CAMINHO
DA EXCELÊNCIA
- ROADMAP

OLÁ, AM EXPERIENCE GROUP
2

CAMINHO DA EXCELÊNCIA - ROADMAP
BRAGA, PORTUGAL

HOJE VAMOS FALAR SOBRE NÓS E SOBRE
EXPERIÊNCIAS EXPANDIDAS DE
ENTRETENIMENTO.

O que criamos:
Experiências que entretenham audiências e clientes.

A NOSSA VISÃO
E MISSÃO COM UM
PROPÓSITO PARA O MUNDO
“The intelligence of the 21st century will no longer be merely rational and
analytical intelligence, but also the intelligence of imagination, intuition
and emotion”.
(FRANCIS COLE)

A Visão
Criar um Ecossistema que estimule o talento para desenvolver e criar as
melhores experiências emocionais de entretenimento.
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Como?
Desenvolvendo um ecossistema baseado numa cultura colaborativa, o espaço
onde a criatividade e a inovação são o estado de espírito, e onde nada é
impossível.
No Ecossistema AM, é nossa função escutar, compreender e ajudar.
Somos facilitadores, encorajando o talento a criar experiências “novas” /
“frescas”, distintas e memoráveis para os nossos públicos e clientes.

Promover a Felicidade,
Iluminando milhões de Sorrisos.

O Nosso Propósito
Transformar Experiências Mágicas em Memórias Inesquecíveis.
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E assim cumprimos a nossa missão:

Os Pilares
Identidade

Princípios

Magia
Empatia
Confiança
Otimismo
Humanismo

Experiência & Entretenimento
Talento & Parcerias
LoGal & Ágil
Criatividade
Consciência Ambiental

COMPROMISSO
COM A EXCELÊNCIA
O AM Experience Group está comprometido em promover a melhoria contínua
do desempenho da Organização na concretização dos seus objetivos
estratégicos e operacionais, procurando permanentemente elevar o nível de
satisfação de todas as partes interessadas, e assumindo o Sistema de Gestão
Integrado como um instrumento essencial para o cumprimento dos objetivos a
que se propõe.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

SUSTENTABILIDADE
SUSTENABILIDADE

Nas suas quatro unidades de negócio, o AM Experience Group, procura um
padrão de excelência elevada, tendo por base uma relação de inteira confiança
com os seus clientes suportada por uma política de recursos humanos de
respeito mútuo entre colaboradores, gestão intermédia e de topo, nunca
esquecendo a relevância das questões socioculturais onde se insere bem como
requisitos legais e questões ambientais.
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TECNOLOGIA &
INOVAÇÃO

PROCESOSS &
CERTIFICAÇÃO

ORGANIZAÇÃO &
CULTURA

TALENTO &
PESSOAS

PILARES DE DESENVOLVIMENTO

O AM Experience Group considera os seus recursos humanos como sendo o seu
recurso mais valioso. Por isso, investe na constante atualização e formação dos
mesmos.
A Política da Organização reflete, assim, orientações estratégicas e de
operação para as atividades realizadas nas quatro unidades de negócio e
satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, colaboradores e
sociedade, e foi elaborada de forma a ser facilmente transmitida e entendida
por todos os colaboradores.

Excelência Baseada na
Sustentabilidade
No AM Experience Group, sustentabilidade significa garantir que as decisões
tomadas hoje não impeçam a capacidade das gerações futuras de ter a
mesma, se não melhor, qualidade de vida que temos hoje.

Ambiental

Sistemas naturais da
Terra
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Social

Sistemas fabrico de
materiais, produzidos para
os seres humanos
Sistemas que os seres
humanos necessitam para o
funcionamento da sociedade

Sustentabilidade nos negócios significa integrar ao DNA de sua organização
uma abordagem de fazer negócios que atenda às necessidades de seus clientes
e funcionários sem impactar negativamente o planeta como um todo. Isso
envolve considerar os impactos sociais, ambientais e económicos para que as
ações, as decisões e os resultados de suas operações não causam danos agora
e no futuro.

CAMINHO DA EXCELÊNCIA - ROADMAP
BRAGA, PORTUGAL

Economico

Compromisso com os Objetivos
Globais de Desenvolvimento
Sustentável
O conceito de Sustentabilidade começou a ser discutido em 1987 nas Nações
Unidas com o relatório da Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento,
que definia o desenvolvimento sustentável como - satisfazer as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade da geração futura de satisfazer a
suas. Desde então, o termo "sustentabilidade" e expressões como "verde",
"ecológico" e "amigo do ambiente" têm sido utilizadas para descrever uma
multiplicidade de produtos e ações que demonstram preocupação com os
recursos da Terra.
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Governança Ambiental
Os critérios ambientais analisam a contribuição e o desempenho de um negócio
em relação aos desafios ambientais, tais como as emissões de gases de efeito
estufa, a proteção da biodiversidade, os recursos hídricos ou o desmatamento.
Portanto, utilizando métricas para avaliar o impacto ambiental das empresas e
seus esforços para reduzi-los.

Governança Social
Os critérios sociais avaliam a relação das empresas com seu meio social —
trabalhadores, comunidades locais e cidadãos em geral — considerando aspetos
como emprego, saúde, segurança, diversidade, etc. Reflete, em grande medida,
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ESG - Governança Ambiental, Social
& Corporativa

os valores corporativos da empresa e fortalece os laços estabelecidos com as
comunidades.

Governança Corporativa
Os critérios de governança corporativa estão relacionados aos mecanismos de
governança das empresas, aos direitos dos acionistas e às responsabilidades da
diretoria executiva. Analisam os procedimentos de decisão das empresas, sua
estrutura organizacional, os mecanismos de controle e os sistemas de
compliance, entre outros.

Compromisso Com a
Sustentabilidade Social e
Corporativa
Pessoas
As pessoas, são o coração do AM Experience Group.
Os nossos colaboradores e equipas técnicas são os maiores ativos da empresa.
Sentimos o dever de retribuir-lhes o empenho profissional com todas as
condições necessárias para garantir-lhes qualidade de vida, uma vida familiar
equilibrada e saúde física e psicológica.
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Equipas internas & Equipas Externas

Todos os nossos colaboradores sabem que a sua opinião e conhecimento
profissional dentro da sua área são valorizados pela empresa em detrimento
de opiniões externas.
A empresa valoriza e respeita o contributo de todos os seus elementos de igual
forma.
Os nossos colaboradores sabem que serão sempre respeitados e tratados com
ética e transparência em qualquer processo da empresa.
Crescimento pessoal & profissional
A AM Experience Group identifica e promove as capacidades dos seus
colaboradores, proporcionando formação adequada de modo a que tenham
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Envolvimento & transparência
Todos os nossos colaboradores conhecem de forma clara e transparente os
objetivos da empresa bem como têm acesso aos resultados globais da
empresa.

uma experiência de trabalho positiva, dentro de uma área que lhes seja
estimulante, na qual possam evoluir e prosperar.
A empresa promove de igual forma a evolução de todos os seus colaboradores.
Saber dar e receber Feedback e Feedforward, são dois skills essenciais para a
evolução individual e coletiva. A AM Experience Group promove e estimula esse
fluxo de informação de forma consistente e ativa.
Segurança psicológica
Todos os nossos colaboradores sabem, em todos os momentos, de forma
inequívoca, qual é o seu papel e o que é esperado de si.
Todos os colaboradores podem expressar opiniões contrárias à dos gestores da
empresa ou dos colegas, de forma respeitosa e adequada, sem receio de
qualquer tipo de represálias.
No AM Experience Group promovemos a estabilidade emocional e profissional
dos seus colaboradores, identificando momentos menos bons, dando-lhes
ferramentas para os estimular ou encaminhar para os standards da
performance esperada pela empresa.
A conduta desadequada ou violenta física/verbalmente de qualquer elemento
da equipa AM Experience Group, para com a empresa, um ou vários colegas,
independentemente do cargo que ocupa, será sempre alvo de uma
“investigação”. No AM Experience Group assegura que haverá sempre espaço
para argumentação de defesa e de acusação, dentro daquilo que entendemos
ser um diálogo construtivo, pautado pelo respeito e pelo bom senso.
Comportamentos desadequados podem dar azo a ações disciplinares, incluindo
o despedimento.

8

Diversidade e Inclusão
A multiculturalidade, qualquer orientação sexual diferente da norma, a livre
identidade de género, bem como pessoas com deficiência ou com qualquer
traço distintivo que faça parte da identidade de cada um, fazem parte da
diversidade do que nos define como Humanos. Todos são bem-vindos na AM
Experience Group.

Ambiente de Trabalho
Escritório
Ferramentas - O AM Experience Group põe ao dispor dos seus colaboradores
todas as ferramentas que necessitam para executar as suas tarefas diárias,
quer sejam instalações adequadas, material tecnológico, economato, acessos
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Saúde
A empresa cuida dos seus zelando, em primeira instância, pela segurança,
saúde e bem-estar dos colaboradores.

digitais, programas licenciados, assistência técnica ou outra que se faça
necessária.
Conforto - A empresa zela pela agradabilidade e conforto das suas instalações,
seja a nível térmico e acústico, seja ao nível do mobiliário funcional e
ergonómico, promovendo a saúde e bem-estar.
Segurança & Higiene - As instalações da empresa oferecem total segurança e
obedecem a elevados padrões de higiene.
Regras de Camaradagem - O AM Experience Group dispõe de um manual de
acolhimento dos colaboradores que é distribuído no momento da sua
contratação para a empresa. Esse documento reúne as regras de
camaradagem, entreajuda e respeito que queremos ver vividas por todos no
ambiente de trabalho.

Parceiros & Fornecedores
Código Ético
De modo a fortalecer o compromisso para com a responsabilidade social da AM
Experience Group e contribuir para o sucesso competitivo da empresa
apostamos na criação de uma rede de relações duradoura e reciprocamente
satisfatória com parceiros/fornecedores qualificados. Acreditamos que, só
desta forma conseguiremos manter uma elevada qualidade de produtos e
serviços associados à nossa atividade. Os princípios que defendemos.
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Transparência e imparcialidade
Os parceiros contratuais são selecionados através de procedimentos claros,
transparentes, fidedignos e não discriminatórios, utilizando exclusivamente
critérios objetivos e transparentes. A AM Experience Group compromete-se a
garantir atempadamente a todos os fornecedores e potenciais fornecedores o
acesso às informações necessárias para a definição de bens e serviços a serem
disponibilizados, bem como a eventuais alterações ou acréscimos às
especificações de fornecimento.
Prevenção do conflito de interesses
Em nenhuma circunstância as relações ou os interesses pessoais dos
colaboradores podem influenciar a adjudicação de um contrato ou de uma
encomenda. Nenhum colaborador pode, diretamente ou indiretamente, obter
vantagens pessoais na adjudicação de um contrato de fornecimento.
Consequentemente, deverá ser recusada qualquer forma de benefício ou oferta
que possa ser interpretado nesse sentido.
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Correção e Honestidade
A AM Experience Group opera no respeito das leis em vigor, da ética
profissional e dos regulamentos internos. A AM Experience Group não tolera
qualquer forma de corrupção, extorsão ou apropriação indevida.

Competição justa
A empresa promove entre os seus fornecedores a competição leal e
sustentável, como instrumento de seleção dos melhores fornecedores para a
AM Experience Group e de melhoria da qualidade dos bens e serviços
adquiridos, em condições contratuais satisfatórias.
Confidencialidade
A AM Experience Group garante a confidencialidade das informações obtidas
dos seus parceiros comerciais. É proibido aos colaboradores da empresa
utilizarem informações confidenciais obtidas dos fornecedores para qualquer
fim que não esteja relacionado com o desempenho das suas funções.
Proteção dos trabalhadores
Os fornecedores deverão agir em conformidade com os princípios descritos
neste documento, em primeiro lugar cumprindo rigorosamente todas as leis e
regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo a Declaração de
1998 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos princípios e
direitos fundamentais no trabalho, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos das Nações Unidas e as regras e padrões dos respetivos setores de
atividade.

Impacto Social

•
•
•

•
•

Colocar o ser humano como valor e preocupação central, de modo que
nenhum ser humano seja superior ao outro;
Afirmar a igualdade de todas as pessoas, de ambos os sexos e de todas
as orientações sexuais, e avançar em direção a um mundo de
oportunidades iguais para todos;
Reconhecer a diversidade pessoal e cultural, aceitando as características
próprias de cada pessoa e de cada povo, condenando toda discriminação
que se baseie na individualidade e nas diferenças económicas, raciais,
étnicas, sexuais e culturais;
Defender a liberdade de ideias e crenças;
Repudiar não só as formas de violência física, mas todas as outras
formas de violência, seja económica, racial, sexual, religiosa, moral e
psicológica.
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As atividades do AM Experience Group assumem o seu impacto social. As
nossas produções têm assumidamente um formato Edutainment, ou seja, são
responsáveis por momentos de lazer e descontração, mas também de
educação tendo por base princípios Humanistas e outros que vão ao encontro
de temas prementes e atuais da sociedade. Tais como:

Compromisso Com a
Sustentabilidade Económica e
Ambiental
Temos a consciência de que atravessamos um momento delicado na gestão
dos recursos do planeta. O AM Experience Group está empenhado em fazer a
sua parte, encontrando um equilíbrio entre a natureza da atividade que
desenvolve e a proteção do meio ambiente.
O AM Experience Group está empenhado em trazer para o seio da empresa
uma cultura de responsabilidade ambiental que seja vivida no dia-a-dia. O AM
Experience Group damos prioridade à reutilização de materiais, à reciclagem, à
poupança de água e de energia, damos preferência à utilização de materiais
com certificação ambiental, à formação dos nossos colaboradores, à
contratação de parceiros e fornecedores que obedeçam aos mesmos princípios.

ROADMAP PARA
A SUSTENTABILIDADE
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DONE
ON GOING
ON GOING
Fazer o assessment de
impactos
Tomar medidas para
fazer face aos impactos
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Estabelecimento de
áreas de impacto

Estabelecimento de Áreas de
Impacto
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OPERACIONAL

Operações - abrange os consumíveis que a empresa usa para fazer negócios
(como energia, água e aprovisionamento), e saídas como a produção de
resíduos, bem como pegada de carbono.
Produtos - cobre todos os aspetos dos produtos e serviços criados pela empresa
como parte da sua oferta e envolvimento na economia. Estes têm impactos
significativos na cadeia de abastecimento e nos recursos naturais e devem ser
considerados em relação à gestão de produtos em todo o ciclo de vida.
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Experiências - são os serviços e ofertas orientadas para o cliente que a
organização cria e fomenta tanto com os clientes como com os colaboradores.

Estabelecimento de Áreas de
Impacto
A Auditoria Ambiental permite avaliar os impactos operacionais das atividades
do AM EXPERIENCE GROUP dando uma compreensão clara de onde e como as
suas operações se intersectam e têm impacto no mundo natural.
A realização de auditorias ambientais permite compreender os impactos
operacionais existentes com base em várias áreas-chave desde utilização da
água, produção de resíduos, fontes e utilização de energia, bem como
aquisições e aprovisionamento.
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Auditoria Ambiental

Protocolos
Logística
Questões
PLANEAR
Recolher
Inspecionar
Resumir
Ações
Processos
Mentalidades

MEDIR
NOVAMENTE

MEDIR

Recolher
Inspecionar
Resumir

COMPARAR

Resultados
Padrões
Registos

AUDITORIA DO
MEIO AMBIENTE
MUDAR
REFLETIR
Causas
Melhorias
Objetivos

As avaliações são realizadas de diversas formas, desde auditorias de resíduos
até à avaliação do ciclo de vida de produtos; estes dados são depois utilizados
como base para a realização de alterações a processos e planeamento.

Overview da atualidade
• 100% dos materiais produzidos são separados com intenção de reciclar;
• Da totalidade de materiais que temos, no fim de vida, 85% são
reciclados;
• Da totalidade de luzes que usamos na criação das nossas experiências e
decoração, cerca de 99% são de LED de baixo consumo energético.
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Pontos de ação ativos
• Redução ativa da utilização de papel em todas as atividades da
organização;
• Evitar a aquisição de material quando pode ser alugado;
• A embalagem foi minimizada, reutilizada e reciclada tanto quanto
possível;
• Produtos em fim de vida são separados e levados para reciclagem em
entidades certificadas;
• Permitir que os trabalhadores selecionem horários flexíveis e encorajar
um menor impacto nas deslocações;
• Reduzir as emissões das viagens de negócios implementando uma
política de priorização de reuniões digitais;
• Implementar medidas de eficiência energética na iluminação e sistemas
HVAC, desligar equipamento quando não está a ser utilizado e comprar
energia renovável.

Cadeia de Abastecimento Sustentável
GERIR OS IMPACTOS DOS PRODUTOS
DURANTE O SEU CICLO DE VIDA
ABASTECIMENTO

FORNECEDORES

Matéria prima
Métodos de extração
Impactos económicos
Direitos trabalhistas

Práticas de negócios
Direitos do trabalhador
Políticas ambientais
Governance

DISTRIBUIÇÃO

FABRICO

Transporte
Logística
Embalagem
Armazenagem

Todos os impactos operacionais
Gestão da poluição
Saúde e segurança do trabalhador
Conformidade legal

RETALHO

UTILIZADOR

Expositores
Uso de energia
Design da loja
Envio
Embalagem de retalho

Funcionalidade
Durabilidade
Métodos de uso
Opções de fim de vida
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Overview da atualidade
• Da totalidade de fornecedores que temos, 61% são certificados nas suas
áreas de atividade;
• Da totalidade de fornecedores que temos, 80% são locais.

Design Sustentável
O conceito de design circular e sustentável está relacionado com a
transformação do produto e experiências com a máxima atenção à redução de
desperdício e impacto.
Há várias considerações de design conhecidas como estratégias sustentáveis
que podem reduzir o impacto ecológico de um produto, desde a conceção de
produtos que são facilmente montados/desmontados até à criação de produtos

CAMINHO DA EXCELÊNCIA - ROADMAP
BRAGA, PORTUGAL

Pontos de ação ativos
• Transporte em todas as linhas de produção e entrega foram encurtados
tanto quanto possível;
• Fornecedores locais são considerados prioritários;
• É dada preferência aos fornecedores que assumem um papel ativo em
matéria de sustentabilidade na sua indústria.

com um ciclo curto de produção. O objetivo é converter práticas nocivas da
cadeia de fornecimento em oferta de produtos sustentáveis.
Pontos de ação ativos
• São preferencialmente usados materiais recicláveis;
• São preferencialmente usados materiais de origem controlada;
• São evitados produtos de utilização única;
• A maioria dos nossos produtos são reutilizados.
Overview da atualidade
• Mais de 70% é reutilizado;
• Mais de 80% é reciclável;
• Menos de 5% é descartável.

MEDIDAS PARA FAZER
FACE AOS IMPACTOS
Objetivos Estratégicos 2021/2022
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Em relação às soluções apresentadas aos nossos clientes:
Objetivo: Aumentar soluções que envolvam ação associadas à sustentabilidade
Ambiental.
KPI: Em cada solução apresentada, considerar uma iniciativa dirigida ao âmbito
da sustentabilidade.
Em relação à atividade interna:
Objetivo: Desenvolver processos regulamentares e sociais no âmbito da
Sustentabilidade.

Plano de Ação
Implementação de SIG
Inicio Fevereiro 2021
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KPI: Realização de 6 ações de caracter ambiental e social por ano.

Certificação ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade
Inicio Fevereiro 2021 – Fim Fevereiro 2022

Certificação ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental
Início Fevereiro 2021 – Fim Fevereiro 2022

Certificação ISO 20121 – Eventos Sustentáveis
Início Fevereiro 2021 – Fim Fevereiro 2022

1. Realizar uma avaliação inicial e desenvolvimento de políticas ambientais
e sociais.
2. Definição da pegada de carbono e a avaliação do impacto ambiental.
3. Ter sistemas de reciclagem avançados para os empregados e para os
materiais do local de trabalho.
4. Organizar auditorias ecológicas no local de trabalho para compreender
os impactos operacionais da atividade.
5. Verificar voos, energia, resíduos, água e aprovisionamento para ver onde
podem ser feitas alterações para introduzir iniciativas de
sustentabilidade.
6. Proporcionar formação aos empregados sobre a abordagem de
sustentabilidade da empresa.
7. Sensibilizar, encorajar e reconhecer os esforços dos empregados
(publicar boletim informativo com os esforços feitos e acompanhar
periodicamente para conhecer os progressos).
8. Explorar estratégias de Economia Circular em todas as atividades da
organização.

CAMINHO DA EXCELÊNCIA - ROADMAP
BRAGA, PORTUGAL

PRÓXIMOS PASSOS
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INFO@AMEXPERIENCEGROUP.COM
WWW.AMEXPERIENCEGROUP.PT
+351 253 283 483
BRAGA — PORTUGAL
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