CAMINHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO

SOBRE NÓS

Somos uma equipa de prestação de
serviços de apoio a gestão empresarial,
com o propósito de optimizar resultados
nos processos e no desenvolvimento das
habilidades e competências do capital
humano.
Fundada em 2018, a ILUNGI fornece um
serviço
de
qualidade
que
ajuda
organizações
e
profissionais
a
desenvolverem e crescerem de forma
vertical, no sentido da especialização das
suas actividades, e de forma horizontal, no
sentido do alargamento das suas bases
para aumentar o número de oferta e
consequentemente o variedade numérica
de clientes.
MISSÃO
 Contribuir para um desenvolvimento de
excelência das organizações e dos profissionais..

VISÃO
 Estabelecer-se como referência em Angola na
nos serviços de apoio a gestão das organizações,
sejam estas micro, pequenas, médias ou
grandes.

VALORES
 Valorizamos a honestidade com nossos clientes
e colaboradores, transparência nos nossos
serviços, integridade no nosso trabalho e
democraticidade na nossa gestão.

O termo ILUNGI é de origem kimbundo que tem o sentido dar instruções. Lê-se “ilungui”, mas se escreve “ilungi”.

“AUXILIAMOS A GESTÃO DAS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
NA TOMADA DE DECISÃO.

”
CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS EMPRESAS
 Na esfera da prestação de serviço para micro e pequenas empresas, prestamos um
serviço diferenciado no âmbito da execução e assistência contabilística, financeira e
fiscal, que auxilia a gestão na tomada acertada de decisões. Seja execução da
contabilidade geral e analítica; elaboração das demonstrações financeiras; apoio à
gestão operacional e financeira; e consultoria e acompanhamento fiscal regular
Preço: Sob consulta
Execução da contabilidade geral e analítica;
Elaboração das demonstrações financeiras;
Apoio à gestão operacional e financeira;
Consultoria e acompanhamento fiscal regular.

SERVIÇO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PARA PEQUENAS EMPRESAS
 Desenvolvemos este serviço muito dedicado à realidade das micro e pequenas
empresas angolanas, que encontram dificuldades na elaboração de processos
internos, contratos de trabalho e prestação de serviços de acordo os instrumentos
legais de Angola, bem como carecem de um acompanhamento jurídicoadministrativo nas negociações com clientes, parceiros, fornecedores e até
investidores e financiadores.
Preço: Sob consulta
Elaboração, Revisão de Contratos;
Elaboração, Revisão de Processos Internos;
Acompanhamento a negociações;
Pareceres Jurídicos.

SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMAGEM E MARKETING DIGITAL
 Prestamos serviço de posicionamento e reposicionamento da marca, produtos e
serviços dos nossos clientes ao público para que ganhem notoriedade e aumentem
as suas vendas
Preço: Sob consulta
Fotografia;
Design gráfico e criação de portfólio;
Gestão de redes sociais e criação de conteúdos;
Criação de spot publicitário

Fotografia: Dumilde Délcio

“OS NOSSOS SERVIÇOS SÃO
FORNECIDOS COM A MAIS ALTA
QUALIDADE QUE OS NOSSOS
CLIENTES MERECEM

”
EVENTOS E FORMAÇÕES
EVENTOS CORPORATIVOS
 Organizamos e produzimos eventos corporativos com temáticas ligadas
principalmente a governação corporativa, compliance, gestão de pessoas,
liderança, negócios bancários e desenvolvimento de negócios.
Preço: Sob consulta
Principais eventos:
Bancando
Conferência de Gestão de Negócios
Conferência Internacional de Governação e Integridade Corporativa
G-CORP: Governação Corporativa em Foco
Fórum de Gestão de Pessoas e Liderança
Fórum de Desenvolvimento de Negócios

DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES FORMATIVAS
 Possuímos parceria com diferentes profissionais com vasta experiência para
ministrar acções formativas especializadas de acordo às necessidades dos
profissionais e das organizações que procuram potencializar o seu quadro de
colaboradores.
Preço: Sob consulta

CONSULTORIA DE EVENTOS E FORMAÇÕES
 Atendemos a empresas que pretendem realizar um evento corporativo com
garantia de qualidade desde o planeamento, controlo e execução. Nossa equipa se
dedica a fornecer uma consultoria e assessoria participava com o objectivo de dar
ao cliente as melhores opções.
Preço: Sob consulta
Casos: Formações realizadas pela CFA – Firma de Advogados

“SOMOS UMA EQUIPA
DETERMINADA E APAIXONADA
POR SATISFAZER OS NOSSOS
CLIENTES.

”
EQUIPA

“Somamos valores
e nos tornamos uma
equipa forte

”
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Morada: Luanda, Alvalade, Rua Kateculo Mengo, nº 66 r/c
Contactos: +244 222 784 694 | +244 935 79 32 70
Email: geral@ilungi.net
Web site: www.ilungi.net
Fotografia: FOCUS

