A Companhia Própria é uma Empresa de referência na área da Consultoria Empresarial
especialista no desenvolvimento de Soluções Globais de Recursos Humanos.
A nossa proposta de valor é corporizada pelo desenvolvimento de Soluções Globais
Especializadas, contribuindo para o enriquecimento do Capital Humano das Empresas que
privilegiem um serviço inovador e tailor made.
Os nossos 16 anos de experiência no Mercado, o Know-how incrementado pelos nossos
profissionais especializados e dedicados aos nossos clientes, alavancam a nossa competência
para trabalhar com todo o tipo de organizações em todo o mundo.
Somos uma empresa acreditada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho e, certificada pela SGS Portugal no âmbito da ISO 9001:2008.
Criamos Soluções Globais para o SUCESSO da sua Empresa!
O nosso ADN Empresarial
A nossa Politica da Qualidade não é um Compromisso, mas sim a nossa forma de estar!
MISSÃO
Proporcionar às pessoas e empresas, o aumento dos seus conhecimentos, capacidades e
competências.
VISÃO
Ser líder e principal referência no mercado da formação /consultoria, com uma abordagem
comercial às empresas, diferenciada, e baseada numa oferta global e personalizada ao cliente.
VOCAÇÃO
Permitir às pessoas e empresas o acesso a soluções inovadoras de excelente qualidade e forte
aplicabilidade prática.
PRINCÍPIOS
A necessária competitividade da nossa empresa passa pelo cumprimento dos requisitos e da
melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão da qualidade.
Porque escolher a Companhia Própria?
Porque somos especialistas em soluções de Gestão Empresarial e desenhamos
conteúdos à medida das suas necessidades e das especificidades da sua empresa;
Porque provocamos a mudança através de um serviço de formação e informação integral
com produtos inovadores!
Porque transformamos os conhecimentos, capacidades e competências dos seus
colaboradores em alavancas de sucesso empresarial;
Porque garantimos a melhor relação de Qualidade/Preço;
Porque sabemos que a sua empresa tem características únicas e que por isso, devem ter
uma abordagem também ela única;
Porque queremos ser o seu parceiro de confiança, que faça com que as coisas
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aconteçam!
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