Excelência e Inovação
Valores que Partilhamos
Desde 2000 a criar Valor

Quem Somos?

MISSÃO
O GRUPO VERGO pretende afirmar-se no mercado nacional como a REFERÊNCIA pela Excelência
na prestação de serviços de Consultoria, Auditorias, Formação e Gestão de Projetos.

POLÍTICA DE GESTÃO
✓ PLANEAR as necessidades e expectativas dos nossos Clientes, apresentando soluções que
permitam alcançar, com eficácia e de modo sustentável, os seus Objetivos e concretizar a sua
Estratégia;
✓ PREVER e mitigar os riscos inerentes à nossa atividade e organização, através da implementação
de metodologias de gestão do risco, junto não só dos nossos Colaboradores, como também dos
nossos Clientes e Fornecedores;
✓ DESENVOLVER serviços de Excelência ao melhor Preço e Prazo, promovendo junto de todos os
intervenientes as melhores práticas de Produtividade, Sustentabilidade, Qualidade, Segurança,
Saúde, Responsabilidade Ambiental e Social, enquanto principais fatores diferenciadores;
✓ CONTROLAR o cumprimento de Objetivos e do Desempenho Organizacional, de modo a
assegurar a prestação de serviços excelentes, com locais de trabalho limpos, agradáveis, seguros
e saudáveis, e a identificar continuamente oportunidades de Inovação e Melhoria;
✓ AGIR com determinação na procura de soluções cada vez mais simples, seguras, ecológicas e
eficazes, sempre orientadas para o aumento de Valor dos Clientes e da nossa organização;
✓ INOVAR através do estímulo à criatividade na procura de novas metodologias de trabalho, novos
modelos de serviços e sistemas de gestão que permitam a nossa afirmação no mercado como a
Referência pela Simplicidade, Eficácia e Excelência dos nossos serviços.

VALORES
Acreditamos que só com Humildade, Honestidade, Responsabilidade, Rigor, Criatividade e
elevada Produtividade e Dedicação poderemos atingir a Excelência.
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O que Fazemos?

CONSULTORIA DE GESTÃO
Em busca da Excelência, Crescimento e Sucesso Sustentado
Excelência, Planeamento e Controlo Avançado de Gestão,
Produtividade, Gestão do Risco e da Inovação, 5S’s, entre outros.
CONSULTORIA PARA CERTIFICAÇÃO
Reconhecimento Nacional e Internacional
Implementação de Sistemas: Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde
no Trabalho, Segurança Alimentar, Automóvel (IATF), IDI, RH, DGERT,
Marcação CE, Manutenção, Responsabilidade Social, entre outros.
AUDITORIAS
Avaliar, Analisar e Melhorar
Auditorias Internas e / ou de Diagnóstico a qualquer Sistema de
Gestão, Marcação CE, entre outros.
FORMAÇÃO
Formar, Qualificar e Dotar
Formação Interna, Formação Profissional Financiada e Não Financiada à
medida e nas mais variadas Áreas de Educação e Formação (AEF).
PROJETOS DE INVESTIMENTO E INCENTIVOS
Investimentos com Segurança e Sustentados
Diagnósticos, Estratégia e Gestão de Projetos no âmbito de
Programas de Investimento e Incentivos, como o Portugal 2020.
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O que nos Diferencia?

20 Anos de Experiência Profissional e Equipa de
Profissionais Altamente Qualificados

Presente em diversos setores de atividades, tem no
seu currículo centenas de empresas certificadas,

fidelizadas e com elevado Valor Acrescentado

Modo de atuação baseado na procura de soluções
simples, seguras, práticas e eficazes, adequadas
ao Cliente, sempre com vista à melhoria da sua

Produtividade e Rentabilidade
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Saiba mais como poderemos
ajudá-lo no SUCESSO da sua
Organização. Contacte-nos.
Estamos à sua espera.

PEÇA-NOS PROPOSTA CLIQUE AQUI!
Contacto Telefónico

+351 244 561 364

Endereços E-mail

vergo@vergoconsultores.com
geral@saberoportuno.com

Morada da Sede

Estrada da Nazaré, 39, 2445-573 Moita-MGR

Coordenadas GPS

39º42'11.55'' N | 8º56'44.46‘’ W

