OS NOSSOS
VALORES

SOMOS
APAIXONADOS
PAIXÃO PELO CLIENTE
Somos uns românticos quando
se trata dos nossos clientes!
Acreditamos que a paixão pelo
nosso software contagia a
forma como acrescentamos
valor ao cliente.

SOMOS UNIDOS
COESÃO
Somos uma equipa
profissional coesa e afinada.
Todos nos ouvimos e
contribuimos para melodias
que aproveitam as diferenças
que há em cada um de nós.

SOMOS CONFIANTES
CONFIANÇA
Confiamos uns nos outros e
somos fiáveis na relação com os
nossos stakeholders, trabalhando
em perfeita harmonia.

BUSINESS
AT SPEED

SOMOS PIONEIROS
INOVAÇÃO
Adoramos inovar. O ritmo da
inovação é permanente e
usamo-lo para ouvir o que o
futuro nos traz em novas ideias,
atividades e práticas

SOMOS ARROJADOS
AUDÁCIA
Somos ruidosos com o sucesso,
manifestado pelos muitos UAUs
que ecoam pela empresa e que
são o nosso som quando
reconhecemos o mérito.

LISBOA
Lagoas Park, Edifício 3
Piso 2, 2740-266 Oeiras
Tel: (+351) 21 472 43 40
PORTO
Ed. Scala – Rua de Vilar,
nº 235 Piso 8
4050-626 Porto
Tel: (+351) 22 606 14 50

MADRID
Parque Empresarial San
Fernando
Avda. de Castilla, 2
Edificio Francia, Planta 1ª,
Escalera B 28830 San Fernando
de Henares, Madrid
Tel: (+34) 912 311 319
LONDRES
Suite LP23252
Lower Ground Floor
145-157 St John Street
London EC1V 4PW

SOMOS COMPETENTES
EXCELÊNCIA NA EXECUÇÃO
Executamos as nossas tarefas a uma
só voz - o som da Excelência em tudo
o que fazemos.

MAPUTO
Prédio 33 Andares
Rua da Imprensa, nº 256
5º 503/4, Maputo
Tel: (+258) 21 312 744
LUANDA
Rua à direita no Gamek,
5º Quarteirão C/2 (A)
Morro Bento, Luanda
Tel: (+244) 222 006 249

Junte-se a nós!
www.phc.pt/carreiras
www.phcsoftware.com
info@phcsoftware.com

BUSINESS
AT SPEED

+ 28.000
Empresas
Clientes

+ 400

+ 131.000
Utilizadores

+
160
Colaboradores

Dedicamo-nos ao
desenvolvimento de soluções
avançadas de software
de gestão, totalmente adaptadas
a diferentes áreas de negócio,
com uma oferta no sistema
Cliente/Servidor, o PHC CS e em
modelo de Cloud, com o PHC FX.

WHY
Acreditamos que a liberdade para
a mudança nas Organizações só é
possível através de software espetacular.

WHAT
Criamos soluções inteligentes, apelativas
e completas que proporcionam
flexibilidade, rapidez e sucesso para
o negócio dos nossos Clientes.

€8

Parceiros

milhões de
faturação

+ 60

Produtos
PHC CS

8

Produtos
PHC FX

Somos inovadores e procuramos sempre novas
tecnologias e abordagens. Queremos oferecer o melhor
software de gestão do mercado, capaz de gerir toda
a rotina e o negócio da empresa, permitindo aos nossos
Clientes serem mais criativos e explorar novas
oportunidades. Com um software evolutivo e totalmente
adaptado às reais necessidades da cada empresa,
permitimos aos nossos Clientes focarem-se apenas nos
seus negócios – levando a um novo nível de precisão,
visão e velocidade, a tomada de decisão executiva.
Os nossos produtos aprendem quando a empresa
aprende, modificam-se quando a empresa se modifica.
Desta forma, cada decisão é registada, processada
e fica disponível para futura análise e investigação.
A isto nós chamamos capacidade para tomada
de decisão com confiança – Business at Speed.

Equipa de gestão
Ricardo Parreira CEO | Miguel Capelão SRC Officer |
Céu Mendonça Sales | Cláudia Raposo Development |
Edite Valente Financial | Francisco Caselli Research |
Miguel Bilimória Service | Pedro Tavares Marketing

