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A EIPEOPLE é uma empresa especializada na área dos recursos humanos. Oferecemos serviços 

de elevado valor acrescentado e implementamos soluções à medida na gestão de pessoas em 

todas as áreas das organizações. 

O nosso trabalho é desenvolvido sobre altos padrões de ética e inovação. Esforçamo-nos por 

actualizar de forma permanente a nossa visão e missão no universo de pessoas e negócios, para 

que o nosso trabalho seja um trabalho de excelência, contribuindo para que os nossos clientes 

se possam tornar mais competitivos e possam maximizar os seus resultados. 

Oferecemos prestações de serviços nas áreas especificas de: 

• Consultoria; 

• Contact Center; 

• Business Process Outsourcing; 

• Costumer Experience Management; 

• Job Solutions. 

Em todos os momentos nas nossas relações com os clientes, o nosso foco é o de garantir que 

tudo o que fazemos, acresce valor à sua organização. 

 

VISÃO 

Somos reconhecidos como uma empresa que presta os seus serviços respeitando altos padrões 

de exigência, de qualidade, de celeridade e de cumprimento de prazos, através do uso de 

condições logísticas e recursos humanos especializados por forma a acrescentarmos valor aos 

nossos clientes, contribuindo assim para os sucessos dos mesmos e para o desenvolvimento e 

bem-estar da sociedade em geral. 

A satisfação plena dos nossos clientes e o devido acompanhamento da sua atividade são os 

motivos da nossa existência e da nossa constante dedicação. 

 

MISSÃO 

CONTRIBUIR para o desenvolvimento organizacional das empresas e entidades públicas. 

CRIAR valor e melhorar a competitividade dos clientes; 
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PRESTAR um serviço íntegro, transparente e profissional; 

ESTIMULAR os clientes para o exercício de uma gestão profissional; 

ACONSELHAR e propor soluções adequadas à rentabilização e gestão dos seus negócios e à 

melhoria das organizações; 

AUMENTAR a satisfação dos nossos clientes. 

 

VALORES 

Partilhamos um conjunto de valores que orientam o exercício da nossa atividade e que 

influenciam a forma como trabalhamos e interagimos com os nossos clientes. 

Damos uma grande importância à educação, honestidade, profissionalismo, competência, 

confiança, confidencialidade, independência e rigor. Estes são alguns dos aspetos que nos guiam 

no exercício da nossa atividade, pois só assim podemos ser os parceiros certos dos nossos 

clientes ajudando-os a atingir os seus objetivos e a definir com estes as suas metas futuras. 

Pretendemos ser reconhecidos pela qualidade, competência e pelo acréscimo de valor que o 

nosso trabalho transfere para a esfera de cada cliente. 

 

CONTACTOS 

A EIPEOPLE desenvolve o seu trabalho em todo o Portugal Continental e Ilhas (Madeira e 

Açores), tendo instalações permanentes em Mação e Abrantes: 

• SEDE - Centro de Negócios de Mação, Escritório 2, 3 e 4, Zona Industrial das Lamas, 6120-

738 Mação; 

• INSTALAÇÕES 2 - Rua Vasco da Gama Lote 3-A 1B Urbanização dos plátanos, 2200-062 

Abrantes 

Os nossos contactos são: 

• Email – geral@eipeople.pt; 

• Telefone - +351 241010612 

mailto:geral@eipeople.pt

