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PREVIUM – CONSULTORIA, LDA.  

 

– sedeada em Mortágua (dist. Viseu), constituída a 12/Outubro/2001, dedica-

se a “serviços de consultoria à gestão de empresas, especialmente nas áreas económica e financeira" 

– possui nos seus quadros profissionais experientes e especializados nas áreas económica, financeira, contabilístico-

fiscal, segurança no trabalho e alimentar, formação profissional 

– detém parcerias especializadas externas nas áreas da Qualidade, Gestão Industrial, Gestão de Recursos Humanos, 

Avaliação Psico-sociológica, Estratégia e Acção Comercial, entre outras 

– assume-se parceira activa de agentes empresariais, associativos e públicos no desenvolvimento de soluções que 

promovam a produtividade dos recursos, a rendibilidade das operações, a eficiência da organização  

– entidade certificada para a formação pela DGERT 

– entidade acreditada para a prestação de serviços de projetos simplificados – Vales PT2020 

– Gerente e Coordenador:  Carlos Alberto Félix de Araújo   

 

– Contactos:   

  

Previum - Consultoria, Lda. 

Ninho de Empresas, Rua da Gandarada , nº 39 – 3450-133 Mortágua 

NIPC 505819678, matriculada na Conservatória de Mortágua 

Tel. 231927034   -    tlm 928090626 

geral@previum.pt    -     www.previum.pt 
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 estudos de viabilidade de investimentos 

 definição e estudo de modelos e planos de negócio 

 estudos e análises de mercado 

 candidaturas a mecanismos de apoio PDR2020,  PT2020, outros 

 gestão de contratos de incentivos e pedidos de pagamento  

 estudos para saneamento financeiro, incluindo prospecção de investidores  

 aconselhamento em matéria contabilística, jurídico-fiscal, laboral, financeira  

 análises de balanços, avaliações de quotas sociais, marcas comerciais, imóveis 

 intervenções de desenvolvimento organizacional a empresas e outras instituições 

 apoio e aconselhamento ao investimento externo 

 internacionalização de empresas, incluindo missões comerciais, acções de benchmarking e parcerias 

 processos de organização contabilística, financeira e organizacional de empresas e outras entidades 

 auditorias e consultorias em segurança no trabalho e alimentar 

 serviços de consultoria em projectos nacionais e transnacionais visando o desenvolvimento do tecido 

social, económico, empresarial e o empreendedorismo 

 formação profissional para entidades empresariais e afins, organizadas e conduzidas à medida 

 assistência técnica em organização e realização de processos de formação acção 
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A. Pereira e O. Silva, Lda. 

AigaIng Concept, Unip. Lda. 

Arsénio Rodrigues & Irmão, Lda. 

AST - Active Space Technologies, SA. 

Basmiler, Lda. 

C&A Chama, LDA 

CHUC - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra 

Controlvet, Lda. 

Curtumes Fabrício, Lda. 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

Ergovisão, SA. 

Fábrica de Plásticos Favir, Lda. 

Favicri - Fáb. vidros e cristais, Lda. 

FHC – farmacêutica, SA. (grupo FHC) 

Frijobel, SA. 

Fundifás, Lda. 

Geolayer – estudos de território, Lda. 

Gomair – equipamentos térmicos, Lda. 

Hortirelva, Lda 

IEBA- Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais 

IPN – Instituto Pedro Nunes 

José Gonçalves da Silva Santos, Lda. 

Lar da Cruz, Lda. 

Laboratório Basi, SA. 

Liquilentes, Lda. 

Macomprogresso, SA. 

MC Madeiras 

Marferreira, Lda. 

Metalúrgica do Eucalipto, Lda. 

Município de Mortágua 

Pereira & Santos, SA. 

Paper Prime, SA.  

Resivida – Consultoria e Formação, Lda. 

Salsicharia Soares & Damião, Lda. 

Sirmaf, Lda 

Sociedade Agrícola Boas Quintas, Lda. 

Soprova, Lda. 

Texlaautomotive - texteis, Lda. 

Tojaltec, Lda. 

Tria, SA 

Trevipapel, Lda 

UCB - União Comercial da Beira, Lda. 

Universidade de Coimbra 

Vitor Manuel Fachada Papizes, Lda.
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== Estudos de viabilidade de investimentos 

• Criação, modernização, expansão de unidades industriais, comerciais de serviços 

• Modernização de unidades de exploração florestal 

• Recuperação e reorientação estratégica e financeira 

 

== Estudos de aferição do potencial de mercado 

• Estudo do sector do carvão vegetal à escala internacional 

• Estudo do sector de sistemas de visão artificial para indústria 

• Estudo para implantação de creches 

• Estudo do sector do marketing móvel, nacional e internacional 

• Estudo para implementação de  cintigrafia animal 

• Estudo para o cultivo de plantas aromáticas, medicinais e condimentares 

• Estudo do mercado dos sabonetes temáticos 

• Estudo de mercado e de viabilidade para fábrica de papel tissue  

• Estudo de mercado para a criação de unidade especializada em veículos submersíveis 

• Planos de negócio, em concurso público, para  

 fábrica de biodiesel 

 unidade de recuperação de plásticos de automóveis 

 unidade de fabricação de produtos em cânhamo 

• Plano de Negócios para unidade de investigação e serviços em genética humana 

• Plano de Negócios para Instituto de Investigação Multidisciplinar do envelhecimento 
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== Missões de internacionalização e «benchmarking» 

• Missões de conhecimento empresarial em Portugal a 

variadas empresas e organizações 

• Missão empresarial à República Checa com 5 empresas 

• Missão empresarial à Hungria com 5 empresas 

• Missão empresarial à Polónia  

• Missão empresarial ao Brasil  

• Missões empresariais a França  

• Missão empresarial aos Emirados Árabes  

• Missão empresarial à Rússia  

• Missões a Hong Kong, Macau e Xanghai  

• Visitas a cerca de 50 entidades de Espanha, França, Reino 

Unido, Holanda e Itália, com fins de «benchmarking» 

 

 

== Segurança no Trabalho | Segurança Alimentar 

• Diagnósticos de segurança 

• Avaliação de riscos profissionais e acções de sensibilização para a SHST, em diversas empresas – centros 

informáticos, indústria gráfica, indústria têxtil, serração de mármores, hotelaria 

• Implementação de sistemas de autocontrolo alimentar (HACCP), na indústria de panificação, pastelarias, 

lagar de azeite, lar de idosos, talhos, comércio alimentar 
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== Outros trabalhos 

• Colaboração no Estudo da realidade concelhia de Mortágua “Conhecer para inovar” 

• Participação no projecto europeu “EDP–Entrepreneurship for disadvantaged people” 

• Realização do “Estudo de avaliação da utilização da administração electrónica” (projecto ADMITRON II) 

• Implementação de medidas no projecto “Ser PME Responsável”     (iniciativa  EQUAL) 

• Desenvolvimento de produtos no âmbito do Programa Europeu RADIOWEBEUROPE. 

• Organização de diversas iniciativas – Workshops, exposições, visitas de estudo, no âmbito do projecto EGS 

(Energy Governance Schools), 2011 (Programa IEE). 

• Organização, liderança e realização de acções  de formação-acção para desenvolvimento organizacional no 

Programa Formação PME – edições entre 2002 e 2019. 

• Organização, liderança e realização de acções de desenvolvimento organizacional para Empresários 

(FPME/FE em 2010-2011    e    Academia de PME em 2017-2018). 
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• Realização de planos de negócios para novas empreendedoras femininas, no âmbito dos projetos PROFEM 

II, em 2014, e TEC em 2017-18. 

• Estudo e mapeamento de competências sobre desenvolvimentos e aplicações na IoT (Internet of Things) na 

Região Centro, em 2018. 

• Elaboração de Roadmap tecnológico, Inquérito a Empreendedores e organização de Ateliers de Criatividade 

e Mentoring bem como Rural Open Days, no projeto Smart Rural, em 2017-18. 

• Realização de estudo de alternativas de refuncionalização e avalição de potencial de mercado para estrutura 

de turismo balnear, em 2020. 

• Participação em iniciativas - seminários, workshops, painéis - sobre empreendedorismo, relacionados com a 

realização de produtos para a iniciativa NÚCLEO EMPREENDEDOR DO IEBA, em 2008 

 Ferramenta "Plano de Negócios Jovem" 

 Ferramenta "Autodiagnóstico PME" 

 Concurso de Ideias Empreendedoras, para equipas escolares. 

 

 

Mortágua, Nov, 2020 


