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A Missão do Grupo Purever é ajudar os

seus clientes a criarem instalações

profissionais nas melhores condições de

segurança, higiene e eficiência,

permitindo-lhes a preparação, o

manuseamento, o marketing e o consumo

de alimentos e outros produtos que

requerem condições técnicas especiais.

Produzimos e oferecemos soluções

profissionais para satisfazer os padrões e

as regulamentações internacionais mais

exigentes. Consideramos como nossa

missão trabalhar para melhorar a

qualidade e o desempenho ambiental dos

produtos que fabricamos, superando a lei

atual.

A nossa prioridade é desenvolver em todos

os nossos negócios, valores de foco no

cliente, inovação contínua e procura

sistemática por novas soluções que criam

valor para os nossos clientes.

A nossa marca representa valores de

pureza, consistência e integridade (em

qualquer ocasião), o lema “Proteger o que

mais importa” representa o nosso

compromisso e pequena contribuição para

melhorar as condições de vida das

populações; o nosso logótipo, a

diversidade das nossas soluções, a nossa

flexibilidade para trabalhar em diferentes

situações e ambientes, o nosso caráter

internacional, de uma empresa focada nos

seus valores mas recetiva ao mercado e à

sociedade, criando riqueza para os seus

acionistas e funcionários.
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