VALORES
EM BOA
COMPANHIA

Excelência.

INOVAÇÃO,
MAIS DO QUE ESTAR
À FRENTE,
É ESTAR AO SEU LADO

Resultante do foco, da responsabilidade
e da autoavaliação constantes.

Equidade.
Sendo inclusivo, agindo com integridade
e promovendo cada vez menos
disparidades nos cuidados de saúde.

Com sede nos EUA, a Pfizer existe desde o primeiro
momento, e ao longo de mais de 170 anos, para
melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas
em todas as fases da vida. Durante toda a sua
existência, tem trabalhado para ser uma voz ativa
na construção de um futuro melhor.

Coragem.
Para ser inovador, liderar e tomar
decisões.

Com a nossa experiência e os nossos recursos,
impulsionamos a ciência de última geração
e promovemos o desenvolvimento de medicamentos
de uso humano, biológicos, pequenas moléculas
e vacinas, para os doentes e as pessoas que deles
precisam.

Alegria.
Porque sentimos orgulho, reconhecimento
e satisfação em tudo o que fazemos.
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Inovação que transforma
a vida dos doentes

Colaboramos com outras empresas, universidades,
profissionais de saúde, governos, organizações
não governamentais e associações de doentes,
para encontrar novas abordagens para problemas
de saúde graves.

Pfizer
Break throughs

Pfizer365

Get Healthy
Stay Healthy
Pipeline

Facebook

PfizerPro

www.pfizer.pt

Oportunidades
de Carreira

www.pfizer.com

Instagram

Inovação que transforma
a vida dos doentes

Linkedin

Unidade de
Farmacovigilância
Twitter

Serviço de
Informação Médica

Youtube

