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Declaração de intenções e alcance 
 

Sendo o AM Experience Group uma empresa consciente das suas responsabilidades para com o ambiente e sociedade em geral, 

esta pretende minimizar ao máximo o impacto da sua atividade no meio ambiente, bem como, promover uma sociedade justa e 

livre de desigualdades. Reconhecendo a importância do envolvimento das empresas com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o AM Experience Group decidiu implementar um 

Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis (Norma EN ISO 20121) alinhados com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), que permita o alinhamento destes com os seus próprios objetivos estratégicos.  

Visão 

Criar um Ecossistema que estimule o talento para desenvolver e criar as melhores experiências emocionais de 

entretenimento. 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.  

 

Missão Promover a Felicidade, iluminando milhões de Sorrisos. 
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Declaração de intenções e alcance 

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. 

    



 
Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Ano | 2022 

 
 

3 
MOD.AM.047.01 

Declaração de intenções e alcance 
 

Para garantir uma implementação eficaz e eficiente do Sistema de Gestão, o AM Experience Group compromete-se a: 

®    Garantir o cumprimento de toda a norma aplicável; 

®    Promover um desenvolvimento sustentável da atividade da empresa; 

®    Analisar e promover, na medida do possível, a aplicação de políticas sustentáveis nas empresas com as quais trabalham; 

®    Integrar os aspetos relacionados com o SG em todos os seus processos estratégicos e operacionais; 

®    Proporcionar os recursos necessários para a implementação e melhoria contínua do SG; 

®    Comunicar de forma ativa a importância do cumprimento dos procedimentos definidos, o alcance dos objetivos e as      

consequências dos incumprimentos, às Partes Interessadas implicadas no SG; 

®    Gerir os possíveis conflitos de interesse entre os objetivos estratégicos da organização e os do SG; 

®    Ser transparente sobre o desempenho no desenvolvimento sustentável da empresa.  

 

 



 
Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Ano | 2022 

 
 

4 
MOD.AM.047.01 

Identificação dos ODS prioritários e ações 

 

 

  

 
    

SAÚDE DE QUALIDADE 

Através da realização de 

espetáculos assentes na Saúde 

Mental, do acompanhamento 

do bem-estar da equipa dos 

projetos e na promoção da 

saúde e do bem-estar dos 

colaboradores da empresa bem 

como na sua forma de estar. 

IGUALDADE DE GÉNERO 

Através da realização de 

espetáculos assentes na 

igualdade de género, 

nomeadamente no 

empoderamento feminino. 

 

REDUZIR AS DESIGUALDADES 

Através da realização de ações 

que proporcionem uma maior 

inclusão de pessoas com 

deficiências nos eventos e na 

organização em si. 

AÇÃO CLIMÁTICA 

Através implementação de 

medidas que permitam, na 

medida do possível, a redução 

do impacto ambiental da 

atividade da organização. 
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O planeamento completo das ações a realizar para o contributo de cada ODS prioritário, encontra-se descrito no MOD.AM.49.01 

– Planeamento de Ações Eventos Sustentáveis e ODS. 

 

Identificação dos ODS prioritários 
 

Motivos da escolha dos ODS 

®    ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE: Sensibilidade da organização para com a saúde física, mental e psicológica das pessoas, com 

ênfase nas crianças e adolescentes. No AM Experience Group temos como propósito da nossa atividade, promover a felicidade 

e a alegria através dos seus eventos, tendo assim um impacto positivo na vida dos seus espetadores. 

Estima-se que em cada 100 pessoas 30 sofram, ou venham a sofrer, num ou noutro momento da vida, de problemas de saúde 

mental e que cerca de 12 tenham uma doença mental grave. 

A depressão é a doença mental mais frequente, sendo uma causa importante de incapacidade. 

Em cada 100 pessoas, aproximadamente, 1 sofre de esquizofrenia. 

Ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental, de maior ou menor gravidade. 
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Algumas fases, como a entrada na escola, a adolescência, a menopausa e o envelhecimento, ou acontecimentos e 

dificuldades, tais como a perda de familiar próximo, o divórcio, o desemprego, a reforma e a pobreza podem ser causa de 

perturbações da saúde mental. 

Fatores genéticos, infeciosos ou traumáticos podem também estar na origem de doenças mentais graves. 

As pessoas afetadas por problemas de saúde mental são muitas vezes incompreendidas, estigmatizadas, excluídas ou 

marginalizadas, devido a falsos conceitos, que importa esclarecer e desmistificar, tais como: 

- As doenças mentais são fruto da imaginação; 

- As doenças mentais não têm cura; 

- As pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosas, imprevisíveis ou perigosas (fonte: adeb.pt). 

®    ODS 5 – IGUALDADE DE GÉNERO: No AM Experience Group acreditamos que para que haja igualdade de género entre homens 

e mulheres, estes devem gozar das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas, devendo 

beneficiar das mesmas condições como no acesso à educação, nas oportunidades no trabalho e na carreira profissional, no 

acesso à saúde e no acesso ao poder de influência, assim, pretendemos contribuir para a causa do empoderamento feminino. 

®    ODS 10 – REDUZIR AS DESIGUALDADES: Acreditamos num mundo melhor e sem desigualdades, onde todos devem ter as 

mesmas oportunidades. Preocupamo-nos com a inclusão e bem-estar de todas as pessoas independentemente das suas 

deficiências psíquicas, motoras, sensoriais, intelectuais, viscerais ou múltiplas. Temos como propósito a criação de um Ecossistema 

que estimule o talento para desenvolver e criar as melhores experiências emocionais de entretenimento, assim, pretendemos 

estimular a inclusão de todas as pessoas, com todas as deficiências nos nossos espetáculos. 
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®    ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA: No AM Experience Group temos consciência de que atravessamos um momento delicado na 

gestão dos recursos do planeta, por isso estamos empenhados em fazer a nossa parte, encontrando um equilíbrio entre a 

natureza da atividade que desenvolvemos e a proteção do meio ambiente. Pretendemos trazer para o seio da empresa uma 

cultura de responsabilidade ambiental que seja vivida no dia-a-dia. Damos ainda 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. 

 

Responsáveis pelos ODS prioritários 

 
®    ODS 3 – SAÚDE DE QUALIDADE: Bruno Galvão 

®    ODS 5 – IGUALDADE DE GÉNERO: Bruno Galvão 

®    ODS 10 – REDUZIR AS DESIGUALDADES: Bruno Galvão 

®    ODS 13 – AÇÃO CLIMÁTICA: Bruno Galvão 
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Gestão dos ODS prioritários   
 

®    Aquando do fim da etapa de planeamento das ações para os objetivos identificados, no AM Experience Group compromete-

se a comunicar às suas Partes Interessadas os motivos para a escolha dos ODS prioritários, bem como as estratégias definidas no 

mesmo âmbito, através de métodos previamente estabelecidos para o efeito, de forma a tornar o processo sistemático e coeso. 

®    No AM Experience Group compromete-se a avaliar os ODS prioritários identificados, através de um processo sistematizado e 

atualizado, documentando a frequência das avaliações, os critérios de avaliação utilizados, as pessoas responsáveis por realizar 

as avaliações, garantindo que estas têm as habilitações, recursos e autoridade necessários. 

®   A gestão de topo do AM Experience Group compromete-se a apoiar os responsáveis pelos ODS, a aprovar as suas nomeações, 

a comunicar as respetivas funções a toda a organização e a assegurar que estes dispõem dos recursos necessários. 

® A gestão de topo do AM Experience Group compromete-se ainda, a pelo menos uma vez por ano, avaliar, em conjunto com 

os responsáveis pelo acompanhamento dos ODS, o alcance das metas definidas, o alinhamento das mesmas com a direção 

estratégia da empresa, os resultados das avaliações iniciais e periódicas, as comunicações internas/externas e as oportunidades 

de melhoria contínua. 
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Formação e sensibilização da equipa do AM Experience Group  
 

No AM Experience Group consideramos os nossos colaboradores e equipas técnicas, os maiores ativos da empresa, defendemos 

uma relação com os colaboradores de envolvimento e transparência, e por isso, todos os nossos colaboradores conhecem, de 

forma clara e transparente, os objetivos da empresa, bem como, têm acesso aos resultados globais da mesma. Todos os nossos 

colaboradores sabem que a sua opinião e conhecimento profissional são valorizados pela empresa, assim, no âmbito da 

implementação do Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis alinhado com os ODS, não será diferente e contaremos com a sua 

envolvência e participação ativa, além disso, temos também a noção de que o sucesso de um Sistema de Gestão está também 

dependente da envolvência de toda a organização na sua manutenção e melhoria contínua. 

Assim, comprometemo-nos a realizar ações de formação e sensibilização com toda a equipa, de modo a garantir que todos estão 

cientes dos objetivos definidos e das ações a tomar para o seu alcance. 

 

Certificação do Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis alinhado com os 

ODS 

O AM Experience Group compromete-se em implementar, manter e melhorar o seu Sistema de Gestão, bem como a obter a sua 

certificação.  
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Com a certificação do sistema será possível não só validar a adequabilidade dos procedimentos elaborados, bem como tornar 

ainda mais real o compromisso assumido, partilhando os desenvolvimentos com as Partes Interessadas e difundido a cultura 

organizacional pelos parceiros e restante comunidade. 

 

Resultados 

A comunicar após o evento. 
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