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Alfasigma: as nossas pessoas 

 

A Alfasigma é uma empresa internacional sólida que sempre conduziu o seu destino com muita 

consideração e respeito pelos seus funcionários. Uma empresa privada e gerida de forma eficiente, a 

Alfasigma é um lugar onde pode deixar a sua marca, se partilhar os valores da empresa e o 

comportamento desejado. É um lugar onde se pode crescer e desfrutar da paixão pelos produtos 

farmacêuticos. 

Valor humano, um bem da empresa – a nossa cultura assenta em três pilares: Integridade, Tenacidade 

e Paixão.                     

A Integridade significa que pedimos aos nossos empregados, chefias e colaboradores que operem de 

uma maneira transparente, respeitosa e honesta, e que sejam sempre responsáveis pelas suas ações.  

A Tenacidade está bem resumida no nosso mote: ”Never Give Up” / “Nunca desistas!”.             

Pedimos a todos uma abordagem perseverante e tenaz em todos os projetos e atividades. 

“Pharmaceuticals with passion” é a base da nossa empresa. Estamos profundamente convencidos de 

que as pessoas só podem ir mais além se alimentarem o seu trabalho com paixão.              

Pedimos aos nossos funcionários que acreditem nos nossos valores empresariais. Formulámos um 

conjunto de padrões comportamentais desejáveis que representa uma bússola para a tomada de 

decisões e para facilitar o papel de cada um na empresa.    

Modelo de Liderança – Permite aos membros da equipa aperfeiçoarem as suas capacidades, 

desenvolver talento e melhorar o seu contributo individual.        

Recomenda-se cinco comportamentos preferenciais a pôr em prática todos os dias. A escolha e a 

definição dos comportamentos foram feitas mediante um processo de co-criação que envolveu as 

chefias intermédias e as chefias de topo. Estes cinco comportamentos têm ligação à performance e ao 

sistema de reconhecimento da empresa. São eles: 

• Agir com espírito de equipa 

• Impulsionar a inovação 

• Comunicar com clareza 

• Fazer o que está certo e mais 

• Gerar valor com as pessoas 

 

 

Relações Públicas                    

Rui Martins, Diretor de Marketing.                

Tel.: +351 217 226 110 (Chamada para rede fixa nacional)          

Email: rui.martins@alfasigma.com                                                          

Website da empresa: pt.alfasigma.com             
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