MISSÃO, VISÃO E VALORES

É a situação em que a
empresa deseja chegar
(num período definido).

É o propósito da
empresa existir. É a
sua razão de ser.

Misão

Visão

Valores

São os ideais de atitude, comportamento
e resultados que devem estar presentes
nos colaboradores e nas relações da
empresa com os seus Clientes,
Fornecedores e Parceiros.

MISSÃO
Garantir aos nossos Clientes serviços e produtos com qualidade certificada e reconhecida no mercado,
prestando soluções personalizadas, assentes na competência de toda a equipa. Para atingir esta missão, os
nossos valores estão na base daquilo que somos, daquilo que fazemos e de como trabalhamos.

VISÃO
Ser uma referência em manutenção industrial, reconhecida pela excelência dos seus produtos e serviços,
com desenvolvimento sustentável.

VALORES
Os valores da EQUIMATI representam os princípios pelos quais prescreve a sua atividade e a relação com as
partes interessadas. São essenciais para a tomada de decisões no quotidiano da empresa e definem o que
é e pelo que luta.
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INTEGRIDADE

COMPETÊNCIA
EFICIÊNCIA

COOPERAÇÃO

EXCELÊNCIA

INOVAÇÃO

COMPETÊNCIA - Promovemos o recrutamento criterioso e incentivamos o desenvolvimento das
capacidades e competências dos colaboradores, através da aposta na atribuição de prémios de mérito e na
formação contínua.
INTEGRIDADE - Assumimos o compromisso de ser um parceiro de confiança, transparente e responsável.
Pretendemos criar valor económico baseado em relações de ética com as partes interessadas.
EFICIÊNCIA - Pautamos por uma atuação eficiente na utilização dos recursos disponíveis para atingir o
resultado a que nos propomos a alcançar.
COOPERAÇÃO - Acreditamos que o esforço coletivo é a melhor forma de alcançar os nossos objetivos e
potenciar o impacto da nossa ação na comunidade. O espírito de equipa e a união são princípios praticados
na empresa.
INOVAÇÃO - Exploramos continuamente novas ideias, processos, soluções, produtos e serviços de forma a
antecipar as necessidades do mercado. Pretendemos criar futuro.
EXCELÊNCIA - Estimulamos a melhoria contínua nos serviços que prestamos aos nossos Clientes e na
satisfação das suas necessidades. Garantimos um serviço de excelência com qualidade e eficiência.
Queremos fazer sempre melhor.
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