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Mensagem COO.

A team.it nasceu para ser mais do que uma Consultora de Tecnologias da
Informação. Quando a team.it foi idealizada, sabíamos que o mercado era competitivo
e que, embora fôssemos apaixonados por tecnologia e estando sob o know how de
um grupo sólido e estruturado, tínhamos também nós, de ter uma mensagem sólida e
estruturada. Quisemos desde o primeiro momento marcar a diferença junto do
talento que pretendemos contratar e junto do Mercado.

O raciocínio foi lógico e imediato, tínhamos de conquistar talento, e mais do que
conquistar: reter. Por isso desde o primeiro momento que o nosso foco foi centrado
nas pessoas, criando um clima de total transparência e também de sustentabilidade.

Mas, como íamos reter esse talento? Não conseguíamos competir financeiramente
com o mercado internacional, por isso tínhamos de oferecer mais do que apenas
dinheiro.

Primeiro passo: descentralizar.
Ao sermos uma empresa #remotefirst, conseguimos permitir que os nossos
colaboradores se fixem nas suas zonas de residência (e não só), que escolham
exatamente de onde querem viver e por sua vez, que invistam para além das
metrópoles.

Segundo passo: envolvimento e acompanhamento.
As nossas pessoas são o nosso foco. Por isso, acreditamos que com um
acompanhamento próximo e personalizado conseguimos antever dificuldades. Ao
criarmos esta relação de confiança trabalhamos sobre uma estrutura sólida e sem
surpresas.

Terceiro passo: lado a lado com a comunidade.
Quando nos consciencializamos que mais do que ganhar a confiança dos nossos
parceiros, precisávamos da confiança das nossas pessoas, também descobrimos
que uma das nossas missões passava por ganhar a confiança das comunidades,
especialmente no Interior. A tecnologia é uma arma poderosíssima e quisemos desde
o primeiro dia, usá-la a nosso favor, a favor das nossas pessoas e em prol da
comunidade.

O grupo de Responsabilidade Social e Corporativa, é por todos estes motivos, algo
que nos orgulha e nos faz querer fazer mais e melhor. É importante termos uma
estratégia, termos objetivos e estarmos lado a lado com as necessidades e com as
soluções.
Com as necessidades, para conseguirmos dar o nosso contributo e com as
soluções, para nos unirmos e conseguirmos que esse contributo faça a diferença
na vida de alguém.

Francisco Marques
team COO
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Empresa

Quem somos e o 
que fazemos.



A team.it é uma empresa de ativação de inovação e tecnologia especializada no
desenvolvimento pessoal e profissional das suas pessoas. A consultora tecnológica
iniciou atividade em Portugal em 2021, em pleno contexto pandémico, com uma
estratégia de corporativismo sustentável, focada no bem-estar dos seus talentos.

A team.it pertence à MoOngy, um grupo de engenharia e tecnologias da informação
francês, detentor de 22 marcas e com mais de 5000 colaboradores espalhados em mais
de 10 países pela europa, focados na realização de processos inovadores de alcance
global.

A team.it tem como missão desafiar a comunidade de tecnologias da informação (TI)
com uma equipa inclusiva, orientada para a sustentabilidade e para o bem-estar das
pessoas.

A empresa tem como visão tornar-se uma equipa tecnológica notável, firmemente
focada no empoderamento e no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
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Quem somos e o que fazemos.
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Quem somos e o 
que fazemos

os nossos valores.
quem somos e o que fazemos.

Inclusão.
Queremos oportunidades iguais para
pessoas dos mais diversos contextos,
celebrando as suas diferenças. Queremos
incluir, envolver e, acima de tudo, perceber
que aquilo que nos distingue é a nossa
maior força.

Energia.
“Sê todo em cada coisa.” Acreditamos que
uma equipa é tão mais feliz quanto o
entusiamo dos seus elementos.
O nosso segredo está na inesgotável
capacidade de renovarmos a energia com
que nos levantamos todos os dias.

Compromisso.
Cumprimos o que prometemos.
Num mundo em constante mudança, o
compromisso é um dos nossos maiores
ativos. Na team.it, honrarmos a nossa
palavra é honrarmos os nossos
compromissos.

Empatia.
O segredo do sucesso da team.it está nas
nossas pessoas, na forma como
interagimos uns com os outros e
compreendemos as nossas diferenças.
Acreditamos que ao valorizar e incentivar
boas relações e harmonia no trabalho,
aumentamos a nossa produtividade.
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os nossos valores.
quem somos e o que fazemos.

Fiabilidade.
Os relógios suíços não falham, a
engenharia alemã também não, a team.it
muito menos. Somos consistentes em tudo
o que fazemos e construímos relações de
confiança junto das nossas pessoas e dos
nossos parceiros.

Empowerment.
“Não é por acenderes a luz do outro que a
tua chama fica mais fraca”. Na team.it
todos somos protagonistas. Aprendemos
para ensinar, partilhar e evoluir diariamente.
A beleza de empoderarmos o outro é
transformamos a parte no todo.
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Números.
Resultados de 2022.

02
Números

Resultados de 20221,73M€

faturação

71
colaboradores

29
clientes

Happiness
works
Prémios 2022

castelo branco
idanha-a-nova
ladoeiro
fundão
covilhã

brasil

porto

aveiro

coimbra

leiria

lisboa
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03
Estratégia 

de RSC
Defesa e definição

Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
O que defendemos.

Para alcançar a sua missão a team.it orienta-se por 4 princípios basilares:

Work-life balance: A team.it desenvolve o seu trabalho de forma sustentável;

Beginner’s mind: Pretendemos alcançar o mais simples através da inovação;
aprendizagem e melhoria contínua;

Remote first: O teletrabalho não é uma opção mas sim uma realidade;

Sustentabilidade e envolvimento comunitário: Acreditamos que ao
estabelecermos o contacto com o interior de Portugal, contribuímos para o
desenvolvimento não só destas regiões como das suas pessoas, fomentando
o sentimento de pertença.
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Uma das medidas desenvolvidas para alcançar os objetivos
estratégicos da team.it, foi a criação de um plano estratégico de
responsabilidade social.

Este plano foi desenvolvido para dar resposta às exigências dos
novos tempos. O mercado de trabalho necessita de um maior
enfoque e responsabilidade para lidar com os riscos adjacentes
ao mundo empresarial atual.

Em contrapartida, a aposta em práticas de RSC nos dias que
correm constituem-se como veículos para a criação e partilha
de valor.
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

A team.it acredita que as próximas décadas serão uma
responsabilidade e um desafio para todos. Por isso, está
comprometida em tomar medidas em diferentes áreas:

• Saúde e Bem-estar
• Desenvolvimento e formação
• Benefícios e recompensas
• Apoio a comunidades e associações
• Inovação
• Diversidade e Inclusão
• Gestão de resíduos e consumo sustentável
• Energia e alterações climáticas
• Redução da emissão de carbono
• Sensibilização, Consciencialização e Formação
• Transparência Laboral
• Envolvimento e inclusão dos colaboradores
• Defesa dos direitos dos colaboradores
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

De forma a fazer jus aos objetivos estabelecidos foi delineado um plano de ação. Este plano teve em conta os ODS,
bem como algumas diretrizes para implementação dos mesmos nas estratégias de negócios.

À luz deste suporte teórico foram definidos vários objetivos a serem implementados, bem como medidas para alcançar
cada um deles. Foram selecionados alguns dos ODS sobre os quais a team.it atuou e continuará a atuar.

Por fim, foi realizada uma distinção entre ODS transversais, ODS principais e ODS secundários.

Os ODS transversais são aqueles em que a team.it terá influência como resultado de medidas referentes aos objetivos
principais.

Quanto aos ODS principais, são os pontos de principal foco por parte da team.it. Para os ODS principais foram
delineados objetivos gerais, a fim de definir prioridades e objetivos específicos, de forma a definir as medidas a serem
implementadas, pelo que foi também muito importante operacionalizar tais medidas. À posteriori foram estabelecidas
metas, essenciais para o sucesso dos objetivos propostos, contribuindo consequentemente para a promoção de
prioridades para cada ODS.

Os ODS secundários constituem-se pelos objetivos que a team.it vai impactar indiretamente aquando da prossecução
dos objetivos principais.
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5. IGUALDADE DE GÉNERO

5.1. Aumentar a % de mulheres nos quadros da empresa

5.2. Garantir igualdade de oportunidades para cargos de 
liderança

8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÓMICO

8.1. Proteger os direitos de trabalho e a transparência dentro do grupo

8.2. Aumentar o sentimento de pertença dentro do grupo

8.3. Garantir o crescimento técnico e profissional dos colaboradores 

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

9.1. Patrocinar projetos inovadores na área de IT que 
precisem de apoio técnico e/ou financeiro

Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Os objetivos de desenvolvimentos sustentável 2030

ODS Principais                   ODS Secundários                    ODS Transversais
03

Estratégia 
de RSC

Defesa e definição
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Os objetivos de desenvolvimentos sustentável 2030

ODS Principais                   ODS Secundários                    ODS Transversais

10. REDUZIR DESIGUALDADES

10.1. Empoderar e promover a inclusão social e económica 
de todos

10.2. Promover igualdade dentro do grupo

13. AÇÃO CLIMÁTICA

13.1. Adoção de medidas relacionadas com as alterações climáticas

8.2. Adoção de um programa de gestão de emissão de carbono

8.3. Promover a sensibilização, consciencialização e formação sobre a temática

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL

12.1. Reduzir o impacto ambiental das iniciativas internas

12.2. Gestão eficiente e sustentável de recursos naturais e 
resíduos
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Os objetivos de desenvolvimentos sustentável 2030

ODS Principais                   ODS Secundários                    ODS Transversais

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

3.1. Garantir a saúde e bem-estar de todos os 
colaboradores

7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

7.1. Reduzir o consumo de energia não renovável

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

4.1. Aumentar a quantidade de jovens e adultos com 
competências técnicas e profissionais
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Os objetivos de desenvolvimentos sustentável 2030

ODS Principais                   ODS Secundários                    ODS Transversais

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

17. PARCERIAS PARA OS OBJETIVOS

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
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Estratégia de responsabilidade social e corporativa.
Definição da estratégia.

Paralelamente, a team.it identificou a adoção da RS como vantagem competitiva em duas dimensões:

(1) dimensão externa - numa ótica de ser uma consultora tecnológica diferenciadora face ao mercado das tecnologias de
informação, mais concretamente na área do outsourcing – desta forma os seus clientes/parceiros sentir-se-iam
direcionados a estabelecer parcerias e, por outro lado, podem criar valor para a comunidade envolvente;

(2) dimensão interna voltada para a motivação dos seus talentos – numa ótica de reconhecimento, valorização e
sentimento de pertença à team.it. Consequentemente, a team.it acredita que o alinhamento da estratégia organizacional
com a RSC irá fortalecer as relações com as partes interessadas, criando valor e por conseguinte vantagem competitiva.

Tendo em conta os objetivos e medidas identificadas, definiu-se uma estratégia que poderá ajudar a concretizar tudo o
que foi proposto. Por isso, foi decidido lançar iniciativas em diferentes etapas, agrupando os ODS por áreas de atuação e
criando projetos específicos para cada um deles.

Tal foi possível através da elaboração de um plano estratégico de RSE, organizado por cinco projetos com diferentes eixos
de intervenção: “Empower Voices”; “New Horizon”; “De TI para todos”; “Our planet our home” e finalmente, mas não
menos importante, “Empowering society”.
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

04
Projeto de 
RSC 2030

Pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  

Saúde e Bem-estar

Medidas:

SAÚDE

• Seguro de saúde;

• Consultas de medicina geral, que, apesar de serem ilimitadas,

corresponderam a uma média de 2 consultas por mês, num universo de

71 colaboradores;

• Nutricionista disponível duas vezes por mês para todos os

colaboradores num formato híbrido de forma a que todos tenham a

oportunidade de se inscrever;

• Duas formações sobre alimentação saudável (para colaboradores e

familiares);

• Valorizar a saúde mental dos colaboradores:

o Duas formações sobre saúde mental abertas a todos os colaboradores e

familiares;

o Disponibilização de informação sobre saúde mental e gestão emocional

através de comunicações internas e uma exposição na sede;

o Campanha sobre cuidados e bem-estar no local de trabalho;

o Disponibilização de um psicólogo gratuito para todos os

colaboradores seis dias por mês, sendo que será avaliada a

periodicidade de acordo com a adesão existente;

o Campanha sobre a ansiedade onde sensibilizamos para as

várias situações que podem ter impacto nos colaboradores e

como cada um deles faz para controlar essas situações.

• Comunicação interna sobre a importância de uma vida

saudável e sobre combater o sedentarismo;

• Comunicação interna a reforçar aos colaboradores os

serviços que a empresa disponibiliza;

• Protocolos de apoio à saúde física e mental (+50 protocolos

em clínicas, ginásios, dentistas, médicos, nutricionistas,

psicólogos, etc);

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Saúde e Bem-estar

Medidas:

SAÚDE

• Criação da campanha de saúde mental “ #NÃOOLHESÓEMFRENTE:

Alguém do teu lado pode precisas de ti”;

• Criação da rúbrica #mindtheteam focada na saúde mental dos

colaboradores;

• Criação de uma campanha digital para sensibilizar e cultivar a empatia,

mostrar como é importante estar atento e dar dicas de como agir para

ajudar o outro;

• Criação da rúbrica “Sabias que…?” na qual é realizada uma comunicação

interna a todos os colaboradores, de forma a relembrar os seus

benefícios oferecidos pela empresa no âmbito da saúde e bem-estar;

• EXERCÍCIO FÍSICO

• Incentivo à prática desportiva através de diferentes medidas:

o Aulas de yoga mensais no escritório para todos os colaboradores;

o Torneios solidários três vezes por ano entre todas as empresas

MoOngy;

o Criação da campanha digital: “SENTADO AÍ FAZES MAGIA, mas

não te esqueças de cuidar de ti” – uma campanha que procura

dar conselhos para combater trabalhos mais sedentários;

o Patrocínio das inscrições dos colaboradores em corridas de

forma a incentivar a participação dos mesmos;

o Inquérito interno para perceber quais as necessidades que os

colaboradores sentem a nível de saúde física e mental dentro da

empresa.
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Desenvolvimento e formação

Medidas:

• Formações gratuitas para colaboradores e familiares (foram dadas

mais de 1215 horas de formação até novembro de 2022 e foram mais de

30 colaboradores a participar nas ações);

• Certificações gratuitas (foram 12 os colaboradores que fizeram

certificações);

• Planeamento e gestão de carreira;

• Garantia de igualdade de oportunidades para todos os

colaboradores;

• Implementação do “team day” – uma ação que acontece nas feiras de

emprego, no qual os estudantes, ao jogarem o Tech Wheel, habilitam-se

a ganhar um open day na team.it.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Benefícios e recompensas

Medidas:

• Protocolos para todos os colaboradores em diferentes áreas (+270

protocolos em áreas como desporto, alimentação, seguros, tecnologia,

formação, ginásios, clínicas, nutricionistas, …);

• Atribuição de prémios de cooptação e de prémios de negócio;

• Disponibilização de cabazes de fruta no escritório;

• Entrega de kits de boas vindas com material útil para o dia-a-dia;

• Kit de parentalidade (presente surpresa para quando os colaboradores são

pais);

• Política de remote first e flexibilidade;

• Seguro de vida.
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Apoio a comunidades e associações

Medidas:

• Doação de material informático;

• Doações específicas e temáticas;

o ASA: doação de mais de 350 brinquedos à ASA;

o LPDA: doação de mais de 300kgs de bens;

o AMI: doação de mais de 250 bens de higiene;

o AMI Coimbra: doação de bens de 1ª necessidade no valor de 200€ -

implementação em contexto TEAM TOUR;

o Patrocínio de um club de futsal: ACD Ladoeiro - implementação em

conjunto com o FootballISM;

o Dádiva de Sangue: realização de uma dádiva de sangue no escritório.

Esta ação irá ser repetida de seis em seis meses.
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Apoio a comunidades e associações

Medidas:

• Criação do projeto Team.it de Norte a Sul: TEAM TOUR – desde abril,

uma vez por mês e durante uma semana, a team.it agenda visitas a

diferentes localidades portuguesas, com o objetivo de fortalecer os

laços com os colaboradores que trabalham remotamente por todo o

país e reforçar a sua ligação com as comunidades. Para isso, utilizamos

as seguintes estratégias:

o Promoção da utilização de incubadoras/ zonas de co work no interior

do país;

o Criação do Workshop: “Em Direção ao Futuro - Fiquei sem emprego,

e agora?" - uma ação de responsabilidade social destinada a pessoas

em situação de desemprego;

o Doação de cerca de 200€ em bens alimentares para o centro de Porta

Amiga de Coimbra;

o Programas de apoio à integração de pessoas no mercado de

trabalho em parceria com a AMI;

o Aumento da contratação no interior do país para aumentar as

oportunidades de trabalho e o desenvolvimento das regiões;

o Eventos de voluntariado que envolvem os colaboradores em temas

ambientais (Limpeza de praias, apoio ao Banco Alimentar..)

Relatório RSC 22 * 26



04
Projeto de 
RSC 2030

Pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  

Aposta na área da inovação

Medidas:

• Promoção da utilização de incubadoras/ zonas de co work no interior do 
país através do projeto team.tour;

• Política do remote first.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Diversidade e inclusão

Medidas:

• Empresa diversa no que diz respeito ao género, à faixa etária e à 

nacionalidade dos colaboradores.

• Percentagem total de colaboradores por género:

o Feminino: 20%

o Masculino: 80%

Percentagem de colaboradores por faixa etária:

Até 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 51 a 100

25% 38% 16% 6% 11% 4%

Percentagem de colaboradores por nacionalidades:

Nacionalidades %

Portuguesa 62%

Brasileira 30%

Paquistão 1%

Italiana 1%

Sul Africana 1%

Tunisia 1%

Queniana 1%

Indiano 1%

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Diversidade e inclusão

Medidas:

• Adesão à Carta da Diversidade como garantia do nosso compromisso

com a diversidade, igualdade e inclusão;

• Diversidade cultural através da integração de pessoas de diferentes

localizações geográficas a nível mundial;

• Formação em parceria com a APPDI sobre diversidade, igualdade e

inclusão;

• Partilha de histórias pessoais e inspiradoras de colaboradores da

empresa acerca de momentos onde tenham sentido algum tipo de

discriminação;

• Exposição sobre “O que é a diversidade para ti?” com a participação

dos colaboradores;

• Envio de um conteúdo interno informativo sobre o Pride Month e

temas LGBTQIA+;

• Participação do projeto “Júri Histórias Ajudaris: Histórias escritas por

crianças e Jovens de todo o país sobre cidadania”;

• Sensibilização do talento feminino para as oportunidades de carreira

no setor:

o Artigo de opinião: “Ser Mulher no mercado de TI”;

o Comemoração do Dia da Mulher: Agradecimento às mulheres da

equipa (conteúdo redes sociais: tiktok);

o Comemoração do Dia da Mulher: OBRIGADO por seres especial!

(Campanha Digital e interna).

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Gestão de resíduos e Consumo sustentável

Medidas:

• Eliminação dos plásticos de utilização única;

• Reciclagem nos escritórios;

• Merchandising feitos com produtos sustentáveis;

• Maximização da sustentabilidade de eventos corporativos;

• Gestão do consumo de água;

• Gestão do consumo energético;

• Disponibilização de máquinas com produtos de alimentação

saudável;

• Dia Mundial da Alimentação: sugestões de restaurantes/ mercados/

marcas com produção amiga do ambiente. Para incentivar à compra

realizámos parcerias com seis marcas que oferecem descontos aos

colaboradores;

• Kits de parentalidade com marcas sustentáveis;

• No âmbito do Natal, realização de uma campanha de sensibilização

para o consumo sustentável onde são sugeridas mais de 10 marcas;

• Criação de um grupo de partilha e troca de produtos entre

colaboradores;

• Reutilização de computadores e telemóveis;

• Trocas e Baldrocas: Rúbrica referente a trocas inteligentes e

sustentáveis para o Verão;

• - com – dá +: comunicação digital, com dicas e sugestões para a

redução da pegada ecológica.

• Comemoração do Dia Mundial da Conservação da Natureza através

da campanha de Valorização da ligação da team.it ao interior e à

Natureza;

• Comunicação Digital: Dicas para um Natal mais sustentável.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.
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Relatório RSC 22 * 30



04
Projeto de 
RSC 2030

Pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Energia e Alterações Climáticas

Medidas:

• Digitalização de processos;

• Iluminação LED em todo o espaço do edifício;

• Campanha “Sabias que ... ?: Curiosidades que mostram como é

fácil, saudável e muito vantajoso para o ambiente a escolha de meios

de deslocação alternativos ao carro.
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Redução da Emissão de Carbono

Medidas:

• Programa de gestão da emissão de carbono. Foi feita uma avaliação da

emissão de carbono que contempla as viagens dos colaboradores,

alimentação e acomodação, equipamentos tecnológicos, compras de

serviços e os escritórios;

• Espaços para reuniões remotas para incentivar à redução de

deslocações desnecessárias;

• Lugares de estacionamento para bicicletas/motas e meios de

deslocação alternativos ao carro;

• Espaços para higiene e cuidados pessoais de forma a incentivar ao uso

de meios de deslocação alternativos ao carro;

• Incentivo ao teletrabalho – política remote first;

• Semana da Mobilidade Europeia: com conteúdo de sensibilização para a

importância de usar meios de deslocação alternativos ao carro.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Sensibilização, Consciencialização e Formação

Medidas:

• Campanhas de sensibilização e consciencialização para a redução do

impacto ambiental (ex.: foram realizadas quatro campanhas desde que

demos início ao projeto: redução do desperdício alimentar através de uma

parceria com a Refood, redução do consumo de energia, sensibilização

para a poupança de água e importância da reciclagem).
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Transparência Laboral

Medidas:

• Comunicação interna, externa e regular dos resultados e das novidades 

da empresa;

• Kick off anual: Evento para todos os colaboradores onde são divulgados 

os resultados da empresa, assim como os objetivos que são definidos 

para o ano que se segue e tudo o que de mais importante aconteceu na 

empresa:

• Meios de comunicação interna que envolvem os colaboradores nas 

novidades da empresa:

o Team diary: Newsletter trimestral, enviada do e-mail dos 

colaboradores team.it, onde são enviadas novidades da 

empresa mas também informação referente ao colaborador 

(humanização dos processos);

o Team journal: Jornal Digital team;

o Plataforma teams: facilitador de contacto constante entre 

todos os colaboradores.

• Redes Sociais: Apresentação dos elementos da equipa e da sua relação 

com a team it – pelas palavras dos mesmos.
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Envolvimento e inclusão dos colaboradores

Medidas:

• Eventos que promovem a sociabilização entre colaboradores:

o Kick off (março de 2022);

o Team Birthday (junho 2022);

o Seminário team it (janeiro de 2022);

o Team Christmas (dezembro de 2022);

o Projeto team.tour ;

o Sessão de integração para todos os colaboradores novos

na empresa. São realizadas sessões de integração com uma

periodicidade mensal.

• Processo de recrutamento justo e igual para todos;

• Criação de um manual de acolhimento disponível para todos onde

podem consultar as principais informações sobre a empresa e

principais contactos;

• Dias Solidários abertos tanto a colaboradores como a familiares:

o Dádiva de Sangue;

o Limpeza de Praias: em parceria com a ABAE.
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030. 
Pessoas.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 17ODS:

Defesa dos direitos dos colaboradores

Medidas:

• Código de Conduta;

• Regulamento de comunicação de irregularidades;

• Política interna.
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Alguns resultados.

05
resultados
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Pessoas.

• Cerca de 2 consultas de medicina geral dadas por mês;

• + 20 consultas de nutrição mensais;

• Psicólogo gratuito para todos os colaboradores;

• + 1215 horas de formação;

• + 30 colaboradores a fazer formações;

• + 10 colaboradores certificados.
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Comunidade.

• 3 parcerias na área social: REFOOD, Fundação AMI, AJUDARIS;

• Integração de pessoas de 8 nacionalidades diferentes;

• 1 parceria na área da igualdade de género;

• 2 workshops dados na área de apoio à empregabilidade;

• 200kg de alimentos doados à fundação AMI;

• 1 compromisso assinado.

Relatório RSC 22 * 39



Alguns resultados.

05
resultados

pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  

Ambiente.

• +10 ações de sensibilização para a sustentabilidade;

• Redução em 100% dos plásticos de uso único;

• 6 comunicações sobre sustentabilidade.

Relatório RSC 22 * 40



Alguns resultados.

05
resultados

pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  

Ética e negócio.

• 4 eventos anuais que promovem o convívio;

• 6 team tour realizadas de norte a sul do país;

• 25 dias de viagem em equipa;

• +9 newsletters informativas;

• +15 sessões de integração;

• 3 dias solidários.

Relatório RSC 22 * 41



Relatório RSC 22 * 42

06
objetivos

pessoas, comunidade, 
ambiente, ética e negócio  



Objetivos.
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Em suma, salienta-se que o plano estratégico de RSE efetuado possui metas a
curto, médio e longo prazo, com previsão de término para 2030, pelo que, as
ações que ainda não foram possíveis de se realizar, dos projetos atualmente
em curso, estão previstas para os próximos anos, dando igualmente
continuidade aos que também se encontram em curso.

Ao mês de hoje – novembro de 2022, podemos identificar alguns dos
objetivos mais concretos e que estão presentes dentro de cada uma das
áreas anteriormente definidas:
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Pessoas.

• Aumentar o incentivo à prática de atividade física através de novas iniciativas;

• Ações de sensibilização e projetos para o âmbito da saúde e bem-estar;

• Inquéritos internos regulares para perceber as necessidades de todos os 

colaboradores.
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Comunidade.

• Aumentar as campanhas de recolha de bens para associações;

• Criar programas de educação digital;

• Fortalecer as parcerias já desenvolvidas.
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Ambiente.

• Reduzir a nossa pegada ecológica;

• Fortalecer as parcerias já desenvolvidas;

• Aumentar o número de workshops e palestras sobre o tema;

• Continuar a trabalhar na sustentabilidade do nosso merchandising;

• Acabar com todos os produtos de uso único.
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Ética e negócio.

• Continuar o projeto TEAM TOUR;

• Realizar mais dias solidários ao longo do ano;

• Criar uma plataforma interna para todos os colaboradores 

acompanharem os eventos onde podem participar.
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Objetivos futuros.

07
objetivos

futuros

Em suma, é possível constatar que é possível fazer a diferença implementando
medidas que defendam o planeta, mas também se sabe que é possível influenciar
toda a equipa a adotar formas mais equilibradas e sustentáveis, comprometendo-se
com os ODS, e é nesta direção que a team.it tem caminhado.

À defesa do planeta a team.it aliou a defesa de uma sociedade mais inclusiva, mais
equilibrada e mais justa. Uma sociedade que prima pela igualdade de oportunidades,
pela melhoria da vida de todos e pela valorização de cada um.

Em jeito de conclusão, é de referir que a team.it acredita que as próximas
décadas serão uma responsabilidade e um desafio para todos. É por isso que a
prioridade é cumprir a sua parte no objetivo comum de promover um mundo
melhor, mais sustentável e mais justo.
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Obrigado.


