
O NOSSO VALOR 
É A FORMAÇÃO

www.konkrets.pt



“Ter ideias não é tão difícil 
quanto executá-las!”



QUEM SOMOS

A Konkrets é especialista em Formação 
Profissional e procura que as ideias, o talento, 
a motivação e criatividade de cada pessoa 
sejam amplamente otimizadas.

A nossa equipa assegura, com máximo 
profissionalismo e empenho, um serviço de 
excelência que se adapta às necessidades 
de cada cliente. Por isso investimos no 
desenvolvimento da formação, educação e 
cultura valorizando os seus recursos humanos 
com formação profissional.

A nossa maior konkretização é trabalhar 
todos os dias para o sucesso da sua empresa 
e dos seus quadros! 



Experiência, 
conhecimento,
resultados!



O QUE 
NOS MOVE

VISÃO
Ser uma consultora integrada, 
líder em criação de valor nos 
mercados em que opera.

MISSÃO
Identificar, avaliar, definir 
e implementar soluções 
estratégicas integrais que 
possam gerar diferenciação 
e valor acrescentado às 
empresas.

VALORES
Para os clientes inovamos e 
desenvolvemos as melhores soluções 
e serviços, com os nossos clientes 
estamos empenhados em trabalhar 
em parceria e em estabelecer 
compromissos. Trabalhamos com 
paixão e dedicação, com excelentes 
profissionais que atuam com elevados 
padrões éticos.



SERVIÇOS



Consultoria
Consultoria Estratégica 
Projetos de Investimento 
Planos de Negócio 
Planos de Marketing
Avaliação da Formação

Formação 
Profissional
Elaboração de diagnósticos de 
necessidades de formação
Formação à medida para empresas
Formação para particulares
Formação financiada
Aluguer de salas de formação
Akademia Konkrets



A 
NOSSA 
EXPERIÊNCIA

FORMAÇÃO 
MODULAR 

CERTIFICADA
FORMAÇÃO 

INTRA

CAPACITAÇÃO
PARA A 

INCLUSÃO

CURSOS DE 
APRENDIZAGEM

FORMAÇÃO 
INTER

FORMAÇÃO AÇÃO
-TURISMO

-DINAMIZAR
-QI PME



+ de 20.000 
     formandos

95% aprovação 
em candidaturas

+ de 700.000 
horas de volume

 de formação

+ de 50 
     cidades



A
NOSSA
CULTURA
EQUIPA INTERNA ESPECIALIZADA
EQUIPA INTERNA ESPECIALIZADA 
Pedagogos, Designers multimédia, 
Programadores

FORMAÇÃO PRESENCIAL 
Assente em metodologias ativas

DLEARNING 
Solução inovadora de formação à distância 
(e-Learning e b-Learning)

BOLSA DE FORMADORES QUALIFICADOS 
Detemos uma bolsa com mais de 1000 formadores 
qualificados, formação específica em mais de 40 
áreas temáticas, com mínimo de 100h de experiência 
formativa e com experiência profissional.

CERTIFICAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES 
Detemos formação certificada e homologada 
por várias entidades setoriais devidamente 
reconhecidas.



Os nossos clientes



AS
NOSSAS
INSTALAÇÕES





Rua Inês de Castro, nº9B
3200-150 Lousã
239 993 478

Rua Capitão João Francisco de Sousa, nº3B 
7800-451 Beja
284 094 482

Rua Arqueólogo Mário Cardoso nº381 
Fermentões 
4800-287 Guimarães
253 137 441

ONDE 
ESTAMOS

SEDE

www.konkrets.pt


