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Neste mundo em que vivemos, existem

algumas boas causas para apoiar. O Grupo

Purever está empenhado em apoiar

algumas delas, tornando-as visíveis e

populares ou dando outros tipos de apoio.

Desde que este trabalho começou nas

nossas empresas, comprometemo-nos a

harmonizar as nossas operações e

estratégias com dez princípios

universalmente aceites nas áreas dos

direitos humanos, trabalho, ambiente e

anticorrupção, uma iniciativa lançada pela

UE, como uma política estratégica para as

empresas.

Saiba mais em:

Parte dos nossos esforços centra-se nas

pessoas reais como exemplos que nos

ensinam a melhorar, ao ultrapassarem os

obstáculos da vida.

Como Nick Vujicic, um indivíduo que

decidiu ultrapassar a sua insuficiência,

indo atrás não só de uma vida comum mas

também envolver-se na difusão de um

modelo de vida: nunca desistir.

Um Mundo Melhor

 

 

Siga-nos

Quick Links

Newsletter Purever Tech

Subscreva  a  nossa  news letter e mantenha-
se informado das  úl timas  notícias  do setor
e da  Purever Tech

Mais Informação

Purever Tech   >   Um Mundo Melhor

Protecting what matters most™

Sobre Nós | Responsabi l idade Empresaria l | Soluções | Produtos | Referências  e Documentação | Galeria | Notícias | Contatos

Enviar Estou de acordo com a política de
proteção de dados (obrigatório)

Email:

http://purever.inoq.com/
http://purever.inoq.com/presenca-internacional/
http://www.globalcompactfoundation.org/
http://purever.inoq.com/presenca-internacional/
http://www.purever.com/
http://purever.inoq.com/imagens/
http://purever.inoq.com/
http://purever.inoq.com/
http://purever.inoq.com/imagens/
http://purever.inoq.com/noticias/
http://purever.inoq.com/contacto-purever-tech/
https://www.facebook.com/purever.tech
http://www.linkedin.com/company/1520963?trk=tyah&trkInfo=tas%3Apurever%20tech%2Cidx%3A1-1-1
http://www.youtube.com/PureverGroup
mailto:info@purevertech.net
javascript: window.print(); return false;
javascript: return false;
http://purever.inoq.com/en/a-better-world/
http://purever.inoq.com/fr/un-monde-meilleur/
http://purever.inoq.com/es/medio-ambiente/


12/26/13 Um Mundo Melhor |  Purever Tech

purever.inoq.com/um-mundo-melhor/ 2/2

Outros estão ligados à realização de

projetos concretos por apoiarem não só

pessoas empreendedoras, mas também

aqueles catalisadores empenhados em dar

oportunidades às comunidades

desfavorecidas.

Também nos orgulhamos de cooperar com

outras organizações, bem como apoiar as

boas obras e ações das ONG como:

http://www.attitudeisaltitude.com/
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