
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA





www.insigniswest.com
www.insignisinvest.com

A Insignis West, uma empresa europeia 
com várias áreas de negócio que vão desde 
a Formação Empresarial, passando pela 
Consultoria, Investimentos e Real Estate.
Atuamos em diversos mercados e setores de 
atividade
 
MERCADOS E SETORES

A Insignis West marca presença em diversos 
mercados, nomeadamente:

•        Portugal
•        Suécia
•        Espanha
•        Angola

Em sectores tão exigentes tais como:

•        Telecomunicações
•        Banca e Seguros
•        Indústria Petrolífera e Gás
•        Água,
•        Telecomunicações
•        Agências Governamentais
•        Logística
•        Transportes
•        Portos
•        Distribuição,
•        Administração Pública
•        Saúde
•        Editoras
•        B2B 





MISSÃO
Contribuir para a melhoria do desempenho económico 
e social dos países, através da aposta continuada 
na formação, qualificação dos recursos humanos e 
desenvolvimento empresarial.

VALORES

Integridade, Confiança Responsabilidade e Tranparência.

CULTURA
Inovação e dinamismo

A adaptação à mudança é fundamental para o sucesso. 
Com dinamismo e inovação pretendemos estar sempre 
adaptados a essas mudanças e retirar delas as mais-valias 
necessárias à valorização do cliente.

Orientação para o cliente

Os clientes são a base da nossa existência.Tudo o que 
somos e o que pretendemos ser profissionalmente 
depende da confiança depositada em nós pelos nossos 
clientes.

Excelência

Porque para nós só a excelência nos satisfaz, queremos 
sempre fazer mais e melhor. Só assim poderemos 
percorrer um caminho que nos leve a superar a nós 
próprios, oferecendo ao cliente a excelência.
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Certificações
e Parcerias





FORMAÇÃO
A Insignis West é uma entidade de Formação e Consultoria 
que aposta na valorização e desenvolvimento dos recursos 
humanos e das empresas.

Desenvolvemos soluções em várias áreas, dirigidas a 
empresas, profissionais, organizações e instituições, a nível 
nacional e internacional, apostando na qualificação e reforço 
de competências profissionais, através do diagnóstico e 
identificação de necessidades de cada cliente.

De salientar que a Insignis West é uma empresa Certificada, 
assim como todos os seus formadores são Certificados e 
possuem elevada experiência profissional nas respectivas áreas 
que ministram, estando assegurada a sua qualidade ciêntifica e 
pedagógica.

A Insignis West marca presença em diversos mercados dos 
países  em áreas tão exigentes como as Telecomunicações, 
Sector Energético, Água, Agências Governamentais, Logística, 
Transportes, Portos, Distribuição, Petróleo, Gás Administração 
Pública, Saúde, Editoras e B2B.

A Insignis West  posiciona-se  como  parceira no desenvolvimento 
de sociedades mais esclarecidas e preparadas para enfrentar 
os desafios da qualificação e mobilidade, tão determinantes no 
mercado internacional.



Áreas de atividade da Formação
 
Formação Tutorial

Formação em regime de consultoria, dirigida 
a singulares ou grupos de profissionais de um 
departamento ou áreas específicas da empresa/
organização, visando uma adequada integração das 
competências entretanto adquiridas em contexto de 
formação.

A Insignis West desenvolve assim, diagnósticos de 
necessidades, acompanhados de planeamento da 
formação, enquadramento funcional e monitorização.
 
Formação One-to-one 

Numa sociedade cada vez mais competitiva 
e versátil, compreendemos as necessidades 
formativas de cada profissional e das empresas e 
instituições. Trabalhamos no sentido de encontrar a 
melhor solução para a empresa e para o colaborador, 
oferecendo assim a possibilidade de desenvolvermos 
cursos feitos à medida a nível de horários e conteúdos 
programáticos.

O nosso objectivo é propocionar a cada cliente a 
maior rentabilidade, eficácia e eficiência em cada 
acção de formação ministrada pela Insignis West.

Seminários avançados e workshops temáticos 

Existe hoje uma vontade por parte da sociedade 
activa em procurar novos conhecimentos, mas muitas 
vezes as oportunidades e a agenda são escassas.

A Insignis West, pensando nestes profissionais 
e numa lógica de“brainstorming”, desenvolve 
Seminários Avançados e Workshops Temáticos.



Team Building

A Insignis West aposta em programas feitos à medida 
de cada cliente e ajustado aos seus objectivos.

Tal como nos restantes métodos de formação 
desenvolvidos pela Insignis West, a formação Team 
Building desenvolve programas únicos e particulares 
para cada cliente.

Com uma forte componente pedagógica, os nossos 
programas aplicam metodologias que permitem 
gerar índices de confiança essenciais para que os 
colaboradores consigam lidar com os processos de 
mudança, criando forte espírito de equipa e coesão.

Academia de Liderança

Os desafios diários com que se deparam todos 
os dias as empresas e organizações requerem 
uma preparação dos quadros e dos gestores 
que vai muito além das competências técnicas 
e que têm, obviamente, uma importância muito 
relevante e com forte impacto nos resultados. 

A  Insignis West  aposta fortemente na área de liderança 
e no desenvolvimento das várias competências que 
lhe estão associadas, tendo criado uma academia 
onde se desenvolve e aplica o tema da Liderança 
numa vertente técnica e comportamental.

 Formação à medida

Compreendemos a Formação como um todo, 
estamos preparados para responder a vários níveis da 
consultoria da formação, nomeadamente: Diagnóstico 
das necessidades de Formação nas Empresas e 

Instituições, Desenvolvimento do Plano Estratégico 
para Formação, Organização e Implementação do 
Plano e ROI de Formação.

Áreas de Formação
 
A Educação e a Formação são pilares fundamentais 
das sociedades modernas e competitivas, e assumem 
prioridade em contextos marcados por fortes 
mudanças sociais e pela instabilidade dos mercados 
à escala global.

 

A Insignis West acredita que contribuirá para uma 
sociedade mais informada, mais qualificada, mais 
preparada e mais competitiva, de modo a melhor 
enfrentar os novos desafios deste século XXI. 

| Liderança

| Gestão 

| Comportamental 

| Finanças e Fiscalidade

| Comunicação e Informação

| Marketing 

| Vendas

| Qualidade Auditoria e Segurança

| Recursos Humanos

| Secretariado





CONSULTORIA
Através de uma equipa de profissionais altamente qualificados 
com uma vasta experiência internacional em várias áreas, 
oferecemos consultoria nas areas de desenvolvimento e 
implementação de estratégias de Gestão, Finanças, Marketing 
e Tecnologias de Informação.
 
A conjugação destas áreas permite optimizar a eficácia e 
eficiência das organizações potenciando maximo alcance de 
resultados.
 
ÁREAS

Recursos Humanos e Formação 

•        Formação e desenvolvimento organizacional
•        Processo de diagnóstico das necessidades de formação
•        Planeamento da formação
•        Qualidade da formação – Avaliação
•        Motivação e recompensas

Gestão e Finanças

•        Business Plan/Plano de Negócios
•        Análise Económica e Financeira de Projectos
•        Planeamento Estratégico
•        Consultoria Financeira

Marketing e Comunicação

•        Comunicação e Marketing Institucional
•        Gestão e Planeamento de Marketing Editorial
•        Assessoria de Imprensa
•        Relações Publicas
•        Identidade Corporativa
•        Design Gráfico
•        Impressão Digital e Offset
 

Tecnologias de Informação e Cibersegurança

•        Desenvolvimento de Software à medida
•        Workflow e Digitalização de Processos
•        Diagnóstico de Cibersegurança
•        Consultoria em Gestão de Projectos
•        Consultoria em Gestão de Processos para SI
 
Parcerias e Suporte Técnico: TierOne e Adamantware

A Insignis West marca presença em diversos mercados dos países  em 
áreas tão exigentes como as Telecomunicações, Sector Energético, Água, 
Agências Governamentais, Logística, Transportes, Portos, Distribuição, 
Petróleo, Gás Administração Pública, Saúde, Editoras e B2B.

A Insignis West posiciona-se como parceira no desenvolvimento de 
sociedades mais esclarecidas e preparadas para enfrentar os desafios da 
qualificação e mobilidade, tão determinantes no mercado internacional.



Certificações
e Parcerias



CERTIFICAÇÕES
DGERT – Certificação – 2652/2016

IMPCI – Certificação Licença AMI N.º 17423

OCC – Ordem dos Contabilistas – Certificação de Entidade 
Formadora

PARCERIAS
TierOne Consulting 

Shield Seguros 

Adamantware 

Alencastre Net 

Porto de Lisboa  

BCMJJ - International



www.insigniswest.com
www.insignisinvest.com

(+351) 914 401 800  | (+351) 211 392 068   | (+46) 31 799 55 37
Escritório: Alameda Roentgen, n.º 4-A - Escr. 6 • 1600-759 Lisboa

E-mail: info@insigniswest.com


