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Baxter é uma das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal

Lisboa, 26 de março de 2020 – A Baxter, companhia farmacêutica líder em tecnologia e
produtos médicos, foi distinguida como “Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal” na
categoria de menos de 100 colaboradores. A Baxter ocupa a 15.ª posição do ranking na
distinção atribuída hoje pelo Great Place to Work® Portugal e refere-se ao ano de 2019.
Atualmente com 52 colaboradores, a Baxter Portugal caracteriza-se pela diversidade
de experiências e competências dos seus colaboradores e por um ambiente altamente
inclusivo. Para receber, integrar e acompanhar os colaboradores, a Baxter conta com um
programa de formação sólido de desenvolvimento e retenção de talento, cultura inclusiva e
com projetos internos de participação e colaboração de âmbito internacional.
Para Filipe Paias, Country Lead da Baxter Portugal, “esta distinção é o
reconhecimento da responsabilidade e da entrega dos nossos colaboradores, que
procuram, diariamente e há mais de 20 anos, transformar a nossa missão de Salvar e
Prolongar Vidas numa realidade. Ao mesmo tempo que nos enche de orgulho, esta distinção
motiva-nos a sermos cada vez melhores e mais relevantes para a sociedade”.
O Great Place to Work® reconhece as empresas onde os colaboradores se sentem
mais envolvidos, desafiados, reconhecidos e realizados pessoal e profissionalmente. As
empresas passam por um rigoroso processo de avaliação dos seus padrões de gestão e
cultura empresarial.
Sobre a Baxter
Todos os dias, milhões de doentes e profissionais de saúde confiam nos produtos da Baxter, companhia
de produtos médicos renais, nutrição parentérica, cuidados intensivos, hospitalares e cirúrgicos. Fundada há
mais de 85 anos e com uma forte herança em inovações médicas, a Baxter está a desenvolver a próxima geração
de terapias inovadoras que permitem salvar e prolongar vidas. Atualmente, a companhia disponibiliza produtos,
tecnologias e terapias em mais de 100 países. Em Portugal, a Baxter está presente há mais de 20 anos e
encontra-se sediada em Sintra. Para mais informações sobre a Baxter visite www.baxter.com ou www.baxter.pt.
Baxter é uma marca registada da Baxter International Inc.
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