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Conduta Ética Rigorosa

Agimos com integridade e

profissionalismo, em relação aos outros e

às suas opiniões, interesses e atitudes.

Também esperamos que os nossos

colaboradores mantenham esta ética em

todas as suas ações.

Dedicação ao Cliente

Centramos todos os nossos esforços em

satisfazer as necessidades dos nossos

clientes, fornecendo-lhes soluções

competitivas, flexíveis e com máxima

qualidade. Acreditamos que só

atingiremos os nossos objetivos se

oferecermos o melhor serviço aos nossos

clientes.

Mérito

Oferecemos aos nossos colaboradores

novas oportunidades de desenvolvimento

nas suas carreiras, baseadas no mérito e

no potencial de cada indivíduo, com o

objetivo de atrair os melhores e garantir o

sucesso contínuo. Para assegurar este

princípio, primamos pelo desenvolvimento

e formação dos nossos trabalhadores.

Compromisso com os Acionistas

Trabalho de Equipa

Não temos qualquer dúvida de que

trabalhar em equipa gera os melhores

resultados. Encorajamos iniciativa e

criatividade e ao mesmo tempo

promovemos a formação e a informação,

entre os nossos colaboradores, para

alcançarem e superarem os nossos

objetivos comuns.

Inovação

Promovemos a inovação; procuramos

permanentemente as melhores formas de

ir ao encontro das necessidades dos

nossos clientes. Num mercado

competitivo, a capacidade de desenvolver

novos produtos e de introduzir

constantemente novas melhorias, assume

a maior importância.

Compromisso com a Sociedade

Somos uma empresa comprometida tanto

socialmente como culturalmente, com as

comunidades nas quais estamos imersos.

Procuramos preservar o ambiente e

estamos empenhados na conformidade

legal das nossas responsabilidades legais,

sociais e humanitárias.
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Quick Links

Newsletter Purever Tech

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

que recebemos dos nossos acionistas,

trabalhando no princípio de maximizar o

valor da empresa, e assegurando uma

remuneração justa para os seus

investimentos.
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