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APRESENTAÇÃO

A INOVE é um grupo de empresas de serviços de consultoria orientados para os objetivos e
satisfação do cliente, oferecendo serviços especializados baseados num nível elevado de
formação e experiência dos seus recursos humanos em vários países e sectores de atividade.
Reconhecendo a especiﬁcidade de cada cliente, somos capazes de oferecer soluções
adequadas às preocupações do cliente, num ambiente de partilha de conhecimentos e
experiências, cultivando relações de parceria, conﬁança e respeito mútuo.
Para responder às exigências e mutações constantes do mundo económico, aumentar a
eﬁciência, a qualidade e a rentabilidade, colocamos ao serviço dos nossos clientes novas
soluções e estratégias, processos e capacidades para adquirirem capacidade competitiva,
expandir a sua atividade para outros mercados e tirar proveito das novas tecnologias. Ainda,
os nossos clientes nos procuram em busca de serviços abrangentes e suporte crítico para
poderem maximizar o desempenho dos seus funcionários e transformar as suas estratégias
em realidade.
Efetivamente, possuímos uma ampla gama de conhecimento de modo a atender às
necessidades dos nossos clientes e a INOVE Consultores Empresariais deﬁne para si os mais
altos padrões ao montar uma combinação única e integrada de serviços de: Gestão de
Recursos Humanos; Consultoria, Auditoria, Investigação e Formação em Sistemas de
Gestão da Qualidade; e Research.
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FINANCIAL ASSISTANCE

GESTÃO DA QUALIDADE

Este serviço de Assessoria e Consultoria

Atendendo às necessidades do mercado e ao

Empresarial visa responder às vicissitudes e

progresso tecnológico, disponibilizamos apoio em

características apresentadas pelas exigências

domínios como Segurança Alimentar, Ambiente,

crescentes do mundo dos negócios, oferecendo

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho,

consultoria em Contabilidade e Fiscalidade,

Marcação CE e Auditorias, bem como soluções de

Auditoria Financeira e Revisão de Contas, Gestão

formação em Sistemas de Gestão da Qualidade e

Financeira e Corporate Finance, Criação e

consultoria de apoio à implementação e

Licenciamento Empresarial, e Serviços

certiﬁcação de tais sistemas, colaborando com as

Administrativos.

empresas no cumprimento da legislação em vigor
para cada um dos sectores.

NEW BUSINESS
Este serviço de Assessoria e Consultoria

RESEARCH

Empresarial, apoiado em instrumentos de

Desenvolvemos estudos para os nossos clientes,

consultoria a actuais e potenciais empresários,

produzindo informação com qualidade e rigor, e

está orientado, sob o ponto de vista técnico e

prestando um serviço de reconhecido valor

mercadológico, para o apoio integrado ao

acrescentado, baseado na inovação e

empreendedorismo, auxiliando nos aspectos

actualização tecnológica, aplicados ao

relacionados com a criação e consolidação de

diagnóstico do mercado em que actuam, que

novos negócios, transformar conceitos em

permitam uma visão estratégica desse mercado,

inovações de produto, processo ou serviço, e

identiﬁcando oportunidades e incrementar a

apoiando a transformação de ideias em negócios

produção e a comercialização do seu produto, e

lucrativos.

obter informações para a tomada de decisões e
deﬁnição de estratégias de marketing e vendas.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Auxiliamos na implementação de um Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Humanos que

Actuamos na implementação de acções de
formação e na concepção de conteúdos de

visa a redução de custos, a agilidade
organizacional e a valorização do capital humano
que inclui Manual de Funções, Tabela Salarial,
Plano de Carreira e do Sistema de Mobilidade
Proﬁssional, Sistema de Avaliação de
Desempenho, Deﬁnição de sistema de incentivos
e/ou remunerações adicionais e Elaboração de
Planos de Formação.

TRAINING

formação à medida para o desenvolvimento de
competências empresariais e promover uma
valorização actualizada, que responda às
necessidades e exigências transversais, prementes
na carreira proﬁssional das pessoas e das
organizações nas áreas de Gestão Estratégica e
Organizacional, Finanças, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão de Qualidade, entre outros.
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SEJA UM DE NOSSOS PARCEIROS E
JUNTE-SE AOS MEMBROS DA FAMÍLIA INOVE!
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