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CONSTRUIR PROJETOS  
CONSTRUIR PESSOAS  
CONSTRUIR PROSPERIDADE 
é um suplemento que apresenta aquilo que faze-
mos e o que já foi feito no que diz respeito à área 
da Responsabilidade Social Empresarial nas dife-
rentes geografias onde marcamos presença.

Dando forma e concretizando o lema do Gru-
po Elevo – Challenge, Build, Evolve (Desafiar, 
Construir, Evoluir) – damos a conhecer através 
desta publicação alguns dos principais projetos 
desenvolvidos ao longo de 2015, como resultado 
da missão de construir ações de desenvolvimento 
social, educativo, cultural e ambiental em prol das 
comunidades onde atuamos. 

Desta forma, não deixamos a assinatura Elevo 
apenas nas obras que realizamos mas também nas 
iniciativas que promovemos com e junto das po-
pulações locais. Sendo uma área prioritária para o 
Grupo Elevo, a responsabilidade social tem vindo 
a ganhar especial relevância nos mercados inter-
nacionais, onde a nossa presença assume uma ex-
pressão crescente.

É nosso objetivo promover uma ação por cada 
obra adjudicada. 

É nossa certeza continuar a trabalhar na constru-
ção de um futuro melhor! 

ONDE ESTAMOS  
PRESENTES 
A presença do Grupo Elevo é global. Neste mo-
mento, desenvolvemos a nossa atividade de forma 
permanente e intensa em países como Portugal, 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Venezuela e 
Gabão, e começamos a ganhar expressão em no-
vos mercados no continente africano e na Amé-
rica Latina (Bolívia, Senegal, Zâmbia e Guiné 
Conacri).

Em todos estes países exercemos o nosso trabalho com um 
forte sentido de responsabilidade social e ambiental, sem 
perder de vista os objetivos essenciais ao sucesso do Grupo. 

Este modo de atuação integra o ADN e a cultura da empre-
sa e é partilhado por todos os nossos colaboradores, sendo 
transportado, de uma forma transversal, para todas as geo-
grafias onde marcamos presença.

Neste contexto, a atividade da empresa rege-se, de forma 
sumária, pelos seguintes valores e compromissos:

• a valorização contínua do nosso capital humano;
• a contribuição, de forma ativa e responsável, para o desen-
volvimento social, cultural e humano das comunidades lo-
cais junto das quais trabalhamos e com as quais convivemos 
diariamente, através da identificação das suas principais ca-
rências e da implementação de ações que permitam apoiar e 
proporcionar algum valor acrescido a essas populações;

• a minimização do impacto ambiental provocado pelas nos-
sas intervenções, em total respeito pelas características dos 
locais onde atuamos, e o apoio a iniciativas para uma maior 

consciencialização da defesa do meio ambiente junto 
das diferentes comunidades, com especial atenção 

para as ações direcionadas para as crianças e os 
mais jovens, os principais responsáveis pelo 

amanhã.

BUILD PROJECTS  
BUILD PEOPLE  
BUILD PROSPERITY 
is a supplement that stands for what we do and 
what was done regarding Social Business Re-
sponsibility in the different geographic regions 
where we act.

While shaping and giving life to Elevo Group’s 
motto – Challenge, Build, Evolve – we share 
some of the key projects developed in ‘15 through 
this publication, as a result of a mission to build 
social, educational, cultural and environmental 
development actions to support the local commu-
nities.  

Thus, we don’t just sign our name in the initiatives 
carried out but also in the projects promoted with 
the local populations.  Social responsibility, a pri-
ority for the Elevo Group, is of special relevance 
for the international markets where our pres-
ence has a growing influence.

Our aim is to promote an action for each pro-
cured enterprise. 

We are certain that we will work towards a bet-
ter future! 

OUR  
PRESENCE 
Elevo Group’s worldwide presence allow us to de-
velop our activity in permanency and intensively 
in countries as Portugal, Angola, Mozambique, 
Cape Verde, Venezuela, and Gabon, and we are 
beginning to influence new markets in the Afri-
can continent as well as in Latin American (Boli- 
via, Senegal, Zambia and Guinea Conakry).

We work in all these countries with a strong sense of social 
and environmental responsibility, not losing sight of our 
goals which are crucial to the Group’s success. 

This spirit is part of our core and of the company’s culture, 
and is shared by all our employees, widely reaching all the 
geographic regions where we work.

The company’s activity strictly follows the following values 
and commitments:

• continuous appreciation of our human capital; 
• contributing active and responsibly to the social, cultural 
and human development of the local communities where 
we work and deal with on a daily basis, through the assess-
ment of their crucial needs and the implementation of ac-
tions that enable us to support and provide added value to 
those populations;

• diminishing the environmental impact through our medi-
ations, showing total respect for local characteristics, and 
the support of initiatives for a better awareness regarding 
environmental protection in different communities, pay-
ing special attention to those actions targeting the youth  
the ones responsible for shaping the future.

BOLÍVIA

BOLIVIA ZÂMBIA

ZAMBIA

CABO VERDE

CAPE VERDE

GUINÉ  
CONACRI

GUINEA  
CONAKRY
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PROMOÇÃO DA SAÚDE,  
SEGURANÇA E BEM-ESTAR
PROMOTING HEALTH,  
SAFETY AND WELL-BEING

AÇÕES  
SOLIDÁRIAS
SOLIDARY  
ACTIONS

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO
COMMUNITY  
DEVELOPMENT

PROTEÇÃO DO  
AMBIENTE
ENVIRONMENTAL  
PROTECTION

ANGOLA ANGOLA

VACINAÇÃO POLIOMIELITE
VACCINATION POLIOMYELITIS

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO  
EM ZONA MINADA
AWARENESS ACTION IN MINED 
AREA

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

PASSE O FIM DE ANO SEM HIV/SIDA
NEW YEAR’S EVE WITHOUT AIDS

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
TRAFFIC SAFETY

ANGOLA ANGOLA

NATAL SOLIDÁRIO 
SOLIDARY CHRISTMAS 

UMA BOLA, MIL SORRISOS  
ONE BALL, A THOUSAND SMILES 

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

MATERIAL PARA APOIO A 
ORFANATO 
MATERIAL TO SUPPORT THE 
ORPHANAGE 

EQUIPAMENTO DE FUTEBOL
FOOTBALL EQUIPMENT

UMA ESTRADA COM HISTÓRIA
A ROAD WITH HISTORY

ANGOLA ANGOLA

ESTRADA DE ACESSO A 
COMUNIDADES ISOLADAS 
ACCESS ROAD FOR ISOLATED 
COMMUNITIES 

UMA ESCOLA PARA O MUNGO  
ONE SCHOOL FOR MUNGO 

MAIS UMA ESCOLA PARA O 
CAXITO 
ONE MORE SCHOOL FOR CAXITO 

 CABO VERDE CAPE VERDE

BIBLIOTECA PARA A 
COMUNIDADE DE FONTON 
A LIBRARY FOR THE FONTON 
COMMUNITY 

INTERVENÇÃO NA ESCOLA DE 
ACHADA DE SANTO ANTÓNIO 
INTERVENTION IN ACHADA DE 
SANTO ANTÓNIO SCHOOL 

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

JUNTOS COM A POPULAÇÃO DE 
PEMBA
SOLIDARY WITH PEMBA

CRIAÇÃO DE HORTA 
COMUNITÁRIA: A MACHAMBA 
ESTABLISHING A COMMUNITY 
GARDEN: THE MACHAMBA

A UNIÃO FAZ A FORÇA
TOGETHER WE ARE STRONGER

APOIO À ESCOLA DO BAIRRO DE 
CARIACÓ 
SUPPORTING THE SCHOOL IN 
BAIRRO DE CARIACÓ

ANGOLA ANGOLA

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE  
NO CACAJ 
WORLD ENVIRONMENT DAY  
IN CACAJ 

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE NO 
COLÉGIO SÃO JOSÉ DE CLUNNY   
WORLD ENVIRONMENT DAY IN 
SÃO JOSÉ DE CLUNNY SCHOOL  

 CABO VERDE CAPE VERDE

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL 
DO AMBIENTE  
COMMEMORATION OF WORLD 
ENVIRONMENT DAY 

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

O AMBIENTE COM AS CRIANÇAS 
ENVIRONMENT WITH CHILDREN 

ANGOLA ANGOLA

ACADEMIA ELEVO
ELEVO ACADEMY 

CENFOC
CENFOC

ANGOLA ANGOLA

PROJETO OKUTIUKA:  
AÇÃO PARA A VIDA  
OKUTIUKA PROJECT:  
ACTION FOR LIFE 

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

LIVROS PARA LER E APRENDER  
BOOKS TO READ AND LEARN 

PORTUGAL PORTUGAL

PROJETO RE-FOOD ALFRAGIDE 
RE-FOOD ALFRAGIDE PROJECT 

APOIO AOS SEM-ABRIGO  
PROJETO PAS
SUPPORT FOR THE HOMELESS  
PAS PROJECT

LIVROS PARA LER E APRENDER 
BOOKS TO READ AND LEARN 

APOIO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
COMBATE À POBREZA 
SUPPORT FOR THE ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE COMBATE À POBREZA

CENTRO SOCIAL DO BAIRRO 6 DE MAIO
THE SOCIAL CENTER IN BAIRRO 6 DE 
MAIO

PROJETO “AMOR PERFEITO”
“AMOR PERFEITO” PROJECT

PASSEIO DA MEMÓRIA
MEMORY WALK

MONTEPIO RUNNER CORPORATE 
EDITION

FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
E EDUCAÇÃO
PROFESSIONAL  
TRAINING AND EDUCATION

DESENVOLVIMENTO  
E INCLUSÃO SOCIAL
SOCIAL DEVELOPMENT  
AND INCLUSION
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Sendo um dos atuais motores da economia 
africana, Angola é um país que revela ambição, 
vontade e confiança para evoluir. 

Por partilhar esses valores, o Grupo Elevo está 
convicto de que pode fazer mais e melhor nes-
te país, participando ativamente como impul-
sionador deste tão desejado desenvolvimento 
e deixando a sua marca, não só nos projetos 
que realiza mas também nas comunidades 
onde atua.

O Grupo está presente em Angola desde 1991, 
através das marcas Elevo e Edifer Angola, e 
conta, neste momento, com 2 105 colaborado-
res neste país, distribuídos por 14 províncias 
(Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando 
Cubango, Cunene, Huambo, Huíla, Kwanza- 

-Norte, Kwanza-Sul, Luanda, Malange, Na-
mibe e Zaire).

Os projetos que, desde então, temos vindo a 
desenvolver neste mercado caracterizam-se 
pela sua diversidade, contemplando, entre 
outros aspetos, a construção de infraestrutu-
ras, estradas e de empreendimentos de gran-
de dimensão, para habitação ou outros fins, a 
produção local de agregados e betuminosos 
e  ainda a  prestação de serviços na área do 
ambiente e da energia.  

Pretendemos crescer juntamente 
com Angola e acreditamos na 
nossa experiência e nas nossas 
competências para abraçar 
os projetos mais desafian-
tes que este país pre-
tende levar a cabo.

Angola is a country that shows ambition, re-
solve and hope to evolve, presently being one 
of the key players to the African economy. 

Elevo Group shares those values and believes 
that we can do more and better in this coun-
try, actively participating as a promoter for the 
anticipated development that will be remem-
bered, not just for the projects for which it’s 
responsible but also in the communities where 
it is present.

The Group works in Angola since 1991, 
through Elevo and Edifer Angola and as of now 
is composed of 2,105 employees in this country, 
spread out through 14 provinces (Bengo, Ben-
guela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cunene, 
Huambo, Huíla, North Kwanza, South Kwan-
za, Luanda, Malange, Namibe, and Zaire).

Since 1991, the projects that we have been de-
veloping in this market are characterized by 
their diversity. Among other aspects we have 
built infrastructures, roads and big enterpris-
es, for residential purposes, among others. We 
have also produced aggregate and bituminous 
materials at a local level, and have provided 
services in the environmental and energy area.  

We intend to grow together with Angola and 
we believe in our experience and in our skills 

to embrace the most challenging projects 
that this country wants to carry out.

A
N
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O
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A
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AÇÃO DE SENSI-
BILIZAÇÃO EM 
ZONA MINADA
Pelo facto da obra de reabilitação da EN 
140, entre Menongue e Rio Coelei, e da 
EN 280, que liga Menogue e Rio Longa, 
exigir a realização de trabalhos em zonas 
suscetíveis de estar minadas, a Edifer An-
gola procedeu à elaboração e distribuição 
de um folheto informativo de segurança 
junto dos seus colaboradores e população 
local. Com uma forte componente ilus-
trativa, de forma a captar a atenção e a 
motivar a sua leitura, estes folhetos foram 
entregues com o objetivo de alertar e in-
formar sobre os procedimentos corretos a 
adotar e os comportamentos a evitar jun-
to destas zonas perigosas. Este material 
gráfico apresentava ainda os engenhos 
mais frequentes localizados na província 
de Cuando-Cubango, de forma a facilitar 
o seu reconhecimento e identificação.

AWARENESS  
ACTION IN 
MINED AREA
Due to the fact that the rehabilitation 
work in EN 140, between Menongue and 
Coelei River, and of EN 280, connecting 
Menogue and Longa River, demands 
working in possibly mined areas, Edifer 
Angola has proceeded to elaborate and 
hand out a safety information leaflet 
among its employees and local commu-
nity. Strongly illustrated, so as to capture 
the attention and motivate its reading, 
these leaflets were handed out with the 
purpose of alerting and informing the 
correct procedures to embrace and the 
behaviors one should avoid around these 
dangerous areas. This graphic material 
also showed the more frequent devices 
located in the Cuando-Cubango prov-
ince, so as to facilitate its recognition and 
identification.

VACINAÇÃO  
POLIOMIELITE 
O Grupo Elevo apoiou a realização de 
uma campanha de vacinação contra a Po-
liomielite, junto da população infantil do 
município do Huambo, através da entre-
ga de alimentos e de combustível para as 
viaturas das equipas responsáveis por este 
programa.

Realizada sob a coordenação da Direção 
Provincial de Saúde Pública do Huambo 
e da Repartição Municipal de Saúde, esta 
ação permitiu vacinar um total de 4 500 
crianças com idade inferior a cinco anos, 
tendo como objetivo contribuir para erra-
dicar a doença no país. 

VACCINATION 
POLIOMYELITIS 
Elevo Group has supported a vaccination 
campaign against poliomyelitis among 
the child population in Huambo munic-
ipality, through the delivery of food and 
gas for vehicles of the teams which are in 
charge of this program.

This action was carried out under the co-
ordination of the Provincial Administra-
tion of Public Health in Huambo and the 
Municipal Office of Health, and allowed 
to vaccinate 4,500 children with ages of 5 
and less. Its aim was to eradicate the dis-
ease from the country. 

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
PROMOÇÃO DA SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
PROMOTING HEALTH, SAFETY AND WELL-BEING

09
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Como o conhecimento está na 
base do progresso e a empresa 
pretende evoluir, então deve 
apostar nos quadros que 
dispõe, na sua formação e 
crescimento profissional.” 
Décio Fernandes, Contabilidade

“As knowledge stands as the 
foundation of progress and 
the company wants to evolve, 
it should commit to its 
employees, in their training 
and professional growth.
Décio Fernandes, Accounting

“

“

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION

ACADEMIA ELEVO 
A Academia Elevo é um Centro de De-
senvolvimento, Valorização e Reconheci-
mento de Competências, que se encontra 
assente em duas prioridades estratégicas:

1. Formação Profissional
Sendo a formação profissional uma fer-
ramenta indispensável para a qualificação 
dos colaboradores, o Grupo Elevo elabo-
rou, no âmbito da sua política de gestão 
de recursos humanos, um Plano Anual de 
Formação dirigido aos trabalhadores da 
empresa, vocacionado essencialmente para 
formar quadros nacionais, que teve início 
em julho de 2015 e que decorreu até ao fi-
nal do ano.

De forma a dar resposta às várias neces-
sidades e interesses dos colaboradores, o 
plano definido foi bastante diversificado, 
abrangendo várias áreas de formação tais 
como SAP, Leitura e interpretação do 
recibo de vencimento, Contratos FIDIC, 
Microsoft Excel Inicial, Contabilidade, 
Outlook e Importações e Desalfandega-
mento de Materiais.

2. Progressão de Carreira 
Angola é um mercado que ainda se carac-
teriza pela carência de certas competências 
profissionais e onde se verifica uma elevada 
competitividade no que diz respeito à con-
tratação de pessoas com experiência, pelo 
que se torna imperativo para as empresas 
atrair candidatos qualificados ainda em 
formação e oferecer-lhes oportunidades 
de progressão de carreira atrativas. Neste 
contexto, e de forma a enfrentar com su-
cesso o desafio associado ao recrutamento 
de novos colaboradores, o Grupo Elevo 
estabeleceu um conjunto de protocolos 
com instituições de ensino superior para 
o desenvolvimento de um programa de 
estágios curriculares, com vista à seleção e 
acolhimento de jovens que revelem poten-
cial e perfil adequados às necessidades da 
empresa.

ELEVO ACADEMY 
Elevo Academy is a Center for the Devel-
opment, Appreciation and Recognition of 
Skills, which is built upon two strategic 
priorities:

1. Professional Training
Professional training is an essential tool 
to qualify employees and Elevo Group 
has drawn up a Training Annual Plan, in 
line with its human resources policy, for 
company employees, particularly targeting 
their national resources. This has begun in 
July 2015 and ran until the end of the year.

To respond to the several needs and inter-
ests from employees, the established plan 
was quite diverse, comprising of several 
training areas such as SAP, Reading and 
understanding the pay slip, FIDIC con-
tracts, Microsoft Excel for Beginners, Ac-
counting, Outlook and Imports and Cus-
toms Clearance of Materials.

2. Career Progression
Angola is a market that still is character-
ized by the lack of certain professional 
skills and where there is a fierce compet-
itiveness in what concerns hiring expe-
rienced people. Thus, it is crucial that 
companies are able to attract qualified ap-
plicants, still in training, and to offer them 
attractive career progression opportunities. 
Within this context, and in order to suc-
cessfully face the challenge associated to 
hiring new employees, Elevo Group has 
established a set of protocols with higher 
education institutions, so as to develop an 
internship program intended to select and 
receive young people whose potential and 
profile meet the company needs.

11

Ações de formação
Training actions

25
Instituições protocoladas

Institutions with which  
Elevo Group has  

established protocols

• Universidade Agostinho 
Neto (Luanda)

• Instituto Superior Politécni-
co de Tecnologias e Ciências 

[ISPTEC] (Luanda)

• Instituto Superior Politécni-
co de Humanidades e Tecno-

logia [Ekuikui II] (Huambo)

• Instituto Superior Politécni-
co José Eduardo dos Santos 

(Huambo)

Colaboradores envolvidos
Employees involved

188

Horas de formação
Training hours

70

Número total de alunos
Total number of students

6,260

Províncias
Provinces

Luanda | Huambo

Províncias
Provinces

Luanda | Huambo

Locais
Locations

Sede da Empresa; Estaleiro 
Central de Viana e  

Estaleiro Central do Huambo

Company’s Headquarter;  
Viana’s Central Yard and 
Huambo’s Central Yard
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CENFOC 
Paralelamente e ainda no que diz respeito 
à área de formação, o Grupo tem atual-
mente em prática um protocolo inédito e 
inovador com o CENFOC – Centro de 
Formação de Construção Civil. Tirando 
partido das suas valências, foram desta-
cados técnicos licenciados de nível sénior 
e intermédio para estruturar e lecionar 
cursos de formação na área do controlo da 
qualidade em obras de estradas.

Estes cursos, com duração de um ano, 
abrangem a parte mais significativa das 
atividades rodoviárias desde os betões, so-
los, rochas, materiais granulares britados, 
betume e misturas betuminosas. Têm uma 
parte teórica em sala e uma parte prática 
em laboratório onde são executados os en-
saios relativos ao controlo da qualidade de 
várias obras em fase de execução.

Até ao momento foram já formados cerca 
de 40 técnicos sendo que uma parte foi in-
tegrada no mercado de trabalho do sector 
e a outra passou a integrar os quadros da 
empresa.

Para além destas ações de formação o Gru-
po tem também organizado seminários, no 
CENFOC, com duração de 1 a 3 dias onde 
se dão a conhecer novas tecnologias e ma-
teriais inovadores para a construção de es-
tradas. Muitas destas tecnologias resultam 
de projetos de Investigação, Desenvolvi-
mento e Inovação que o Grupo desenvolve 
em Portugal.

Com vista à integração de colaboradores e 
acolhimento de alunos em estágios profis-
sionais, têm sido também desenvolvidos 
protocolos com outras entidades nomea-
damente o Ministério da Administração 
Pública, Trabalho e Segurança Social, o 
CEFOPROF – Centro de Formação Pro-
fissional e ainda o Ministério da Construção.

CENFOC 
At the same time, and still in what con-
cerns training, the Group is currently run-
ning an unique and innovative protocol 
with CENFOC – Centro de Formação de 
Construção Civil (Center for Civil Engi-
neering Training). Taking advantage of 
their qualities, some senior and interme-
diate graduate engineers were assigned to 
elaborate and teach training courses for 
quality control in road works. 

These courses, which last for a year, com-
prise the most significant part of road 
activities, from concretes, soils, rocks, 
crushed granular material, bitumen and 
bituminous mixtures. The theoretical 
training is taught in the classroom and the 
hands-on training in the laboratory, where 
they perform tests regarding quality con-
trol of several works in the execution stage.

Until now approximately 40 engineers 
were trained, of which some were integrat-
ed in the labor market of the sector and the 
rest in the company.

In addition to these training initiatives, 
the Group has also been organizing work-
shops, in CENFOC, which last 1 to 3 days 
and where it is possible to get acquainted 
with new technologies and innovative 
materials for road construction. Many of 
these technologies are a result of Research, 
Development and Innovation projects 
that the Group develops in Portugal.

In order to integrate employees and to 
receive students in internships, some 
protocols have also been developed with 
other institutions, namely the Ministry of 
Government Administration, Work and 
Social Security, CEFOPROF – Centro de 
Formação Professional (Center for Profes-
sional Training) and the Ministry of Con-
struction. 

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION

13
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION

PROJETO  
OKUTIUKA: 
AÇÃO PARA  
A VIDA 
O Grupo Elevo estabeleceu uma parceria 
com a ONG Okutiuka, uma instituição 
fundada em 1995 na cidade do Huambo, 
que tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento de crianças e jovens ór-
fãos, bem como de vítimas da guerra civil 
em condições de vulnerabilidade, através 
da implementação de projetos sociais que 
lhes proporcionam a oportunidade de te-
rem formação académica e profissional e 
de serem orientados para uma vida social 
responsável.

Para assinalar o início desta parceria, a 
empresa ofereceu algum material para o 
melhoramento das instalações deste centro.

Entretanto, foram implementadas várias 
outras ações de desenvolvimento pessoal 
e de melhoria das condições de vida das 
crianças acolhidas:

• Aulas de Kizomba
Sob a orientação de monitores residentes 
nesta instituição, um grupo de colaborado-
res da Elevo deu início e passou a participar 
em sessões de aulas de kizomba. Com a du-
ração de 60 minutos, as aulas decorrem no 
centro, três vezes por semana, em horário 
pós-laboral. Se, por um lado, esta ação pro-
porciona aos colaboradores da empresa um 
momento de lazer e de integração na co-
munidade, por outro a iniciativa contribui 
para a inclusão dos jovens da instituição, 
não só através do desenvolvimento pessoal, 
mas também da ajuda monetária gerada 
pela renda correspondente ao pagamento 
das aulas.

• Criação da mascote  
“Tá fixe”
No âmbito do trabalho de desenvolvimen-
to pessoal realizado pelo centro Okutiuka 
junto dos jovens que acolhe, é possível en-
contrar grandes talentos em diversas áreas 
tais como o desenho, a escrita, a música, a 
dança ou até mesmo a representação.

Atenta a estas capacidades, a Elevo deci-
diu lançar um desafio a um dos jovens da 
instituição – o Benvindo, cujo sonho é ser 
o próximo Walt Disney. No seu pequeno 
estúdio, com o lápis e a borracha nas mãos, 
coloca no papel toda a sua criatividade e 
cria personagens próprios, aos quais dá 
vida em pequenas animações. Perante este 
talento, e de forma a incentivar o Benvindo 
a ir atrás do seu sonho, a empresa convi-
dou-o a criar uma mascote para ser o rosto 
de uma campanha de comunicação que a 
Elevo está a desenvolver no âmbito da área 
da Segurança e Higiene no Trabalho. Pro-
curando garantir uma melhoria significati-
va das condições para o Benvindo realizar 
este trabalho, a Elevo patrocinou a aquisi-
ção de equipamento informático prepara-
do para o desenho digital, assim como for-
mação no software Autodesk Sketchup. Esta 
nova ferramenta veio permitir um grande 
salto qualitativo no trabalho desenvolvido 
pelo Benvindo, na medida em que lhe per-
mite trabalhar diretamente no meio digital.

Quanto à mascote criada, batizada de “Tá 
fixe”, é possível já encontrá-la em diversas 
peças gráficas, criadas para diferentes am-
bientes da empresa, bem como em peque-
nos filmes de animação. 

OKUTIUKA  
PROJECT:  
ACTION FOR LIFE
Elevo Group has established a partner-
ship with the NGO Okutiuka, an insti-
tution founded in 1995 in Huambo city 
and which aims to contribute for the de-
velopment of children and young orphans, 
as well as of vulnerable civil war victims 
through the implementation of social pro-
jects that provide them an opportunity for 
academic and professional training and of 
guidance for a responsible social life.

To mark the beginning of this partnership 
the company offered some material for the 
improvement of facilities of this center.

Meanwhile, several other actions for per-
sonal development and improvement of 
living conditions of children in care have 
been implemented:

• Kizomba dance classes
Under the guidance of assistant professors 
living in this institution, a group of Elevo 
employees has inaugurated and participat-
ed in one session of kizomba lessons. Each 
lessons lasts for 60 minutes and takes place 
in the center, three times per week, in the 
evening. On one hand, this action pro-
vides company employees with community 
leisure and integration moments. On the 
other hand, the initiative is a contribution 
for the inclusion of young people in the 
institution, not just through personal de-
velopment but also in terms of monetary 
assistance generated by the income corre-
sponding to the payment of the classes.

• Creating the mascot  
“Tá fixe” (It’s cool)
Within the work of personal development 
carried out by Okutiuka center among the 
young people there it’s possible to find 
great talents in various areas such as draw-
ing, writing, music, dance, and even acting.

Aware of these skills, Elevo has decided 
to put forward a challenge to a young boy 
from the institution – Benvindo, whose 
dream is to become the next president of 
Walt Disney. In his small studio, pencil 
and eraser in hand, he takes all his creativ-
ity to the paper and creates his own char-
acters, bringing them to life in small ani-
mations. Taking this talent into account 
and as a way of encouraging Benvindo to 
pursue his dream, the company has invited 
him to create a mascot to be the face of a 
communication campaign which Elevo is 
developing in the Safety and Hygiene at 
Work area. While seeking to guarantee a 
significate improvement for Benvindo’s 
conditions to take on this job, Elevo has 
sponsored the acquisition of computer 
equipment ready for digital design, as well 
as training in Autodesk Sktechup software. 
This new tool allows a huge leap in terms 
of quality in Benvindo’s work, given that it 
will allow for Benvindo to work directly in 
the digital medium.

As for the created mascot, named “Tá fixe” 
(It’s cool), you can already find it in several 
graphic pieces created for different envi-
ronments within the company as well as in 
small animation movies.
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
COMMUNITY DEVELOPMENT

ESTRADA DE 
ACESSO A 
COMUNIDADES 
ISOLADAS
O Grupo Elevo levou a cabo a construção 
de uma estrada com acesso à Ombala de 
Bongo, no município do Bailundo, provín-
cia do Huambo. 

No âmbito da reabilitação da estrada entre 
Bailundo e Cassongue, a empresa contri-
buiu com o alargamento e com a realização 
de terraplanagens de uma via que atravessa 
as aldeias de Camela, Bela e Santare, bem 
como na requalificação das linhas de água. 

Este projeto permitiu melhorar a quali-
dade de vida de aproximadamente 5 000 
pessoas que até então, durante a época das 
chuvas, ficavam sujeitas ao isolamento das 
suas comunidades.

MAIS UMA  
ESCOLA PARA O 
CAXITO 
No decorrer da obra de construção da es-
trada EN 100, que liga o Caxito ao Uíge, a 
Edifer Angola teve a oportunidade de vi-
sitar uma escola no Caxito. A construção 
precária, a frágil cobertura de capim e o es-
tado de degradação do edifício levou a em-
presa a apresentar um projeto de execução 
de uma nova escola ao Governo Provincial 
do Bengo e à Administração Comunal das 
Mabubas e Sobabos de Santa Amboleia.

Este projeto foi bem aceite por parte das 
autoridades e, para além da construção do 
novo edifício, a Edifer Angola contribuiu 
ainda com a disponibilização de equipamen-
tos para lavrar a terra, com a mobilização de 
uma viatura de carga para o transporte de 
recipientes de água e assumiu o compromis-
so de, em caso de emergência, disponibili-
zar uma viatura destinada ao transporte de 
doentes para o Hospital do Caxito.

UMA ESCOLA 
PARA O MUNGO 
No âmbito da obra de reabilitação da  
EN 250/EN 350, que envolveu a realiza-
ção de trabalhos numa extensão total de 
170 km entre as localidades de Alto Hama, 
Bailundo, Mungo e Calucinga, o Grupo 
Elevo construiu uma escola com quatro sa-
las de aula e uma residência para os profes-
sores. Esta iniciativa visou contribuir para 
o acesso mais fácil à educação junto da po-
pulação do município do Mungo, situado a 
norte da província do Huambo.

ONE MORE 
SCHOOL FOR 
CAXITO
Throughout the construction work of EN 
100 road, which connects Caxito to Uíge, 
Edifer Angola had the opportunity to visit a 
school in Caxito. Its poor construction, the 
fragile grass cover and the degrading state 
of the building led the company to present 
an execution project for a new school to 
the Provincial Government of Bengo and 
to the Communal Administration of Ma-
bubas and Sobabos de Santa Amboleia.

This project was well accepted by the au-
thorities and, besides the construction of 
the new building, Edifer Angola has con-
tributed by making available equipment 
to plough the land, by mobilizing a cargo 
vehicle to transport water containers and 
committed to, if an emergency arises, to 
make available a vehicle for the transport 
of the sick to the Hospital of Caxito.

ONE SCHOOL 
FOR MUNGO
Within the scope of the rehabilitation 
work in EN 250/EN 350, which involved 
the execution of works through 170 km 
between Alto Hama, Bailundo, Mungo 
and Calucinga, the Elevo Group has built 
a school with four classrooms and a house-
hold for teachers. This initiative aimed for 
an easier access to education among the 
population of Mungo municipality, north 
of the province of Huambo.

ACCESS ROAD 
FOR ISOLATED 
COMMUNITIES
Elevo Group carried out the construction 
of an access road for Ombala de Bongo, 
in the municipality of Bailundo, in the 
Huambo province. 

While rehabilitating the road between 
Bailundo and Cassongue, the company 
was contributed for the extension and the 
execution of earthworks for a road that 
passes through Camela, Bela and Santare, 
as well as in the requalification of water 
tables. 

This project allowed improving the qual-
ity of life of approximately 5,000 people 
which until then, during the rainy season, 
would be isolated from their communities.
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
PROTEÇÃO DO AMBIENTE

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

DIA MUNDIAL DO 
AMBIENTE NO 
CACAJ
Integrada nas comemorações do Dia 
Mundial do Ambiente, a Elevo Angola, 
em parceria com a Ecovisão, organizou 
uma ação de sensibilização ambiental que 
contou com a participação de cerca de 30 
crianças do Centro de Acolhimento de 
Crianças Arnaldo Janssen (CACAJ).

Pertencente à Igreja Católica e fundado em 
1993 pelos Irmãos Missionários do Verbo 
Divino e pelas Irmãs Missionárias Servas 
do Espírito Santo, este centro tem como 
missão acolher, localizar e posteriormen-
te reinserir crianças no seio familiar ou na 
sociedade. Neste momento o CACAJ tem 
a seu cargo cerca de 130 crianças e jovens.

Esta primeira iniciativa realizada, para 
além de se ter revelado bastante enriquece-
dora para todos os intervenientes, marcou 
o início de uma parceria entre as várias ins-
tituições envolvidas, a qual deu já outros 
frutos, estando neste momento a decorrer 
no terreno outras ações que visam melhorar 
as condições de vida das crianças acolhidas. 

DIA MUNDIAL DO 
AMBIENTE NO 
COLÉGIO SÃO 
JOSÉ DE CLUNNY
Como forma de assinalar esta data, a Eco-
visão organizou uma ação de sensibiliza-
ção ambiental que decorreu no Colégio 
São José de Clunny, no Huambo. A inicia-
tiva contou com a presença de cerca de 40 
crianças, que tiveram a oportunidade de 
aprender e de experimentar técnicas para a 
reciclagem de papel usado e que foram sen-
sibilizadas para a importância desta prática.

WORLD ENVI-
RONMENT DAY 
IN CACAJ 
Integrated in the commemorations of 
World Environment Day, Elevo Angola has 
organized, in a partnership with Ecovisão, 
an environmental awareness action with 30 
children participating in Children Recep-
tion center Arnaldo Janssen (CACAJ).

Founded in 1993 by the Divine Word Mis-
sionaries and by the Missionary Sisters 
Servants of the Holy Spirit and belonging 
to the Catholic Church, this center’s mis-
sion is to receive, locate and, subsequently, 
reinsert children in their family or in soci-
ety. Right now, CACAJ is responsible for 
more than 130 children and young people.

This first initiative, besides having been 
quite an enriching experience for everyone, 
marked the beginning of a new partnership 
between the several institutions involved. 
This partnership already has proven fruit-
ful and right now other actions are being 
carried out on the field in order to improve 
the living conditions of the children in care.

WORLD ENVI-
RONMENT DAY 
IN SÃO JOSÉ DE 
CLUNNY SCHOOL
As a way to mark this date, Ecovisão has 
organized an environmental awareness ini-
tiative that took place in São José de Clunny 
School in Huambo. The initiative was at-
tended by approximately 40 children, who 
had the opportunity to learn and experi-
ment techniques to recycle used paper and 
which were made aware for the importance 
of this practice.

19



20 21

UMA BOLA,  
MIL SORRISOS
Contando com o apoio dos seus colabora-
dores, a Edifer Angola ofereceu cerca de 
300 bolas de futebol às crianças das aldeias 
de Menongue. Sob o lema “Uma bola, mil 
sorrisos”, esta iniciativa decorreu no Esta-
leiro da empresa localizado nesse municí-
pio e fez as delícias dos mais novos, pelo 
que o objetivo dos “mil sorrisos” pretendi-
dos foi alcançado de forma plena.

ONE BALL,  
A THOUSAND 
SMILES
With the support of their employees, Ed-
ifer Angola has offered 300 football balls 
to children in the villages of Menongue. 
Under the motto “One ball, a thousand 
smiles”, this initiative has taken place in 
the company’s Yard, located in that munic-
ipality and delighted the younger. The “one 
thousand smile” goal was completed in full.

NATAL 
SOLIDÁRIO
Associando-se à ONG Tulinhungueno, 
instituição fundada em 2010 na província 
de Cuando Cubango, a Edifer Angola par-
ticipou numa ação solidária que teve como 
objetivo proporcionar um Natal diferente 
a um conjunto de pessoas carenciadas. A 
iniciativa consistiu na oferta de cerca de 
50 cabazes natalícios, 40 dos quais foram 
entregues a idosos do lar de terceira idade 
do bairro do Hoji-Ya-Henda. 

Agradecendo este apoio, Mami Bom Ano, 
coordenadora do lar em questão, descre-
veu a ação como um gesto que fez toda a 
diferença e que proporcionou aos mais 
velhos um Natal antecipado e mais feliz.

SOLIDARY 
CHRISTMAS 
Partnering up with the NGO Tulinhun-
gueno, an institution founded in 2010 
in the Cuando Cubango province, Edi-
fer Angola has participated in a solidary 
initiative which aimed to provide a dif-
ferent Christmas to a group of people in 
need. The initiative consisted in offering 
approximately 50 Christmas basket, 40 
of those being delivered to the elder in an 
old people’s home in Hoji-Ya-Henda. 

Mami Bom Ano, coordinator of this 
home, has thanked for the support and 
described the initiative as a gesture that 
made the whole difference and that al-
lowed for the elder to have an early and 
happier Christmas.

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
AÇÕES SOLIDÁRIAS

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOLIDARY ACTIONS
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Presente em Cabo Verde desde 1996, o Grupo Elevo tem deixado a sua marca neste país através de 
projetos como construção de barragens, criação de infraestruturas rodoviárias e execução de obras 
de construção civil, nomeadamente habitações de custos controlados.

O investimento neste mercado continua a ser uma realidade para a empresa, que mantém 
como objetivo acompanhar, de forma próxima e direta, o esforço de modernização que tem 
vindo a ser efetuado pelo país. 

Atualmente o Grupo conta com a presença de 246 colaboradores, dispersos pelas 
ilhas de Santiago, Fogo, São Nicolau, Boavista, Brava e Santo Antão.

Elevo Group has been present in Cape Verde since 1996 and has 
left its mark in this country, through projects as the construction 
of dams, creation of traffic infrastructures and the execution 
of construction works, particularly cost-controlled housing 
construction.

The investment in this market is still a reality for the 
company, which keeps as a goal following up, in a 
close and direct manner, the modernization ef-
fort that’s been put into place throughout the 
country. 

Presently, the Group has 246 employ-
ees, spread through Santiago, Fogo, 
São Nicolau, Boavista, Brava e 
Santo Antão islands.
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
PROTEÇÃO DO AMBIENTE

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
COMMUNITY DEVELOPMENT

BIBLIOTECA PARA 
A COMUNIDADE 
DE FONTON
Numa ação conjunta com o Rotary Club 
Maria Pia, o Grupo Elevo procedeu à 
reabilitação parcial de um edifício aban-
donado, pertencente à Câmara Municipal 
da Praia, que se encontrava num avançado 
estado de degradação. O espaço recupe-
rado dará lugar a uma biblioteca e, futu-
ramente, a uma área de acesso gratuito à 
internet. 

Este projeto irá beneficiar diretamente 
a comunidade de Fonton, uma das mais 
desfavorecidas da cidade da Praia. 

INTERVENÇÃO 
NA ESCOLA DE 
ACHADA DE 
SANTO ANTÓNIO
Dando resposta a um pedido do Ministé-
rio de Infraestruturas e Economia Mari-
nha, o Grupo Elevo procedeu à asfalta-
gem de uma área no interior da escola de 
Achada de Santo António, na cidade da 
Praia, de forma a que essa zona pudesse 
ser utilizada para a prática de vários des-
portos. Com cerca de 800 m2, a área em 
questão era composta por betonilha, que 
se encontrava degradada e em estado irre-
gular, passando, depois da intervenção da 
empresa, a ser revestida com uma camada 
de betuminoso. 

COMEMORAÇÃO 
DO DIA MUNDIAL 
DO AMBIENTE
De forma a proporcionar um dia diferen-
te a algumas crianças, a equipa da Ecovi-
são visitou no Dia Mundial do Ambiente 
a Escola Básica Nova Presidência, em 
Achada de Santo António, na cidade da 
Praia. Durante esse dia os alunos tiveram 
a oportunidade de participar em diversas 
atividades relacionadas com a defesa do 
ambiente. A iniciativa teve como obje-
tivo sensibilizar e reforçar a consciência 
ambiental das crianças, procurando in-
centivar comportamentos que respeitem 
o meio onde vivem.

INTERVENTION 
IN ACHADA DE 
SANTO ANTÓNIO 
SCHOOL 
Elevo Group has proceeded with asphalt-
ing works in an area inside the Achada de 
Santo António school in Praia, providing 
a response to the request by the Ministry 
of Infrastructures and Marine Economy. 
Thus, it will be possible to use that area for 
sports practice. This area, approximately 
800 m2, was composed by screed and was 
degraded and irregular. After the compa-
ny’s intervention it was coated by a layer 
of bituminous materials. 

COMMEMORA-
TION OF WORLD 
ENVIRONMENT 
DAY 
So as to provide the children with a differ-
ent day, the Ecovisão team visited the Pri-
mary School Nova Presidência, in Achada 
de Santo António, Praia, on World Envi-
ronment Day. During that day students 
had the opportunity to take part in several 
activities related with environment de-
fense. The initiative aimed to make aware 
and reinforce environmental awareness 
on children, looking to encourage be-
haviors that respect the place where they 
come from.

A LIBRARY FOR 
THE FONTON 
COMMUNITY 
Together with Rotary Club Maria Pia, 
Elevo Group has promoted a joint initia-
tive to partially rehabilitate an abandoned 
building in an advanced state of degrada-
tion which belonged to the City Council 
of Praia. The rehabilitated space will be 
transformed into a library and will be a 
free-access Internet area in the future. 

This project will hold direct benefits for 
the Fonton community, one of the most 
poor in Praia.

… um conjunto de atividades 
centradas no lema “Nu cuida 
de nôs ambienti. Reduzi, 
reutiliza e recicla bu lixo” 
(Nós cuidamos do nosso 
ambiente. Reutiliza, reduz e 
recicla o teu lixo).”
Susana Palminha, Ecovisão

“... a set of activities set 
around the motto “Nu 
cuida de nôs ambienti. 
Reduzi, reutiliza e recicla 
bu lixo” (We take care of our 
environment. Reuse, reduce 
and recycle your trash). 
Susana Palminha, Ecovisão

“

“
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Moçambique apresenta-se como um dos mais 
relevantes e promissores mercados para o Gru-
po Elevo. Para este entendimento contribuem 
as fortes expectativas que o país tem gerado 
devido a um conjunto de projetos de grandes 
dimensões que estão em fase de arranque e 
que prometem impulsionar o desenvolvimento 
nacional, razão pela qual o Grupo Elevo está 
empenhado em mobilizar as suas melhores 
competências. 

Temos a ambição de ser uma das principais 
referências no setor, disponibilizando solu-
ções em diversas áreas da construção (desde 
trabalhos de construção civil, à execução de 
estradas, pontes, infraestruturas hidráulicas 
de topo e infraestruturas urbanas, entre ou-
tros), que permitam ao país oferecer melhores 
condições de vida às suas populações. 

Contando com aproximadamente 750 cola-
boradores em Moçambique e marcando pre-
sença em 9 das 10 províncias do país (Maputo, 
Gaza, Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nam-
pula, Niassa e Cabo Delgado), o Grupo Elevo 
está também preparado para dar uma resposta 
especializada na realização de trabalhos de 
geotecnia, na criação de estruturas metá-
licas e de caixilharias, na produção de 
inertes, betões e betuminosos e ainda 
na prestação de serviços na área do 
ambiente e da energia. 

Mozambique is one of the most relevant and 
promising markets for Elevo Group. This is 
supported by the strong expectations delivered 
by the country through a group of large scale 
projects which are now starting and that hold 
the promise to boost national development, this 
is the reason behind the commitment that Ele-
vo Group is making, putting out their best skills.

We have the ambition to be one of the main 
sector references, making solution available in 
several construction areas (from construction 
works to roads, bridges, top hydraulic infra-
structures and urban infrastructure among oth-
er) that allow better living conditions for the 
country’s populations. 

With approximately 750 employees in Mo-
zambique and present in 9 of the 10 provinces 
in the country (Maputo, Gaza, Manica, Sofala, 
Tete, Zambézia, Nampula, Niassa, and Cabo 
Delgado), Elevo Group is also ready to provide 
a specialized response in carrying out geotech-
nics works through the creation of metal and 
carpentry structures, production of aggregates, 
concrete and bituminous materials and also in 
providing services in the environment and en-
ergy areas. 
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
PROMOÇÃO DA SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
PROMOTING HEALTH, SAFETY AND WELL-BEING

PASSE O FIM DE 
ANO SEM HIV/
SIDA
Em Milange, os colaboradores da Elevo 
prepararam, divulgaram e montaram o 
cenário para uma peça de teatro, de tom 
pedagógico, alusiva à importância da pre-
venção contra o vírus HIV/SIDA.

Esta foi uma das várias ações de respon-
sabilidade social que o Grupo Elevo rea-
lizou em Moçambique na época do Natal, 
sob o mote “Uma obra; um projeto”. As 
diversas iniciativas organizadas foram 
definidas tendo em conta as principais 
necessidades verificadas junto da popula-
ção de cada província.

LIVROS PARA 
LER E APRENDER
No âmbito de uma campanha promovida 
junto dos colaboradores da empresa, o 
Grupo Elevo recolheu manuais escola-
res e didáticos, os quais foram entregues 
ao Centro Missionário Franciscano em 
Moçambique, com o objetivo de contri-
buir para uma melhor aprendizagem e 
educação das crianças apoiadas por esta 
instituição.

SEGURANÇA  
RODOVIÁRIA 
Ainda no âmbito do projeto que teve 
como mote “Uma obra; um projeto”, o 
Grupo Elevo desenvolveu numa escola 
primária do distrito de Cuamba um pla-
card alusivo à segurança rodoviária.

BOOKS TO READ 
AND LEARN
Within a campaign promoted among the 
company’s employees, Elevo Group has 
collected school textbooks and teaching 
material, which in turn were delivered 
to the Franciscan Missionary Center in 
Mozambique. The goal for this initiative 
was to contribute for a better learning 
and education for children supported by 
this institution.

TRAFFIC SAFETY
Still regarding the project which was un-
der the motto “One work; one project”, 
the Elevo Group has developed a primary 
school in Cuamba’s district with a bill-
board concerning traffic safety.

NEW YEAR’S EVE 
WITHOUT AIDS
In Milange, Elevo’s employees prepared, 
announced and set the stage for an educa-
tional play aimed at the relevance for the 
prevention of AIDS.

This was one of several initiatives of so-
cial responsibility that the Elevo Group 
carried out in Mozambique by Christmas, 
under the motto “One work; one pro-
ject.” Those several organized initiatives 
were set bearing in mind the key needs 
that were assessed from the population in 
each province.
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
COMMUNITY DEVELOPMENT

CRIAÇÃO DE 
HORTA  
COMUNITÁRIA:  
A MACHAMBA 
Com as chuvas intensas sentidas no iní-
cio de 2015, a população do norte de 
Moçambique foi confrontada com uma 
grande escassez de produtos agrícolas. 
Perante este cenário, o Grupo Elevo e a 
Paróquia de Nossa Senhora de Loreto, no 
distrito de Cuamba (a norte da província 
do Niassa), uniram-se na criação de uma 
horta comunitária, a qual foi carinhosa-
mente designada por Machamba (terreno 
agrícola), com o objetivo de responder às 
necessidades da população através do cul-
tivo de alimentos.

O primeiro passo desta iniciativa foi as-
sinalado numa missa dominical, com a 
assinatura de um memorando de enten-
dimento e com a distribuição de ferra-
mentas e sementes por parte da Elevo. 
Posteriormente, a empresa disponibili-
zou igualmente algumas máquinas para a 
desmatação e remexer das terras. 

Com aproximadamente 31.000 habitan-
tes, na sua maioria rural e com poucos re-
cursos, a população da Paróquia de Nossa 
Senhora de Loreto dispõe de infraestru-
turas precárias, tanto a nível de saúde 
como de educação e de desenvolvimento 
social. Assim sendo, no âmbito deste pro-
jeto, o Grupo Elevo pretende ainda con-
tribuir no apoio à recuperação de equipa-
mentos e na formação da população que 
trabalhará diretamente na Machamba.

JUNTOS COM A 
POPULAÇÃO DE 
PEMBA 
Em abril, os colaboradores do Grupo Ele-
vo apoiaram a população de Pemba, dis-
ponibilizando camiões da empresa para o 
transporte de terras e ajudando as pessoas 
que, com os seus próprios meios, se pres-
taram a tapar os buracos das estradas, cau-
sados pelas chuvas intensas que fustigaram 
a região.

Esta operação teve lugar no Bairro de Ca-
riacó, zona onde estava a decorrer uma 
obra da Elevo, e foi acompanhada pelo 
presidente do Bairro, Arlindo Satelo, pelo 
secretário, Pedro Manuel, e pela comuni-
dade local. 

SOLIDARY WITH 
PEMBA 
In April, Elevo Group’s employees sup-
ported the population of Pemba, making 
available the company’s trucks for the 
transport of lands and helping people who, 
with their own means, filled the holes on 
the road caused by the intense rainfall felt 
in the region.

This operation took place in Bairro de Car-
iacó, an area where an Elevo construction 
work was taking place, and was followed 
up by Arlindo Satelo, local president, Pe-
dro Manuel, secretary, and by the local 
community. 

ESTABLISHING 
A COMMUNITY 
GARDEN: THE 
MACHAMBA
2015 started with strong rain and the Mo-
zambique people faced quite a shortage in 
terms of agricultural products. Consider-
ing this situation, Elevo Group and the 
Parish of Nossa Senhora de Loreto, in the 
district of Cuamba (north to the province 
of Niassa), united to create a community 
garden, dearly named Machamba (farm-
er’s field), aiming to provide an answer to 
the needs of the population through the 
growth of food.

The first step in this initiative was marked 
in a Sunday mass, signing the memoran-
dum of understanding and supplying the 
tools and seeds by Elevo. Subsequently, 
the company made also available some 
machines to deforest and to work the earth. 

The population on the Parish of Nossa 
Senhora de Loreto is about 31,000, most-
ly rural and with scarce resources. It has 
poor infrastructures in what concerns 
health, education and social develop-
ment. This being said, and regarding this 
project, Elevo Group aims to contribute 
for the support in recovering equipment 
and training population that will directly 
work in Machamba.

Consideramos que foi uma 
grande ajuda à comunidade 
local conseguida através da 
utilização dos meios que já 
possuímos. A comunidade 
ficou muito agradecida por 
poder contar com o apoio da 
empresa.” 
Vasco Costa, Produção

“We considered that this 
was a huge help to the local 
community, one that was 
achieved with our means. 
The community was very 
grateful for being able to 
count on the company’s 
support.
Vasco Costa, Production

“

“
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
PROTEÇÃO DO AMBIENTE

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
COMMUNITY DEVELOPMENT

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

A UNIÃO FAZ A 
FORÇA
Na sequência de um incêndio de elevadas 
proporções que deflagrou a 1 de agosto 
de 2015 no Mercado Central de Milange, 
o Grupo Elevo colocou à disposição dois 
camiões cisterna, cada um com capacidade 
para 25 mil litros de água, no sentido de 
apoiar o trabalho dos bombeiros do mu-
nicípio que, devido à dimensão do fogo, 
foram confrontados com dificuldades no 
transporte de água. Este apoio foi forte-
mente enaltecido pelas autoridades e pela 
população local.

O AMBIENTE COM 
AS CRIANÇAS
Sob o lema “Eu sou Bio Agradável, uma 
família, um cesto”, o Grupo Elevo promo-
veu um conjunto de atividades na escola 
de Manganira, em Milange. Integradas 
na comemoração do Dia Mundial do Am-
biente, as diversas iniciativas contaram 
com a parceria das Autoridades da Edu-
cação e Agricultura desse distrito e com o 
apoio dos professores da escola e do líder 
comunitário de Manganira. Entre as ações 
realizadas estiveram a promoção de uma 
palestra sobre o ambiente, a organização 
de um concurso de desenhos alusivo ao 
tema e a plantação de árvores, fornecidas 
pelo SIDAE – Serviços Distritais de Ati-
vidades Económicas de Milange.

TOGETHER WE 
ARE STRONGER
After a high impact fire on 1st August 2015 
in Milange’s Central Market, Elevo Group 
made available two tanker trucks, each 
with 25,000 L capacity, to support the fire 
department work in the municipality. They 
faced difficulties in water transport due to 
the fire size. The support was strongly im-
proved by local authorities and population.

ENVIRONMENT 
WITH CHILDREN
Under the motto “I’m environmentally 
friendly, one family, one basket”, Elevo 
Group has promoted a group of activities in 
Manganira school in Milange. These sever-
al initiatives, which were integrated in the 
commemoration of World Environment 
Day, were done in partnership with the Au-
thorities for Education and Agriculture of 
that district and with the support of school 
teachers and of community leader of Man-
ganira. Among the initiatives that took 
place was the promotion of a speech on 
environment, the organization of a draw-
ing contest on the same subject and on tree 
planting, all delivered by SIDAE – District 
Services in Economic Activities of Milange.

SUPPORTING THE 
SCHOOL IN BAIR-
RO DE CARIACÓ 
Elevo Group provided an important sup-
port to Cariacó school, located in the 
neighborhood where the company was 
building Pemba Center. It consists in a 
large scale primary school, attended by 
5,300 students and 140 teachers. 

APOIO À ESCOLA 
DO BAIRRO DE 
CARIACÓ  
O Grupo Elevo deu um importante apoio 
à escola de Cariacó, situada no bairro onde 
a empresa estava a construir o Pemba Cen-
ter. Trata-se de uma escola do ensino bá-
sico de grande dimensão, frequentada por 
cerca de 5 300 alunos e 140 professores. 

3332

Durante as conversas que 
tivemos com a direção 
da escola, sempre nos foi 
transmitida a importância 
que a existência de uma 
vedação exterior teria para a 
instituição. Decidimos então 
avançar e demos início à 
construção de cerca de 300 m 
de vedação e muro de cimento.”
Amândio Aguedo, Produção

“The conversations that took 
place with the school board 
always indicated us the 
importance that an outer 
wall would have for the 
institution. So we decided 
to start building about 300 
meters of fencing and  
cement walls.
Armândio Aguedo, Production

“

“
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
AÇÕES SOLIDÁRIAS

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOLIDARY ACTIONS

MATERIAL 
PARA APOIO A 
ORFANATO
Durante o mês de março foi levada a cabo, 
nos escritórios da empresa em Lisboa e no 
Porto, uma recolha solidária de material 
diverso destinado a apoiar a atividade do 
Orfanato S. Padre Pio, uma instituição de 
beneficência criada em 2002, no municí-
pio de Milange, por iniciativa dos Frades 
Menores Capuchinhos, e que se dedica a 
apoiar jovens órfãos de rua e desampara-
dos, proporcionando-lhes alimentação, 
um espaço para dormir e também a possi-
bilidade de frequentar a escola. 

Durante o período em que a iniciativa 
decorreu foram recolhidas peças de roupa, 
material escolar, brinquedos e também 
cobertores, um contributo que a empresa 
espera que tenha sido significativo para o 
conforto e desenvolvimento pessoal dos 
cerca de 35 jovens que, neste momento, vi-
vem no orfanato. 

MATERIAL TO 
SUPPORT THE 
ORPHANAGE 
During March, the company offices in 
Lisbon and Porto hosted a solidary collec-
tion of material to support the activity in 
S. Padre Pio Orphanage, a charity insti-
tution created in 2002 in the municipality 
of Milange by the Friars Minor Capuchin. 
Their activity is dedicated to support young 
orphan living in the streets and helpless by 
providing them food, a place to sleep and 
also the possibility to attend school. 

Clothes, school material, toys and also 
blanket were collected during the period 
in which this initiative took place. This was 
one contribution that the company hopes 
to have been significant for the comfort 
and personal development of the 35 young 
people who presently live in the orphanage. 

Eu e todos os colaboradores 
expatriados sentimos uma 
grande satisfação e orgulho 
em poder participar neste 
tipo de ações. Esta região 
do país, como tantas outras, 
tem enormes carências a 
todos os níveis e o índice de 
pobreza é muito elevado. 
Num distrito com mais de 
500.000 habitantes e uma 
área de 10.000 km2 falta de 
tudo um pouco, desde a água 
potável ao acesso fácil e livre 
à educação.”
Fernando Martins, Produção

“Me and all the expatriate 
staff feel a great fulfilment 
to be able to participate in 
this kind of initiatives. This 
region of the country, as so 
many others, has huge needs 
at all levels and the poverty 
index is really high.  
In a district with over 
500,000 inhabitants and a 
10,000 km2 area, everything’s 
missing, from running water 
to easy and free access to 
education.
Fernando Martins, Production

“
“
EQUIPAMENTO 
DE FUTEBOL
A Elevo Moçambique doou 17 equipa-
mentos desportivos completos ao Clube 
de Futebol do Município de Milange, uma 
instituição criada com o propósito de “ser-
vir a população da Vila de Milange para, em 
conjunto, formarem as melhores soluções dos 
problemas do quotidiano”.

Os equipamentos foram oficialmente 
entregues numa pequena cerimónia que 
contou com a presença do Vereador do 
Desporto do Município de Milange, Júlio 
Celestino Mangoma, e de alguns colabora-
dores da empresa envolvidos no projeto de 
construção da EN 11 na zona de Milange.

No âmbito das comemorações do dia do 
Município, a 1 de junho, foi organizado 
um jogo de futebol para a estreia dos equi-
pamentos que pôs “frente a frente” a equipa 
da Elevo e a equipa do Clube de Futebol 
do Município de Milange.

FOOTBALL 
EQUIPMENT 
Elevo Mozambique has donated 17 com-
plete sports equipment to the Football 
Club of Milange Municipality, one insti-
tution created with the purpose of “serving 
the population of the village of Milange so 
that, together, they can create better solutions 
for everyday problems”.

The equipment were officially delivered 
in a small ceremony with the presence of 
Júlio Celestino Mangoma, Councillor for 
Sports of Milange Municipality, and some 
the company’s employees involved in the 
construction project for EN 11 in the Mi-
lange area.

On the 1st June, the commemoration of 
the Municipality Day saw the organiza-
tion of a football match to show the sports 
equipment. This match was played be-
tween Elevo’s team and the Football Club 
of Milange Municipality.

A ROAD WITH 
HISTORY 
The “Maqueia” is a traditional ceremony 
in Mozambique that is held next to road 
construction sites, during which a prayer 
is held so that the construction works are 
met with no upsets during the execution 
phase as well as when the roads are in use.

Following the rehabilitation of the Cuam-
ba-Gurué passage, a construction work 
around 90 kms which Elevo Group execut-
ed in the Niassa and Zambézia provinces, 
the company has decided to support that 
ceremony which took place in the begin-
ning of July. Besides, the company also 
gave its contribution through the delivery 
of food among the local community.

The ceremony was presided by the Queen 
Helena Sumair and took place next to 
the graveyards of Malapa, Maratane and 
Nacoma. The community leaders, the ad-
ministrative station chief of Etatara, the 
district chief of Malapa and the population 
also participated in the ceremony.

UMA ESTRADA 
COM HISTÓRIA  
Em Moçambique a “Maqueia” é uma ce-
rimónia tradicional que se realiza perto das 
estradas em construção, durante a qual é 
feita uma reza para que as obras decorram 
sem sobressaltos, tanto na fase de execução 
como, posteriormente, a partir do momen-
to em que a estrada comece a ser utilizada.

Neste âmbito, no seguimento da reabili-
tação do corredor Cuamba-Gurué, uma 
obra com cerca de 90 kms que o Grupo 
Elevo executou nas províncias de Niassa 
e Zambézia, a empresa decidiu apoiar a 
realização dessa cerimónia, que teve lugar 
no início de julho, e dar o seu contributo 
através da distribuição de alimentos junto 
da comunidade local.

A cerimónia foi presidida pela Rainha, 
Helena Sumair, e teve lugar junto dos ce-
mitérios de Malapa, Maratane e Nacoma, 
contando com a participação dos líderes 
comunitários, do chefe do posto adminis-
trativo de Etatara, do chefe da localidade 
de Malapa e da população.  
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Portugal deu-nos o conhecimento que hoje 
levamos a outros mundos, juntamente com a 
vontade de saber mais e de fazer mais. 

Neste mercado, o Grupo Elevo conta atual-
mente com cerca de 750 colaboradores e reú-
ne um vasto portfólio nas mais diversas áreas 
como a engenharia; construção civil (residen-
cial e não residencial); reabilitação de edifícios; 
atividades especializadas (fundações e geotec-
nia); produção de agregados e betuminosos; 
execução de fachadas metálicas e de carpinta-
ria industrial; ou a disponibilização de serviços 
de ambiente e energia. 

Ciente de que, no atual contexto, a responsa-
bilidade social das empresas ganha uma im-
portância adicional, funcionando como um 
contributo positivo que, por vezes, pode mar-
car a diferença junto da comunidade, o Grupo 
Elevo assumiu, desde o início, um compromis-
so com o desenvolvimento social, económico e 
cultural da sociedade onde está integrado. Esta 
é uma área que está enraizada na cultura da or-
ganização e das pessoas que a compõem. 

Em Portugal, este contributo tem sido feito 
sob formatos diversos, que vão desde a sensi-
bilização e a promoção da participação dos 
nossos colaboradores em ações de volun-
tariado, à realização de doações finan-
ceiras, à organização de recolhas de 
bens, à disponibilização de pro-
dutos e serviços para dar res-
posta aos variados pedidos 
que frequentemente nos 
chegam para colmatar 
diferentes tipos de 
carências e ainda 
ao apoio a even-
tos com fins 
solidários.

Portugal has provided us with the knowledge 
that we take to other worlds, together with the 
wish to know and do more. 

Elevo Group has, in this market, more than 
750 employees and gathers a vast portfolio in 
the most diverse areas as engineering; con-
struction industrial (residential and non-res-
idential); building rehabilitation; specialized 
activities (foundations and geotechnics); pro-
duction of aggregate and bituminous materi-
als; execution of metal and industrial carpen-
try facades; and making available environment 
and energy services. 

Being aware that social responsibility in com-
panies has an additional relevance in today’s 
world, working as a positive contribute which 
sometimes may make the difference among 
the community, Elevo Group has assumed, 
since the beginning, a commitment towards 
social, economic and cultural development for 
those societies where it is integrated. This is an 
area which is deep-rooted in the organization-
al culture and of those who make it. 

In Portugal, this contribution has been made 
through several formats, from awareness to 
promoting the participation of our employees 
in volunteering initiatives. Also, by under-

taking financial donations, by organizing 
collection of goods, by making available 

products and services to provide an 
answer to the several requests that 

we get in order to bridge the gap 
for different kinds of needs, 

and by providing support to 
solidary events. 
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AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION

PROJETO  
RE-FOOD  
ALFRAGIDE
A Re-food é uma organização criada com 
o objetivo de re-aproveitar excedentes ali-
mentares e, desta forma, poder alimentar 
aqueles que a ela recorrem.

O núcleo Re-food Alfragide apoia famí-
lias carenciadas através da distribuição de 
refeições provenientes dos excedentes ali-
mentares produzidos na freguesia, os quais 
são recolhidos por uma equipa de voluntá-
rios junto de cantinas, restaurantes, cafés, 
padarias e supermercados locais. 

A colaboração do Grupo Elevo com esta 
organização teve início em junho de 2015 
através da realização de sessões de for-
mação dadas a novos voluntários sobre o 
processo de recolha e de preparação dos 
excedentes alimentares e a posterior distri-
buição de refeições.

Contando com a participação ativa de co-
laboradores da empresa, os voluntários que 
integram este projeto ficam responsáveis 
pela recolha e pelo acondicionamento dos 
excedentes e ajudam igualmente na distri-
buição das refeições.

LIVROS PARA 
LER E APRENDER 
Como forma de contribuir para a melhoria 
da aprendizagem daqueles que não dis-
põem dos meios necessários, o Grupo Ele-
vo promoveu uma campanha interna de 
recolha de livros didáticos, os quais foram 
posteriormente entregues ao Serviço Mu-
nicipal de Apoio à Reutilização de Livros 
Escolares (SMARLE) da Câmara Mu-
nicipal do Porto. Este serviço tem como 
principal preocupação e objetivo promover 
a reutilização dos manuais escolares, de 
forma totalmente gratuita, desenvolvendo 
o sentido de partilha e de boas práticas am-
bientais, de acordo com o lema do “Reutili-
zar antes de reciclar”.

APOIO AOS 
SEM-ABRIGO  
PROJETO PAS 
Uma das ações de voluntariado promovida 
junto dos colaboradores da empresa foi o 
projeto PAS, uma iniciativa levada a cabo 
pelo Colégio Nossa Senhora do Rosário, 
no Porto, que tem como principal objetivo 
apoiar os sem-abrigo da cidade. 

Os colaboradores puderam participar nes-
te projeto de duas maneiras distintas: ou 
na preparação de kits com alimentos para 
serem entregues aos sem-abrigo, ou na saí-
da de rua para distribuição desses kits, em 
rondas noturnas pelas artérias do Porto, 
onde os voluntários, para além da alimen-
tação, puderam levar também palavras de 
conforto a quem mais precisa.

Ainda no âmbito deste projeto PAS, o 
Grupo Elevo doou um termoacumulador 
com capacidade para 50 litros para ser ins-
talado na nova casa de um sem-abrigo, que 
foi retirado da rua, recebendo o acompa-
nhamento necessário.

BOOKS TO READ 
AND LEARN
Elevo Group has promoted an internal 
campaign, as a way of contributing for 
the improvement of learning of those who 
don’t have the necessary meaans, to collect 
teaching books, which were then delivered 
to the Municipal Service for the Support 
in the Reuse of Textbooks (SMARLE) 
from the City Council of Porto. The main 
concern and goal of this service is to pro-
mote the reuse of textbooks, totally free, 
developing the sense of sharing and good 
environmental practices just like the mot-
to goes: “Reuse before recycling.”

SUPPORT FOR 
THE HOMELESS  
PAS PROJECT
One of the volunteering actions that were 
promoted among company employees 
was the PAS Project, an initiative carried 
out by Nossa Senhora do Rosário School 
in Porto. Its main goal is to support the 
homeless people in the city. 

The employees were able to take part in 
this project in two distinct ways: preparing 
food kits to be delivered to the homeless 
or getting out there to deliver those kits, 
in night patrols throughout the streets 
of Porto where volunteers, besides food, 
could take with them some words of com-
fort for those that need them the most.

Still regarding the PAS Project, the Elevo 
Group has donated a water heater with a 
50 liter capacity to be installed in the new 
home of a homeless person, which has 
been given the proper support.

RE-FOOD  
ALFRAGIDE  
PROJECT
Re-food is an organization created with 
the goal of reusing surplus food and thus, 
being able to feed those who need it.

The Re-food Alfragide center supports 
families in need through the delivery of 
meals from surplus food in the area. The 
food is collected by a volunteering team in 
canteens, restaurants, cafes, bakeries and 
local supermarkets. 

The collaboration of Elevo Group with this 
organization started in June 2015 through 
training sessions given to new volunteers 
on the process of collecting and preparing 
the surplus food and further delivery of 
meals.

With the active participation from compa-
ny employees, the volunteers that integrate 
this project were responsible for collect-
ing and storing the surplus food and also 
helped in delivering the meals. 

Quando saimos e vejo a fila 
de pessoas que esperam os 
sacos que preparámos, faz 
sentido o velho ditado “fazer 
bem, sem olhar a quem” e fico 
com a certeza que quando 
damos sem expectativa, 
recebemos muito mais.”
Sandra Oliveira,  
Técnico-Comercial

O homem é de hábitos, 
adapta-se a tudo: uns à 
extrema pobreza, outros à 
indiferença. Graças a Deus 
e a este projeto podemos dar 
uma palavra de conforto a 
quem mais precisa.” 
Aristides Marques, Jurídico 

“When we get out and see the 
cues of people waiting for the 
bags that we have prepared, 
we remember that we should 
always strive to do good and 
I am sure that when we give 
without expecting to get 
something back, we get much 
more in return.
Sandra Oliveira,  
Technical-Commercial

“Man is a creature of 
habits and it can adapt to 
everything: some adapt to 
extreme poverty, others to 
indifference. Thank God and 
thanks to this project we 
can provide a few words of 
comfort to those who need 
them the most.
Aristides Marques, Legal

“ “

“ “
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CENTRO SOCIAL 
DO BAIRRO  
6 DE MAIO
O Grupo Elevo deu um importante apoio 
ao Centro Social do Bairro 6 de Maio, lo-
calizado na Amadora, na realização de uma 
festa de Natal para a comunidade local. 
Para além da doação de bebidas e de bolos- 

-reis para a festa, a empresa promoveu ain-
da uma recolha solidária de bens alimenta-
res destinada a ajudar os mais carenciados 
durante esta quadra festiva.

THE SOCIAL 
CENTER IN  
BAIRRO 6 DE 
MAIO
Elevo Group has provided an important 
support to the Social Center in Bairro 6 de 
Maio, located in Amadora, by carrying out 
a Christmas party for the local community. 
Besides donating drinks and pastries for 
the party, the company also promoted a 
solidary collection of food aimed to help 
those most in need during the festivities. 

APOIO À  
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
COMBATE À  
POBREZA
Aproximando-se a época do Natal, o 
Grupo Elevo organizou nos seus escri-
tórios de Lisboa e do Porto uma recolha 
solidária de alimentos e de outros artigos 
de consumo com vista a apoiar a Asso-
ciação Nacional de Combate à Pobreza 
(ANCAP). 

Esta instituição de solidariedade social, 
sem fins lucrativos, foi fundada em 1998 
em Vila Nova de Gaia com o objetivo de 
prestar apoio a crianças, idosos, toxicode-
pedentes e sem abrigo no combate à fome 
e à pobreza. Todos os meses, a ANCAP 
ajuda cerca de 80 famílias carenciadas, 
fornecendo-lhes um cabaz de alimentos e 
fazendo a distribuição de roupas, calçado e 
outros artigos necessários ao seu dia a dia.

Através dos contributos angariados pe-
los colaboradores da empresa foi possível 
proporcionar a estas famílias um Natal 
mais feliz.

SUPPORT FOR 
THE ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
COMBATE À  
POBREZA
As Christmas gets closer, the Elevo 
Group has organized a solidary collection 
of food and other items in their offices in 
Lisbon and Porto, so as to support the As-
sociação Nacional de Combate à Pobreza  
(ANCAP). 

This social solidary and non-profit insti-
tution was founded in 1998 in Vila Nova 
de Gaia with the goal of supporting chil-
dren, the elderly, drug addicts and home-
less people to rise against hunger and 
poverty. Every month, ANCAP helps 
around 80 families in need by providing 
them with a basket of food and delivering 
clothes, shoes and other items needed in 
everyday life.

Through the contributions collected by 
company employees it was possible to 
provide these families with a happier 
Christmas.

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION

PROJETO “AMOR 
PERFEITO” 
Criado em 2012, o projeto “Amor Perfeito” 
surgiu pela mão de um grupo de volun-
tários unidos pela vontade de apoiar sem- 

-abrigos e famílias carenciadas da cidade do 
Porto. A cada quinta-feira, o grupo reúne- 

-se para entregar refeições completas a um 
grupo de cerca de 180 pessoas, das quais 
40 são crianças, distribuindo-lhes ainda 
cabazes alimentares que lhes permitam 
garantir a refeição do pequeno-almoço do 
dia seguinte.

O Grupo Elevo decidiu apoiar esta causa 
e, nesse sentido, promoveu uma recolha de 
bens alimentares destinada a apoiar a ativi-
dade deste projeto.

“AMOR PERFEITO” 
PROJECT

“Amor Perfeito” project was created in 2012 
and came from the hands of a group of 
volunteers united by the wish to support 
homeless people and families in need 
in the city of Porto. Each Thursday the 
group gathers to deliver complete meals 
to a group of 180 people, 40 of which are 
children, and also breakfast baskets for the 
following day.

Elevo Group has decided to support this 
cause and has promoted a food collection 
to support this project.

Foi de coração cheio de 
alegria que os voluntários 
carregaram uma carrinha 
cheia de generosidade. É 
muito bom trabalhar assim.”
Maria Manuela Santos,  
Responsável pela Associação  
Amor Perfeito

“With their hearts full of joy 
the volunteers loaded a van 
with generosity. It’s great  
to work like this.
Maria Manuela Santos,  
Head of Amor Perfeito  
Association 

“

“
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MONTEPIO  
RUNNER CORPO-
RATE EDITION
O Montepio Runner Corporate Edition 
consiste num desafio destinado às empre-
sas nacionais, que procura aliar o despor-
to e o convívio a uma vertente solidária 
através da angariação de fundos para ins-
tituições de apoio social.

Contando com a participação do Grupo 
Elevo, o valor da inscrição da equipa com-
posta por colaboradores da empresa re-
verteu na totalidade a favor do programa 

“Apoio ao Emprego” da Associação Salva-
dor, que contribui para a empregabilidade 
de pessoas com deficiência motora.

MONTEPIO  
RUNNER CORPO-
RATE EDITION
Montepio Runner Corporate Edition con-
sists of a challenge aimed to national 
companies. It hopes to bring together 
sport and social interaction with solidari-
ty through fund raising for social support 
institutions.

The proceeds to register the team com-
prised of Elevo Group employees will go 
to the “Support for Employment” pro-
gram from Associação Salvador, which 
has contributed by employing people 
with motor disabilities.

PASSEIO DA 
MEMÓRIA
O Passeio da Memória é o grande evento 
anual organizado pela associação Alzhei-
mer Portugal com o intuito de assinalar 
o dia mundial desta doença. A iniciativa, 
que vai já na sua quinta edição, consiste na 
realização de uma caminhada solidária em 
várias cidades por todo o país. A inscrição 
de cada participante neste evento pressu-
põe um donativo mínimo de 5 euros que 
reverte a favor da Alzheimer Portugal.

Associando-se a esta causa, o Grupo Ele-
vo prestou apoio através da divulgação do 
evento e da contribuição com a compra 
de inscrições para os colaboradores que 
demonstraram interesse em participar na 
caminhada solidária.

MEMORY WALK
Memory Walk is the big annual event held 
by the Portuguese Alzheimer Association 
in order to mark the World Alzheimer’s 
Day. This initiative, which is already on 
its fifth initiative, consists in taking a 
solidary walk in several cities throughout 
the country. Signing up for this event is 
followed with a minimum donation of 5 
euros that go to the Portuguese Alzheim-
er Association.

Elevo Group joined this cause and sup-
ported it through the announcement of 
the event and by purchasing entries for 
all the employees that showed interest in 
taking part in the solidary walk.

AS NOSSAS AÇÕES NO TERRENO  
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

OUR ACTIONS IN THE FIELD 
SOCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION
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OUR ACTIONS IN NUMBERS
Elevo Group has carried out in 2015 and globally speaking, a 
total of 34 actions in the social business responsibility area. 

Each action was based on the knowledge of the local reality 
and its needs, and carried out under the principle of safe-
guarding the unique characteristics of each country and of 
each community involved.

The goal of this work cut across all geographic regions where 
Elevo Group works in order to contribute to a particular and 
significant improvement over the lives of people, at several 
levels. 

AS NOSSAS AÇÕES  
EM NÚMEROS
Durante o ano de 2015, o Grupo Elevo realizou, de forma 
global, um total de 34 ações no âmbito da área da respon-
sabilidade social empresarial. 

Cada ação foi idealizada tendo como base o conhecimento 
da realidade local em questão e das suas necessidades pre-
mentes, e concretizada sob o princípio de salvaguardar as 
características próprias de cada país e de cada comunidade 
envolvida.

O objetivo deste trabalho foi transversal a todas as geogra-
fias onde o Grupo Elevo está presente: contribuir para uma 
melhoria significativa da vida das pessoas, a vários níveis. 

NÚMERO DE AÇÕES  
REALIZADAS POR GEOGRAFIA

NUMBER OF ACTIONS CARRIED 
OUT BY GEOGRAPHIC REGION
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TIPO DE AÇÕES  
REALIZADAS 

TYPE OF ACTIONS 
CARRIED OUT 

PROMOÇÃO DA SAÚDE,  
SEGURANÇA E BEM-ESTAR

PROMOTING HEALTH,  
SAFETY AND WELL-BEING

AÇÕES SOLIDÁRIAS
SOLIDARY ACTIONS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO
PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO
COMMUNITY  
DEVELOPMENT

DESENVOLVIMENTO  
E INCLUSÃO SOCIAL

SOCIAL DEVELOPMENT
AND INCLUSION

PROTEÇÃO DO AMBIENTE
ENVIRONMENTAL PROTECTION

12% 29%6% 26% 12% 15%
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Portugal

Estrada do Seminário, 
4, Alfragide
2610-171 Amadora

Tel. +351 214 759 000
Fax +351 214 759 500

geral@elevogroup.com

Moçambique | Mozambique

Av. Kenneth Kaunda, 833 
Bairro Sommerschield    
Maputo

Tel. +258 214 839 40
Fax +258 214 839 39

geral.mocambique@elevogroup.com

Angola

Rua Garcia Neto, 67
Bairro de São Paulo   
Luanda

Tel. +244 222 432 003
Fax +244 222 431 873

geral.angola@elevogroup.com

Cabo Verde | Cape Verde

Rua Bilocas, R/C - C.P. 859  
Palmarejo Grande
Cidade da Praia

Tel. +238 261 11 73
Fax +238 261 11 22

geral.caboverde@elevogroup.com
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