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Apresentação
Fundada em 1993, a Vantagem+ dedica-se à realização de ações de formação profissional, 
à consultoria de recursos humanos e ao recrutamento. Atualmente, conta entre os seus 
clientes com as maiores e mais pres giadas Empresas e Organismos Públicos a operar em 
Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Brasil.

Os serviços de Consultoria de RH & Coaching da Vantagem + centram a sua intervenção na 
vertente dos Recursos Humanos, das quais se destaca a consultoria de Gestão da Formação 
e de Gestão de Recursos Humanos, o Recrutamento e Execu ve Search especializados e 
pensados tendo em conta o sector/industria das organizações e o Coaching de equipas.

A experiência dos consultores da Vantagem+ é uma mais-valia e garan a de qualidade nos 
serviços prestados a todos os clientes.

Para apoiar os seus Clientes de uma forma mais abrangente na gestão do Capital Humano, 
a Vantagem+ dispõe de uma equipa mul disciplinar e especializada que opera a nível 
nacional e internacional.





Actuando transversalmente nas Organizações dos diferentes sectores, a Vantagem+ apoia os seus 
Clientes na concepção e implementação de metodologias e procedimentos que asseguram uma 
eficiente gestão de recursos e processos, contribuindo para um crescimento sustentado dos seus 
Clientes.

Em função das necessidades de cada Cliente, a Vantagem+ desenvolve os seus projectos de consul-
toria de uma forma integrada, desde a fase de diagnós co, passando pela concepção e implemen-
tação, à fase de verificação e auditoria, assim como também concebe projectos isolados, tendo em 
conta as necessidades iden ficadas pelo Cliente.

Metodologia de Intervenção em projetos de desenvolvimento e mudança:

- Reunião  
  preliminar 
  com o cliente

- Preparação da 
  proposta de 
  intervenção

- Feedback do 
  cliente

- Proposta final de 
   intervenção

- Diagnós co

- Feedback ao 
  cliente

- Validação do 
  diagnós co 
  pelo cliente 

- Intervenção

- Acompanhamento 
  e feedback ao 
  cliente

- Avaliação da 
  intervenção e 
  feedback ao cliente

-  Análise de 
   necessidades   
   emergentes
   

- Relatório final e 
  conclusão do 
  projeto
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Consultoria em Gestão da Formação
A nossa intervenção em consultoria em Gestão da Formação parte de um diagnós co de necessidades ajustado aos 
pressupostos estratégicos da empresa cliente. Desta forma, os planos de intervenção resultantes ajustam-se melhor aos 
obje vos da empresa. Atuamos nos seguintes domínios:

   • Levantamento e Diagnós co de Necessidades de Formação;
   • Conceção e Organização do Plano Anual de Formação;
   • Implementação de Modelos de Avaliação da Formação;
   • Elaboração de Candidaturas de Projetos de Formação e Apoios Comunitários.

Consultoria em Gestão de Recursos Humanos

A intervenção da Vantagem+ na área de Consultoria de Recursos Humanos  passa por, essencialmente, conceber e 
implementar modelos que visam a melhoria do desempenho do capital humano das empresas, a avaliação e retenção 
do talento interno e a dinamização de acções de Coaching.
Os nossos projectos são desenhados e implementados em parceria com o cliente, de forma alinhada com o desenvolvi-
mento estratégico e o desenvolvimento das pessoas.

• Desenvolvimento de Competências
- Polí cas e estratégias de Gestão de Recursos Humanos;
- Planos de Análise do Clima Social e Organizacional;
- Modelos de Gestão de Competências / Assessment de Competências;
- Gestão de Carreiras;
- Sistemas de Avaliação de Desempenho;
- Gestão da Compensação, Bene cios e Incen vos;
- Métricas / Scorecard de Capital Humano;
- Avaliação de Performance “Cliente Mistério”.

• Avaliação e Gestão de Talentos
- Análise e descrição de funções;
- Inventariação interna de talentos;
- Avaliação de Perfis e Potencial;
- Assessments de liderança;
- Diagnós co de Clima e Cultura Organizacional e de Engagement;
- Gestão da Mudança.



O coaching é uma ferramenta que se traduz num processo de mudanças posi vas e duradouras 
num determinado espaço de tempo, geralmente curto.

Coaching significa rar um indivíduo da sua situação actual e levá-lo ao estado desejado de forma 
rápida e sa sfatória.

Coaching



Este serviço permite:

- Desenvolver a autoreflexão, facilitando a tomada de consciência;
- Desbloquear a actual linha de pensamento, convicções/crenças que cons tuem bloqueios pessoais, facilitando a 

iden ficação do potencial;
- Facilitar a obtenção ou reforço da auto-es ma e a definição de objec vos;
- Facilitar a elaboração e monitorização de planos de acção melhorando a performance da pessoa enquanto líder.

Todos os processos de coaching são executados com rigor e confidencialidade entre Coach e Coachee.
• Programas Execu ve Coach;
• Coaching de equipas.



Valores

Transferência do 
   conhecimento

Os projetos assentam numa 
metodologia que visam sa sfazer 
as necessidades dos nossos 
clientes por períodos prolongados. 
Para isso, desenhamos e executa-
mos as nossas ações de interven-
ção com a preocupação de trans-
ferir conhecimento para os nossos 
clientes. Par lhamos o saber-fazer 
para que possam executar com 
autonomia.

Qualidade e Rigor
Temos como prioridade oferecer 
um serviço de reconhecida quali-
dade aos nossos clientes. Por isso, 
introduzimos rigor em todo o 
processo de consultoria e recruta-
mento. 

Especialização
Profissionais totalmente dedica-
dos. 
Desde o momento em que um 
projeto é adjudicado, conta com 
uma gestão profissional do mesmo 
e a dedicação de uma equipa de 
projeto experiente e especializada.



Independência
Com uma estrutura independente 
de qualquer fabricante ou marca, 
concentramos todas as nossas 
atenções no projeto a desenvolver, 
mantendo-nos fiel aos interesses e 
expecta vas de cada Cliente.

Confidencialidade
Respeitamos a confidencialidade 
de todos os projetos e a total 
transparência no tratamento da 
informação. Os detalhes são 
analisados e tratados com a 
máxima obje vidade e confiden-
cialidade.

Entrega do projeto 
nos mings 

definidos
Acreditamos que o tempo é um 
fator importante de compe vi-
dade para os nossos clientes. O 
desenho das nossas intervenções 
tem em conta o sen do de urgência 
e o ming definido e acordado 
entre as partes.



Escritórios Vantagem+
LISBOA

Portugal

Angola Moçambique

PORTO LEIRIA

Largo Machado de Assis,
7C - Edificio Roma-Parque

1700-116 Lisboa

Tel.: +351 21 849 33 33
Fax : +351 21 848 61 81

Luanda

Bairro do Miramar,
Praça da Unidade Africana Nº20

Luanda - Angola

Tel.: +244 222 718 081 
       +244 913 787 355

 +244 944 541 910

Maputo

Av. 25 de Setembro, nº 1147, 2º
Maputo - Moçambique

Tel.:  +258 844 985 751
+258 824 668 190

Edifício Tower Plaza,
Rotª Eng.º Edgar Cardoso,

Nº23-6º-G,
4400-676 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 22 606 50 77
Fax : +351 22 606 50 78

Centro de Negócios Maper
Fracção AF, EN 242 - Albergaria,

2430-011 Marinha Grande

Telefone: +351 24 457 75 97 
Fax: +351 24 457 75 99 



Mercados onde 
estamos presentes

Portugal

Moçambique
Angola

Cabo
Verde

São Tomé 
e Príncipe
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www.vantagem.com


