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QUEM SOMOS

A INSIDEPLAN foi criada com o intuito de responder às exigências do mercado no âmbito da
prestação de serviços a nível de projecto e obra. Na execução de projectos temos as vertentes 
de Arquitectura, Design e Especialidades. Na vertente de Gestão de Obra e Fiscalização, 
acreditamos que com preços competitivos de mercado é possível prestar serviços de qualidade, 
com matérias-primas, produtos e mão-de-obra qualificada, em que o nosso engenho, imaginação 
e capacidade técnica permite oferecer soluções que vão ao encontro da expectativa dos nossos 
clientes.

A INSIDEPLAN foi criada e desenvolvida com recurso a uma selecção exigente dos recursos
humanos que vêm de diversas áreas de especialização, que com formação continua, foram sendo
agregados ao projecto e imbuídos do espírito que presidiu à constituição da empresa e que ainda
hoje, se mantém mais ambiciosa nos seus objectivos.
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SERVIÇOS
Core-Business da empresa 
desenvolve-se essencialmente em torno 
de algumas categorias integrando uma 
vasta área de oferta de serviços:

CONSULTADORIA:
- Melhoramento de imoveis
- Estudos de viabilidade de 
investimentos

PROJECTOS:
- Estudos prévios
- Projectos de Arquitectura e Design
- Projecto de Engenharia

GESTÃO DE OBRA:
- Supervisão de Projectos e da 
coordenação de obras
- Planeamento e controlo de custos
- Procedimentos de segurança em obra
- Revisão de projecto

FISCALIZAÇÃO:
- Constituição de processos de concurso
- Fiscalização e coordenação de obras
- Análise e parecer técnicos

Acreditamos que, tal como tem sucedido 
com os nossos parceiros/clientes, que ao 
demonstrar a qualidade do nosso trabalho, 
iremos, seguramente, tornarmo-nos parceiros 
no futuro. 

Certos que a nossa empresa merecerá a 
vossa melhor atenção, colocamo-nos à vossa 
inteira disposição para os esclarecimentos que 
entendam necessários e subscrevemo-nos,
Atentamente, 
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MICROCIMENTO
O Microcimento consiste num 
revestimento decorativo, que 
pode ser aplicado sobre qualquer 
superfície. Um produto á base 
de cimento transformado 
quimicamente, tornando-se num 
produto muito fino (2 a 3 mm), de 
extrema dureza, grande flexibilidade, 
sem juntas e completamente 
impermeabilizável. Desta forma, 
proporciona uma superfície 
contínua, sem recortes facilitando a 
limpeza da superfície.
A flexibilidade do Microcimento 
confere-lhe a vantagem de não 
ser necessário a remoção de 
pavimentos ou revestimentos em 
bases existentes, evitando entulhos, 
poeiras e barulhos. É um material 
ideal para o mercado da reabilitação 
pela sua elevada aderência 
sobre qualquer tipo de suporte 

proporcionando uma rápida execução de 
obra.
O Microcimento marca diferença no 
ambiente onde é aplicado por se tratar 
de um produto artesanal e manual, 
confere-lhe umas nuances muito carac-
terísticas e únicas, com acabamento de 
excelência, resistente e confortável, pode 
ser aplicado tanto em interiores como 
exteriores.
O Microcimento está disponível numa 
vasta gama de cores tendo como base a 
tabela de cores Ral, e muitas outras cores 
Standart, a sua aplicação é executada de 
uma forma rápida e fácil.
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