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MVCOMPLIANCE 

FAZER O QUE ESTÁ CERTO. UMA FORMA DE FAZER NEGÓCIOS.  

 

O COMPLIANCE deve estar no topo das prioridades das empresas e organizações. Preocupações de 

transparência, igualdade de tratamento, inclusão, responsabilidade social, sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental não são meros «slogans», representam uma verdadeira transformação da sociedade e das 

empresas.  

As empresas devem, por isso, estar preparadas, pois, já não basta cumprir a lei.  

A pensar nestes novos desafios, a AMCHAM PORTUGAL - CÂMARA DE COMÉRCIO AMERICANA, em 

parceria com a MACEDO VITORINO, convida os seus associados a conhecerem o programa 

MVCOMPLIANCE. 

O programa MVCOMPLIANCE tem por principal objetivo ajudar as empresas a desenvolver mecanismos 

internos de prevenção, gestão, controlo de riscos e reação em áreas essenciais, como as de governo 

societário e responsabilidade social, combate ao branqueamento de capitais, «compliance» laboral e 

privacidade e proteção de dados pessoais. Tudo está interligado. 

Ficar à margem desta transformação pode implicar sanções jurídicas e sociais, perda de competitividade na 

hora de atrair os melhores colaboradores, assim como perda de clientes e mercados, dificuldade de acesso 

a financiamentos mais acessíveis. 

Estas são razões – mais do que suficientes – para se juntar a esta iniciativa. Venha conhecer o programa 

MVCOMPLIANCE. Esperamos por si! 

 

MVCOMPLIANCE.  

FAZER O QUE ESTÁ CERTO. UMA FORMA DE FAZER NEGÓCIOS. 

7 DE ABRIL DE 2021, 14H30 (DURAÇÃO: 1H15) 

ORADORES: CLÁUDIA FERNANDES MARTINS, GUILHERME MACHADO 

DRAY, MAGDA SOUSA GOMES E LOURENÇO DE SOUSA BOTELHO  

1. A nossa visão do «compliance». 

2. O que é o programa MVCOMPLIANCE. 

3. A nossa abordagem integrada. 
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a. Governo societário e responsabilidade social 

b. Combate ao branqueamento de capitais 

c. «Compliance» laboral 

d. Privacidade e proteção de dados 

e. Concorrência 

f. Responsabilidade ambiental 

4. O que podemos fazer pela sua empresa. 

a. Diagnóstico 

b. Plano de ação e implementação 

c. Formação e acompanhamento 

5. Os benefícios do «compliance». 

6. Participação no questionário “Avalie a conformidade da sua empresa” da MACEDO VITORINO. 

 

Q&A 
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