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Quem somos
A Calmways é uma empresa de base tecnológica com 
fortes alicerces nas áreas da saúde, ciência e indústria. 
Actua em duas áreas distintas, nomeadamente na 
área de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(ID&I) através de soluções de engenharia e na área de 
comercialização de consumíveis hospitalares. As referidas 
áreas apresentam-se comercialmente através das 
marcas DIV. e Milla.

Missão
Concepção, desenvolvimento e fabricação de soluções e 
equipamentos inovadores, respondendo a necessidades 
individuais dos nossos parceiros. 

Visão
Fomentar uma posição de excelência nos diversos 
mercados da área, estando assim na vanguarda do 
desenvolvimento tecnológico.

Valores
As pessoas são o nosso sucesso.

Ambição, criatividade e motivação é uma filosofia.

Procuramos inovação com excelência e qualidade.

Somos parceiros dos nossos clientes.

Consideramo-nos socialmente responsáveis.

Crescemos com sustentabilidade.

Who we are
CalmWays is a healthcare technology based company 
with strong foundations in the areas of health, science 
and industry. It acts in two different areas, particularly in 
Research, Development and Innovation (RD&I) 
through engineering solutions, and in trading and 
marketing of medical consumables. These areas are 
brought to you through DIV.® and Milla.

Mission
Conception, Development and Production of solutions 
and innovative equipments, responding to individuals 
needs of our partners.

Vision
Enhance a position of excellence in the several 
markets of the area, being at the top of the technological 
development.

Values
People are our success. 

Ambition, creativity and motivation is a philosophy. 

We search for innovation with excellence and quality. 

We are customer partners. 

We consider ourselves socially responsible. 

We grow sustainably.
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Você coloca as questões, 
A CalmWays ® fornece as respostas!

You place the questions,
CalmWays ® gives the answers!


