
CÓDIGO DE ÉTICA
Formação transformadora com foco na Pessoa, no despertar de potencial em Líderes e Equipas com Visão ESG

INOVAÇÃO, IMPACTO E SUSTENTABILIDADE
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CAMINHO
Razão

Pilares

Valores

Princípios

Parcerias

Eficiência

Compromisso

A 'by THF' nasceu em 2021 enquanto empresa social, a primeira em Portugal,
com um modelo de negócios inovador, sustentável e de elevado impacto
social.

Disponibilizamos serviços premium de Formação, Consultoria e Team
Building através de uma metodologia própria e com base no modelo da
Liderança transformadora.
Garantimos adicionalmente que os nossos parceiros e as suas empresas
passam a ter um papel ativo na resolução sustentável de problemas sociais
assinalados, contribuindo de forma direta para o desenvolvimento
sustentável no âmbito na Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e da
framework ESG.

Todo o resultado líquido da empresa será aplicado em programas ao abrigo
do modelo de impacto social TEACH How to Fish e com parceiros do
terceiro setor que tenham uma visão para um futuro em autonomia e
sustentabilidade.
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RAZÃO

a) Partilhar os princípios que orientam a atividade da empresa social by THF e as
regras de natureza ética e deontológica que devem orientar o comportamento
de toda a equipa e promover a adoção destes mesmos princípios e regras pelos
nossos Parceiros, Fornecedores e Clientes;

b) Promover e incentivar a adoção dos princípios de atuação e das regras
comportamentais definidos neste código, designadamente os valores nas
relações da equipa mas também para com os Parceiros, os Fornecedores e os
Clientes;

c) Consolidar a imagem institucional da empresa social by THF, criada assente
em Princípios de humanismo, integridade, qualidade, sentido de compromisso e
trabalho focado na eficiência operacional e sustentável com verdadeiro impacto
social.

Objetivos para a criação do código de ética
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PILARES

VISÃO

Pessoas que, através do
autoconhecimento e da autoconfiança,
se valorizam e reconhecem como um
fundamental e precioso ativo no seu
trabalho e perante a sua equipa e a
comunidade, e que ativamente
cooperam numa conduta empática e
transformadora.

OBJETIVO

Acompanhar e empoderar os líderes
permitindo que adquiram ferramentas
fundamentais para a gestão humana nas
empresas, descentralizando para as suas
equipas, e despertando em simultâneo a
consciência em cada pessoa do
potencial de impacto que cada um
pode ter na comunidade.

MISSÃO

Ligar todos os setores num modelo de
inovação com enfoque no valor
partilhado, trabalhando numa economia
nova que promove a abundância e que
devolve a dignidade e poder a cada
Pessoa.
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VALORES

FRATERNIDADE

TRANSPARÊNCIA

HUMILDADE

INTEGRIDADE
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PRINCÍPIOS

Humanismo

Integridade

Qualidade

Sentido de compromisso 

Trabalho focado na eficiência
operacional e sustentável com
verdadeiro impacto social



A by THF nasceu da vontade de dar sustentabilidade ao modelo de impacto social TEACH How to Fish com o desafio acrescido
de permitir, através dos serviços disponíveis, dar uma resposta direta e inovadora ao objetivo primário do mesmo. Acreditamos no
serviço pelo exemplo, na liderança pela coerência entre o que se diz, o que se pede e o que se faz. O modelo THF nunca foi por
isso transformado em qualquer solução do terceiro setor porque quisemos pesquisar, estudar e debater soluções existentes e
empreender numa solução que permitisse a sustentabilidade de todas as operações mas também uma forma de recuperar a
credibilidade do setor social que estimulasse a cooperação entre todos.
A nossa ambiciosa visão de transformar a dependência de caridade em autossustento, exigiu arriscar novos conceitos rumo à
sustentabilidade, assim como criar um modelo empresarial com potencial de crescimento e que alinhado aos critérios ESG
(Environmental, Social e Governance) representasse ainda uma elevada aliciante ao investimento.

Seria à partida mais fácil compreender este conceito como parte do "setor 2 e meio", mas pertencemos ao quarto sector social:
uma empresa com fins lucrativos que garantirá uma abordagem sustentável à economia social.
Pretendemos com este modelo de empresa, para já ainda Unipessoal, unir num trabalho de cooperação todas os setores da
sociedade e focar a nossa ação na vertente social de áreas chave para esta transformação (como a formação, mentoria,
empregabilidade e incentivo ao empreendedorismo), áreas em que assenta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais assinado em
Portugal em Maio de 2021. Por estarmos totalmente alinhados nos modelos descritos, e por não existir uma forma jurídica única
para as empresas sociais, pretendemos que o registo como empresa privada limitada e ao encontro dos nossos estatutos e
propósito social sejamos reconhecidos enquanto empresa com fins lucrativos de utilidade social.

CONCEITO
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O 17º Objetivo dos ODS diz respeito às Parcerias para o

desenvolvimento sustentável que permitam alcançar os

demais objetivos. Acreditamos nas parcerias multissectoriais

que mobilizem e partilhem conhecimento, perícia,

tecnologia e recursos para apoiar a realização dos Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável  (ODS).  

É através da cooperação e da criação de sinergias que

conseguimos transformar vidas e garantir sustentabilidade.

Pretendemos incentivar e promover parcerias com o

primeiro, segundo e terceiro setores por forma a

respondermos em conjunto a necessidades assinaladas com

maior eficácia e melhor gestão de recursos humanos e

financeiros, sempre numa perspetiva ESG.

Deixamos o nosso mais profundo agradecimento a todas as

marcas e empresas que em confiança estão ao nosso lado e

nos têm permitido fazer mais, através do seu trabalho, apoio

ou destacando e homenageando o nosso trabalho. 

PARCERIAS
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EFICIÊNCIA

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, reconhecidos
internacionalmente;
Garantir a sua não participação em violações dos direitos humanos.

As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo à
negociação coletiva;
A abolição de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório;
Abolição efetiva do trabalho infantil;
Eliminação da discriminação no emprego.

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
Realizar iniciativas para promover a responsabilidade ambiental;
Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias amigas do ambiente.

As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo
extorsão e suborno.

Queremos canalizar ações por forma a gerar um impacto positivo, tendo como
referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS's) e a Framework ESG.
Seguimos e respeitamos os Dez Princípios do Pacto Global da ONU:

Direitos Humanos

Práticas Laborais

Proteção Ambiental

Combate à Corrupção
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COMPROMISSO

ACÇÃO

Ações fundamentadas na
escuta ativa, na pesquisa
e trabalho minucioso nos
últimos anos das
alternativas ao dispor
para encontrar uma
forma de tornar o setor
social sustentável e
recuperando a sua
notoriedade e
credibilidade. Igualmente
com um plano de
negócios minucioso que
deu origem à by THF, a
primeira empresa social
em Portugal.

ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento
permanente de todas as
operações é fundamental
e temos uma equipa
informada e focada numa
visão comum, atenta à
enorme  importância de
cada momento e passo
dado para garantir que o
presente código de ética é
seguido e respeitado. 

MEDIÇÃO

Atuar com humildade
medindo impacto. A
medição de impacto é
fundamental pois permite
que o propósito maior da
Empresa Social não se
finda nas nossas limitações
no decorrer das ações. Isto
é, acompanhamos e
valorizamos o feedback
por parte dos nossos
parceiros e clientes por
forma a estimarmos o
impacto real de cada ação.

OPTIMIZAÇÃO

O presente código de ética
deverá ser atualizado
sempre que  se verifique
esta necessidade e forem
identificadas potenciais
melhorias para obter
resultados de impacto com
maior eficiência.
Por outro lado, e de forma
mais objetiva, afinamos e
melhoramos o nosso
modelo flexível e
metodologia ao encontro
do que são as necessidades
assinaladas mas também os
resultados na medição de
impacto.

APLICAÇÃO

Aplicar soluções e
melhorar na utilização de
todos os recursos ao
nosso dispor, sejam eles
humanos como
financeiros.
Trabalhamos sobre uma
metodologia própria mas
absolutamente flexível
que permite ajustar todas
as soluções às
necessidades e vontades
dos nossos clientes.
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CONTACTO

www.bythf.pt
https://www.linkedin.com/company/bythf/

LINKS ÚTEIS

+351 916 692 199

TELEFONE

bythf.pt@gmail.com
EMAIL 
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