
A forte aposta no bem estar conduzem-nos a 
uma convicção muito nossa: a de poder 
abraçar o futuro.

O Grupo Ramos Ferreira orgulha-se de acreditar em princípios que rec-
olhe de um capital humano que preserva o conceito de família. A leal-
dade e o espírito de equipa são valores imutáveis para o Grupo.
Os prémios que recebemos em 2014 são o reconhecimento do nosso 
valor como Grupo mas, mais particularmente, do valor de todos e de 
cada um de nós.

// SHARE THE NEWS

TOME NOTA

JANEIRO 2015

WWW.RAMOSFERREIRA.COM

ARGÉLIA • ARGENTINA • ANGOLA • GANA • MARROCOS • MOÇAMBIQUE • PORTUGAL

ÁREAS DE 
NEGÓCIO

INSTALAÇÕES ELETRICAS TELECOMUNICAÇÕES GTC SEGURANÇA ÁGUA E SANEAMENTO AVAC ELEVADORES

2014, um ano que 
marcou a mudança.

O ano que passou foi de mudança 
para o Grupo Ramos Ferreira. 
Actuando em várias geografias e 
em várias áreas de negócio, com 
uma postura muito própria, cada 
vez mais enraizada em cada um 
dos colaboradores. 

Em 2014 o Grupo sentiu a neces-
sidade de mostrar ao mundo a 
nova imagem: uma mudança com 
toque humano.

A nova imagem do Grupo Ramos Ferreira unifica e corporiza as diferentes empresas, geografias e áreas de atuação. 

Obras que nos 
orgulham, marcas do 
Grupo no mundo.

Em 2014 várias obras foram reali-
zadas por empresas do Grupo 
Ramos Ferreira. Em diversas 
geografias e em várias áreas o 
Grupo soube deixar a sua marca 
de competência e postura que 
todos reconhecem.

Portugal | UPTEC, APDL, Escola 
Secundária de anadia, Forte S. 
João, Maio Clinic, Brico Depôt e 
Retail Park.

Angola |Casa Hospital Presi-
dente, Clínica Sagrada Esperança, 
Dolce Vita, Lisampere, Loanda 
Tower, Sky Gallery, Hospital 
Lubango, Maxi

Argélia | Hospital Lagouhat, 
Hospital Militar Vlida, Hospital 
Militar Tamansset

Gana| Hotel Marriot

Moçambique | Platinum
Algumas das obras realizadas pela Ramos Ferreira em 2014.

A Partilha é mais do 
que uma forma de 
estar e 2014 reflectiu 
uma verdadeira 
cultura empresarial.

Ficam aqui algumas imagens de 
momentos de partilha que ao 
longo de 2014 foram vividos por 
esse mundo fora, eventos que 
falam por si e que ilustram bem o 
conceito Share your love.

• 33 ANOS DE ACTIVIDADE

• FALAMOS 5 IDIOMAS

• PRESENTES EM 7 PAÍSES

• COM 370 COLABORADORES ESPALHADOS PELO MUNDO.

Com 2014 veio a mudança da nossa imagem

mas o melhor ainda está para vir, em 2015. 

Esteja atento às próximas notícias.




