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Política de Inovação e Empreendedorismo Innovation & Entrepreneurship Policy

A Inovação permite-nos fazer melhores produtos, trabalhar melhor, de forma mais 
simples e rápida. O empreendedorismo transforma o risco em valor e torna-nos mais 
competitivos.

Acreditamos que a Inovação e Empreendedorismo são essenciais para assegurar o 
sucesso da Empresa a longo prazo e seguimos os seguintes princípios:

Aceitamos a Inovação no nosso dia a dia e somos empreendedores no nosso 
trabalho, com o objectivo de alcançarmos soluções rentáveis, melhor qualidade 
e mais segurança.

Somos especialistas na concepção e execução de melhoria – pequena, inovação 
contínua - bem como mudança radical, quer seja inventada aqui ou não.

Encorajamos, estimulamos e recompensamos a curiosidade e as pessoas que 
constantemente têm ideias. Implementamos as melhores.

Como empreendedores, corremos riscos. Aceitamos os contratempos como 
parte do processo, aprendemos com eles e seguimos em frente.

A Inovação é reconhecida e recompensada.
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We accept Innovation into our daily life and are entrepreneurs in our work, 
aiming to achieve profitable solutions, better quality and more safety.

We are experts at conceiving and executing improvement – small, continuous 
innovation – as well as radical change, whether invented here or not.

We encourage, nurture and reward curiosity and people who constantly have 
ideas. We implement the best ones.

As entrepreneurs we take risks. We accept setbacks as part of the process, we 
learn from them and move on.

Innovation is recognized and rewarded.
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Innovation lets us make better products and work better, leaner and quicker. Entrepre-
neurship turns risk into value and makes us more competitive.

We believe that Innovation and Entrepreneurship are essential to ensure the long term 
success of the Company and follow these principles:


