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 Existimos há 20 anos e o nosso grupo integra duas empresas, a Qualitividade -

Consultoria, Lda. e a Tecnin -Training, SA. 

 Trabalhamos em Consultoria e Formação Profissional, Consultoria em Organização 

(incluindo Qualidade e Recursos Humanos e Avaliação do Desempenho), Ambiente, 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar e Gestão (incluindo 

Estudos Sócio-Económicos, Planos de Negócios, Relatórios de Sustentabilidade e 

Projectos de Investimento). 

 Ao nível da Formação, estamos especializados no desenvolvimento de ações nos 

nossos clientes. Estas são configuradas à medida das necessidades e no sentido da 

resolução dos problemas identificados e do sucesso da estratégia de desenvolvimento 

definida. 

 Trabalhamos de Trás-os-Montes ao Algarve e Ilhas. 

 Estamos solidamente edificados em Cabo Verde e Moçambique com a 

Leaderconsulting, SA 

 Somos um total de 40 colaboradores internos e temos mais de 400 colaboradores 

externos, entre formadores, auditores e consultores. 

 

Reunimos cerca de 500 referências na nossa lista de clientes.  

Temos uma implantação muito forte ao nível da atividade privada, mas também da 

Administração Pública. Na vertente Câmaras e Empresas Municipais estamos a trabalhar em 

cerca de 50 Autarquias. Ao nível da Administração Central, colaboramos em mais de 10 

organismos. 

 

 

 

 

A QUALITIVIDADE recebe por parte dos seus clientes, no âmbito das suas actividades, 

informação e documentação diversas. 

A informação recebida é considerada como propriedade do cliente e, como tal, é 

escrupulosamente tratada, assim como garantida a sua confidencialidade. 

Neste âmbito, todos os colaboradores da Qualitividade assinam um “termo de 

confidencialidade”, que evidencia o compromisso de guardar sigilo em relação a toda a 

informação de que tomam conhecimento. 

 

1. A NOSSA ORGANIZAÇÃO 

2. PRINCÍPIOS DE ÉTICA QUE NORTEIAM A ACTIVIDADE DA EMPRESA 
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Na eventualidade de perda ou danificação de propriedade do cliente, este é avisado por 

escrito, de imediato. 

Os nossos valores estão bem vincados: 

 

CONQUISTAR – O respeito e a transparência na nossa atuação são princípios éticos que 

geram a confiança nas relações que estabelecemos.  

 

DESENVOLVER – Apostamos em recursos humanos com elevado potencial e motivação.  

O desenvolvimento pessoal é a chave do sucesso para o crescimento organizacional.  

 

INOVAR – A criatividade permite do nada fazer aparecer o muito, do impossível o possível. 

Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. É isso que fazemos, 

simplesmente inovamos.  

 

CRIAR – Procuramos a superação das necessidades das partes interessadas. Atingimos 

resultados, criamos valor.  

 

VENCER – Vencemos porque: Valorizamos todas as partes interessadas; Executamos com 

garra e afinco; Nunca desistimos; Crescemos aprendendo; Empreendemos agindo; 

Resolvemos dificuldades, encontrando soluções.  

 

PAIXÃO – A paixão no que fazemos é o motor que nos permite continuar a VENCER. 

 

 

 

 

Uma experiencia de cerca de 20 anos, pautada pela inovação e criatividade é muito relevante.  

Utilizamos esse know-how para apoiar cada um dos nossos clientes na resolução dos seus 

problemas. 

Para nós, cada problema é um desafio único, com uma solução específica que perseguimos de 

uma forma determinada e que reflecte o compromisso que temos com cada cliente. 

Os seus desafios são os nossos desafios! 

Para isso, lutamos sempre a seu lado, ou seja, não nos resumimos a apontar caminhos, 

seguimo-los consigo. 

Somos acima de tudo especialistas em Gestão de Projectos. 

Temos Know How sólido na constituição e gestão de equipas multidisciplinares para resolver 

os problemas concretos e específicos. 

Dispomos também das mais evoluídas ferramentas de comunicação e informação. 

3. A NOSSA FILOSOFIA DE TRABALHO 
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Os nossos projectos desenvolvem-se sempre em três grandes fases: 

 Gestão do Projeto (Planificação Geral, Estruturação da Equipa, Controlo do projeto, 

Avaliação do Sucesso, Reuniões de Acompanhamento com o Cliente, etc.); 

 Gestão de Implementação (Implementação Propriamente dita do Projeto);  

 Gestão da Mudança (Preparação da Organização e dos seus Recursos Humanos 

para a Inevitável Mudança, que muitas vezes é inclusivamente cultural) 

 

 

 

 

 

Os diferentes serviços que a Qualitividade disponibiliza podem ser agrupados nas seguintes 

áreas: 

 

Ambiente 

 Objetivo “Carbono Zero” 

 Estratégias e Relatórios de Sustentabilidade 

 Auditorias e Diagnósticos Ambientais 

 Estudos de impacto ambiental 

 Implementação de sistemas de gestão ambiental 

 Planos de ação ambiental para cumprimento legislativo e normativo 

 Licença ambiental PCIP 

 Processos de licenciamento 

 Sensibilização e mobilização para a responsabilidade ambiental e social 

 Avaliação dos riscos ambientais 

 Rótulo ecológico 

 Comunicação ambiental 

 Avaliação ambiental estratégica 

 Monitorização ambiental 

 Pós avaliação ambiental 

 Acompanhamento ambiental de empreitadas  

 Relatórios de conformidade ambiental do projeto de execução (RECAPE)  

 

Segurança Alimentar 

 Auditorias e diagnósticos de segurança alimentar 

 Estratégias e Relatórios de Sustentabilidade 

 Implementação de programas de compatibilização legislativa e normativa 

4. OS SERVIÇOS QUE PRESTAMOS 
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 Monitorização da segurança alimentar 

 Implementação de sistemas de gestão de segurança alimentar (ISO 22000, BRC, 

EFSIS) 

 Manual de boas práticas e auto controlo 

- Implementação de HACCP 

- Sensibilização e mobilização para a segurança alimentar  

 

Economia e Gestão 

 Planos de investimento 

> Incentivos a projetos de investimento 

> Incentivos à internacionalização 

> Incentivos à formação profissional 

 Análise de viabilidade económica e financeira de projetos  

 Estruturação de planos de negócio 

 Conceção, análise e elaboração de projetos de investimento 

 Reestruturação e viabilização de negócio 

 

Recursos Humanos 

 Sistemas de avaliação de desempenho  

 Business coaching (Liderança e excelência) 

uma equipa leal, entusiástica, apaixonada e fortemente motivada/ “Vestir a camisola” 

 Team Building 

 Gestão por objetivos 

 Gestão da mudança 

 Desenvolvimento de competências 

 Estudos sobre qualificações e perfis profissionais 

 Planos de carreiras, remunerações, prémios e incentivos  

 Análise de funções, necessidades organizacionais, plano de desenvolvimento e 

melhoria continua 

 Avaliação do clima organizacional e aferição da satisfação dos colaboradores  

 Definição de processo e manual de acolhimento do colaborador 

 Seleção e recrutamento de colaboradores 

 

Gestão e Estratégia 

 Planeamento estratégico empresarial  

 Desenvolvimento organizacional 

 Business Improvement  

 Tableau de Board (Indicadores de Gestão) 
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 Benchmarking 

Sistemas de Gestão, Organização e Produtividade 

 Implementação, melhoria e manutenção de sistemas de gestão: 

   > Qualidade – ISO 9001:2008; EFQM; 

   > Ambiente – ISO 14001:2004; 

   > Segurança Alimentar – ISO 22000:2005; EFSIS; BRC 

   > Higiene segurança e saúde no trabalho (OSHAS 18001) 

   > Responsabilidade social – ISO 26000 

   > Inovação – NP 4457:2007 

  > Gestão de recursos humanos – NP 4427:2004 

  > Certificação de produtos (ex: marcação CE) 

   > Segmentação da informação – ISO 27001:2005 

   > Gestão de riscos – ISO 31000 

 Auditorias e diagnósticos particulares ou integrados  

(Qualidade, Ambiente, Segurança Alimentar, HSST, Responsabilidade Social, Recursos 

Humanos, Desenvolvimento e Inovação, Gestão de Riscos,..) 

 Acreditação de laboratórios 

 Sistemas de controlo de qualidade 

 Programas de melhoria 

 Avaliação da satisfação de clientes e “Cliente Mistério” 

 Melhoria da qualidade no atendimento 

 Gestão de reclamações 

 Programas de modernização e mudança 

 Excelência na qualidade (EFQM) 

 Aplicações de Lean Management (Produtividade, layouts, aprovisionamento e 

armazém, tempos e média, etc 

 Reengenharia e gestão de valor 

 

Higiene e Segurança 

 Auditorias à função HSST 

 Diagnósticos e planos de desenvolvimento da HSST 

 Implementação de sistemas de gestão da higiene, saúde e segurança no trabalho 

 Desenvolvimento estratégico da HSST e respetivo planeamento 

 Sensibilização e mobilização para a HSST 

 Conceção e implementação de manuais e planos de segurança 

 Aplicação da legislação e regulamentação em vigor ao nível da higiene, saúde e 

segurança no trabalho. 

 Elaboração de programas de prevenção de riscos profissionais 
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 Identificação de necessidades ao nível de sinalização de segurança 

 Análise estatística de acidentes de trabalho 

 Organização de meios destinados à prevenção e proteção, coletiva e individual e 

identificação das medidas a adotar em caso de perigo eminente e grave 

 Estudo do trabalho e ergonomia. Sensibilização a colaboradores e plano de melhoria 

 

Serviços de Formação 

 Apoio a Candidaturas a diferentes linhas de financiamento  

 Desenvolvimento de Projetos de Formação 

 Conceção, definição e planeamento de planos de formação profissional 

 Diagnóstico de necessidades de formação; 

 Conceção, definição e estruturação de planos de formação profissional; 

 Desenvolvimento de ações de formação; 

 Implementação e Desenvolvimento das ações de formação; 

 Acompanhamento e avaliação das ações e do projeto de formação. 

 Formação “on-job” 

 Formação inter-empresas 

 Formação Financiada 

 Formação Não Financiada 

 E-learning 

 Seminários, Workshops e Outros Eventos 

 Criação de jogos pedagógicos  

 

Comunicação e Marketing 

 Estudos de mercado nacionais e internacionais (incluindo pesquisa quantitativa e 

qualitativa)  

 Conceção e implementação de campanhas de comunicação de produto, marca e 

instituição 

 Desenvolvimento de estratégias de marketing e comunicação 

 Identidade corporativa 

 Avaliação de posicionamento e de estratégia competitiva 

 Análise de preços 

 Estratégias de penetração em novos mercados 

 Monitorização de desempenho da empresa no mercado  
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Finanças Empresariais 

 Assessoria financeira  

 Aferição de necessidades e formas de financiamento 

 Análise de estrutura de capital 

 Adoção de capital de risco 

 

 

 

 

 

 Consultórios à distância 

Os Consultórios à Distância foram desenvolvidos para atender às necessidades de cada cliente 

de forma eficiente e eficaz, otimizando tempos e recursos. 

 

Objetivo 

Colocar à disposição do cliente consultores especialistas, que poderão ajudar na resolução de 

problemas específicos e concretos em determinadas áreas, à distância de um contacto virtual. 

O mecanismo de articulação é simples e rápido, tornando-se assim um serviço de grande 

interesse e utilidade para as organizações, desburocratizando e simplificando os tradicionais 

processos de consultoria. 

 

Vantagem 

Este serviço apresenta uma grande vantagem competitiva, assente, em parte, na redução do 

investimento decorrente da diminuição dos custos de deslocação dos consultores. 

 

Método 

O contacto entre consultor e cliente decorrerá através de reuniões virtuais, em dias e hora pré-

definidos entre as partes, utilizando para o efeito novas tecnologias, tais como: 

 Plataforma de Videoconferência, 

 Skype, 

 E-mail, 

 outra considerada pertinente  

Será dado privilégio à plataforma de Videoconferência, ferramenta disponibilizada pela 

Qualitividade e que viabiliza, por exemplo, troca de ficheiros e reuniões entre mais do que dois 

elementos. 

Paralelamente, e de forma a enriquecer e suportar o trabalho desenvolvido, são 

disponibilizados ao cliente todos os documentos e suportes considerados importantes. 

 

5.  SERVIÇOS INOVADORES 
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 Qualitividade Academy 

 

A QUALITIVIDADE ACADEMY representa um CONJUNTO DE INICIATIVAS QUE NOS 

COLOCAM EM INTERACÇÃO PERMANENTE E ABSOLUTA COM A COMUNIDADE E COM 

OS NOSSOS COLABORADORES. 

Apresentamos uma história sólida e uma imagem de credibilidade no mercado da Formação e 

Consultoria. O crescimento alcançado nos últimos anos; a diversificação de serviços 

concretizada; assim como o nível de satisfação dos clientes (mais de 90%), são bons 

indicadores para o futuro! 

Face ao crescimento da equipa, interna e externa, a Qualitividade Consulting Group 

desenvolveu o conceito QUALITIVIDADE ACADEMY. 

 

 Sustentabilidade  

 

Ambiente 

Todos os dias, a empresa tem cuidados com o meio ambiente. 

1. Carbono Zero 

Está em curso um projecto de compensação de emissão de CO2, na fase de definição da 

estratégia de compensação, em parceria com a CPA (Consultoria e Projectos de Ambiente, 

Lda.). 

2. Projeto interno de racionalização de desperdícios. 

3. Separação de resíduos sólidos (papel; plástico; resíduos domésticos). 

Em todos os escritórios existem caixotes para a Reciclagem; é feito um aproveitamento da luz 

solar de todos os escritórios, diminuindo o uso de todas as luzes existentes. 

4. Promoção de boas práticas para o consumo sustentável (água; electricidade…). 

As impressoras contêm papel de rascunho (para que se imprima do lado que ainda está em 

branco) e a preto e branco. 

Somente nas situações em que é imprescindível se imprime em papel em branco e a cores. 

 

Criatividade 

Estar atualizado é um imperativo na sociedade de hoje em dia. 

Face a esta premissa e para responder da melhor forma às necessidades do mercado e às 

particularidades de cada um dos seus clientes, a Qualitividade recorre ao uso de ferramentas 

inovadoras e a estruturas totalmente preparadas para executar os seus trabalhos: 

 

1. Leque de recursos tecnológicos: 

 Plataforma de Elearning  

 Meeting Center – Plataforma de Videoconferencia (com sala devidamente preparada)  

 Salas de formação equipadas com computadores portáteis e material interativo:  

http://www.qualitividade.pt/wp-content/uploads/2012/03/Videoconferencia-Webex_manual-do-Cliente.pdf
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 Quadros interativos  

 U – Board – Ferramenta de quadro interativo portátil  

2. Departamento criativo 

3. Desenvolvimento de projetos é a nossa especialidade 

4. Serviços inovadores (exemplo: consultoria à distância) 

 

Responsabilidade social 

Primeira Entidade Consultora: Certificação pela NP 4469-1:2008 – Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Social. 

 

 

 de Conciliação entre a Vida Pessoal, Familiar e Profissional: 

 
 

 Certificação - Formação Profissional – (certificado em anexo) 

 Certificação - SG Qualidade -  Qualitividade - (certificado em anexo) 

 Certificado - SG Responsabilidade Social - (certificado em anexo) 

 Diploma PME Lider- Qualitividade - (certificado em anexo) 

 Portaria Complementar à Certificação - Formação Profissional - (certificado em anexo) 

 

 

 

 

 

 

A LeaderConsulting, SA existe em Cabo Verde há 6 anos e está constituída em Moçambique 

desde 2012. 

 

A LeaderConsulting atua na área da consultoria e formação profissional e destaca-se no 

mercado das suas concorrentes pela sua atitude inovadora, voltada para as novas tecnologias 

de informação. 

 

A motivação máxima é identificar e colmatar as necessidades dos seus clientes mediante uma  

postura pró-activa de resolução de problemas. 

A LeaderConsulting trabalha diariamente com profissionais especializados que aportam valor 

às entidades que onde desenvolve o seu trabalho 

 

Conseguir uma posição de referência pela gestão personalizada e integrada e pela qualidade 

dos serviços prestados é o que nós pretendemos através de: 

6.  ACREDITAÇÕES 

7.  INTERNACIONALIZAÇÃO 
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· Transparência e responsabilidade 

· Integridade e criação de valor 

· Inovação e competitividade 

· Confiança e motivação 

· Liderança nos métodos, nos recursos e no sector 

 

A LeaderConsulting, em Cabo Verde, é a única entidade Acreditada para a Formação 

Profissional, onde tem trilhado um percurso notável quer ao nível do sector privado, quer 

público. É ainda no seu seio que nasce a primeira escola de Coaching do país: a Coaching 

Leader School. 

 

Tal como referido anteriormente, em Cabo Verde, a LeaderConsulting é ACREDITADA para a 

formação profissional. 

O Dossier de pedido de Acreditação foi submetido à apreciação do Ministério do Trabalho, 

Familia e Solidariedade Social (entidade responsável nesta matéria) e aprovado/assinado no 

passado dia 07/10/2011 por um período de 2 anos, ou seja, até ao dia 08/10/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

www.qualitividade.pt 

www.leaderconsulting.info 

www.coachingleaderschool.com  

marketing@qualitividade.pt 

800 10 24 20 

 

http://www.qualitividade.pt/
http://www.leaderconsulting.info/
http://www.coachingleaderschool.com/
mailto:marketing@qualitividade.pt

