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Quem Somos
Especialistas em Educação Corporativa
Acreditamos convictamente que as pessoas são
o elemento diferenciador de qualquer empresa, por 
isso actuamos sobre o capital humano fortalecendo 
as suas competências e tornando-o mais capaz de 
contribuir para o sucesso de cada organização.

Com mais de 30 anos de experiência, procuramos 
incessantemente desenhar a solução mais adequada 
e eficaz para cada cliente. 

A nossa flexibilidade, foco no cliente e atenção ao 
detalhe posiciona-nos como o parceiro de negócio 
preferencial de muitas empresas e instituições 
públicas em Portugal, Angola, Moçambique
e nos restantes países da CPLP.
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Visão Missão Valores & Princípios

Visão
Transformar positivamente as Empresas e 
Organizações, motivando, inspirando e re-
forçando as competências e conhecimen-
tos das suas pessoas! 

Missão
Prestar serviços de formação e consultoria 
de RH focados no cliente que contribuam 
significativamente para o aumento
de produtividade das pessoas no trabalho, 
tornando consequentemente as empresas 
mais competitivas e capazes de atingirme-
lhores resultados.

Valores & Princípios
01. Foco no Cliente
02. Flexibilidade
03. Excelência
04. Aprendizagem Contínua
05. Inovação
06. Paixão
07. Integridade
08. Confiança
09. Humanidade

3



O que nos diferencia?

particulariza
determina
distingue

caracteriza
identifica
singulariza

O espírito de entreajuda e a boa disposição estão 
sempre presentes o que nos permite superar 

qualquer desafio!



Somos uma equipa de profissionais com talentos e especiali-
dades complementares que actuam de forma integrada e em 
harmonia, à nossa equipa interna junta-se uma equipa de con-
sultores e formadores, que além da sua formação pedagógica 
trazem a experiência prática de muitos anos de trabalho para as 
soluções a implementar e formações a ministrar.

Sabemos que a multiplicidade de gerações contribui positiva-
mente para agregar valor ao nosso serviço, por isso conjuga-
mos a experiência dos Baby-boomers com a criatividade dos 
Millennials de forma retirar o melhor de cada pessoa.

A empatia e dedicação estão no nosso ADN, procuramos fazer 
sempre mais e melhor, mas acima de tudo somos apaixonados 
por ensinar e aprender!

A equipa

O espírito de entreajuda e a boa disposição estão 
sempre presentes o que nos permite superar 

qualquer desafio!

Para nós o Cliente é
o centro de tudo!
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30 anos

4.8/5
Avaliação da Formação

+260.000
Horas de Formação

Ministradas

+30
Anos de Experiência

+2.400
Empresas Clientes

+600
Formadores & Consultores

+60.000
A nossa Filosofia 
Customer -Centric
Desde que acendemos as luzes pela manhã até que 
fechamos a porta no final do dia, o nosso pensa-
mento está focado em apenas uma coisa: o Cliente. 
A filosofia customer-centric está embebida na 
nossa cultura, por isso procuramos a solução certa 
para cada cliente indo ao encontro das suas neces-
sidades e interesses.

Mais do que 30 anos a 
ensinar, foram 30 anos 

a aprender!Para nós o Cliente é
o centro de tudo!

O nosso Know -How
O nosso know-how provém da experiência e conhe-
cimento que acumulámos ao longo do tempo.

Os desafios ultrapassados, os erros e sucessos, os 
bons e maus momentos, o trabalho em equipa e o 
relacionamento próximo com os clientes con-
tribuíram fortemente para cimentar o nosso 
saber-fazer.
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Como Garantimos
a Qualidade

nos Nossos Serviços?



Apostamos num serviço diferenciado e orien-
tado ao cliente com elevados padrões de 
qualidade, por isso a nossa primeira preocu-
pação é perceber quem é o cliente e o seu 
contexto. 

Quer se trate de um projecto de formação ou 
de consultoria, o levantamento de necessida-
des é um instrumento chave para compreen-
dermos as reais necessidades do cliente, 
quais são os seus objectivos e qual a melhor 
abordagem a seguir. 

Dispomos de uma Equipa Pedagógica 
que dá apoio à concepção e desenho 
da solução mais adequada para cada 

cliente.

Para aferir as necessidades de cada cliente, 
temos em conta 3 níveis de análise: organi-
zacional, funcional e individual. Com base 
nesta análise propomos um percurso forma-
tivo e/ou um projecto de consultoria, bem 
como o seu plano de implementação, tendo 
em conta o perfil do cliente e respectivos co-
laboradores a quem se destina o serviço.
Contamos com a participação de especialis-
tas de diversas áreas e com o feedback con-
tínuo do cliente para conceber e executar 
cada projecto, desta forma estamos aptos 

para desenvolver soluções globais de consul-
toria e formação nas suas mais variadas ver-
tentes, seja esta em sala, online, on job, em 
regime blended, com recurso a diversas tec-
nologias como plataformas gamificadas, 
realidade virtual e aumentada, entre outras.

Com base no diagnóstico realizado e nos ob-
jectivos a alcançar, desenhamos a solução 
mais eficaz para cada cliente!
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Cientes da sua importância, fazemos uma selecção rigorosa dos consultores e formadores 
com quem colaboramos e alocamos a cada projecto!

Procuramos activamente profissionais que possuam expertise na sua área de actuação, 
bem como as competências humanas e pedagógicas facilitadoras do processo de aprendi-
zagem e transmissão de conhecimentos.

Para que um especialista se qualifique como consultor ou formador Vantagem+ é necessá-
rio que além da Certificação em competências pedagógicas (CCP), cumpra ainda com ele-
vados requisitos quer a nível de habilitações, quer a nível de experiência enquanto profissio-
nal e formador/consultor.

Além de um rigoroso processo de selecção, desenvolvemos ainda um sistema de avaliação 
interno destes especialistas que nos permite facilmente identificar qual o melhor forma-
dor/consultor para assegurar um determinado projecto formativo ou de consultoria.

Este sistema de ranking assenta num sistema de avaliação 360º com base na auto-avalia-
ção do próprio especialista, na avaliação feita pelo entrevistador em fase de recrutamento, 
nas avaliações feitas pelos nossos coordenadores pedagógicos, na observação da forma-
ção em sala ou no acompanhamento on job do consultor e nas avaliações dos formandos.

Para além desta avaliação quantitativa, os nossos coordenadores pedagógicos fazem 
ainda uma triagem de cariz ainda mais qualitativo que nos permite garantir um melhor ali-
nhamento do perfil do formador/consultor ao perfil de cada cliente, que é essencial para o 
sucesso de cada projecto!

Contamos com uma bolsa multidisciplinar de 
Formadores e Consultores com uma ampla
experiência prática.

Recrutamento e Selecção
Procuramos activamente especial-

istas com formação académica, 
pedagógica e experiência profis-
sional na sua área de actuação.

360º

Avaliação Interna
Procedemos a uma avaliação
360º da performance de cada

especialista.

Fazemos o match entre o perfil
do cliente e o perfil do formador/

consultor.



 

090 - Desenvolvimento pessoal
146 - Formação de professores
          e formadores de áreas tecnológicas
213 - Audiovisuais e produção dos média
222 - Línguas e literaturas estrangeiras
314 - Economia
341 - Comércio
342 - Marketing e publicidade
343 - Finanças, banca e seguros
344 - Contabilidade e fiscalidade
345 - Gestão e administração
346 - Secretariado e trabalho
           administrativo
347 - Enquadramento na organização/ 
          empresa

380 - Direito
481 - Ciências Informáticas
482 - Informática na ótica do utilizador
522 - Eletricidade e energia
541 - Indústrias alimentares
544 - Indústrias extrativas
582 - Construção civil e engenharia civil
729 - Saúde - programas não classificados      
    noutra área de formação
811 - Hotelaria e restauração
812 - Turismo e lazer
840 - Serviços de transporte
851 - Tecnologia de proteção do ambiente
853 - Serviços de saúde pública
861 - Proteção de pessoas e bens
862 - Segurança e higiene no trabalho
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As Nossas Certificações: DGERT, INEFOP e ANEP
A Vantagem+ enquanto entidade formadora é certificada pelas entidades oficiais nos vários países. 
Em Portugal somos certificados pela DGERT, em Angola pela INEFOP e em Moçambique pela ANEP.



Sabe quais são

os nossos
Mercados? 



Angola

Lisboa

(junto à Rua Conde de Sabugosa)
1700-116 Lisboa
Tel:  +351 21 849 33 33  |  Fax: +351 21 848 61 81
e-mail: vantagem@vantagem.com

Porto
Edifício Tower Plaza, Rotª Eng.º Edgar Cardoso, Nº23-6º-G
4400-676 Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 226 065 077 | e-mail: vantagem@vantagem.com

Portugal

MoçambiqueLuanda
Bairro do Miramar, Praça da Unidade Africana
Nº20 (Junto ao Supermercado Valoeste)
Luanda - Angola
Tel.: +244 222 718 081 | +244 937 906 217
e-mail: vantagem@vantagem.com

Maputo
Av. Vladimir Lenine, 174 – 1º Esq., Edifício Millennium Park

Maputo - Moçambique 

Tel.: +258 844 985 751 | e-mail: vantagem@vantagem.com

O conhecimento é essencial para o desenvolvimento de 
todas as empresas e sociedades, por isso, estamos em-
penhados em chegar aos 4 cantos do mundo! 

Iniciámos a nossa internacionalização pelos principais 
países de língua portuguesa (CPLP).
Hoje contamos com um grande número de instituições 
públicas e empresas privadas a operar em Portugal, 
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde e Brasil entre os nossos Clientes.

Através da formação e projectos de consultoria RH, pro-
curamos levar a estes mercados propostas de valor ino-
vadoras e adaptadas a cada realidade. 

O nosso grande objectivo é prestar 
sempre o melhor serviço, quando e 
onde o cliente quiser!
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Sabemos que a qualidade das instalações e a forma como somos recebidos 
são dois factores de sucesso muito importantes, pois para aprendermos e re-
termos o máximo de informação precisamos de estar confortáveis e no 
estado de espírito certo!

Os nossos Centros de Formação foram pensados de raiz para cumprir a 
função a que se destinam. Estão situados em Lisboa, Porto, Leiria, Luanda e 
Maputo, próximo dos acessos a auto-estradas, do aeroporto e principais 
pontos de interesse, bem como de hotéis, restaurantes, transportes públicos e 
parques de estacionamento.

Todas as nossas salas têm luz natural, estando totalmente equipadas e clima-
tizadas de forma não só a satisfazer as necessidades de formação mas 
também a proporcionar comodidade e bem-estar. 

À chegada procuramos marcar a diferença com um Welcoming Coffee propor-
cionando a todos os formandos um pequeno momento de descompressão e 
networking com uma refeição ligeira e música ambiente, o que lhes dá a opor-
tunidade de deixar para trás o stress da corrida matinal e focarem-se no que 
realmente importa:  Aprender! 

Centros de Formação
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9 Vantagens
de ser

nosso cliente
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Líderes em 
Soluções Globais de
Desenvolvimento de RH

01

Qualidade na Formação e 
Consultoria - Aprenda com 
Especialistas

02

A Melhor e Maior 
oferta Formativa com 
+2000 Cursos

03

Garantia de Realização - 
Política de não 
Cancelamento

04

Apoio ao Formando
Após a Formação

05

Satisfação Garantida

06

Atribuição de um Gestor
de Cliente Pessoal

07

As Melhores Instalações
nas Melhores Localizações

08

Serviço Customer Care - 
A excelência no serviço ao 
Cliente
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Serviços
Os nossos



“ O nosso foco é conceber a melhor solução, seja ela 
qual for, procuramos desenvolver competências 
técnicas através de planos de formação que 
podem ser 100% presenciais, 100% digitais ou 
blended, recorrendo ainda quando necessário a 
programas de coaching para desenvolver compe-
tências comportamentais e de mentoring para 
apoiar o desenvolvimento de pessoas de elevado 
potencial. 

Além do desenvolvimento e retenção de talento, por 
vezes é necessário ir procurá-lo fora das nossas Or-
ganizações e quando assim é estamos preparados 
para atrair os melhores profissionais para a sua em-
presa que já reúnam o leque de competências ne-
cessárias através de um criterioso processo de re-
crutamento e selecção.

Por fim e para fechar o ciclo da gestão de talentos 
apoiamos os nossos Clientes nos seus processos 
de outplacement.

Colocamos à disposição dos nossos Clientes uma vasta gama 
de serviços complementares de forma a poderemos encontrar a 
solução global de desenvolvimento de RH mais adequada a cada 
organização.
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Mas como é que chegamos
a uma solução global de
desenvolvimento de RH?



Formação
Corporativa
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Possibilidade de aprender onde, quando 
e como quiser. Formação suportada no 
uso efectivo das tecnologias, 
englobando o recurso a plataformas 
colaborativas, mobile, realidade virtual, 
realidade aumentada e gamification.

Desenvolvimento de competências através 
da realização de actividades impactantes, 
com recurso a um modelo de aprendiza-
gem próprio, através da experiência e 
vivência, orientado para resultados. 

Venha debater os principais assuntos da 
actualidade com os nossos especialistas, 
nacionais e internacionais. Com os nossos 
eventos mantém-se informado sobre as 
tendências de cada área e pode expandir a 
sua rede de contactos.

Digital Learning

Seminários & Eventos

Team Buildings

Modalidade de formação que reúne 
colaboradores de diferentes empresas 
para uma troca efectiva de experiências 
que enriquece e potencia o 
desenvolvimento de competências. 

Formação ajustada à realidade e 
necessidades da empresa Cliente, com 
recurso a técnicas andragógicas que 
potenciam a eficácia do 
desenvolvimento das competências .

Formação Intra Empresas

Formação Inter Empresas



Os Regimes

20

-

  arap adatneiro erpmes ,aicnêviv e aicnêirepxe ad sévarta megazidnerpa ed soledom somaigelivirP
resultados. À formação em sala, podemos adicionar módulos online, sessões de coaching, ses-
-sões de formação on-job, visitas de estudo a empresas congéneres e outra soluções que permitam
responder às necessidades do cliente de uma forma integrada. 

Uma solução de formação imersiva, interactiva e dinâmica

Presencial

Seja um curso da nossa oferta ou um 100% desenhado à sua medida, estas acções de formação 
à distância serão transmitidas através de um sistema de videoconferência em que os formandos 
poderão participar e interagir em tempo real com o formador e até com os outros participantes, 
colocando as suas questões oralmente ou por escrito no mesmo instante que necessitarem.

Seja em casa ou na empresa, só precisa de ter acesso à internet e um dispositivo (computador, 
tablet ou smartphone) com microfone e câmara para perseguir os seus objectivos formativos.

Uma experiência de aprendizagem envolvente não importa onde esteja!

Online Live Training

Desenvolvemos qualquer curso em formato E-learning ou B-learning. As nossas soluções de E-learning 

na formação com o ritmo que se sente mais confortável e de acordo com as suas preferências.

Desenhamos a Solução de Educação à Distância mais
adequada para a sua Organização

colocam o formando no centro da experiência de formação e permitem a cada um proguedir 

E-learning

A melhor experiência de formação de 
100% presencial a 100% digital



Consultoria
RH
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Concebido para garantir que profissionais 
séniores possam apoiar no desenvolvimento 
dos colegas mais júniores, promovendo a 
retenção, o reforço do contrato psicológico 
(de ambos) e garantindo planos de sucessão.

Mentoring

O Coaching permite dotar as pessoas das 
competências necessárias para a 
consecução de objetivos organizacionais, de 
forma rápida e eficaz. Liderar significa atingir 
resultados através das pessoas, pelo que o 
Executive Coaching se foca também nas 
competências de gestão e liderança.

Coaching

Efetuado por coachs certificados, o processo 
de Outplacement, visa apoiar os 
colaboradores envolvidos em processos de 
demissão, amortecendo impactos e 
promovendo uma rápida recolocação.

Outplacement

Recrutamento & Selecção
Fornecemos um serviço de pesquisa direta 
dos melhores candidatos no mercado, através 
de uma rigorosa metodologia, com foco em 
perfis técnicos de middle e top management.

Dispomos de uma equipa experiente, capaz 
de responder a desafios nas áreas do 
Employer Branding, Assessments, 
Diagnósticos de Engagement e Clima 
Organizacional, Gestão de Carreiras, Planos 
de Sucessão, Gestão da Formação, entre 
muitas outras. 

Projetos de Contultoria RH



Cuidamos dos nossos Clientes melhor que ninguém!

Para tornar não só a sua formação, mas a sua es-
tadia memorável, temos ao seu dispor o nosso 
serviço Customer Care, onde o lema é:

“Cuidamos dos nossos Clientes
melhor que ninguém!”
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Mais que uma empresa de formação, a Vanta-
gem+ tem por objectivo fazer da estadia de cada 
Cliente, uma estadia memorável, onde além da 
formação de grande qualidade que recebe, o 
Cliente tenha também a possibilidade de usufruir 
de um conjunto de serviços e experiências que 
lhe permita sentir-se sempre acompanhado e 
mesmo “mimado” por toda uma equipa de profis-
sionais.

Excelência
no Serviço de Apoio 

ao Cliente!
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Referências
Algumas das nossas

ACCENTURE
ADVANCE CARE 
ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL
AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEOS SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
AGT - ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA DE ANGOLA
ALFÂNDEGAS DE ANGOLA
ANGLOBAL
ANGOLA CABLES
ANGOLA LNG
ANGOLA TELECOM
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA
BAI - BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTO
BANCO BPI
BANCO DE CABO VERDE
BANCO CENTRAL DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
BANCO DE MOÇAMBIQUE
BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO - CABO VERDE
BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS MOÇAMBIQUE
BDA - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE ANGOLA
BFA - BANCO DE FOMENTO DE ANGOLA
BANCO DE PORTUGAL
BANCO DO BRASIL
BANCO MILLENNIUM BCP (PORTUGAL, ANGOLA E MOÇAMBIQUE)
BANCO MONTEPIO GERAL
BANCO MUNDIAL
BNA - BANCO NACIONAL DE ANGOLA
NOVO BANCO
BANCO SANTANDER 
BANCO STANDARD BANK
BARLOWORLD EQUIPAMENTOS ANGOLA
BNI ANGOLA - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL ANGOLA
BNI EUROPA E BNI MOÇAMBIQUE
BOSCH TERMOTECNOLOGIA
BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA 
CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CATOCA - SOCIEDADE MINEIRA DE CATOCA
CDN - CORREDOR DESENVOLVIMENTO NORTE MOÇAMBIQUE
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
DE FINANÇAS MZ
CLN - CORREDOR LOGISTICO NACALA
CNELEC - CONSELHO NACIONAL DE ELECTRICIDADE MOÇAM-
BIQUE

COCA-COLA
COMBOIOS DE PORTUGAL - CP
COMISSÃO EUROPEIA
COMISSÃO EUROPEIA - GAB. DE REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL
COMPª DE SEGUROS ALLIANZ
COMPª DE SEGUROS AXA
COMPª DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL
COMPª DE SEGUROS IMPÉRIO-BONANÇA
COMPª DE SEGUROS TRANQUILIDADE
COMPª DE SEGUROS ZURICH
COMPª SEGUROS LIBERTY
CONTINENTAL MABOR
COMPANHIA DO PIPELINE MOÇAMBIQUE ZIMBABWE
COMP. PORTUGUESA DE PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE
COMPANHIA SANTOMENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL
DECO PROTESTE
DELOITTE CONSULTORES
DIRECÇÃO DO TURISMO
DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE
DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO
DIRECÇÃO REGIONAL DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA
EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES
EDM - ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE
EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ELEC-
TRÓNICA
ELECTRA - EMPRESA ELECTRICIDADE E GAS DE CABO VERDE
EMBAIXADA E.U.A
ENANA - EMPRESA NACIONAL EXPLORAÇÃO AEROPORTOS 
ANGOLA
ENCO - EMPRESA NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
ENDE - EMPRESA NACIONAL DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE DE 
ANGOLA
ENDIAMA - EMPRESA NACIONAL DIAMANTES DE ANGOLA
ENI ANGOLA
EPAL - EMPRESA PORTUGUESA ÁGUAS LIVRES
FORÇA AÉREA PORTUGUESA
FUNAE - FUNDO DE ENERGIA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE ESTRADAS DE MOÇAMBIQUE
GALPENERGIA
GÁS DE PORTUGAL
GRUPO AMORIM

GRUPO EDP
GRUPO NOVABASE
GRUPO PORTUCEL
HCB - HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA
IGCP - AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA
IGFSE - INST. DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU
IGFSS - INST. DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL
IIES - INST. INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA DA SOLIDARIEDADE
IMOPETRO - IMPORTADORA MOÇAMBICANA DE PETRÓLEOS
INE CABO VERDE 
INFARMED 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL - ISP
INSTITUTO NACIONAL DE PETRÓLEO MOÇAMBIQUE
JANSSEN CILAG
JERÓNIMO MARTINS - GRUPO
KPMG
LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES
LAM - LINHAS AÉRES DE MOÇAMBIQUE
LEASEPLAN PORTUGAL
MAERSK OIL ANGOLA
MERCEDES BENZ PORTUGAL
METRO DO PORTO
METROPOLITANO DE LISBOA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA DEFESA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS - INST. DE INFORMÁTICA
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DAS PESCAS DE ANGOLA
MINISTÉRIO DOS PETRÓLEOS ANGOLA
MOTA ENGIL
MOVICEL TELECOMUNICAÇÕES
MSTELCOM - MERCURY SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NAV - NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL
NOS TELECOMUNICAÇÕES
OGMA 
PETROBRÁS

PETROMOC - PETRÓLEOS DE MOÇAMBIQUE
PONTO VERDE - SOC. GESTÃO DE RESÍDUOS
PORTO DE LUANDA E PORTO DE MAPUTO
PREH - ELECTROMECÂNICA PORTUGUESA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA
PRIMAVERA SOFTWARE
REFRIGE 
REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL
RENAULT
SATA AIR AÇORES
SCML - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
SETIC - SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO DAS 
FINANÇAS
PÚBLICAS ANGOLA
SIBS - SOCIEDADE INTERBANCÁREA DE SERVIÇOS
SIEMENS
SOLVAY PORTUGAL
SOMOIL - SOCIEDADE PETROLÍFERA ANGOLANA
Grupo SONANGOL
SOVENA PORTUGAL
STET 
TAP 
TECNOSPIE
TOTAL ANGOLA E MOÇAMBIQUE
TOTAL FRANÇA
TOYOTA CAETANO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MOÇAMBIQUE
TURISMO DE PORTUGAL
UNICER BEBIDAS
UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO
UNILEVER
UNITEL
VALE MOÇAMBIQUE
VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE ANGOLA
VODACOM MOÇAMBIQUE
VODAFONE

...Entre muitas outras.



www.vantagem.com

Lisboa
Largo Machado de Assis, 7C
Edifício Roma-Parque
1700-116 Lisboa
Tel: +351 218 493 333

Porto
Edifício Tower Plaza 
Rotª Engº Edgar Cardoso
Nº23- 6ºG
4400-676 Vila Nova de Gaia
Tel: +351 226 065 077

Portugal

Luanda
Praça da Unidade Africana Nº20
Bairro do Miramar
Tel: +244 222 718 081

+244 937 906 217

Maputo
Av.25 de Setembro, Nº1147, 2º
Maputo-Moçambique
Tel (Mz): +258 844 985 751 
Tlm (Pt): +351 218 493 333

Angola

Moçambique



Hoje mais que nunca, investir em formação
e desenvolver novas competências é essencial 

para que consigamos superar os desafios emer-
gentes.

O segredo do sucesso não é prever o futuro.
É prepararmo-nos para um futuro que não pode

ser previsto.


