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that changes 
your business



Inventário de 
Emissões de Gases 
de Efeito de Estufa

Serviços

Ter um Inventário de Emissões de Gases de 
Efeito de Estufa é um indicador vital para 
entender e combater a crise climática, a 
pegada de carbono mede emissões diretas   
e indiretas de Gases de Efeito de Estufa, sendo 
uma ferramenta crucial para identificar 
oportunidades de melhoria.



Risk Advisory

Serviços

A gestão risco é uma das mais importantes 
vantagens competitivas para as organizações. 

Ao fazerem uma gestão de risco, as 
organizações potenciam valor e segurança para 
os seus clientes e demais stakeholders.  

A Altiven ajuda as organizações a identificar        
e quantificar riscos, para que as organizações 
possam tomar decisões conscientes, 
minimizando assim o risco das opções tomadas 
e aumentando a performance da sua atividade.



Consultoria de Gestão

Cada empresa é única e por esse motivo cada 
empresa tem desafios próprios.  

É com esse pressuposto que a Altiven encara        
a Consultoria de Gestão, desenvolvendo soluções 
à medida com recurso a ferramentas globais. 

Ponto chave: Personalizar a solução a cada 
empresa com recurso a ferramentas globais.

Serviços



Formação

Num mundo que gira cada vez mais rápido,      
é fundamental garantir que as organizações 
respondem eficazmente às expectativas dos 
stakeholders. 

A Altiven treina os profissionais das 
organizações para que estes tenham um 
desempenho adequado às exigências             
de hoje, preparando-os para as exigência   de 
amanhã.

Serviços



Gestão de Projetos

Num mundo cada vez mais Global e competitivo, 
a eficiência e eficácia da Gestão são fatores 
fundamentais para o sucesso das Organizações. 

A Gestão de Projetos assume portanto um papel 
crucial na melhoria da competitividade das 
empresas, por via da eficiência e eficácia, uma 
vez que uma abordagem profissional ao tema 
permite aumentos de eficiência e 
consequentemente reduções de custos afetos 
aos projectos.

Serviços



Consultoria Logística
Hoje mais do que nunca é fundamental ter as cadeias de valor 
integradas num mundo global.  

Desafios como as alterações climáticas, redução de custos ou crises 
de saúde pública, têm levado as empresas a redesenhar os seus 
processos logísticos a montante, a jusante e internamente.  

Antes de implementar qualquer alteração na área logística, é 
fundamental compreender os impactos que as alterações irão 
causar. Só assim é possível capitalizar as oportunidades de melhoria. 

A Altiven Consulting desenha e implementa soluções customizadas 
às necessidades de cada cliente.  

Desta forma é possível poupar tempo e custos no decorrer do 
projeto, bem como mitigar necessidades de alterações posteriores à 
conclusão do projeto.

Serviços
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Não existe sustentabilidade financeira sem sustentabilidade ambiental. 
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