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1. APRESENTAÇÃO
Ao longo dos últimos 17 anos a MundiServiços tem actuado com Iniciativas Inovadoras, Projectos de
Assistência Técnica, Consultoria e Formação a nível nacional e internacional. Assim e ainda que de forma
sintética, o presente documento pretende retratar a empresa MundiServiços e os seus recursos.
A experiência da MundiServiços nos domínios da gestão e implementação de projectos, incluindo a
experiência adquirida em de Projectos realizados no Brasil e nos PALOP – Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa, associada à experiência dos consultores da Equipa Técnica que a MundiServiços
disponibiliza, criam as melhores condições para a realização de trabalhos de natureza variada.
Designação: MundiServiços - Companhia Portuguesa de Serviços e Gestão, Lda.
Localização em Portugal:
Sede:

Rua José Dias Coelho, 36 B
1300-329 Lisboa – Portugal
Tel. + 351 - 21 - 361 72 30 Fax. + 351 21 361 72 39
Contactos: Dr. Franklin Chagas / Dr. Isidro Simões

Delegação:

Rua Cerâmica do Vouga, 15 - 2º, Sala J, Forca Vouga,
3800 Aveiro - Portugal
Tel.: +351 - 234 - 385 609 Fax: + 351 - 234 - 385 609
Contacto: Dr. Nuno Maia

E-mail: mundiservicos@mundiservicos.pt

Web Site: www.mundiservicos.pt

Localização em Moçambique:
Maputo:

Empresa: MundiServiços Moçambique Consulting, Lda
Morada: Rua da Imprensa 256 - Prédio 33
4º Andar - Porta nº 401
Maputo
Telefone: (21) 326773
Fax:
(21) 326774
E-mail:
msm.geral@tvcabo.co.mz

Contacto: Dr. Marco Machado
Localização no Brasil:
Brasília:

SRTVS 701 Ed. Assis Chateaubriand
Bloco 1 Sala 508 CEP 70.340-906
Tel. + 55 6122614764 Fax: + 55 612264858
Contacto: Dr. Edilson Souza
E-mail: mundibrasil@yahoo.com.br
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Localização em Cabo Verde:
Cidade da Praia: Achada de Santo António, Prédio IFH, Bloco E – 3º Esq.

Caixa Postal 219 – A
Praia – Santiago
Tel. +238 262 14 46 / 997 82 74

Fax: +238 262 24 74

Contacto: Dr. Rui Levy

E-mail: mscaboverde@cvtelecom.cv

Forma Jurídica: Sociedade por Quotas
N.º de Identificação RNPC: 501 967 966
Objecto Social:

Elaboração, Prestação e Comercialização de Serviços, Consultadoria, Gestão e
Formação Profissional e Cooperação Internacional.

Data de Constituição: 24 de Fevereiro de 1988
Início da Actividade: Maio de 1988
Capital Social: € 100.000,00 (Cem mil Euros)
Volume de vendas (2004): € 1.425.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil Euros)
Certificação de Qualidade:

a MundiServiços encontra-se certificada no âmbito da Norma
ISO9001:2000, desde 2001.
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2. PRODUTOS E SERVIÇOS
A MundiServiços possui Produtos e presta Serviços e apoio a empresas e outras instituições em diversas
áreas, nomeadamente:
− Serviços de Assistência Técnica e Consultoria
− Elaboração e Implementação de Projectos
− Estudos e Projectos no Âmbito dos Recursos Humanos e Formação Profissional
− Produtividade e Inovação
− Projectos de Consultoria e Cooperação Internacional

2.1. Serviços de Assistência Técnica e Consultoria
Os serviços de assistência técnica e consultoria nas áreas da gestão e da engenharia são prestados quer
a entidades privadas, quer a entidades públicas e abrangem a generalidade dos sectores de actividade.
Nesta área, destacam-se os seguintes produtos e serviços:
− Assistência técnica às PME´s nas áreas de gestão da produção, incluindo a implementação e
melhoramento de lay-outs fabris e implementação de sistemas de informação de gestão;
− Assessoria técnica às PME’s nas diferentes áreas funcionais: Produção, Qualidade, Ambiente,
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2.2. Elaboração e Implementação de Projectos
Nesta área de negócio estão incluídas a gestão de Projectos de Investimento, desde a fase da sua
concepção até à sua concretização e ainda a realização de actividades de consultoria financeira. Incluemse nesta área de negócio as seguintes actividades:
− Realização de estudos de Diagnóstico Global e definição e concepção de planos estratégicos no
âmbito de Projectos de Investimento;
− Avaliação de ideias de negócio, nomeadamente a sua consistência como projecto de investimento
e a sua importância e repercussão económica e financeira para as empresas em que estai
inseridos;
− Elaboração, avaliação da viabilidade económico-financeira e apoio na implementação de Projectos
de Investimento tendo como destinatários instituições financeiras, organismos oficiais e
empresas/investidores privados;
− Apoio na negociação e angariação de Fontes de Financiamento, nomeadamente financiamento
bancário e leasing, recurso ao Capital de Risco e à Garantia Mútua;
− Elaboração de dossiers de candidatura no âmbito de sistemas de incentivo nacionais e
internacionais e posterior acompanhamento e controlo financeiro dos respectivos dossiers;
− Diagnósticos de gestão e implementação de Planos de Acção na área financeira;
− Elaboração de estudos de análise económico-financeira de empresas, incluindo estudos de
avaliação económico-financeira e de saneamento financeiro;
− Apoio às empresas e outras instituições no âmbito da Fiscalidade e Auditoria;
− Consultoria na estruturação de Projecto Empresariais e acompanhamento dos processos de
constituição de novas empresas;
− Concepção de estratégias de desenvolvimento de negócios e actividades económicas, promovidos
por empresas, associações ou entidades públicas;

2.3. Estudos e Projectos no Âmbito dos Recursos Humanos e
Formação Profissional
A esta área de actividade compete a realização de estudos e projectos na área de recursos humanos,
com especial destaque para as intervenções que são feitas, de forma individualizada ou integrada com
outras valências, nos seguintes domínios:
− Desenvolvimento dos Recursos Humanos:
− Estudos de Diagnóstico e Análise do Clima Organizacional;
− Estudos de Reorganização Funcional e Desenvolvimento de Recursos Humanos em
Empresas e Entidades Públicas;
− Implementação de Sistemas de Análise e Qualificação de Funções;
− Concepção e Implementação de Grelhas salariais;
− Estudos sobre condições de trabalho e segurança;
− Selecção e Recrutamento.
− Formação Profissional:
− Estudos sobre Qualificações e Perfis Profissionais
− Diagnóstico de Necessidades de Formação, sectoriais e empresariais;
− Elaboração e gestão de Planos de Formação nas áreas técnico-pedagógica e financeira;
− Realização de Seminários;
− Realização de Acções de Formação Profissional intra e inter-empresas;
− Estudos de Avaliação Sectorial da Formação.
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2.4. Produtividade e Inovação
No âmbito da área de negócio Produtividade e Inovação, são realizados os seguintes tipos de trabalhos:
− Concepção e implementação de projectos de formação-acção;
− Estudos no âmbito da qualidade e produtividade e coordenação de projectos de certificação,
incluindo formação na área da qualidade;
− Desenvolvimento de projectos de gestão;
− Realização de diagnósticos estratégicos e projectos de melhoria da produtividade;
− Concepção e implementação de projectos de mudança organizacional;
− Desenvolvimento e implementação de produtos formatados na área da produtividade e inovação.

2.5. Projectos de Consultoria e Cooperação Internacional
Esta área de negócio, na dependência directa da gerência, intervém basicamente na realização de
Projectos de Consultoria Internacional e participação em projectos transnacionais:
− Cooperação com entidades dos PALOP, UE e América Latina;
− Realização de Projectos Transnacionais, financiados pela UE;
− Realização de Projectos de consultoria internacional, financiado por instituições
internacionais;
− Definição de estratégias de internacionalização de empresas portuguesas;
− Realização de Estudos de Mercado para empresas estrangeiras, visando a entrada no
mercado de Portugal
A estas áreas de intervenção está associada uma outra de carácter horizontal e relativa à obtenção de
Financiamentos Internacionais para a realização de projectos. A este nível, realce para a participação em
Projectos financiados pela União Europeia, realizados em parceria com entidades dos países membros
da U.E., bem como a realização de projectos com os PALOP e no Brasil.
Tem merecido especial atenção a constituição de Protocolos de Colaboração com entidades e/ou
empresas desses países, para o desenvolvimento de Projectos.
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Para a realização das suas actividades, a empresa encontra-se estruturada segundo a disposição que se
apresenta, com base no conceito de Unidades Estratégicas de Negócios (UEN), sendo uma unidade
económica da estrutura da MundiServiços, figurando como um centro de proveitos e de custos e
desenvolvendo actividades comerciais e produtivas:

Gerência
Franklin Chagas

UEN
Cooperação
Internacional

UEN
Recursos
Humanos

UEN
Assistência
Técnica

UEN
Projectos

UEN
Produtividade e
Inovação

Isidro Simões

Amina Can

Franklin Chagas

Marco Fernandes

Pinto Lobo

UEN
Aveiro
Nuno Maia

CDI
Centro Documentação
e Informação

UEN Brasil
Edilson Souza

UEN Cabo Verde
Rui Levy

UEN Moçambique
Marco Machado

NOTA: U.E.N. : Unidade Estratégica de Negócio
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4. RECURSOS HUMANOS
A MundiServiços dispõe de um conjunto de recursos humanos, com diferentes valências, salientando-se
um conjunto de profissionais nas áreas da economia, gestão, sociologia, engenharia, informática, direito e
ambiente.
A sua estrutura permanente é constituída por 18 pessoas assim repartidas:
− Técnicos: 16
− Administrativos: 2
Para além destes meios humanos, a MundiServiços dispõe de uma carteira de cerca de 300 consultores
seniores, que repartem a sua experiência nos seguintes domínios:




















Administração Pública
Gestão Informática
Tecnologias de Informação
Sociologia
Psicologia das Organizações
Estratégia Empresarial
Economia
Motivação
Gestão Geral
Recursos Humanos
Formação Profissional
Gestão de Empresas
Jurídico
Qualidade
HACCP
Gestão de Produção
Segurança Industrial
Ambiente
Estatística e Investigação Operacional




















Gestão de Qualidade
Ciências da Educação
Marketing e Comunicação
Macroeconomia
Transportes
Gestão Urbana e Regional
Planeamento Estratégico
Planeamento Urbano e Regional
Turismo
Gestão de Projectos
Mercados
Seguros
Internacionalização
Política Social
Acção Social
Gestão Financeira
Gestão Comercial
Línguas

De referir que relativamente à bolsa de consultores, a MundiServiços dispõe de uma equipa de
consultores seniores, que colaboram com a empresa há mais de cinco anos em regime de quase
exclusividade.
Paralelamente, refira-se que a MundiServiços conta ainda com uma bolsa da cerca de 100 consultores
residentes nos países africanos e no Brasil, que podem ser afectados às Propostas e aos Projectos a
serem realizados, alargando assim o âmbito de intervenção da empresa e das fontes de utilização de
know-how.
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II.
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
1. Área Empresarial
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1.3. Sectores Comércio / Serviços / Logística
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10

1. ÁREA EMPRESARIAL

Sector agro-industrial
País

Data

Cliente

Projecto

Moçambique

2005

Tiger, Lda.

Moçambique

2005

Higest, Lda.

Portugal

1990-93;
1994-99
e 20002006
1996 a
1998

PME’s

Portugal

1996 a
2002

Empresas do sector
agro-industrial

Portugal

1996 a
2005

AIP – Associação
Industrial
Portuguesa/COPRAI

Portugal

1998

Portugal

1998

Portugal

19982001

Empresas do sector dos
curtumes
Empresa de
transformação de
enchidos
Empresas do sector
agro-industrial

Elaboração e implementação de Projecto Agrícola de cultivo
de Soja e Fábrica de Transformação de Óleo
Elaboração e implementação de Projecto Integrado no Sector
das Aves – produção e distribuição de frangos
Realização de Estudos de Mercado, Projectos de Investimento
e mais de 500 Candidaturas a Programas de apoio às PME’s
em Portugal, ao longo dos três QCA (Quadro Comunitário de
Apoio), incluindo diversas empresas do sector agro-industrial.
Elaboração de Estudos e Projectos de Saneamento Financeiro
no âmbito dos processos especiais de recuperação de
empresas com boa situação económica mas com má situação
financeira
Planos de Desenvolvimento Estratégico dos seguintes
sectores: produção de azeitona, aviários, transformação de
enchidos, cooperativas produtoras de vinhos, produtores de
queijos, pickles e produtos picantes, etc.;
6 Edições do Projecto inPME – visando a formação de
empresários, a prestação de serviços de consultoria e a
elaboração de Planos Estratégicos, abrangendo cerca de 300
empresas, nos distritos de Coimbra, Leiria, Viseu e Aveiro
Criação de uma Rede de Cooperação Empresarial.

Portugal

2000

Moagem do Mozeiro

Portugal

2000

Portugal

2000

AIP – Associação
Industrial Portuguesa
AIP – Associação
Industrial Portuguesa

Portugal

2001

A. Pittorro & Filhos

Portugal

2001 a
2003

Associação Empresarial
do Redondo

Portugal

2002

AFLOPS – Associação de
Produtores da Região
de Setúbal

Portugal

Empresas dos sectores
dos Matadouros e
Rações

Elaboração de Diagnóstico, Plano de Desenvolvimento
Estratégico, Projecto de Investimento e candidatura a apoios
financeiros
Elaboração de Estudos de Avaliação Financeira de empresas
pertencentes aos sectores dos Matadouros, Moagens, Lagares
de Azeite, Suportes de Vinhos, etc.
Assistência técnica na implementação de um sistema de
Certificação de Qualidade no âmbito da Norma ISO
9000:2001, e de Certificação Alimentar HACCP
Estudo Sectorial (análise da situação das fábricas de moagem
na zona sul).
Estudo do Sector Moageiro visando a definição de uma
estratégia do sector para o mercado. Esse estudo contemplou
um diagnóstico detalhado do sector e uma proposta de
medidas estratégicas de abordagem do mercado externo e
interno. Foi, igualmente definido um Plano de Acção.
Elaboração de um diagnóstico estratégico e de um projecto
de investimento de uma fábrica de moagem
Programa FormaçãoPME, direccionado para a elaboração de
diagnóstico e elaboração do Plano de Desenvolvimento
Estratégico de empresas do Redondo
Realização de um Estudo de Viabilidade Económica e
Financeira (incluindo o elaboração do plano de
desenvolvimento estratégico)
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Portugal

2003

AFLOPS – Associação de
Produtores Florestais da
Região de Setúbal

Portugal

2005

200 empresas do sector
agro-alimentar

Realização de um Projecto de Consultoria Estratégica: Estudo
Técnico, Estudo de Mercado, Estudo Organizacional e Estudo
de Viabilidade - visando a criação de uma empresa que se
dedica à intermediação da venda de produtos do sector agroflorestal.
Realização de um Projecto designado por “PME Digital”,
fomentando a introdução das novas tecnologias nas empresas
e organizações do sector, como factor crítico de sucesso para
a melhoria da competitividade.
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Sector Industrial
País

Data

Cliente

Projecto

Angola

1996

Empresa de construção
civil

Elaboração do estudo de Pré-viabilidade para a instalação de
uma empresa de prestação de serviços de construção civil.

Brasil

2003

Myuplastic, Lda.

Cabo
Verde

1994 a
1997

Unidade fabril em S.
Vicente.

Portugal

1990-93;
1994-99 e
2000-2006

PME’s

Portugal

1993 a
1996

Destinatários 45
Quadros Superiores e
Empresários do sector
industrial

Portugal

1996 a
1997

30 PME’s portuguesas

Portugal

1996 a
2005

– Associação Industrial
Portuguesa / COPRAI

Portugal

1997 a
1998

7 Empresas
portuguesas

Portugal
Portugal

1997 a
2005
1999

Empresas dos sectores
industrial
Empresas gráficas

Portugal

2000

Portugal

2000 a
2002

APIGRAF – Associação
Portuguesa das
Industrias Gráficas e
Transformadoras de
Papel e o Ministério da
Economia
30 PME’s empresa

Elaboração de projecto de Investimento para a criação de
uma Unidade Empresarial de Recolha e Reciclagem de Lixo
Estudo de pré-viabilidade de investimento em uma unidade
fabril para produção de embalagens/caixas de cartão
canelado. Este Estudo foi realizado no âmbito do Estudo de
Oportunidades de Investimentos em Cabo Verde e consistiu
em avaliar de forma preliminar, baseando-se em dados
concretos, a viabilidade económico-financeira do
investimento
Realização de Estudos de Mercado, Projectos de
Investimento e mais de 500 Candidaturas a Programas de
apoio às PME’s em Portugal, ao longo dos três QCA (Quadro
Comunitário de Apoio)
Realização do Programa Formação-Acção na área da Gestão
Geral. Formação em regime residencial e Assistência Técnica
e Consultoria. Objectivo do Programa elaboração do
Diagnóstico e respectivo Plano de Acção de cada empresas
participantes. Duração de 11 meses
Concepção e realização do Projecto de Formação-Acção
“VIGILANCE”, visando a implementação de Sistemas de
Informação Estratégica
6 edições do Projecto inPME – visando a formação de
empresários, a prestação de serviços de consultoria e a
elaboração de Planos Estratégicos, (300 empresas, de
Coimbra, Leiria, Viseu e Aveiro de diversos sector industriais)
Realização do Projecto de Formação-Acção “DEVELOPNET”,
visando o desenvolvimento de um processo de
internacionalização
Prestação de serviços na área da Gestão Estratégica, em
regime de avença;
Estudo de Mercado sobre o sector Gráfico - visando
potenciar o desenvolvimento de estratégias empresariais
Estudo do sector Gráfico em Portugal, visando potenciar o
desenvolvimento de estratégias empresariais visando a
sustentação de empresas gráficas no Mercado Nacional.

Portugal

2000 a
2004

AIRV – Associação
Industrial da Região de
Viseu

Elaboração e desenvolvimento de um Projecto de FormaçãoAcção sobre a introdução do EURO nas PME’s (duração de
cerca de 1)
Concepção e realização dos Semi((Si1.2067
acoElaboraçãs,
T ELO1"CsustSi1.206o Industrialo-
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Portugal

2002

AEP – Associação
Empresarial de Portuga

Portugal

2003

Portugal

2003

Portugal

2003 a
2004

Portugal

2003 a
2005
2002

Empresa do sector da
iluminação
AIOS – Associação dos
Industriais de
Ourivesaria do Sul e o
Ministério da Economia
AERLIS -Associação
Empresarial da Região
de Lisboa e IAPMEI
Industrias do sector
da ourivesaria
Construção civil
provenientes de França

Portugal
/ França

Dotar os quadros técnicos com metodologias e instrumentos
para oferecer no mercado de serviços de realização de
diagnósticos de empresas, incluindo na área de recursos
humanos e formação profissional.
Estudo de Mercado destinado a avaliar a viabilidade
comercial do lançamento de uma nova linha de produtos
Consultoria e Assistência Técnica e Formação para a
qualificação dos Recursos Humanos
Formação em Gestão Geral para Empresários e Quadros
Superiores num total superior a 435 horas
Realização de um Projecto de Formação em Gestão para
empresas industriais
Estudo de Mercado para avaliar a dimensão do mercado e a
viabilidade comercial.
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Sectores Comércio / Serviços / Logística
País

Data

Cliente

Projecto

Portugal
/ França

2001 a
2002

MundiServiços e
DFM França

Portugal

1996 a
1999

NOW – new Oportunity
for Women

Portugal

2003

CRIAPURA, Publicidade
em matéria de gestão

Portugal

2002 a
2003

Logística da
COIMPACK,
Embalagens, Lda

Portugal

Desde
1998

Empresas dos sectores
comerciais e de
serviços

Estudo de Mercado para a entrada em Portugal de uma empresa de
consultoria francesa na área de serviços – Grupo DFM França. O
sucesso deste estudo ditou a constituição de uma empresa em
Portugal.
Concepção e desenvolvimento do Projecto de Formação-Acção,
“Criação de Pequenas Unidades de Negócios Promovidas por
Mulheres”, que visava a criação de Micro - empresas, por parte de
mulheres desempregadas ou com emprego precário o que permitiu
que 12 mulheres beneficiassem de apoio de formação em Gestão,
elaboração dos projectos empresariais e angariação das fontes de
financiamento junto do Sistema de Incentivo de apoio à criação de
Micro - empresas
Assistência Técnica (contemplou um pré-diagnóstico da empresa,
acções de consultoria nos domínios de marketing, gestão financeira
e logística).
Relatório de Diagnóstico. Este estudo teve como objectivo analisar
detalhadamente os processos operacionais da empresa e o encaixe
desses processos com os processos administrativos, visando reduzir
custos
Formação em Gestão Geral, Finanças e Informática num total de
1600 horas, e em Vendas e Marketing, num total de 4300 horas,
para jovens e quadros médios

Portugal

1998

Portugal

2001 a
204

Instituto Professionale
Per I Servizi
Commerciali e Turistici
de Itália
Grupo Jerónimo
Martins

Participação em projectos comunitários, desenvolvendo-se no
âmbito do programa um projecto que tem como objectivos gerais
efectuar o diagnóstico das necessidades de formação na área
comercial, com a consequente produção de materiais pedagógicos.
Serviços de Formação a um dos maiores grupos de distribuição
alimentar em Portugal e com fortes posições na Polónia. Os
serviços de consultoria consistiram na gestão técnica e pedagógica
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Sector Turismo
País

Data

Cliente

Projecto

Portugal

2003 a 2004

Sector do turismo
da Região de
Turismo São
Mamede

Portugal

desde 1996
a 2004

Sector turístico

Portugal

1998 a 2000

Estalagem Areia
Branca situada
em Lourinhã

Portugal

2003

Região do
Algarve

Portugal

2002

Empresas do
Redondo

Portugal

1990-1993;
1994-1999 e
2000-2006

PME’s

Projecto PMETur apoio a acções de consultoria e formação
dirigidas a 25 empresas (nos domínios de gestão, formação dos
empresários, quadros, gestores e trabalhadores. Este projecto
contempla acções de diagnóstico das empresas, capacitação dos
gestores e apoio na elaboração de Planos de Acção das empresas)
Elaboração de Planos Estratégicos, realização de acções de
formação, consultoria para 30 empresas turístico no âmbito das 6
edições do Programa inPME
Elaboração de um Estudo Diagnóstico e Projecto Estratégico de
Desenvolvimento, tendo em vista a apresentação de um projecto
de investimento para co-financiamento por programas de Apoio ao
Investimento
Elaboração de um diagnóstico estratégico, plano de
desenvolvimento, projecto de investimento e projecto de formação
para a criação de uma unidade hoteleira de 4 estrelas
Realização do Programa FormaçãoPME, direccionado para a
elaboração de diagnóstico e elaboração do Plano de
Desenvolvimento Estratégico de empresas sendo que 5 das
empresas participantes desenvolviam actividades no sector do
turismo;
Realização de Estudos de Mercado e Projectos de Investimento,
incluindo no sector do turismo, em mais de 500 Candidaturas a
Programas de apoio às PME
Elaboração de projectos de investimento direccionados para a
criação de unidades de turismo rural e turismo de habitação, assim
como os processos de candidatura a apoios financeiros.

Portugal

Cabo
Verde

PME’s

1996

Brasil
Portugal
Portugal

Portugal
Brasil

PME’s

Estudo de pré-viabilidade de investimento no sector do Turismo de
Cabo Verde, enquadrado no Estudo sobre as Oportunidades de
Investimentos em Cabo Verde. Este Estudo consistiu em avaliar de
forma preliminar, baseando-se em dados concretos, a viabilidade
económico-financeira do investimento numa unidade de hotelaria
na Ilha do Sal
Elaboração de estudos de viabilidade para a criação e dinamização
de unidades hoteleiras.
Realização de estudos de avaliação patrimonial e económicofinanceira de empresas do sector hoteleiro, para avaliar o interesse
na alienação do negócio.
Elaboração de projectos de animação turística, incluindo a
definição e estruturação do negócio empresarial, a elaboração do
projecto de Investimento e o apoio na procura de fontes de
financiamento, em Portugal.
Consultoria e assistência técnica na dinamização de PME do sector
do turismo, com especial destaque para o sub-sector da
restauração.
Implementação de projecto de formação na área do ecoturismo,
para 9 estados do Brasil, nas áreas de: 1. Qualidade no
Atendimento aos Visitantes; 2. Condução de Visitantes; 3.
Planeamento e Gestão de Negócios em Ecoturismo; 4.
Empreendedorismo, concepção de projectos e elaboração de
planos de negócio.
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2. ÁREA INSTITUCIONAL
Para clientes institucionais foram também já desenvolvidos numerosos trabalhos quer
em Portugal, quer em países estrangeiros, dos quais destacamos:

País

Data

Cliente

Projecto

Moçambique

Em curso

Governo Provincial
de Inhambane

Documento Estratégico do Projecto de Apoio Institucional ao
Governo da Província de Inhambane
Tem por finalidade elaborar um diagnóstico das Capacidades
Humanas e Institucionais e formular acções prioritárias a
implementar, ao nível da Província de Inhambane.

Moçambique

Em curso

Município de
Maputo

Estudo de reorganização do Conselho Municipal da Cidade de
Maputo.
Tem por objectivos definir uma nova organização e métodos de
funcionamento de modo a tornar mais eficaz e eficiente a actuação
do Conselho.

Moçambique

Em curso

Ministério da
Indústria e
Comércio/Direcção
Nacional da
Indústria

Estudo de desenvolvimento estratégico do sector metalomecânico
em Moçambique.
O objectivo principal deste estudo é determinar as medidas a
serem adoptadas para potenciar a contribuição da indústria
metalo-mecânica na economia de Moçambique, contribuindo para
reduzir a dependência do país em relação aos produtos
importados, assim como aumentar as exportações do sector no
seio da SADC e outros mercados internacionais.

Cabo
Verde

Em curso

SAAS – Serviços
Autónomos de
Água e
Saneamento do
Interior de
Santiago

Projecto de Assistência Técnica à Gestão dos SAAS.
Esta Assistência Técnica tem os seguintes objectivos: Apreciar as
análises feitas sobre a gestão global dos SAAS; Implementar
acções que conduzam à melhoria da gestão global dos SAAS e à
eficiência dos serviços; Harmonizar os vários instrumentos de
gestão dos SAAS e Criar condições para transformar os SAAS em
empresas autónomas.

Cabo
Verde

2005

C.M. SAL - Câmara
Municipal do SAL

Estudo de Melhoria Organizacional da Câmara Municipal do SAL
O estudo tem por objectivos principais os seguintes pontos:
•
Uma proposta de estrutura orgânica e funcional da CMS
com a inventariação dos principais projectos a serem
desenvolvidos.
•
Uma proposta para implementação da mudança
organizacional na CMS.
•
Uma proposta de cadernos de encargos para angariação
de fontes de financiamento.

Cabo
Verde

2005o

Direcção Geral dos
Registos, Notariado
e Identificação

Projecto de Modernização dos Serviços de Registo e Notariado na
Praia e no Sal.
A assistência técnica permitiu definir a nova identidade corporativa
e a imagem correspondente, assim como criar o lay-out optimizado
e normalizado para o bom funcionamento do sistema do front
office e back office, que deverá ser aplicado de forma gradual em
todas as delegações afectas à DGRNI, no país.
Numa outra vertente a assistência técnica deverá aplicar a nova
imagem então criada aos serviços dos Registos, Notariado e
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Identificação da Praia, Assomada e do Sal
Cabo
Verde

2005

DGERA – Direcção
Geral de Estudos e
Reforma
Administrativa

Estudo de Capacitação Humana e Institucional de Cabo Verde.
Este estudo teve por finalidade elaborar um diagnóstico sobre a
Estratégia de Reforço das Capacidades Humanas e Institucionais e
formular acções prioritárias a implementar, ao nível nacional e
regional, no quadro do NEPAD.

Cabo
Verde

2004

Polícia Judiciária

Sistema de Informação Criminal.
A intervenção teve como finalidade a “Criação de um Sistema
Informação Criminal” suportado por uma Unidade Central
Informação Criminal, na Direcção Central e por duas Unidades
Informação Criminal, respectivamente na Inspecção do Mindelo
Sub-inspecção do Sal.

Cabo
Verde

2004

de
de
de
na

CCV - Correios de
Cabo Verde

Projecto de Melhoria Organizacional dos Correios de Cabo Verde.
Teve como objectivo adequar os Correios de Cabo Verde aos
novos instrumentos de gestão nos domínios, organizacional,
normativo, administrativo e procedimental, seja na área geral
como na financeira, de modo a garantir um desempenho de
qualidade e uma maior adequação das atribuições e
responsabilidades das estruturas centrais e Estações, por forma a
responder melhor aos objectivos da empresa.

Portugal

Inst. do Emprego e
Form. Profissional

Cabo
Verde

Inst. do Emprego e
Form. Profissional

Portugal

INOFOR - Instituto
para a Inovação na
Formação
INOFOR - Instituto
para a Inovação na
Formação

Estudo de Pesquisa para o Observatório do Emprego – Instituto do
Emprego e Formação Profissional “Políticas de Formação nas
Empresas”.
Estudo de Mercado sobre a Engenharia de Formação nas
empresas. Baseou-se na realização de um inquérito junto de um
conjunto de empresas e a partir dos dados recolhidos foi feita uma
análise estatística, tendo sido elaborado as conclusões e as
recomendações sobre a matéria em análise.
Estudo prospectivo sobre o mercado de trabalho no sector das
Actividades Desportivas.

Portugal

Portugal

Inst. do Emprego e
Form. Profissional

Portugal

GDA-FP – Gab. de
Dinamiz. e Acomp.
de Form. Profiss.
do Ministério da
Economia

Portugal

INOFOR

Estudo sobre o “Emprego e Formação Profissional no quadro das
Práticas da Responsabilidade Social das Empresas” tendo como
objectivo conhecer as boas práticas de responsabilidade social das
empresas portuguesa, no contexto local e regional
Elaboração de 11 Monografias Sectoriais: Artes Gráficas, Design,
Transportes, Obras Públicas, Comunicação Social, Banca,
Publicidade, Ambiente, Seguros, Electrónica, Artes do Espectáculo
e Visuais. Este projecto consistiu na elaboração de Manuais com a
descrição das referidas sectores e os respectivos perfis
profissionais das actividades de cada sector
Contributos para um Estudo sobre os preços de formadores
externos no mercado de formação”. O objectivo deste estudo era
dar contributos para o desenvolvimento da formação profissional
em Portugal, designadamente no que diz respeito aos preços de
formação praticados em Portugal.
Estudo sobre Oportunidades de Investimento em Cabo Verde. Este
Projecto, visou a elaboração de um diagnóstico sucinto sobre as
condições macro e micro-económicas de Cabo Verde, bem como
as oportunidades de investimento.
Projecto de Consultoria para a construção de um referencial sobre
“Diagnóstico de Necessidades Organizacionais no Contexto das
Médias Empresas” que visa dotar as empresas/ organizações de
um instrumento estratégico para a mudança/adaptabilidade a
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Portugal

Direcção Geral da
Indústria

Portugal

ICEP – Investim.,
Comercio e
Turismo de
Portugal
Instituto das
Comunicações de
Portugal (ICP)

Portugal

União Europeia –
Programa Leonardo
Da Vinci.

Brasil

SEF – Secretaria de
Estado da Fazenda
do governo do
distrito Federal

Cabo
Verde

Ministério da
Educação de Cabo
Verde

Brasil

Prefeitura Municipal
de Porto Alegre

Portugal

Comissão de
Coordenação da
Região de Lisboa e
Vale do Tejo

novas condições económicas, sociais, políticas e culturais.
A MundiServiços foi credenciada pela Direcção Geral da Indústria
de Portugal como Centro de Competência para a realização de
estudos globais de Diagnóstico e Planos Estratégicos, e estudos
sectoriais, no âmbito do programa RETEX.
A MundiServiços foi credenciada pelo ICEP – Investimentos,
Comercio e Turismo de Portugal, como Centro de Competência
para a realização de Estudos de Diagnóstico e Estratégias de
Internacionalização, no âmbito do Programa PAIEP2.
Assistência técnica para avaliação de Projectos de Investimento no
âmbito do SISAT (Sistema de Incentivos aos Serviços Avançados
de Telecomunicações). Neste âmbito foram avaliados 44 Projectos
de Investimento, representando intenções de investimento
superiores a 4 milhões de contos.
Concepção de um Programa de Formação à Distância para apoiar
potenciais utilizadores da Internet a criar o seu projecto
empresarial. O Projecto contemplava a realização de materiais
multimédia no domínio da criação de empresas e foi promovido
pela MundiServiços em parceria com entidades nacionais e
transnacionais.
Projecto de Capacitação dos Servidores (cerca de 1900) com vista
ao aperfeiçoamento institucional, o qual possibilitou a sua
adaptação ao cenário contemporâneo. Este projecto está
enquadrado no PNAFE – Programa Nacional para a Modernização
da Administração Fiscal para os Estados Brasileiros.
Projecto de Capacitação dos Gestores do Ministério da Educação
de Cabo Verde. Este projecto visou a capacitação dos gestores do
referido Ministério em matérias de gestão geral, planeamento
estratégico, gestão de projectos, liderança, etc.
Projecto de Capacitação de 500 Servidores em Desenvolvimento
de Recursos Humanos tendo em vista a melhoria da acção
gerencial dos níveis hierárquicos superiores. Contempla 500
servidores com funções gerenciais, dos quais serão escolhidos 60
que irão prosseguir a formação de facilitador.
Projecto de Assistência Técnica visando o apoio na implementação
de um Projecto interno de capacitação dos funcionários. Estes
serviços traduziram-se em apoio técnico, designadamente
organização e acompanhamento dos dossiers técnico-pedagógico e
controlo financeiro da formação.

19

