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O parceiro seguro no mercado de trabalho

Trabalho temporário Recrutamento e selecção Consultadoria em gestão e recursos humanosOutsourcing

Nova Identidade

Responsabilidade Social

Com um forte sentido de responsabilidade 

social, na SUPORTE procuramos melhorar o 

contexto social onde estamos inseridos, 

intervindo ativamente na 

integração de profissionais no 
mercado de trabalho, operando 
no recrutamento, seleção, 
formação e desenvolvimento 
de carreiras, cooperando 
igualmente com os serviços 
públicos de emprego.

No mercado desde 2012, temos uma estrutura orientada 

para a prestação de um serviço integrado na área dos 

Recursos Humanos, assumindo o compromisso de um 

desenvolvimento contínuo de soluções competitivas para os 

nossos clientes. 

Quase dez anos depois, surge a necessidade de darmos um 

passo em frente na melhoria da nossa imagem, de forma a 

não pararmos no tempo e a continuarmos a servi-lo da 

melhor forma. Conscientes que todos os dias crescemos, 

aprendemos e nos superamos, estamos seguros do nosso 

desempenho, porque tal como a nossa nova imagem, 

também as nossas arestas foram polidas.

Hoje estamos mais seguros, robustos, conseguimos ser mais 

SUPORTE para todos aqueles a quem nos dedicamos. 

Assim, abraçamos um novo projeto 
fazendo um refresh à nossa identidade, 
alterando a imagem, mas mantendo-nos 
fiéis aos nossos valores: Foco no cliente, 
credibilidade, confiança, ética, 
disponibilidade, flexibilidade e 
dedicação ao profissional. 

Arrancamos 2022 como em 2012 convictos do nosso 

potencial, da nossa resiliência, do nosso desempenho, mas 

renovados. Prontos para mais umas décadas de trabalho 

motivados e cientes que temos tudo para ir mais longe 

porque, de uma forma holística, estamos sempre prontos a 

evoluir.  

Desta forma, convidamo-lo a visitar o nosso novo website 

www.suporte.pt e a experienciar esta nova aventura!


