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1. INTRODUÇÃO  

 

O Capital humano é reconhecido nas organizações como um fator de diferenciação positiva num contexto de 

economia e competitividade global. Este capital tão importante para as organizações necessita de ser 

devidamente construído e desenvolvido, processo para o qual contribuem as soluções de consultoria e 

formação de Recursos humanos, desde que bem orientadas.  

Na sequência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), as empresas foram obrigadas a 

colocar em prática uma série de medidas para combater a propagação da doença, que afetaram diretamente 

a forma de funcionamento das organizações. O mundo do trabalho foi gravemente afetado por esta crise, 

pelo que todos os sectores da sociedade, incluindo as empresas, os empregadores e os parceiros sociais 

tiveram e continuam a ter um papel fundamental na proteção dos trabalhadores, das suas famílias e da 

sociedade em geral. 

Como resultado destas medidas, foi necessário os trabalhadores trabalharem a partir de casa ou 

permanecerem em casa, nos casos em que o teletrabalho não fosse possível. 

Apesar do inicio da vacinação em alguns países, não é claro em que extensão nem quando serão retomadas 

as atividades laborais «normais». É provável que certas medidas permaneçam em vigor durante algum 

tempo.  

Face a este cenário que vivenciamos, o mercado de trabalho está mais dinâmico e inovador a nível digital, 

verificando um crescente aumento da oferta e procura das tecnologias de informação. A acelerada evolução 

tecnológica e a agressividade da concorrência tem tornado deveras desafiante o recrutamento de pessoas 

qualificadas, nomeadamente ao nível das funções mais técnicas. Mas os desafios das empresas não se ficam 

por aqui. A dificuldade não está apenas ao nível do recrutamento, esta também dentro das próprias empresas 

e resultam de diferenças geracionais, de valores, de culturas organizacionais e da desadequação das 

competências dos atuais colaboradores aos novos skills digitais. Estes desafios apresentam-se como os 

principais obstáculos para o crescimento sustentável das empresas.  

Nesta linha, coloca-se ainda uma outra dúvida, isto é, será que a solução passa pelo recrutamento ou será 

possível requalificar os atuais colaboradores, potenciando as competências de cada um por forma a 

responderem aos novos desafios impostos pela realidade atual? Estas questões levaram as empresas a 

repensar a sua estratégia e a encarar a formação inicial de novos colaboradores e a (re)qualificação e 

reconversão dos atuais como um investimento fundamental e uma vantagem competitiva para o negócio. 
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A Mundi Consulting assume um papel preponderante como parceiro, colocando à disposição das empresas, 

programas específicos com conteúdos e metodologias de formação inovadores que alinham a formação 

técnica á formação comportamental, sendo esta última cada vez mais imprescindível.  

Atuamos desde o recrutamento de novos colaboradores, formação inicial dos mesmos, formação contínua e 

requalificação de atuais colaboradores. 

As pessoas são fundamentais para o processo produtivo e crescimento sustentável das organizações, quando 

formadas, comprometidas com os valores da empresa e incentivadas a atuarem de forma eficiente em prol 

do bem comum.  

Desta forma, oferecemos soluções eficazes de desbloqueamento e enriquecimento do capital humano que 

permite, aos nossos clientes e parceiros, o aumento da produtividade dos seus colaboradores, uma maior 

eficácia no trabalho desenvolvido e consequentemente, uma maior rentabilidade dos seus negócios. 

Desenvolvemos duas modalidades de formação para as empresas: 

 

 Formação Inter-Empresas 

Esta modalidade de formação reúne colaboradores de diferentes empresas para uma troca efetiva 

de experiências que enriquece e potencia o desenvolvimento de competências e a descoberta de 

novas abordagens. Os Cursos Inter Empresas são ministrados seguindo um conteúdo programático 

previamente estabelecido, permitindo assim tratar temas comuns a várias organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º

ºº 

2º 3º 4º 5º 6º 

Análise 

Necessidades 

Mercado 

Planeamento Elaboração 

Plano de 

Formação Inter 

Organização Execução Avaliação  



 
                                  

 

6 
 

 Formação Intra-Empresas 

 Formação e Qualificação de um grupo de profissionais de uma mesma empresa, em áreas 

específicas, através de um trabalho de identificação de necessidades de formação em articulação 

com as entidades destinatárias. 

As competências a desenvolver são mapeadas juntamente com as empresas e os colaboradores são 

direcionados para o perfil profissional a ser desenvolvido com um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

 

 

 

 

Nas duas modalidades é efetuada a requalificação dos colaboradores com novas competências técnicas e/ou 

comportamental para acompanhar a evolução dos novos tempos e automatização das tarefas inerentes à 

evolução digital e tecnológica que tem vindo a alterar a matriz de competências necessárias dos recursos 

humanos, acelerado pela pandemia do Covid-19.  

Desenvolvemos as diferentes vertentes do programa de formação para várias empresas e instituições. O 

resultado atingido nos projetos já concluídos superou as expectativas inicialmente traçadas, tendo alcançado 

além de conhecimentos técnicos dos formandos, compromissos com os valores e a cultura organizacional.  

Neste contexto e, por forma, a disponibilizar às empresas uma solução integrada, a Mundi Consulting 

desenvolveu o plano de Formação Inter empresas 2021. 

  

1º

ºº 

2º 3º 4º 5º 6º 

Diagnóstico Planeamento Concepção Organização Execução Avaliação  
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         A quem se destina? 

                                                 A todas as empresas comerciais e industriais e 
       instituições Cabo-verdianas. 

                                         Como Funciona? 

                                                                      Esta é uma modalidade de formação que reúne  

                                                                      Trabalhadores de diferentes organizações e empresas. 

 

                                        Quais as principais vantagens? 

                                                                    Custos mais reduzidos e partilha de experiências com  

                                                                    Outros participantes, vindos de realidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

? 
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NOSSOS NÚMEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 

CURSOS  

1500 

Especialistas 

credenciados 

 

1250  
Empresas e 
instituições 

parceiras  

Angola I Brasil I Portugal I  
Cabo Verde I Guiné-Bissau I 
Índia I Mozambique I São 
Tomé e Príncipe I Timor Leste 

MERCADOS  

Experiência de 

mais de 30 anos 

em projetos de 

formação 

Experiência na 

elaboração, gestão e 

implementação de 

projetos de formação 
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O plano de Formação Inter empresas surgiu das 

necessidades formativas do mercado. Com o programa 

de Formação pretendemos capacitar os profissionais 

das instituições com um conjunto de competências 

técnicas e comportamentais, aliados a formação teórica 

e prática e, desta forma, acelerar o desenvolvimento 

profissional e autonomia na função. 

A Mundi Consulting percebeu as necessidades e a 

realidade vivida atualmente e em função disso 

desenvolveu um programa de formação adaptado às 

necessidades sentidas e vividas pelas Organizações. 

A nível da organização das formações evidencia-se o 

acompanhamento contínuo dos projetos de formação 

em sala e em ambiente de trabalho. Destaca-se ainda a 

qualidade da equipa formativa em termos de 

experiência, conhecimento técnico, competências 

pedagógicas e capacidade de adaptação e flexibilidade. 
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As Nossas Áreas de Formação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mundi Consulting desenvolveu um plano de formação presencial e online, nas seguintes áreas: 

Gestão de Projetos com Microsoft Project 
Proporcionar aos participantes a compreensão das funcionalidades disponíveis no 

Microsoft Project, enquanto ferramenta de controlo e gestão de projetos. 

Ferramentas de Liderança para o Líder Coach  

Utilizar algumas das ferramentas de coaching para promover a tomada de 

consciência, o compromisso, a confiança e a responsabilização entre os colaboradores 

 

 
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Técnicas Comunicação e Atendimento ao Público 
Aplicar técnicas de comunicação em situações de atendimento ao público em diferentes 
contextos laborais e/ou institucionais. 

Comportamental e Desenvolvimento Pessoal 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

20 H 

20 H 

Informática e Tecnologias 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

21 H 

Microsoft Excel – Nível I 
Capacitar os formandos com conhecimento de nível básico para utilizar a folha de 
cálculo Ms-Excel. 

20 H 

Microsoft Excel – Nível II 
Capacitar os formandos com conhecimento de nível intermédio para utilizar a folha de 
cálculo Ms-Excel. 

20 H 

Microsoft Excel – Nível III 
Capacitar os formandos com conhecimento de nível avançado para utilizar a folha de 
cálculo Ms-Excel. 

20 H 

Qualidade 

  

Auditores Internos da Qualidade - ISO 9001:2015 
Conhecer a estrutura de requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015 e como o Sistema de 
Gestão da Qualidade de uma Organização pode cumprir esses requisitos. 18 H 
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Marketing e Comunicação Empresarial 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Marketing Digital  
Desenvolver competências de marketing numa vertente Online, promover a promoção de 
marcas, empresas, produtos ou serviços utilizando os meios digitais através das diversas 
estratégias e ferramentas de divulgação disponíveis. 

21 H 

Comunicação Institucional 
Conhecer as especificidades da comunicação institucional e identificar as ferramentas que 
permitem desenvolver a notoriedade da empresa. 

16 H 

Contabilidade e Finanças 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Auditoria e Controlo Interno 
Compreender os princípios da auditoria interna, o seu posicionamento na estrutura e a 
relação com o plano estratégico da empresa. 

18 H 

Análise Financeira  
Identificar as origens e atributos da informação financeira e compreender a amplitude da 
análise de uma empresa ou negócio. 

25 H 

Vendas e Negociação 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Técnicas de Negociação e Venda 
Aumentar as vendas e a qualidade do serviço prestado ao cliente e a eficácia dos contactos 
comerciais. 

20 H 

Gestão 

  
 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Gestão Recursos Humanos -Sistemas Avaliação de Desempenho  
Conhecer e debater a contribuição do processo de avaliação de desempenho nas 
organizações e dominar as competências as metas e as etapas para a sua implementação. 

16 H 

Internacionalização 

 Desenvolvimento de Tecnicas Comunicação 

 

 

Estratégia na Internacionalização 
Proceder a uma abordagem sistemática e integrada do processo de Internacionalização, 
compreender as diferentes etapas do Processo e desenvolver Planos Estratégicos de 
Internacionalização.  

16 H 

Formação para Formadores 

 

 

Formação Pedagógica Inicial De Formadores 
Dominar as técnicas atualizadas relativo à área em que é especializado, o domínio dos 
métodos e das técnicas pedagógicas adequadas ao tipo e ao nível de formação que 
desenvolve, bem como mobilizar competências na área da comunicação que 
proporcionam um ambiente facilitador do processo ensino-aprendizagem. 

100 H 
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2. PLANO DE FORMAÇÃO INTER ONLINE 

 

ÁREAS CURSOS CARGA 

HORÁRIA 

DATAS DE 

REALIZAÇÃO 

FORMADOR  PREÇO P/ PESSOA 1 

COMPORTAMENTAL E 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Ferramentas de Liderança para o Líder Coach 20H 01 a 12 Março Inês Lourenço 14 250 ECV 

QUALIDADE Auditores Internos da Qualidade - ISO 

9001:2015  

18H 07 a 17 Junho  Ramos Pires 15 000 ECV 

MARKETING E COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL   
Marketing Digital 21H 01 a 15 Julho Fanny Marques 14 350ECV 

 Comunicação Institucional 16H 19 a 28 Abril José Morais da Silva 15 250 ECV 

GESTÃO Gestão de Recursos Humanos- Avaliação De 

Desempenho 

16 H 
08 a 17 Novembro  Amina Can 12 000 ECV 

CONTABILIDADE E 

FINANÇAS 

Analise Financeira  18H 17 a 28 Maio  Paulo Nunes 
12 650 ECV 

 

                                                           
1 São considerados no mínimo 12 formandos  
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3. PLANO DE FORMAÇÃO INTER PRESENCIAL 

 

ÁREAS CURSOS CARGA 

HORÁRIA 

DATAS DE REALIZAÇÃO FORMADOR  PREÇO P/ 

PESSOA 2 

COMPORTAMENTAL E 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Técnicas Comunicação e Atendimento ao 

Público 

20H 21 a 25 Junho Daniel Medina 15 500 ECV 

 Microsoft Excel – Nível I 20H 22 a 26 Fevereiro Celestino Barros 16 000 ECV 

INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS Microsoft Project na Gestão De Projetos 21H 15 a 19 Março Marcos Graça 16 000 ECV 

 
Microsoft Excel – Nível II 20H 03 a 07 Maio Celestino Barros 16 000 ECV 

 Microsoft Excel – Nível III 20H 20 a 24 Setembro Marcos Graça 16 750 ECV 

CONTABILIDADE E FINANÇAS Auditoria e Controlo Interno 21H 22 a 26 Novembro  Cipriano Carvalho 15 500 ECV 

VENDAS E NEGOCIAÇÃO 
Técnicas de Negociação e Vendas 

20H 05 a 09 de Abril Dunia Duarte 15 500 ECV 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
Estratégia de Internacionalização 

16H 04 a 13 Outubro Franklin Chagas 17 850 ECV 

FORMAÇÃO PARA FORMADORES 
Formação Pedagógica Inicial De Formadores 

100H 01 a 30 Setembro  Daniel Medina 66 000 ECV 

 

 

 

                                                           
2 São considerados no mínimo 12 formandos  
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4. CRONOGRAMA GERAL PARA O ANO DE 2021 
                                       

 S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D  
                                                   

Janeiro         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
                                                   

Fevereiro     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28           
                                                   

Março     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
                                                   

Abril        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
                                                   

Maio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
                                                   

Junho      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        

                                                   

Julho        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
                                                   

Agosto   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         
                                                   

Setembro       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
                                                   

Outubro         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
                                                   

Novembro     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30         
                                                   

Dezembro       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
                                                   

 

Formação Online; 

Formação Presencial;
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Apresentação da Mundi Consulting  
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5. APRESENTAÇÃO MUNDI CONSULTING 

A Mundi Consulting é um grupo privado de consultoria português que, desde 1988, presta serviços nas áreas 

da Gestão, Estratégia, Desenvolvimento Económico, Desenvolvimento de Recursos Humanos e Formação, 

para clientes diversos, empresas, ministérios, administração local, instituições públicas, associações 

empresariais e organizações não-governamentais (ONG). 

Ao longo de 31 anos de atividade, a Mundi Consulting reúne uma vasta experiência de trabalho em projetos 

de formação (intra e inter) para a esfera pública e privada a nível nacional e internacional. Por outro lado 

dispomos de um vasto Knowledge em projetos de desenvolvimento estratégico e organizacional, concepção 

e implementação de projetos visando a Reforma de Estado, iniciativas de capacitação e desenvolvimento de 

recursos humanos, que permitiram consolidar metodologias e instrumentos técnicos.  

Sediado em Lisboa, o grupo desenvolve as suas atividades maioritariamente nos países de língua portuguesa, 

incluindo Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e apoiado pelas suas delegações, 

sucursais e empresas que detém na Praia (Cabo Verde),Maputo (Moçambique), Brasília (Brasil). 

A Certificação como Entidade Formadora pela Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, a 

Certificação na Qualidade segundo a Norma ISO 9001:20015 pela EIC, conferem à Mundi Consulting, o 

reconhecimento formal e institucional, que se evidencia na Excelência e na Qualidade dos Serviços que presta 

nos países onde atua. 
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5.1. MUNDI CONSULTING CABO VERDE 

As PESSOAS são cada vez mais um factor crítico de sucesso para a performance dos processos organizacionais.  

Por isso, apostar no desenvolvimento estratégico das pessoas, tornou-se um imperativo para todos aqueles 

que reconhecem o capital humano como o único recurso organizacional verdadeiramente diferenciador para 

a criação de valor na economia da atualidade.  

No contexto atual de mudanças aceleradas, impõe-se que as Organizações adoptem estratégias inovadoras 

de Gestão e Organização, de forma a competirem nos mercados globais. 

A Mundi Consulting Cabo Verde tem feito uma aposta séria e coerente no mercado cabo-verdiano, onde 

desde 2004 tem vindo a lançar sistematicamente, ofertas de formação por catálogo, que permitem às 

organizações terem acesso a novas áreas de qualificação, atualização e aperfeiçoamento de competências 

para os seus colaboradores, seja no domínio da gestão, seja no domínio técnico ou comportamental. Neste 

sentido, propomos ações inovadoras nas áreas de gestão e engenharia de processos de forma a assegurar o 

aperfeiçoamento de competências chaves para o sucesso das Organizações.  

No domínio da Formação, a Mundi Consulting Cabo Verde privilegia uma abordagem diferenciada, baseada 

na metodologia do ciclo formativo, onde a formação é desenvolvida enquanto processo, exigindo novas 

formas de análise e avaliação, novos métodos de controlo e dinamização, pedagogias diferenciadas que 

permitam dar resposta às necessidades das organizações e dos seus públicos. 

Em Cabo Verde, a Mundi Consulting já formou mais de 3600 colaboradores de várias organizações, e 

provenientes das várias ilhas do arquipélago. Em simultâneo, foram realizadas diversas ações formativas “à 

medida das necessidades dos clientes”, designada na gíria formativa por formação – intra, procurando sempre 

a manutenção de princípios essenciais que passam pela qualidade, inovação nos métodos e focalização nos 

resultados.  
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5.2. PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS EM CABO VERDE 

Atualmente, em Cabo Verde a Mundi Consulting conta com uma significativa carteira de clientes entre os 

quais se destacam como principais: 

Clientes 

 TECNICIL INDÚSTRIA, S.A. 

 MCA - Millennium Challenge Account 

 SDTIBM - Sociedade de Desenvolvimento 

Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio 

 ARE - Agência de Regulação Económica 

 ARFA - Agência de Regulação e Supervisão dos 

Produtos Farmacêuticos e Alimentares 

 ANAC – Agência Nacional de Comunicações 

 AAC – Agência de Aviação Civil 

 Banco de Cabo Verde 

 Câmara Municipal do Sal 

 CCV – Correios de Cabo Verde 

 Electra, Empresa de Electricidade e Água, S.A.R.L 

 Emprofac - Empresa Nacional de Produtos 

Farmacêuticos SARL 

 Grupo Oásis Atlântico 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional 

de Cabo Verde 

 IFH – Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. 

 Inpharma 

 IGQPI 

 Biolab 

 Clinitur 

 LAC 

 Labojovem 

 Cavibel 

 ARAP 

 Câmara de Comércio do Barlavento 

 Inforpress 

 Bento SA 

 LAVAKI 

 ERIS 

 Construções Barreto 

 CNAP 

 

 LUX – Development - Agência 

Luxemburguesa de Cooperação ao 

Desenvolvimento  

 Ministério dos Assuntos Parlamentares e 

Presidência do Conselho de Ministros e do 

Desporto 

  Ministério da Educação e Ministra da 

Família e Inclusão Social 

 Ministério da Justiça e do Trabalho  

 Ministério das Finanças 

 Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Comunidades e da Defesa 

 Ministério da Economia e Emprego  

 Moave – Moagem de Cabo Verde 

 RTC – Radiotelevisão Cabo-verdiana 

 TACV -Transportes Aéreos de Cabo Verde 

 UCP – Unidade de Coordenação de 

Projectos 

 Cruz Vermelha de Cabo Verde 

 CNE - Comissão Nacional de Eleições 

 ASA – Aeroportos e Segurança Aérea 

 INE - Instituto Nacional Estatística 

 Cabo Verde Investimentos 

 Unido  

 Enacol 

 INPS – Instituto Nacional de Providencia 

Social 

 Casa do Cidadão 

 Conduril Sucursal de Cabo Verde 

 AMP – Agência Marítima e Portuária Cabo 

Verde 

 UGPE  – Unidade Gestão Projetos Especiais  
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Parceiros 

 CCB – Câmara de Comércio do Barlavento; 

 CCISS – Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento; 

 NOSI – Núcleo Operacional da Sociedade de Informações. 

 

5.3.  PRODUTOS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Ao longo da sua atividade, a Mundi Consulting tem vindo a dedicar-se à formação profissional e ao 

desenvolvimento estratégico dos recursos humanos. 

Neste âmbito, e enquanto estratégia empresarial, tem privilegiado a realização de formações nas e para as 

Organizações, designadamente, através do desenvolvimento de projetos de formação inteiramente 

direcionados às necessidades dos seus clientes. 

A Mundi Consulting oferece aos seus clientes serviços diversificados em várias áreas, entre os quais, os 

seguintes: 

Na área do Desenvolvimento dos Recursos Humanos 

 Estudos de Diagnóstico e Análise do Clima Organizacional 

 Reorganização Funcional e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 Elaboração de Instrumentos de Gestão de Recursos Humanos: 

 Acolhimento 

 Manual de Funções 

 Sistemas de Análise e Qualificação de Funções 

 Avaliação de Desempenho 

 Gestão de Carreiras 

 Grelha Salarial 

 Estudos sobre Condições de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (SHST) 

 Recrutamento e Seleção de Quadros 

Na área da Formação Profissional 

 Formação-Ação  

 Diagnóstico de Necessidades de Formação  
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 Elaboração, Implementação e Avaliação de Planos de Formação  

 Estudos de Avaliação da Formação 

 Realização de Formação em Team Building com recurso à metodologia Outdoor 

 Formação Inter Empresas 

 Formação Intra Empresas 

 Seminários 

 Workshops 

 

5.4.  METODOLOGIA DE FORMAÇÃO INTER EMPRESAS DA MUNDI CONSULTING 

No âmbito de um Plano de Formação Inter Empresas a Mundi Consulting: 

 Concebe, planeia e organiza cada ação de formação;  

 Concebe toda a documentação de apoio às ações de formação; 

 Organiza e apoia na logística de cada ação de formação; 

 Realiza as diversas ações de formação; 

 Acompanha e avalia cada ação de formação. 

 

 Organização e Logística das Ações de Formação: 

Cada ação de formação é cuidadosamente preparada pela equipa da Mundi Consulting, através da recolha 

de informações sobre as expectativas dos formandos para assim poder elaborar toda a documentação final 

como planos de sessão, conteúdos programáticos e documentação de apoio (ex.: manual de formação; 

PowerPoint; exercícios; etc.). 

Cada ação de formação conta com uma metodologia de acompanhamento diário que passa pela realização 

de um Dossier Técnico Pedagógico, que permite sistematizar as informações da formação, em termos de 

presenças diárias, registos de sumários, ocorrências, documentação utilizada, avaliação efectuada, etc. 

Todas as ações de formação serão acompanhadas por um elemento da equipa da Mundi Consulting, com o 

intuito de acompanhar o andamento das ações bem como de assegurar a qualidade das mesmas. 

As salas e equipamentos necessários para cada formação serão previamente identificados e verificados in 

loco, de forma a garantir a disponibilidade dos mesmos. 
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No início de cada ação de formação será entregue a cada formando uma pasta contendo a documentação de 

apoio, uma caneta, e outros materiais necessários à formação como por exemplo um cd, pendrive ou outros. 

 

 Avaliação e Certificação dos Cursos: 

A avaliação da formação será feita a 3 níveis: (i) Avaliação da Formação; (ii) Avaliação do Formando e (iii) 

Avaliação da Entidade Formadora. 

Relativamente à Avaliação do Formando considera-se que um formando tem aproveitamento e que está apto 

quando a sua classificação final for igual ou superior ao nível 3, numa escala de 1 a 5 e tendo registado uma 

assiduidade mínima de 2/3 da duração total da formação. 

Será emitido um Certificado de Formação Profissional para cada formando a partir das presenças na formação 

e/ou da validação dos conhecimentos adquiridos. Em situações em que o formando não obtenha 

aproveitamento, será emitida uma Declaração de Formação Profissional comprovando apenas a sua presença 

da formação, com a inclusão de informação do total de horas frequentadas durante a formação. 

6. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO INTER 

No contexto atual de mudanças aceleradas e devido a pandemia COVID-19, impõe-se que as Organizações 

adoptem estratégias inovadoras de Gestão e Organização, de forma a competirem nos mercados cada vez 

mais globais e minimizarem os impactos causados por essa crise causada pelo vírus. 

As pessoas são cada vez mais um factor crítico de sucesso da performance dos processos organizacionais. 

Apostar no seu desenvolvimento estratégico, abordá-las e colocá-las ao serviço do desenvolvimento das 

organizações tornou-se um imperativo para todos aqueles que sabem que o Capital Humano é o único recurso 

organizacional verdadeiramente diferenciador na criação de valor na economia da atualidade. 

Reconhecendo a importância que o Capital Humano representa para as organizações, a Mundi Consulting 

trabalha com formadores e consultores que acrescentem valor aos participantes. Atualmente dispõe na sua 

rede mais de 1500 consultores/formadores, devidamente certificados pelas entidades competentes, que 

trabalham em diversas áreas de atuação e com experiência consolidada nos mercados PALOP. 

Assim sendo, no domínio da formação a Mundi Consulting privilegia uma abordagem diferenciada, baseada 

na metodologia do Ciclo Formativo. 
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A formação terá necessariamente que se desenvolver enquanto processo, exigindo novas formas de análise 

e avaliação, novos métodos de controlo de dinamização, novos métodos de ensino utilizando plataformas de 

formação, pedagogias diferenciadas e que respondam às necessidades cada vez mais orientadas das 

organizações e dos seus públicos. 

Desta forma o Plano de Formação da Mundi Consulting coloca à disposição das organizações: 

 Seminários e Workshops em várias áreas, com o intuito de sensibilizar os participantes para temas 

pertinentes e estratégicos para as organizações;  

 Ações de Formação Certificado profissional em áreas de atualização e aperfeiçoamento de 

competências nos domínios da gestão, técnicos e comportamentais. 

Propomos novos desafios que se prendem com o lançamento de novas formas de gestão e de engenharia de 

processos nas organizações, de forma a desenvolver e aperfeiçoar as competências "chave" das organizações, 

propondo ações de melhoria da qualidade e do desempenho geral das Pessoas e das Organizações a que 

pertencem.  

6.1-PLANO DE FORMAÇÃO E O CONTEXTO DO COVID-19 

Os efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infetadas mas sim, 

são visíveis nos países, nas organizações, nas empresas e nos negócios.  

Uma das medidas para reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus entre a população, foi a 

suspensão temporária das atividades presenciais. 

Para fazer face a esta decisão, foi necessário suspender num primeiro momento a realização das ações de 

formações presenciais ultimada em Março, no âmbito do plano de formação 2020 previstas para o primeiro 

semestre, seguindo a recomendação de isolamento para conter a propagação do vírus.  

Perante esse contexto, a Mundi Consulting, viu uma oportunidade de inovar no que tange a realização do 

plano de formação utilizando os meios e tecnologias digitais para a substituição temporária das ações de 

formação presenciais, introduzir novos cursos adaptando-os a modalidade de formação e-learning. 

Para o primeiro semestre deste ano, optou-se por essa modalidade mas não descartamos a realização de 

ações de formação presenciais que deverão ser retomadas com o controlo da propagação do vírus e, mais 

tarde, com a descoberta da vacina. As ações presenciais foram reprogramadas para o segundo semestre, 

principalmente as formações ligadas ao TIC, que necessitam de uma interação mais ativa entre o formador e 

o formando. 
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A Mundi Consulting desenvolveu um plano de formação online, disponibilizando uma ampla variedade de 

conteúdos de diversas áreas possibilitando aos nossos clientes, empresas e ao público em geral ter acesso ao 

conhecimento de forma segura e assim contribuir para o aperfeiçoamento profissional, aproveitando até o 

fato de grande parte da população estar em regime de teletrabalho. 

Utilizando a plataforma Zoom criamos cursos para serem acedidos exclusivamente na modalidade e-Learning. 

Trata-se de uma plataforma multi-dispositivo, que se adapta a todos os dispositivos, podendo ser acedida no 

computador, tablet ou smartphone a qualquer hora e em qualquer lugar. 

O sucesso dessa nova modalidade de formação, vai permitir a Mundi Consulting diversificar as suas ações de 

formação realizadas, alcançar novos participantes que não sejam apenas os nacionais e assim contribuir para 

o desenvolvimento dessa área de negócios da Organização. 

6.2-FORMAÇÃO ONLINE  

Os registos mais remotos de uma experiência e-Learning são de um curso por correspondência em 1728. Com 

o passar dos anos aconteceram muitas mudanças tecnológicas. Se no começo da história do e-Learning o foco 

estava nos cursos profissionalizantes, hoje essa modalidade está completamente banalizada e disponível para 

todos os níveis de escolaridade, desde o ensino básico até pós-graduação. 

Com a internet e as novas tecnologias, as instituições de ensino superior e de formação profissional, 

começaram a inovar nos sistemas de ensino e formação profissional, criando uma nova forma para a 

transmissão de conhecimento e, com a reforma o ensino a distância, tornou-se uma das modalidades mais 

utilizadas. 

6.2.1-VANTAGEM FORMAÇÃO ONLINE 

São inúmeras as vantagens da formação online e a principal, provavelmente, é a flexibilidade de horário que 

permite ao aluno conciliar o estudo com a rotina. Outro ponto positivo é que essa modalidade é reconhecida 

pelo mercado de trabalho e não há desvalorização perante os cursos presenciais. Dessa forma, a formação 

online tornou-se uma excelente alternativa para quem procura iniciar uma percurso ou desenvolver-se 

profissionalmente. 

Podemos destacar as seguintes vantagem: 
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1. Flexibilidade 

Um dos principais fatores que fazem com que jovens e adultos procurem a formação online é a 

versatilidade para estudar no momento (se a formação for assíncrona) e no local que for mais oportuno. 

Assim, é possível conciliar o trabalho com o estudo. Ela também se apresenta vantajosa para quem tem 

que percorrer distâncias significativas para chegar a universidade ou até mesmo as pessoas que vivem 

noutros países. Possibilitando assim pessoas a ter acesso a um ensino de qualidade sem precisar de 

deslocação. 

2. Custo reduzido 

Um dos motivos para o aumento da procura pela formação online é pelo custo reduzido em consideração 

ao ensino presencial. Embora seja necessário considerar os gastos com internet e com um computador 

para acesso ao conteúdo online, a formação apresenta um bom custo-benefício. Além de o valor da 

mensalidade ser menor, quem estuda em casa, por exemplo, não tem gastos com transporte e 

alimentação. 

3. Variedade de cursos no ensino a distância 

Mais uma das vantagens das formações Online é a variedade de cursos disponíveis. Como o aumento de 

cursos utilizando essa modalidade, muitas instituições e empresas expandiram a oferta de cursos e ações 

de formação. Hoje é possível realizar formação Online de bacharelato e licenciatura em diversas áreas 

tais como Gestão, Marketing, Contabilidade, Engenharia, entre outras. 

4. Diploma reconhecido 

As ações de formação online são reconhecidas. Por esse motivo, não há diferença entre os diplomas de 

quem faz um curso presencial ou a distância. 

Os formandos dessa modalidade podem utilizar o diploma no processo de contratação, para processos 

de recrutamento, para matrícula em pós-graduação, entre outras situações.  

6.2.2-PLATAFORMA ZOOM  

A plataforma Zoom "unifica a videoconferência na nuvem, reuniões on-line simples, mensagens de grupo, 

e uma solução de sala de conferências numa plataforma fácil de usar. A solução Zoom oferece o melhor 

vídeo, áudio e experiência de compartilha de ecrã sem fios em Windows, Mac, Linux, iOS, Android, 

Blackberry, Salas Zoom e salas com sistemas H.323/SIP". 
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     Sobre o Colibri  

O Colibri é um serviço de colaboração Web que disponibiliza um ambiente propício para a realização de 

aulas e reuniões à distância. A plataforma é um ponto central de colaboração que permite realizar sessões 

de videoconferência com participantes de múltiplas instituições. 

Conta pro/licensed:  

 Permite realizar reuniões com mais de 40 minutos e um máximo de 300 participantes por sessão. 
(disponíveis para contas staff ou faculty); 

 Possibilidade de gravação na cloud; 
 Polls: 
 Ligação a terminais de videoconferência (H.323); 

 Breakout rooms; 

A plataforma é utilizada por diversas universidades mundialmente conhecidas como MountHolyoke, 

Information School (iSchool) at the University of Washington, Universidade de San Francisco, Western Sydney 

University, Columbia Business School, The University of Arizona Achieves, Drexel University, Stanford 

Continuing Studies, Texas A&M,  Queen of All Saints Academy , California State Parks, entre outros. 
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6.3. ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO ONLINE 

Cada ação de formação Online será desenhada pela equipa da Mundi Consulting, através da recolha de 

informações no mercado. Será igualmente apurado os participantes com experiencia em formações Online 

para assim poder elaborar a documentação final como planos de sessão, conteúdos programáticos e 

documentação de apoio (ex.: manual de formação; exercícios; etc.). 

Após o desenvolvimento de toda a logística de funcionamento do plano de formação Online é necessário criar 

a ficha de inscrições através do nosso Website: www.mundiconsulting.net, onde os nossos clientes e 

interessados poderão colocar todos os seus dados sendo que posteriormente será enviado para o seu email 

a confirmação da mesma.  

Aos formandos será solicitado o preenchimento da “Ficha de Inscrição” com todas as informações para 

emissão do certificado.  

Para essas ações será utilizada um Dossier Técnico Pedagógico, especialmente desenvolvido e adaptado a 

esse tipo de formação, que permite sistematizar as informações da formação, em termos de participação 

diária, registos de sumários, ocorrências, documentação utilizada, avaliação efectuada, etc. 

Todas as ações de formação serão acompanhadas por um elemento da equipa da Mundi Consulting, além da 

coordenação pedagógica, que irá apoiar e assegurar o atendimento necessário para responder a qualquer 

solicitação ao nível logístico/administrativo. 

Assegurar que os participantes dispõem de todos os meios e informação necessária para aceder à plataforma 

enviando oportunamente por email todas as instruções aos participantes. 

Será igualmente desenvolvido um vídeo explicativo da plataforma de formação à distância para uma melhor 

compreensão do seu funcionamento.  

Cada ação de formação conta com as suas condições de funcionamento nomeadamente horário, data e local 

de realização indicadas no Programa do Curso e disponibilizadas atempadamente, através dos meios de 

divulgação. 

No início de cada ação de formação será enviado a cada formando a documentação de apoio, os programas, 

metodologias e processos de formação definidos. 

http://www.mundiconsulting.net/
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 Monotorização das Ações de Formação: 

A monotorização será feita pela aplicação de pequenos questionários diários com vista a promover um maior 

empenho e engajamento dos formandos na participação mais ativa. Será enviados por email o link de acesso 

aos questionários que terá ser completos na sua totalidade até ao final do curso. 

 Avaliação e Certificação dos Cursos: 

A avaliação da formação será feita a 2 níveis: (i) Avaliação da Formação e (ii) Avaliação do Formando. 

Relativamente à Avaliação do Formando considera-se que um formando tem aproveitamento e que está apto 

quando a sua classificação final dos questionários enviados for igual ou superior a 60% de respostas corretas, 

com a realização de 100% das atividades da componente bLearning (módulos e respetivas avaliações). 

Em situações em que o formando não obtenha aproveitamento, será emitida uma Declaração de Formação 

Profissional comprovando apenas a sua presença da formação. 

 

CERTIFICAÇÕES 

As certificações que detemos a nível internacional são uma confirmação, por parte de entidades de referência, 

das nossas capacidades em domínios específicos. São, por isso, também, uma garantia junto dos nossos 

clientes e parceiros, que gerimos e executamos as nossas atividades de acordo com as melhores práticas. 

  Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma  

NP EN ISO 9001:2015. 

Entidade formadora pela DGERT  – Direcção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, de Portugal, em vinte e 

quatro áreas de educação e Formação. 

PME Líder 2020  – Somos reconhecidas em Portugal, pelo 

IAPMEI em parceria com o Turismo de Portugal, as Sociedades 

de Garantia Mútua e os principais bancos a operar em 

Portugal, como uma consultora com desempenho superior, 

correspondendo a um certificado de reputação e de qualidade 

na relação com o mercado. 

Alvará de Acreditação de Entidade Formadora do Ministério 

da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos, de Cabo Verde. 

Autorizada para o exercício de atividades de Formação Profissional em 20 áreas de formação distintas por 

alvará do INEFP - Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional de Moçambique  

 



 
                                  

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A NOSSA EQUIPA  
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Nome        Formação Académica Função Experiência Similar 

Amina Can Mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos 

Licenciatura em Sociologia 

Formadora Certificada 

Coordenação Geral do Projeto e da 

Equipa; 

Articulação com a Equipa de projeto; 

Formadora do Curso Gestão Recursos 

Humanos   

Coordenadora de Projetos e programas de formação de grande dimensão 

Em Portugal trabalha anualmente com mais de 200 empresas na área da 

Formação Ação. 

É consultora e formadora de projetos de GRH, Formação e capacitação em 

Portugal, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau. 

Em Cabo Verde trabalhou com várias entidades: AAC; MOAVE; INE; PwC; MCA; 

Lux-Dev; ARE; SDTIBM; ARFA; ANAC; Ministério da Educação de CV; ICIEG; IFH, 

ELECTRA, Correios de Cabo Verde, Cabo Verde Broadcast, BCV, Ministério da 

Justiça de Cabo Verde; Ministério da Reforma do Estado e Administração 

Pública de Cabo Verde. Direção Geral de Estudos de Administração Interna; 

ETECTRA; Ministério da Educação de CV, PROMEF/IEFP. 

 

Isabel 

Lourenço 

Pós-Graduada em 

Desenvolvimento, 

Diversidades locais e Desafios 

Mundiais  

Licenciatura em Psicologia 

Formador dos Curso Ferramentas de 

Liderança para Lider Coach  

Psicóloga e Coach, International Certified Coach pela ICC, International 

Coaching Community, especialista em Comportamento Organizacional, 

Consultora, Formadora desde 1991, em empresas multinacionais e 

internacionais. Tem experiencia na concepção, preparação e formação de 

vários cursos, como Vendas e Negociação, Técnicas de Negociação”, 

Inteligência Emocional e Liderança e Gestão de Equipas, Liderança”, “Gestão 

do Tempo”, “Técnicas de Apresentação”, “Dinâmica Comercial” e “Gestão de 

Equipas de Elevado Desempenho” em Portugal e em África- PALOP. 

 

Paulo Nunes Licenciado em Economia  

Formador Certificado pelo 

I.E.F.P.  

e pelo Programa FOCO. 

Formador do curso Analise Financeira  Gerente e Diretor Geral da PCNUNES, empresa que desenvolve atividades de 

outsourcing, nomeadamente de consultoria financeira e estratégica, 

elaboração de estudos de mercado e de viabilidade económica e financeira e 

prestação de serviços de controlo financeiro de projetos de formação 

cofinanciada. As funções desempenhadas são, não apenas a Direção Geral da 

empresa, como também a liderança e participação nas tarefas de consultoria 

de gestão e estudos de mercado. 
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Franklin 

Chagas 

 

Mestre em Gestão Empresarial 

Pós-graduação em Comércio 

Internacional 

Licenciatura em Economia.  

 

Formador dos Curso Estratégia de 

Internacionalização  

 

Sócio Gerente da MundiServiços, Lda., Responsável pela Gestão Geral e Produção 

bem como pelo processo de internacionalização da MundiServiços para o Brasil, 

Cabo Verde, Moçambique, Angola, França e República Checa. É Coordenador da 

MundiServiços em Cabo Verde e Sócio Gerente da MundiServiços Consulting 

Moçambique. É ainda Presidente do Conselho de Administração da MundiServiços 

Consulting Internacional, SA. 

Sócio Gerente de outras empresas tais como: Euroventil, Confiquatro, Temática e 

DFM Portugal. 

Formador/ Consultor, especialista na área da gestão estratégica, Projetos de 

Reengenharia de Planeamento e Organização, Financeira, entre outras. 

 

Marcos 
Graça  

Mestrado em Engenharia 

Electrónica e 

Telecomunicações 

Pós-graduado em Gestão 

Educativa  

Licenciado em Ensino de 

Informática  

Formador dos Curso Excel Avançado e 

MS Project 

Já lecionou em diversas universidades do país como a Universidade Jean Piaget, 

Universidade Cabo Verde, Instituto de Ciências Económico e Empresariais, 

Universidade de Santiago disciplinas como Introdução a Informática, Web 

Marketing e Comércio Eletrónico, Empreendedorismo, Base de Dados II, 

Tecnologias Web, Laboratório de Aplicações Web e Sistema de Informação de 

Marketing. 

 

Daniel 
Medina 

Doutor em Ciências Políticas 

Mestre em Linguística 

Licenciatura em Comunicação 

Social  

Pós-Graduado em Direito da 

Comunicação  

Formador Certificado 

Formador dos Curso Comunicação e 

Formadores  

Docente em várias Universidades Portuguesas e Cabo-verdianas como 

Universidade de Cabo Verde, Instituto Superior De Ciências Juridicas E Sociais, 

Iscee, Universidade Sénior De Espinho, Escola Superior De Educação Jean Piaget 

(Portugal), Instituto Politécnico do Porto entre outros. Formador da Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores e Formação de Multiplicadores de Formadores 

para o IEFP. Foi Coordenador de vários cursos entre Orientação de dezenas de 

teses e monografias e ainda dirigiu vários órgãos de Comunicação social em 

Portugal e Cabo Verde. É autor de vários artigos científicos, livros técnicos, poesias 

e revistas de especialidade e é membro da Associação Cabo-verdiana de Escritores 

e é administrador da Associação Cabo-verdiana de Autores. 
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Fanny 
Marques 

 

Mestre em Marketing  

Licenciatura em Bi-Etápica 

Gestão de Marketing  

 

Formador do curso Marketing Digital   

 

Tem experiência profissional na área de Gestão de Atendimento e Marketing 

Digital. Já lecionou cursos na área de Técnicas de Vendas. É consultora nas áreas 

de Marketing, Gestão e Comunicação. Atualmente é sócia- Gerente na empresa 

FOCUSMARKET. 

Tem Curso Tutoria de Formação-ação pela AEP (Associação Empresarial de 

Portugal), Formação de Atualização da Metodologia do FPME pela AEP. Pós-

Graduação em Segurança e Saúde no Trabalho. Participou em diversos seminários 

e Workshops relacionados com a área da Marketing Digital, Gestão, Marketing e 

Comunicação; Marketing para PME’s; Novas abordagens à negociação; entre 

outros e formações na área de Fundos de Investimentos. 

 

Ramos Pires Doutoramento em Gestão 

Industrial 

Mestrado em Controlo e  

Garantia da Qualidade 

Licenciado em Engenharia 

Eletrotécnica  

Formador dos Curso Gestão da 

Qualidade - Norma ISO 9001:2015  

Ao nível das Qualificações Profissionais, destaque: Assessor da Qualidade pela 

E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management); Coordenador 

Internacional da FUNDIBEQ - Fundação Iberoamericana para a Gestão da 

Qualidade; Assessor, Avaliador e Formador para os níveis de excelência da EFQM. 

Foi o consultor no projeto de Certificação da MOAVE, PURÀGUA e Construções 

Metálicas de Cabo Verde (e foi o Auditor Interno na Mark Logistic) e é o Consultor 

no projeto de Certificação da SILMAC e Universal. É membro da Ordem dos 

Engenheiros, Associação Portuguesa para a Qualidade, Associação Portuguesa 

para Análise do Valor e Membro Sénior da ASQ (American Society for Quality). Já 

publicou 9 livros e/ou Manuais, 13 Manuais de Formação e mais de 100 artigos e 

intervenções em congressos, revistas e/ou conferências e Orientou 30 

Dissertações de Mestrado e Co-Orientação de Doutoramentos e Membro de 60 

júris de Dissertações de Mestrados e Provas Públicas de Mestrado, Doutoramento 

e Concursos documentais. 
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Dúnia Duarte 

 

 

Mestranda em Direção  

Comercial e Marketing  

Licenciatura em Turismo 

 

Formadora do Curso Técnicas de 

Negociação e Vendas  

 

Coordenadora de cursos em negócio /consultora comercial/ Palestrante.  

Foi Diretora Comercial da empresa produtora e distribuidora de detergentes na 

Fimaq,  Diretora Comercial Nacional Macro- Grupo Sita, Gerente e responsável 

pela delegação da empresa de venda de materiais de escritório, equipamentos 

informáticos em São Vicente Macro – Grupo Sita. Foi formadora em Técnicas de 

Vendas e cobranças, Formação em boas práticas e gestão dos armazéns, Técnicas 

de Comunicação e Técnicas de Dinamicas de grupo, Formação em Consultoria de 

vendas e Técnicas de negociação e cobranças, Formação em atendimento de 

excelência ética e postura, Formação em atendimento de excelência ética e 

postura e Formação em técnicas de negociação e cobranças 

 

Celestino 

Lopes de 

Barros 

Doutorando em Ciência e 

Tecnologias Web 

Mestre em Engenharia  

Electrónica 

Formador dos Curso Excel Básico e 

Intermédio 

Licenciado em Informática Instituto Superior de Educação. É docente na 

Universidade de Cabo Verde, Universidade Jean Piaget de Cabo-verde e no 

Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais lecionando as disciplinas 

Algoritmia e programação, Introdução a programação, Linguagem de 

programação, Base de Dados, Comercio Electrónico, Segurança e Auditoria 

Informática, Gestão de Projetos, Novas tecnologias de informação, Administração 

de Sistemas Informáticos, Desenvolvimento Avançado de Aplicações Web, 

Sistemas de informação distribuídos, informática aplicada, entre outros. 

 

José Morais 
da Silva 

 

Doutor em Ciências da 

Comunicação 

Mestre em Ciências 

Psicologia  

das Emoções 

Licenciatura em Marketing, 

Publicidade e Relações 

Públicas 

 

Formador Curso Comunicação 

Institucional  

 

Formador Certificado, Coach experiente e mentor de jovens profissionais, 

capacidade de pensar estrategicamente, e agir de forma pragmática. Tem 25 anos 

de experiência progressiva e diversificada em Desenvolvimento de Negócios. 

Experiência em gestão de equipas multidisciplinares. Forte em habilidades de 

liderança interpessoal e inteligência emocional. Como experiência profissional 

destaca-se consultor de desenvolvimento de negócios, Gerente de Projetos de E-

Learning, Gestor de conteúdos entre outros. 
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Professor da área científica de Marketing e Comunicação, com especialização em 

Marketing Digital. Ensina em Programas de Bacharelado, Mestrado e Treinamento 

Executivo. 

 

Cipriano 
Carvalho 

Mestrado em Finanças 

Pós-graduado em Auditoria 

Licenciado em Economia e 

      Gestão 

Formador Curso Auditoria e Controlo 

Interno 

Bacharelato em Contabilidade, Administrador Executivo – Empresa Correios de 

Cabo Verde, Diretor Geral de Planeamento Orçamento e Gestão do Ministério da 

Economia e Emprego. Formador Ministrou várias ações de formação específicas 

a colaboradores e chefias intermédias Docente Jean Piaget de Cabo Verde; 

Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais - ISCEE; Universidade 

de Cabo Verde - Uni-CV (ENG-Escola de Negócios e Governação); 
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Mundi Consulting 

Avenida São Vicente, Nº 4-1º Esq. 

Palmarejo - Praia 

Ilha de Santiago 

Tel.: +238 262 1446 / 970 71 37 

Email: rosana.santos@mundiconsulting.net                

Site: www.mundiconsulting.net 
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