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Formada em 2009 por Susan Cabeceiras, a Konceptness é uma empresa 
especializada em Consultoria, Projetos, Reconversão e Manutenção de edifícios 
de comércio, indústria e serviços, saúde e turismo. 

A sua missão é superar as expectativas do cliente e dar viabilidade ao 
investimento. Promovendo o crescimento dos clientes de forma sustentada, 
respondendo de forma eficaz e com elevado profissionalismo às suas 
necessidades legais e funcionais. A Konceptness coloca ao serviço do cliente uma 
equipa motivada e proativa, pronta para qualquer desafio e apta para qualquer 
responsabilidade. Rege-se por elevados padrões de confiança depositada pelos 
clientes, em busca da melhor solução. Só um plano totalmente direcionado para 
as necessidades do cliente pode constituir uma estratégia vencedora. 

A KONCEPTNESS assume-se como a parceira ideal para a implementação de 
qualquer negócio. Sendo já uma estrutura de referência ao nível da 
consultadoria, conceção, coordenação e desenvolvimento de soluções. A forte 
perspicácia de solucionar os desejos dos clientes é uma chancela com marca de 
Susan Cabeceiras, caracterizando-se por apostar sempre na criatividade, tendo 
em conta todos os contextos em que os diferentes mercados atuam. 

A festejar o "5º Aniversário", a empresa marca presença nos mercados de 
Angola e Moçambique, alargando novos horizontes, sendo esta uma das 
estratégias a manter, com dois modos de actuação - a KONCEPTNESS valoriza a 
criação de parcerias estratégicas com empresas dos sectores de Engenharia e 
Construção que estejam no mercado internacional, bem como a preparação e 
todo o apoio aos clientes que queiram expandir e internacionalizar os seus 
negócios. 
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/A KONCEPTNESS disponibiliza vários níveis de serviços: 

Licenciamento – Neste serviço, a KONCEPTNESS conta com uma grande 
experiência neste tipo de ações. Os clientes confiam na empresa para 
poder regular todas as suas atividades, respeitando as normas legais de 
cada país onde desenvolve os projetos. Com vários tipos de Licenciamento, 
a KONCEPTNESS é especializada em: Industrial, Comercial, Serviços, Zero, 
Ambiental, de Postos de Combustível, de Unidades Privadas de Saúde, de 
Estabelecimentos de Ação Social, de Entidades Farmacêuticas, de 
Publicidade, de Atividades Económicas e Turismo. 

 Como exemplo referimos que a KONCEPTNESS conta no seu 
currículo, com o Licenciamento do “Loja Buondi” em São João do 
Estoril; 

 

Projetos – Como empresa reconhecida de grandes capacidades nos Projetos que 
executa, a KONCEPTNESS tem vindo a aumentar o seu crescimento nesta área, 
assumindo grandes clientes, que confiam no seu trabalho, contando com um 
vasto número de ações neste âmbito: Coordenação de Projeto, Arquitetura, 
Acessibilidades, Estruturas em Betão-armado e Pré-esforço, Estruturas Metálicas 
e em Madeira, Segurança contra Incêndios em Edifícios, Distribuição de Água, 
Águas Residuais Domésticas, Industriais e Pluviais, Condicionamentos Acústicos e 
Isolamento Térmico dos Edifícios;  

 
 

Auditorias – a KONCEPTNESS faz um exame cuidadoso e sistemático das 
atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, com o objetivo de 
averiguar se estas estão de acordo com as disposições planeadas e/ou 
estabelecidas previamente, bem como se estas foram implementadas com 
eficácia e se estão adequadas à concretização dos objetivos. Neste tipo de ação, 
esta empresa distingue-se nas Auditorias de Sistemas de Gestão e de Segurança;  
 
Estudo e Implementação – Para um bom rendimento dos Clientes, a 
KONCEPTNESS aplica intensos estudos que potenciam os bons resultados, 
implementando todas as estratégias corretas, que privilegiem todos os 
proveitos para os seus clientes. Com um currículo bastante alargado, a empresa 



 
 
 
 
 

disponibiliza os mais variados serviços, contando com: Medidas de 
Autoproteção, Exercícios de Simulacros, Implementação da Diretiva ATEX, 
Plano de Segurança e Saúde em fase de Projeto e Obra (PSS), Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG), Estudo de 
Viabilidade / Licenciamento, Estudo de Viabilidade Económica, Implementação 
de Sistemas de Gestão, Segurança Alimentar e Dimensionamento Industrial; 
 

I. Um exemplo prático de um destes serviços de Estudo e 

Implementação, é a explicação do que são as Medidas de 

Autoproteção: Obrigatórias por Lei, as medidas de autoproteção 

são exigidas para todo e qualquer edifício ou recinto, cuja 

complexidade depende das suas características. A 

KONCEPTNESS identifica e implementa as medidas de 

autoproteção legalmente previstas, podendo ainda, realizar 

ações de formação em Segurança contra Incêndios e levar a 

cabo exercícios e simulacros de modo a testar e a exercitar os 

meios e os procedimentos previstos. 

 

 
Consultoria – A KONCEPTNESS é especialista em serviços de Consultoria, por 
parte dos seus clientes, confiantes nos bons serviços da empresa, a 
transparência das ações, bem como o forte rendimento destes serviços, que 
permitem aos clientes a satisfação completa das suas necessidades. Como 
Consultorias de ação, a KONCEPTNESS disponibiliza, a Estrutural e a Industrial.  
 

Formação – Susan Cabeceiras e a sua Equipa tem desenvolvido um trabalho de 

excelência, tendo um enorme crescimento nestes cinco anos de existência. A 

valorização do seu trabalho, abre espaço ao interesse das Empresas, em 

obterem Formações, com a chancela KONCEPTNESS. Como cartaz, a Formação 

de Equipas para Intervenção e Evacuação em caso de Emergência, 



 
 
 
 
 

Sensibilização para Segurança contra Incêndios em Edifícios, Sistemas de 

Gestão da Qualidade, Melhoria Contínua - o ciclo PDCA e em Ferramentas da 

Qualidade.  

 

 

“Uma Equipa a trabalhar para si” 


