracterízam por uma combinação ímpar mas 
essencial de experiência e atitude, necessárias à 
execução e entrega de projectos de qualidade. 

- O know-how e o fácil acesso aos recursos certos 
para entender quais as soluções mais indicadas 
para o desenvolvimento específico de cada obra.

- A colaboração e contacto constante com o cliente 
e/ou todas as partes interessadas em cada projecto, 
desde a sua fase inicial até à conclusão do mesmo, 
para que possamos fazer o necessário para 
corresponder à visão integrada e às expectativas de 
cada cliente. 

COMO TRABALHAMOS 



Clipóvoa, 
Póvoa de Varzim



Casa de Oficiais Quartel, 
Póvoa de Varzim



Jardim de Infância e ATL- Centro 
Social de Bem-estar de S. Pedro 

de Rates, Póvoa de Varzim



Centro Paroquial de Oliveira do Douro



Edifício Themóteo, Póvoa de Varzim



Faculdade de Economia da Universidade do Porto



Instalações da DOPS- APDL- 
Administração dos Portos do Douro 

e Leixões, S.A, Matosinhos



Centro de Acolhimento a Crianças em 
Risco- Cruz Vermelha Portuguesa, 

Terroso, Póvoa de Varzim



Hospitais Senhor do Bonfim, Vila do Conde



Edifício Estação, Póvoa de Varzim



Casa do Cinema Manoel Oliveira, 
Porto



Morada: Zona Industrial de Laúndos, Póvoa de Varzim

Área Total de Construção: 4.919,00

Estruturas em betão Armado e cobertura em estruturas metálicas

Nova Nave Industrial da INCONS



Edifício Residencial na Rua Sousa Aroso



Praça de Liège,
Porto

Construção de Moradia Unifamiliar

Morada: Praça de Liège, nºs. 121 e 123

Área de construção: 349,00m2



Av. Menéres,
Matosinhos

Construção de um Edifício de Habitação

Morada: Av. Menéres. 725, Matosinhos

Área construída: 1.428,44m2



Residência dos Estudantes, 
Paranhos

Construção de um Edifício de Habitação para Estudantes

Morada: Rua Heitor Campos Monteiro, Paranhos

Área de Construção: 1.432,80m2


