
Amor e Prosperidade através da Comunidade

Somos certificados pela B Corp!
A English Tea Shop foi criada em 2010 com o objectivo de 

criar um impacto positivo líquido sustentável nas 

pessoas, na comunidade e no planeta em geral, o que 

complementa a abordagem e a estrutura da própria B 

Corp. 

Esta certificação valida verdadeiramente a nossa jornada 

transformacional na realização das nossas ambições e 

missão.

Enquanto continuamos a navegar nesta emocionante 

viagem, dedicamo-nos a acelerar ainda mais os nossos 

esforços e impacto, melhorando ao mesmo tempo em 

áreas como a diversidade, a inclusividade e a nossa 

jornada para alcançar o carbono zero líquido nos 

próximos anos.  

Vamos mergulhar na forma como pontuámos nesta 

avaliação com uma visão dos principais pilares que nos 

são caros - Comunidade (Prajāva), Ambiente e 

Colaboradores!

A nossa Pontuação Geral de Impacto B

117.8

Com base na avaliação de impacto 

B, a English Tea Shop obteve uma 

pontuação global de 117,8. A 

pontuação média para as empresas 

comuns que completam a avaliação 

é actualmente de 50,9.

117.8 Pontuação geral do 

impacto B

80 Qualifica para a Certificação 

B Corp

50.9 Média de pontuação para 

negócios habituais



A 'Comunidade' está no centro de tudo o que fazemos. 
Este pilar é concretizado através da nossa abordagem 
'Criação de Valor Partilhado' que avalia o nosso 
envolvimento e impacto nas comunidades com as quais 
trabalhamos de perto, nesta jornada de revolução do chá. 
Os tópicos incluem diversidade, equidade & inclusão, 
impacto económico, envolvimento cívico, doações 
caritativas, e gestão da cadeia de fornecimento. Além 
disso, esta secção reconhece modelos de negócio que são 

concebidos para abordar problemas específicos 
orientados para a comunidade, tais como o alívio da 
pobreza através do fornecimento ou distribuição de 
comércio justo através de microempresas, modelos de 
cooperativas de produtores, desenvolvimento económico 
centrado localmente, e outros compromissos formais de 
caridade. Consideramos este pilar uma prioridade 
principal, uma vez que está muito próximo do nosso 
coração e do nosso objectivo. 

Comunidade 

Como filhos e filhas fiéis da Mãe Natureza, este pilar 
avalia as nossas práticas globais de gestão ambiental, 
bem como o nosso impacto no ar, clima, água, terra, e 
biodiversidade. Isto inclui o impacto directo das 
operações da nossa empresa e, quando aplicável à nossa 
cadeia de fornecimento e canais de distribuição. Esta 
secção também reconhece as empresas com processos 

de produção ambientalmente inovadores e as que 
vendem produtos ou serviços que têm um impacto 
ambiental positivo. Alguns exemplos podem incluir 
como reduzimos o nosso consumo ou desperdício, 
conservamos a terra, fornecemos alternativas menos 
tóxicas para o mercado, ou educamos a nossa Prajāva 
(comunidade) sobre problemas ambientais.

Ambiente

Este pilar avalia como a English Tea Shop contribui para a 
segurança financeira dos seus empregados, saúde e 
segurança, bem-estar, desenvolvimento de carreira, e 
empenho e satisfação. Além disso, esta secção também 

reconhece o nosso modelo de negócio único, de ser uma 
empresa de propriedade significativa dos seus empregados 
e como é concebida para os capacitar, juntamente com 
uma série de programas de desenvolvimento.

Trabalhadores (Empregados) 
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