SOBRE A ENCKE
e os seus valores

OS NOSSOS SERVIÇOS
e áreas de atuação

COMO CRIAMOS VALOR
e o porquê de escolher ENCKE

A NOSSA EXPERIÊNCIA
contada pelos projectos que executámos
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Somos
uma
empresa
de
Engenharia
Consultoria
de
cariz
multidisciplinar
integrador, que atua na área da Indústria e Energia,
que previligia uma abordagem colaborativa
de proximidade com o cliente.
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O ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL DA ENCKE
A ENCKE é uma subsidiária do grupo ASL & Associados, SGPS S.A., que agrega um
conjunto de empresas que actuam fundamentalmente na área dos serviços de engenharia,
e nos investimentos e promoção imobiliária.

Serviços
de Engenharia

Investimentos
e Promoção
Imobiliária

Design e
desenvolvimento
de linhas de produtos
escolares

Investimentos
Imobiliários e
Gestão de
Alojamento Local

A ENCKE vem complementar a capacidade de resposta do
grupo às exigências da engenharia industrial , numa área
de importância capital para a economia.
Incorpora quadros técnicos e gestores séniores com
vasta experiência na área industrial, para dar uma
resposta adequada às oportunidades do mercado.

Serviços
de Engenharia
especializados em
instalações
elétricas
e segurança contra
risco
de incêndios

Serviços de
Engenharia
especializados nos
sectores da
Indústria e Energia
ORGANOGRAMA OPERACIONAL
ASL & ASSOCIADOS, SGPS S.A.

O ADN ENCKE

MISSÃO

VISÃO

Entregar as melhores
soluções técnicas aos
nossos clientes, que
permitam a geração de
valor de forma
sustentável.

A nossa visão é focada
no compromisso.
Compromisso com os
nossos clientes, com
as comunidades que
impactamos e com o
ambiente.

VALORES
São os fundamentos que
pautam a nossa actuação:
rigor, respeito,
colaboração, exigência,
determinação,
flexibilidade e integridade.

OS NOSSOS SERVIÇOS
CONSULTORIA
Aportamos aconselhamento estratégico,
aliado a um conhecimento técnico profundo,
para os nossos clientes do setor industrial.

PROJETO
Desenvolvemos projetos das mais variadas
dimensões, de uma forma integrada, com
enquadramento “brownfield” ou “greenfield”.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Suportamos os nossos clientes na execução dos seus
projectos, mediante a prestação de serviços de Gestão de
Projecto, Gestão de Procura, Gestão da Construção e
Fiscalização de Obra.

SOLUÇÕES “TURNKEY” CHAVE-NA-MÃO
Colocamos ao dispor soluções “turnkey”, perfeitamente
adequadas às exigências particulares dos mais diversos
sistemas e equipamentos, assegurando uma perfeita
compatibilização e integração nas unidades de produção
alvo.

AS NOSSAS ÁREAS DE ACTUAÇÃO
-

Alimentar e bebidas;
Armazenagem e distribuição de produtos;
Automóvel;
Cimento;
Energia (produção e distribuição);
Indústria transformadora;
Logística;
Mineração;
Química e Petroquímica;
Oil & Gas (upstream & downstream);
Pasta e papel;
Refinação;
Renováveis;
Têxtil;
Tratamento de águas, resíduos e
reciclagem.

O NOSSO KNOW-HOW
- Arquitetura;
- Terraplanagens e vias de comunicação;
- Fundações e obras geotécnicas;
- Estruturas;
- Hidráulica e infraestruturas;
- Levantamentos e modelação 3D;
- Mecânica industrial;
- Tubagem;
- Eletricidade;
- Instrumentação;
- Sistemas de controlo;
- Segurança ativa e passiva;
- Ambiente;
- AVAC;
- Acústica.
Os nossos gestores de projeto dão um enfoque especial à
coordenação inter-disciplinar, que entendemos ser a chave para a
prestação de um serviço de excelência.
A nossa aposta em tecnologia de modelação 3D e BIM é
fundamental para a concretização deste objectivo.

COMO CRIAMOS VALOR
IDENTIFICANDO
CLARAMENTE REQUISITOS
Compreendendo os objectivos do
cliente, somos capazes de os
traduzir em requisitos específicos
e mensuráveis.

CUMPRINDO PRAZOS
Sabemos que na área industrial é
importante o cumprimento dos
prazos, dado o envolvimento e a
interdependência de múltiplas
organizações na execução de um
projeto.

COM “ESPÍRITO DE DONO”
Atuamos com o mesmo ponto
de vista do cliente, defendendo
os seus interesses.

COM EFICIÊNCIA
Otimizando processos e usando
a tecnologia ao nosso dispôr
para acelerar a execução de
tarefas mais repetitivas,
podemos focar-nos nas
atividades que realmente
aportam mais valias.

INTEGRANDO
Dada a especificidade de
muitas das industrias em que
operamos, temos vasta
experiência e estamos
preparados para integrar a
nossa engenharia com a
engenharia dos fornecedores
de tecnologia, sejam eles
nacionais ou internacionais.

A NOSSA EXPERIÊNCIA
Os recursos da ENCKE acumularam, ao longo de décadas de prática de engenharia em empresas
de referência nacionais, uma experiência relevante na execução de projetos e na prestação de
serviços de engenharia e consultoria no segmento de mercado da Indústria e Energia.
Alguns dos clientes com quem trabalhámos:

A LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS ONDE TRABALHAMOS
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Portugal
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Cazaquistão
6
Brasil
7
Bolívia

“A simplicidade é o ultimo grau de
sofisticação.”
Leonardo da Vinci

OBRIGADO

Tem alguma questão?
Fale connosco.
Ângelo Carvalho
apc@enckeconsulting.com
+351 919 800 048
António Lessa
asl@enckeconsulting.com
+351 913 703 169
João Santos
jfs@enckeconsulting.com
+351 965 404 098

www.enckeconsulting.com
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