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Mensagem da Direção

Na ADENTIS Portugal, estamos alinhados com os objetivos de desenvolvimento

sustentável das nações unidas com vista a construir uma sociedade melhor

tendo como pilar a diversidade de talento das nossas pessoas e o uso

responsável da tecnologia.

Através do estabelecimento de parcerias estratégicas junto de diferentes

stakeholders, olharemos para a estratégia de responsabilidade social e

corporativa com o foco, dedicação e investimento alinhados com as diretrizes

da ONU, assim como serão tomadas medidas para que seja possível termos um

futuro mais sustentável com a consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) estabelecidos.
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A Adentis foi fundada em França no ano de 2000, tendo sido integrada no grupo MoOngy em 2013. Chegou a
Portugal em 2016, naquele que foi o início da sua atividade de expansão internacional.

Com centros de competências em Lisboa e, mais tarde, no Porto, a Adentis Portugal surgiu para impulsionar o
processo de transformação digital no país.

Com uma equipa de gestão que conta com mais de 10 anos de experiência e mais de 250 colaboradores com o
nosso ADN, posicionamo-nos no mercado com 3 ofertas de serviço:

Strategy (Outsourcing, NeXel, Team as a Service, Tech Academies), onde definimos como a tecnologia pode ser
utilizada para responder às metas traçadas pelos parceiros. Num trabalho de proximidade, identificamos
necessidades e construímos as bases para a implementação de soluções;

R&D (Estágios, POC, Laboratório Tecnológico);

Nearshore Com escritórios em Lisboa e no Porto, oferecemos uma ação global a partir de Portugal – um dos
países mais seguros e com melhor qualidade de vida do mundo.

Estimulamos a participação num mundo tecnologicamente aberto e socialmente responsável. Defendemos, com
convicção, o bem-estar das nossas pessoas e das suas famílias.
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Os nossos valores
Quem somos e o que fazemos

Somos Uma Equipa

Valorizamos as competências e características individuais, singulares e diferenciadoras de todos os que integram
a Equipa Adentis.

Inovamos contigo

Exploramos a tecnologia de futuro pois queremos continuar na vanguarda tecnológica, liderar e participar em
projetos que originam transformações significativas na sociedade.

Estamos com a comunidade

Defendemos uma cultura participativa onde os diferentes intervenientes contribuem para a construção de um
mundo tecnologicamente aberto e socialmente responsável.
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Números
Resultados de 2022
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Resultados de 2022

9,9 M€
faturação

252
colaboradores

74
clientes

ISO9001:2015
Microsoft Gold Certified
Partner
Prémios 2022
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Na Adentis acreditamos que as próximas décadas são uma responsabilidade e desafio para todos.

Por isso a nossa prioridade é cumprir a nossa parte no objetivo comum de promover um mundo

melhor, mais sustentável e mais justo. Sabemos que podemos fazer a diferença ao implementar

medidas não só que defendem o planeta, mas que defendem um mundo mais inclusivo e

equilibrado, uma sociedade mais justa que luta pela igualdade de oportunidades, pela melhoria

das condições de vida de todos e pela valorização de cada um.

Sabemos que não só podemos fazer a diferença, mas também que podemos influenciar a nossa

equipa a adotar formas de estar mais sustentáveis. Esta é a direção em que caminhamos.

Assim, comprometemo-nos com a sociedade e com o ambiente ao assumir um conjunto de ações

nas seguintes áreas:
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• 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

Estratégia de responsabilidade 
social e corporativa
O que defendemos
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ODS TRANSVERSAIS:ODS SECUNDÁRIOS:

5.1. Aumentar a % de mulheres nos quadros da empresa

5.2. Garantir igualdade de oportunidades para cargos de 
liderança

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

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 

ODS PRINCIPAIS:

5. IGUALDADE DE GÉNERO
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ODS TRANSVERSAIS:ODS SECUNDÁRIOS:

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

10.2. Promover igualdade dentro do grupo

Estratégia de responsabilidade 
social e corporativa
Definição da estratégia

13. AÇÃO CLIMÁTICA

13.1. Adoção de medidas relacionadas com as alterações climáticas

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

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

ODS PRINCIPAIS:

10. REDUZIR DESIGUALDADES 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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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

Estratégia de responsabilidade 
social e corporativa
Definição da estratégia

ODS PRINCIPAIS: ODS TRANSVERSAIS:ODS SECUNDÁRIOS:
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11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

17. PARCERIAS PARA OS OBJETIVOS

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Estratégia de responsabilidade 
social e corporativa
Definição da estratégia

ODS PRINCIPAIS: ODS SECUNDÁRIOS: ODS TRANSVERSAIS:
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Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Pessoas
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ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Medidas:

• Seguro de saúde;

• Consultas de medicina geral presenciais e remotas. Em 2022 foram dadas em

média 3 consultas por mês;

• Consultas de Nutrição e Psicologia;

• Duas formações sobre alimentação saudável (para colaboradores e

familiares);

• Valorizar a saúde mental dos colaboradores:

o Duas formações sobre saúde mental;

o Disponibilização de informação sobre saúde mental e gestão

emocional;

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

o Disponibilização de um psicólogo gratuito para todos os

colaboradores quatro manhãs por mês;

o Exposição no escritório sobre a saúde mental;

• Comunicação interna sobre a importância de uma vida saudável e sobre

combater o sedentarismo;

• Comunicação interna a reforçar junto dos 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);

• Incentivo e promoção da prática desportiva:

o Jogos semanais de futebol;

o Torneios solidários 3 vezes por ano entre todas as empresas MoOngy:

o Organização de workshops/aulas desportivas (ex: Yoga).

SAÚDE E BEM ESTAR



Medidas:

• Formações gratuitas para colaboradores e familiares (4290 Horas

lecionadas);

• Certificações gratuitas (63 certificações feitas);

• Sessões de partilha de conhecimento: “#ADN4SharingKnowledge”;

• Planeamento e gestão de carreira;

• Garantia de igualdade de oportunidades para todos os

colaboradores;

• Promover o envolvimento das crianças e dos jovens com as TI:

o Presença nas Feiras de Emprego nas faculdades;

o Academias para recém-licenciados;

o Criação de programa embaixadores;

o Open Day com alunos de escolas / universidades.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Pessoas

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO
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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 e café no escritório;

• Prémio de antiguidade / aniversário;

• Entrega de kits de boas-vindas com material da empresa útil para o

dia a dia;

• Prémio de natalidade (presente para quando os colaboradores são

pais);

• Política de smartworking e flexibilidade;

• Seguro de vida e acidentes pessoais;

• Plano de telecomunicações e computador portátil.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Pessoas

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

BENEFÍCIOS E RECOMPENSAS
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Medidas:

• 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 250 bens de higiene para os cabazes de

Natal da AMI;

• Dádiva de Sangue: realização de uma dádiva de sangue no escritório

onde participaram mais de 35 colaboradores;

• Programas de apoio à integração de pessoas no mercado de

trabalho em parceria com a AMI;

• Programas de apoio à educação tecnológica em parceria com o

Engenheiras por um dia;

• Tech Visa: em 2022 apoiamos o processo de obtenção de visto de 25

pessoas de diversas nacionalidades.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Comunidade

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

APOIO A COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES
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Medidas:

• Apoio de projetos / produtos que precisem de ajuda técnica ou

financeira (ex.: assistente virtual para uma entidade pública e

patrocínio do evento Jnation);

• Desenvolver parcerias com instituições de cariz social e associações

de proteção ambiental (ex.: Criação de plataforma para gestão de

doações nas paróquias).

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Comunidade

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

APOSTA NA ÁREA DA INOVAÇÃO
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Medidas:

• Empresa diversa no que diz respeito ao género e à faixa etária dos 
colaboradores.

• Percentagem total de colaboradores por género:

o Feminino: 19%
o Masculino: 81%

• Percentagem total de colaboradores por faixa etária:

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030
Comunidade

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
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Medidas:

• Adesão à Carta da Diversidade como garantia do nosso compromisso

com a diversidade, igualdade e inclusão;

• Integração de pessoas com deficiência (contratação de 1 pessoa com

deficiência);

• Diversidade cultural através da integração de pessoas de diferentes

localizações geográficas a nível mundial (45% de pessoas estrangeiras

de 10 nacionalidades diferentes);

• Foram realizados 5 formações/workshops sobre diversidade e

igualdade;

• Parcerias / Apoio de projetos focados nos temas (igualdade de género,

pessoas com deficiência e comunidade):

o 5 parcerias criadas (Valor-T; Incorpora; ODE; Associação

Salvador, Engenheiras por 1 dia);

o 1 projeto apoiado (Doação).

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

dos colaboradores a partilharem frases sobre o tema;

• Formação das equipas de gestão e recrutamento na temática do

recrutamento inclusivo;

• Criação de ações de formação/workshops nas TI direcionados a

mulheres;

• Promover a comunicação das mulheres dentro dos canais da

empresa;

• Sensibilização do talento feminino para as oportunidades de carreira

no setor:

o Parceria com Engenheiras por um dia para a realização de

workshops para mulheres na área de IT;

o Assinatura da carta da Aliança para a Igualdade nas TIC;

o Partilha de testemunhos de mulheres que trabalham em IT.

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Comunidade

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
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Medidas:

• Eliminação dos plásticos de utilização única;

• Reciclagem;

• Merchandising feitos com produtos sustentáveis;

• Maximização da sustentabilidade de eventos corporativos;

• Gestão sustentável e eficiente de recursos naturais e resíduos;

• Sensibilização dos colaboradores para a temática.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

GESTÃO DE RESÍDUOS E CONSUMO SUSTENTÁVEL

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ambiente
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Medidas:

• Digitalização de processos;

• Redução de consumos desnecessários través do aproveitamento

máximo de luz solar e do incentivo ao uso de escadas;

• Sensibilização para um consumo energético responsável através de

Flyers de sensibilização em pontos estratégicos do escritório.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ambiente

ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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Medidas:

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

onde o resultado foi 752tCO2 distribuídas da seguinte forma:

• Espaços para reuniões remotas para incentivar à redução de

deslocações desnecessárias;

• Lugares de estacionamento para bicicletas/motas e meios de

deslocação alternativos ao carro;

• Incentivo ao teletrabalho;

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ambiente

REDUÇÃO DA EMISSÃO DE CARBONO
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Medidas:

• Campanhas de sensibilização e consciencialização para a redução do

impacto ambiental;

• Formações e workshops relacionados com a aprendizagem ecológica;

• Campanhas de sensibilização:

o Poupança de água;

o Poupança de energia;

o Reciclagem.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ambiente

SENSIBILIZAÇÃO, CONSCIENCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO
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Medidas:

• Comunicação interna e externa regular dos resultados da empresa;

• Meios de comunicação interna que envolvem os colaboradores nas

novidades da empresa. É disso exemplo o uso do Teams. Do

WhatsApp e do E-mail;

• Criação de rubricas nas redes sociais que dão a conhecer percursos e

carreiras dentro da empresa. Em 2022 foram feitas 3 publicações

nesse sentido.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ética e Negócio

TRANSPARÊNCIA LABORAL
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Medidas:

• Eventos que promovem a sociabilização entre colaboradores:

o Kick-off Online ;

o 6 sessões SharingKnowledge;

o MeetUp;

o Corrida do Tejo (MoOngy);

o Aniversário da empresa presencial;

o Torneios de futebol;

o Limpeza de praias (MoOngy);

o ADN4FUN presencial;

o Jantar de Natal da empresa;

• Sessão mensal de integração para todos os colaboradores novos na

empresa;

• Processo de recrutamento justo e igual para todos;

• Dias Solidários MoOngy (colaboradores e familiares).

o Dádiva de Sangue: participação de cerca de 35 colaboradores;

o Limpeza de Praias: em parceria com a ABAE e que contou

com a participação de cerca de 40 colaboradores.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ética e Negócio

ENVOLVIMENTO E INCLUSÃO DOS COLABORADORES
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Medidas:

• Código de Conduta;

• Regulamento de comunicação de irregularidades;

• Política interna.

ODS: 9 10 11 12 13 16 17

Projeto de Responsabilidade Social e Corporativa 2030 
Ética e Negócio

DEFESA DOS DIREITOS DOS COLABORADORES
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Futuros

Na ADENTIS o futuro passa por uma maior consciencialização para as preocupações de Governança

ambiental, Social e Corporativa.

Como referido no conceito Triple Bottom Line nos anos 90, também conhecido como o tripé da

sustentabilidade ou os “3 Ps” (people, planet and profit, na sigla em inglês)., estas três dimensões

precisam interagir entre elas para assegurar a sustentabilidade de uma empresa – ou seja, o negócio

deve ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável.

É fundamental que as empresas saibam identificar seus pontos fortes e desafios frente aos princípios

ambientais, sociais e de governança, para que possam avançar em uma jornada ESG, integrando o

tema em toda sua operação. Para além da responsabilidade corporativa, esse é um tema que definirá o

próprio desenvolvimento dos negócios.

O nosso objetivo continuará a ser o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela ONU nos seus ODS,

que nos servirão de base para um crescimento mais sustentável.
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