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CULTURA EMPRESARIAL

MISSÃO

VALORES

A atividade empresarial da COSTA & IRMÃO, LDA. 
caracteriza-se por uma procura incessante pela 
competência, seriedade, qualidade e rigor, em estrita 
observância de cada situação contratual específica, bem 
como pela transparência total na gestão do relacionamento 
profissional com os seus clientes, parceiros e colaboradores.

Promover a oferta de rochas ornamentais trabalhadas que 
permitam a valorização, beleza e distinção dos espaços 
onde sejam aplicadas, qualquer que seja a sua aplicação 
ou destino final.

• Satisfação das expectativas e necessidades dos clientes
• Honestidade no desenvolvimento da atividade 
• Comunicação clara e esclarecedora e acessível a todos
• Excelência no serviço e simplicidade na atuação
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SERVIÇOS

Com uma enorme paixão por ver as pedras naturais 
atingirem todo o seu potencial, a Costa & Irmão dedica-se 
à transformação  e comercialização  de granito, mármore, 
calcário e quartzo compacto para a Construção Civil, 
fornecendo desde a matéria prima até a um vasto leque 
de produtos acabados. A empresa tem ainda como áreas 
privilegiadas do seu negócio a concepção e produção 
de artigos para decoração de interiores e exteriores, não 
esquecendo todo o tipo de produtos em pedra para arte 
fúnebre.

Permanentemente a projetar o futuro, a Costa & Irmão 
recorre à mais recente tecnologia aliada à experiência e 

conhecimento técnico adquiridos em mais de 40 anos de 
atividade neste setor para realizar hoje projetos nacionais 
e internacionais, de forma profissional e com um nível de 
qualidade superior. 

Mais do que fornecer produtos, a Costa & Irmão disponibiliza 
aos seus clientes e parceiros uma gama completa de 

soluções técnicas e um serviço personalizado, com o 
intuito de corresponder e ultrapassar sempre as suas 
expectativas.
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PRODUÇÃO

Numa perspectiva de melhoria contínua 
dos seus serviços e produtos, a Costa & 
Irmão investiu recentemente na inovação 
dos seus equipamentos, possuindo 
neste momento uma linha integrada 
de corte, polimento e acabamento de 
última geração que, aliada à experiência 
e competências técnicas dos seus 
recursos humanos, lhe permite ter 
um excelente nível de eficiência e 
consequente aumento da satisfação dos 
seus clientes.



PORTFOLIO

Exercendo a sua atividade desde 1977, a Costa & Irmão 
possui um portfolio de obras realizadas bastante extenso, 
abrangendo construção civil, arte decorativa, arte 
fúnebre, bancadas de cozinha e todo o tipo de matéria 
prima e produto acabado para decoração de interiores 
e exteriores.

Os trabalhos que se seguem são apenas uma pequena 
amostra dos projetos que a Costa & Irmão realiza.03 A NOSSA COMPETÊNCIA, AS SUAS IDEIAS.



CONSTRUÇÃO CIVIL

• Corte, Polimento e Acabamento 
recorrendo a tecnologia de ponta.

• Fornecimento de todo o tipo 
de pedras naturais e compostas, 
nacionais e importadas.

• Realização de todo o tipo 
de trabalhos para construção, 
desde  o desenho até ao produto 
acabado.  



Construção NovaCONSTRUÇÃO CIVIL



Construção NovaARTE FÚNEBRE

A Costa & Irmão realiza todo 
o tipo de trabalhos em pedra 
relacionados com arte fúnebre, 
nomeadamente campas, 
mausoléus, jazigos, lápides, 
acessórios e outras peças 
decorativas.



ARTE FÚNEBRE



ARTE DECORATIVA

A Costa & Irmão realiza todo o 
tipo de trabalhos relacionados 
com arte decorativa e decoração 
de interiores e exteriores. 

Dar vida às ideias dos clientes é 
sempre um desafio e um enorme 
fator de motivação. 



BANCADAS COZINHA

A Costa & Irmão produz 
bancadas de cozinha à medida 
das necessidades e projetos de 
cada cliente. Utilizando o seu 
conhecimento e experiência 
neste setor para sugerir a 
solução mais adequada a cada 
caso.



OUTROS PROJETOS

A Costa & Irmão realiza 
igualmente projetos nas mais 
diversas  áreas de aplicação de 
pedras ornamentais. 

A NOSSA COMPETÊNCIA.
AS SUAS IDEIAS!
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