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Sobre nós
A nossa Missão – quem somos
Somos a consultora de gestão e inovação que não separa competências técnicas de
competências humanas. Transformamos negócios através de pessoas e capacitamos
pessoas através dos negócios.

A nossa Visão – o que queremos alcançar
Ser

uma

consultora

não

convencional

de

excelência,

reconhecida

por

impactar

positivamente pessoas e organizações, diminuindo a exposição ao risco e melhorando a
performance de negócios.
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Sobre nós
Os nossos valores - O que nos define
Empatia
O nosso slogan diz tudo: “Empathy Empowers Your Vision”. Esta é a mensagem que queremos
levar a todos os empreendedores e gestores. Podemos ir mais longe quando as pessoas que
estão à nossa volta compreendem o nosso sonho, a nossa visão e a vivem com a mesma
intensidade.
Servimos melhor quando conseguimos entender o nosso cliente, os seus sonhos, a sua
história, dores e motivações. Orgulhamo-nos de ter consultores empáticos que tratam cada
cliente de forma única e irrepetível.
Para isto acontecer não basta respeitar todas as pessoas. Temos de ser capazes de nos
colocar no seu lugar. Empatizar é a forma mais elevada de compreensão humana.
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Sobre nós
Os nossos valores - O que nos define

Diversidade
A Empvision acredita que a diversidade dos seus colaboradores é um dos fatores que mais
contribui para o seu sucesso, a sua permanência e o seu crescimento. A nossa abordagem à
diversidade vai além de uma política de inclusão. É parte do nosso adn e fator de
diferenciação.
E quando falamos de diversidade, falamos dela em todos seus aspectos: de etnia, cor,
religião, género, idade, nacionalidade, cultura, capacidades físicas e intelectuais. Não
fazemos distinção de pessoas e isso torna nosso ambiente sempre favorável à inovação e
crescimento.
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Sobre nós
Os nossos valores - O que nos define

Excelência
Sermos os melhores no que fazemos é uma consequência de vivermos insatisfeitos com o que
já conquistámos ou com o que já sabemos. Procuramos cultivar esta forma de estar na vida,
para que os nossos colaboradores possam superar-se sempre, e juntos chegarmos onde
ainda ninguém chegou. Esta excelência reflete-se nos detalhes de tudo que entregamos ao
cliente superando suas expectativas.

.
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Sobre nós
Os nossos valores - O que nos define

Compromisso
Não prometemos quando temos dúvidas que consigamos cumprir, chegamos a horas e temos
a humildade de admitir sempre que falhamos, mas a proatividade imediata de pensar em
soluções. Os nossos clientes, fornecedores e parceiros reconhecem-nos por isso.

Integridade
Somos pessoas de valores, justas e nas chefias só aceitamos pessoas que são uma
referência em termos de conduta. Não separamos competências técnicas de competências
humanas. Os nossos valores são invioláveis e isto aplicamos em todas as nossas relações.

.
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Sobre nós
O Empvisionário
Empático e visionário, o Empvisionário quer deixar uma marca positiva no mundo através
da ação das empresas e das pessoas que delas fazem parte.
Proativo e entusiasta, nunca se cansa de aprender e de ensinar.
Tem um espírito livre e gosta de intra-empreender, isso significa que, onde quer que
esteja, têm de haver espaços de inovação onde as suas ideias possam ser exploradas.
Tem bom senso, é confiável, trabalha por objetivos e toma decisões com base nos
dados.
É organizado, porém flexível: cria as suas próprias rotinas, não tem secretária fixa ou um
horário das nove às cinco. Faz a gestão do seu tempo de acordo com o seu ritmo,
adaptando-se ao ritmo da equipa e claro, de acordo com as necessidades dos clientes.
Criativo e imparável na perseguição dos seus sonhos: Há pouca vida para todas as suas
ideias e sonhos, por isso qualquer Empvisionário sente que teria de viver pelo menos três
vezes.

.
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O nosso ambiente
Diversidade e Inclusão
Estamos comprometidos com a igualdade de oportunidades de trabalho para todos,
independentemente da nacionalidade, cor, idade, gênero, orientação sexual, religião,
capacidade física ou mental, condição sociocultural ou estado civil.
A progressão na carreira dos nossos colaboradores depende exclusivamente do progresso,
do talento, do compromisso com os valores da empresa, da dedicação e envolvimento de
cada pessoa.
Queremos que pessoas diversas se sintam representadas na nossa comunicação e
ambiente, e mais do que criar oportunidades iguais para todas as pessoas, procuramos
facilitar o acesso a oportunidades de emprego a pessoas que tendencialmente teriam mais
dificuldades em ingressar no mercado de trabalho.
Somos uma empresa que cria condições para que qualquer colaborador se sinta seguro,
protegido e respeitado e procuramos educar os nossos colaboradores, parceiros e clientes
para a importância da diversidade e políticas de inclusão nas organizações.
É prática da Empvision estimular o espírito de equipa, o respeito por todas as pessoas, a
parceria nas relações com os colaboradores, a liderança responsável e as iniciativas que
possam promover uma cultura organizacional que nos deixe orgulhosos.
Não

são

toleradas

práticas

discriminatórias

contra

qualquer

colaborador,

parceiro,

fornecedor ou candidato a emprego.

O que é o assédio no local de trabalho?
É um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude, etc.) praticado com algum grau
de reiteração e tendo como objetivo ou o efeito de afetar a dignidade da pessoa ou criar
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.
Assédio Moral - consiste em ataques verbais de conteúdo ofensivo ou humilhante, e físicos,
ou em atos mais subtis, podendo abranger a violência física e/ou psicológica, visando
diminuir a autoestima da vítima e, em última análise, a sua desvinculação ao posto de
trabalho.
Assédio Sexual - quando os referidos comportamentos indesejados, de natureza verbal ou
física, revestirem caráter sexual (convites de teor sexual, envio de mensagens de teor
sexual, tentativa de contacto físico constrangedor, chantagem para obtenção de emprego
ou progressão laboral em troca de favores sexuais, gestos obscenos, etc.).
A situação de assédio pressupõe sempre um conjunto mais ou menos encadeado de atos e
condutas, que ocorrem de forma reiterada.
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O nosso ambiente
Tem por objetivo atingir a dignidade da vítima e a deterioração da sua integridade moral e
física, que pode, eventualmente, conduzir à diminuição da sua capacidade de resistência
relativamente a algo que não deseja, levando-a a ceder.
É um aproveitamento da debilidade ou fragilidade da vítima ou da sua posição profissional
hierarquicamente inferior ou da precariedade do respetivo vínculo laboral e da necessidade
da manutenção deste para conseguir garantir a subsistência.
Pode existir a intenção do agressor em se livrar da vítima, resultante de um comportamento
sistemático.
Exemplos de atos e comportamentos suscetíveis de serem classificadas como assédio no
trabalho:

Assédio Moral
Desvalorizar sistematicamente o trabalho de colegas ou subordinados hierárquicos;
Estabelecer sistematicamente metas e objetivos impossíveis de atingir ou estabelecer
prazos inexequíveis;
Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à categoria profissional;
Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos de colegas ou
de subordinados sem identificar o autor das mesmas;
Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas reiteradas sobre
colegas de trabalho, subordinados ou superiores hierárquicos;
Pedir sistematicamente trabalhos urgentes sem necessidade;
Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho, a subordinados ou a
outros superiores hierárquicos;
Falar sistematicamente aos gritos, de forma a intimidar as pessoas.

Assédio sexual
Piadas

ou

comentários

ofensivos

sobre

o

corpo,

propostas

explícitas,

perguntas

invasivas sobre a vida privada ou olhares insinuantes;
Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados, de caráter sexual;
Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo, ou provocar
abordagens físicas desnecessárias;
Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de obtenção
de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no emprego ou na
carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e direta ou insinuada.
Situações que não devem ser confundidas com assédio
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O nosso ambiente
O que marca a diferença entre o conflito laboral e o assédio, nomeadamente o moral, é a
intencionalidade. Por detrás de qualquer atitude de assédio existe sempre um comportamento
indesejado, praticado com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade da pessoa ou criar um
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, resultante de um
comportamento sistemático, o que não acontece no mero conflito ou perante uma atuação
impulsiva, independentemente do mal-estar que possa causar e da infração que possa
representar (quer disciplinar, quer penal ou laboral).
Por exemplo, não constitui assédio moral:
O conflito laboral pontual;
As decisões legítimas advenientes da organização de trabalho, desde que conformes ao
contrato de trabalho;
As agressões ocasionais, quer físicas quer verbais (as quais podendo constituir crime, não
traduzem, pelo facto de não terem caráter repetitivo, situações de assédio);
O legítimo exercício do poder hierárquico e disciplinar (exemplo: avaliação de desempenho,
instauração de um processo disciplinar, etc.);
A pressão decorrente do exercício de cargos de responsabilidade.
A aproximação romântica entre colegas ou envolvendo superiores hierárquicos, livremente
recíproca ou que não seja indesejada e repelida;
Os elogios ocasionais.

Assédio Moral e Sexual
Não será admitido nenhum tipo de assédio moral ou sexual que engloba qualquer conduta que
afete negativamente o desempenho do trabalho, que atinga a dignidade de qualquer pessoa
ou gere um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo.
Práticas de assédio moral ou sexual são inadmissíveis num ambiente de trabalho respeitável e
digno, pelo que não serão toleradas e terão como consequência a instauração de um
procedimento disciplinar.
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O nosso ambiente
Ofensas e agressões
Atos de intimidação, ofensa ou agressão praticados por colaboradores, no exercício da função
ou nas dependências da organização, seja contra colegas de trabalho ou contra pessoas que
não

estejam

ligadas

diretamente

à

organização

(clientes,

fornecedores,

consumidores,

autoridades, integrantes da comunidade, etc.) serão punidos de acordo com os regulamentos
e a legislação em vigor.
O

colaborador

deverá

ser

sempre

leal

aos

princípios

do

lugar

em

que

trabalha

e,

principalmente, à lei da sociedade onde vive. Isso é ser ético, acima de tudo.
Caso o colaborador se considere vítima de qualquer constrangimento desse tipo ou tenha
conhecimento de algum colaborador que tenha passado ou esteja a passar por essa situação,
deve informar o seu superior imediato ou a comissão de ética.

Saúde e Segurança
A Empvision assegura aos seus colaboradores um ambiente e condições de trabalho seguros e
saudáveis, proibindo quaisquer formas de assédio, “bullying” ou “mobbing”, pugnando ainda
pela divulgação dos princípios, valores e normas indispensáveis à manutenção e consolidação
de uma cultura de prevenção do risco no local de trabalho.
A Empvision incentiva o autocuidado físico e mental dos colaboradores, colocando-se à
disposição para auxiliá-los, ma medida em que lhe seja possível, em qualquer questão que
atrapalhe seu trabalho e/ou vida pessoal.

Utilização dos recursos da Organização
O património da Empvision é para uso exclusivamente profissional, sendo proibida a sua
utilização para benefício próprio ou de outros.
Compete a todos os colaboradores assegurar a proteção e conservação do património físico,
financeiro e intelectual da empresa, devendo os recursos ser usados de forma eficiente.
Sempre que possível e recomendável, deverá proteger-se o capital intelectual das empresas
através do registo e estabelecimento de patentes.
Os colaboradores devem ter um comportamento de acordo com as normas de segurança, que
previna a ocorrência de sinistros e não ponha em risco os ativos da empresa.
Os colaboradores devem cuidar dos recursos financeiros da empresa com grande diligência,
protegendo-os de perda, roubo ou uso indevido.
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As nossas relações
Conflito de Interesses, confidencialidade e ofertas
Os colaboradores da Empvision não podem negociar por conta própria ou em concorrência
com a mesma, estando ainda impedidos de obter benefícios, vantagens ou favores pessoais
por força do cargo ocupado ou das funções desempenhadas.
Os colaboradores devem guardar sigilo e manter confidenciais todas as informações e factos
relativos às atividades da empresa a que tenham acesso e que não sejam de conhecimento
público ou notório.
Os colaboradores da Empvision podem aceitar, de clientes ou parceiros, ofertas, brindes,
benefícios ou convites de carácter pessoal para si, para os seus familiares ou a favor de outra
pessoa,

desde

que

os

mesmos,

por

questões

de

transparência

e

segurança,

sejam

devidamente comunicados à administração.
Nenhum colaborador poderá oferecer, dar ou receber, qualquer oferta ou pagamento a
terceiros que seja ou possa ser considerado suborno ou corrupção.

Relacionamento com Parceiros e fornecedores
A Empvision seleciona os seus parceiros de negócio e fornecedores, procurando relacionar-se
com entidades que partilhem o mesmo quadro de princípios éticos por si seguidos. A seleção
de fornecedores é realizada de forma imparcial com base em critérios que se baseiam na
qualidade, capacidade de inovação, preço, capacidade de resposta, performance, confiança,
continuidade e sustentabilidade ao longo do tempo. Não é permitida a relação da marca
Empvision com nenhum parceiro que não seja previamente autorizada pela administração..
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As nossas relações
Relacionamento com o cliente
Toda a atuação da Empvision é desenvolvida procurando sempre proporcionar a máxima
satisfação dos interesses dos seus clientes. Temos a convicção de que este é um fator
primordial e decisivo da confiança que depositam em nós e é essencial para nos distinguirmos
num mercado altamente competitivo.
Adotamos procedimentos e práticas para conhecer melhor o nosso cliente, com o objetivo de
identificar o seu perfil e assim servi-lo melhor, bem como prevenir e evitar qualquer conflito.
No contacto com os Clientes é necessário que os Colaboradores desempenhem as suas
atividades em coerência com os compromissos assumidos:
Merecendo a confiança do Cliente;
Tratando os Clientes com profissionalismo, respeito e lealdade;
Proporcionando aos Clientes produtos e serviços de excelência;
Facultando aos Clientes as informações necessárias a uma tomada de decisão esclarecida
e assegurando o cumprimento escrupuloso das condições acordadas;
Respeitando a privacidade da informação dos Clientes e cumprindo a legislação aplicável.

Relacionamento com a Concorrência
A Empvision acredita na concorrência forte e leal, respeitando sempre os seus concorrentes e
aplicando os mesmos princípios e valores deste código.

13

As nossas relações
O que fazer se tiver dúvidas quanto ao cumprimento de alguma das normas de conduta ou se
tiver conhecimento da violação das mesmas?
De forma a garantir o acompanhamento e a observância do Código de Boa Conduta, a
administração nomeou uma Comissão de Ética que atua de forma imparcial com os seguintes
objetivos:
Fomentar a existência dos meios de divulgação do Código de Boa Conduta junto dos seus
destinatários;
Propor à administração a aprovação de alterações ao Código de Boa Conduta, sempre que
entenda adequado;
Emitir, a pedido de colaboradores, esclarecimentos sobre a interpretação de alguma
disposição do Código de Boa Conduta;
Rececionar, avaliar e encaminhar para a administração as irregularidades transmitidas não
anonimamente à Comissão de Ética, sempre que as mesmas, no seu entendimento, indiciem
a existência de violação de regras deste Código e de Conduta;
A Participação de irregularidades deverá ser comunicada não anonimamente para o
endereço eletrónico da Comissão de Ética: comissaoetica@empvision.com
A participação deverá ser idónea e plausível e conter o nome, morada e contactos do
participante, bem como uma descrição detalhada da situação participada.

Membros da comissão de ética
Dário Anjos - dario@empvision.com
Jonathan Alves - jonathan@empvision.com
Lara Serafim - lara@empvision.com
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+351 927 962 673
hey@empvision.com
www.empvision.com
Social: /empvisionconsulting

