
            
 

 

 

Cegoc e Neves de Almeida HR Consulting juntam forças para 
reforçar sinergias e assegurar Oferta Integrada 

 
Lisboa, 30 de janeiro de 2023 – A CEGOC e o Grupo CEGOS anunciam, hoje, o acordo de 
aquisição da consultora Neves de Almeida HR Consulting, uma das principais referências do 
mercado nas áreas de executive search, assessment de competências, gestão e 
desenvolvimento de talento, teambuilding e consultoria na área de Recursos Humanos. 

Com esta operação a CEGOC e a Neves de Almeida HR Consulting reforçam as suas equipas 
e respetivas ofertas de serviços, de forma a complementar linhas de atuação em que cada 
empresa tinha menos valências. O resultado será a criação de uma oferta verdadeiramente 
singular e abrangente, juntando o melhor destas duas consultoras, que dá resposta às 
necessidades mais estratégicas e prementes dos seus clientes. 

“A integração da Neves de Almeida HR Consulting, na CEGOC e no Grupo CEGOS, justifica-se 
pela vontade crescente, manifestada pelos nossos clientes, que procuram soluções mais 
completas, digitais e integradas, de encontrar um parceiro capaz de tratar de forma sinérgica 
e global, temas e dimensões cada vez mais complexos, relacionadas com a aquisição, gestão 
e desenvolvimento do seu Talento. Estamos muito satisfeitos com a fusão destas duas 
importantes empresas, porventura as mais relevantes do setor em Portugal, porque 
acreditamos que ela gera e reforça um conjunto de catalisadores de negócio muito 
significativos, tanto para as respetivas equipas da CEGOC e da Neves de Almeida HR 
Consulting, como para o próprio Grupo CEGOS. Por outro lado, esta operação fará crescer não 
só o nosso negócio conjunto em Portugal, como também nos PALOP, onde a CEGOC tem 
operações e a Neves de Almeida HR Consulting ainda não. É uma nova página que se escreve 
na vida destas duas instituições e será, com certeza, uma apaixonante aventura para todos, 
na qual iremos seguramente aprender muito uns com os outros em prol dos nossos clientes” 
refere Ricardo Martins, CEO da CEGOC Portugal. 

Por sua vez Pedro Rocha e Silva , CEO da Neves de Almeida HR Consulting Portugal refere: 
“começámos a perceber muito cedo o potencial que esta operação representava para a Neves 
de Almeida HR Consulting, nomeadamente ao nível de sinergias, ferramentas e soluções e por 
tudo o que representa a integração numa rede internacional, com acesso às melhores práticas 
naquilo que são as nossas áreas de atuação” Acrescenta ainda: “O nosso foco continuará a 
estar na prestação do melhor serviço aos nossos clientes, e estamos 100% seguros que o 
resultado desta operação será claramente maior que a soma das partes, com óbvio benefício 
para os nossos clientes”. 



            
 

 
Para Ricardo Martins “A partir de hoje os nossos clientes podem contar com o melhor de dois 
mundos: uma equipa alargada de consultores que trabalhará de forma ainda mais 
determinada e comprometida para disponibilizar toda a nossa experiência e saber que, 
acumulados, somam mais de 90 anos. E uma equipa de gestão focada que, neste período de 
transição, tudo fará para apoiar os seus colaboradores e parceiros a experimentar novas 
formas de cooperação e trabalho colaborativo, mais generativas e motivadoras.”  
Acrescenta ainda: “a forma como a aquisição, retenção e desenvolvimento do Talento é gerida 
em Portugal (e no mundo) está a mudar, e sentimos que o nosso contributo para essa 
mudança pode fazer toda a diferença.”  

De acordo com Benoit Felix, Presidente do Grupo CEGOS “Este acordo com a Neves de 
Almeida HR Consulting reforça o compromisso da CEGOS em antecipar as necessidades dos 
clientes em todo o mundo e investir nas melhores soluções para de uma forma transversal, 
ajudar esses clientes a superar obstáculos, assegurar vantagens competitivas e 
desenvolverem-se continuamente, com recursos às nossas tecnologias de apoio à 
aprendizagem e desenvolvimento, e assim poder crescer com pessoas felizes e mais 
produtivas, de forma sustentada. A Neves de Almeida HR Consulting irá ajudar-nos a 
aumentar o nosso portefólio de serviços de excelência, cujo valor é já hoje reconhecido pelos 
nossos clientes.” 

 

Sobre a CEGOC 
A CEGOC foi criada em dezembro de 1962 e faz parte do Grupo internacional CEGOS. Como empresa líder na 
transformação do desenvolvimento das pessoas nas organizações, a CEGOC desenvolve soluções de 
aprendizagem que potenciam a transferência do Saber para o Fazer, garantindo um impacto significativo e 
mensurável no negócio dos seus clientes e contribuindo para a concretização de transformações críticas nas 
suas equipas e organizações.  
A CEGOC foi distinguida em 2022 pela Human Resources Portugal como Melhor Empresa Portuguesa 
Prestadora de Serviços de Formação e, nos últimos 4 anos, como melhores fornecedores de Recursos 
Humanos nas categorias Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional, contando atualmente com cerca 
de 55 colaboradores e consultores em Portugal. cegoc.pt 

 

Sobre a Neves de Almeida HR Consulting 
A Neves de Almeida HR Consulting é uma consultora de gestão especializada em Recursos Humanos, dedicada 
ao desenvolvimento de pessoas e focada em ajudar as organizações a atingir os seus objetivos de negócio. Ao 
longo de mais de três décadas, a Neves de Almeida HR Consulting tem trabalhado na transversalidade, 
sofisticação e customização das suas abordagens, construindo soluções inovadoras e antecipando os desafios 
do futuro. Desenvolve negócio nas áreas de Executive Search, Assessment de Competências, Formação, 
Teambuilding e Consultoria de Recursos Humanos. 
A Neves de Almeida HR Consulting foi distinguida pela Human Resources Portugal nos últimos 3 anos 
consecutivamente como a Melhor Empresa Portuguesa Prestadora de Serviços na área de RH, contando 
atualmente com cerca de 40 consultores divididos pelos escritórios de Lisboa e do Porto. 
https://nevesdealmeida.pt/  

https://www.cegoc.pt/
https://nevesdealmeida.pt/

