Missão da Hovione

Hovione’s Mission Statement

A Hovione é um elo fundamental na indústria farmacêutica. Fornecemos serviços
e produtos em conformidade, o nosso focus é fazer bem o que é inovador e difícil,
o nosso objetivo é sermos reconhecidos por clientes, entidades reguladoras e
concorrentes, como o No.1 nos segmentos que temos como alvo. Para atingirmos
esta missão:

Hovione is a key link in the Pharma industry. We provide services and compliant
products, we focus on doing well what is innovative and difficult, we aim to be
recognized by customers, regulators and competitors as No.1 in the segments we
target. To achieve this mission:

1.

Desenvolvemos e produzimos excelentes produtos que tratam os pacientes.
É esta a razão da nossa existência.

1.

We develop and make great products which treat patients.
This is why we exist.

2. Servimos os clientes com competência, confiança, flexibilidade e rapidez.
É por isto que prosperamos.

2. We serve customers with competence, reliability, flexibility and speed.
This is why we prosper.

3. Inventamos e desenvolvemos novos processos, métodos inteligentes e
excelentes produtos.
É por isto que somos diferentes.

3. We invent and develop new processes, smart methods and great products.
This is why we are different.

4. Permanecemos uma empresa independente, de cientistas e engenheiros
trabalhando na area da farmacêutica.
É por isto que iremos continuar.
5. Somos especialistas no que fazemos. Somos precisos e rigorosos no nosso
trabalho, simples nas nossas soluções e elegantes na nossa ciência.
6. Trabalhamos com profissionalismo. Planeamos, delegamos e assumimos
responsabilidade por nós e pelos outros. Confiamos uns nos outros e temos
orgulho no nosso trabalho.
7.

Cumprimos com a Qualidade e protegemos e promovemos a Saúde, Segurança, Ambiente e eficiência energética.

4. We remain an independent company of scientists and engineers working in
the field of pharmaceuticals.
This is why we will continue.
5. We are experts in what we do. We are precise and rigorous in our work,
simple in our solutions and elegant in our science.
6. We work professionally. We plan, delegate and hold ourselves and others
accountable. We trust each other and we take pride in our work.
7.

We are compliant with Quality and we protect and promote Health, Safety,
the Environment and Energy Efficiency.

8. We are ethical. We do the right thing.

8. Somos éticos. Fazemos o que está correcto.
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