
Grupo Ramos Ferreira em grande destaque no Índice da Excelência 2016.

O Grupo Ramos Ferreira foi vencedor no Sector da Construção, Infra-estruturas, Transportes e Logísti-
ca e no Ranking Geral das grandes empresas ficou em 2º lugar. O Índice da Excelência é o maior 
estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano e, este ano, participaram nele 
178 empresas, tendo sido distinguidas 39, nas diversas categorias e sectores de actividades.
Fizeram parte deste estudo todos os colaboradores do Grupo que falam língua portuguesa em Angola, 
Argélia, Gana, Moçambique e Portugal, num total de 299.
Agradecemos a todos que, todos os dias, contribuem para que  sejamos sempre melhores. 
Este prémio é para eles. 
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Este Programa de Intercâmbio faz parte dos objectivos que o 
Grupo Ramos Ferreira definiu para a Estratégia do triénio 
2017-2019 e reforça, assim, a aposta do Grupo na formação 
profissional e na qualificação das suas Pessoas em todos os 
países onde actua, promovendo a partilha e a igualdade.
Os planos de formação, que fazem parte deste programa, variam 
consoante o país e as necessidades, sendo que em Angola foram 
definidos períodos de 120 dias onde cada colaborador tem as 
formações práticas e teóricas adequadas à sua função, além da 
oportunidade de aplicar essas formações teóricas no contexto de 
trabalho real. Esta estratégia foi definida com base na actual 
Política de Cooperação que existe em vários países, no âmbito 
desta matéria. No caso específico de Angola, a estratégia foi 

O Grupo Ramos Ferreira criou um programa que visa o intercâmbio de conhecimento e experiências 
nos países onde o grupo actua. 
O “Sharing Knowledge” é já um sucesso!

delineada de acordo com a actual Política de Cooperação, de 
Igualdade e de Desenvolvimento de Relações Económicas entre 
Portugal e Angola.

O Grupo Ramos Ferreira aplica assim, de forma coerente, a sua 
visão e forma de estar no mercado, apostando na formação e na 
partilha de conhecimento, experiência e cultura, como enri-
quecedoras do capital humano e realização pessoal.

O Sharing Knowledge iniciou-se em novembro do ano passado, 
tendo contado já com a participação de 22 técnicos angolanos. 
Nas próximas fases, o Grupo tem como objectivo proporcionar 
esta oportunidade a todos os colaboradores.
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SHARING KNOWLEDGE
Mais do que um programa de formação, 
uma experiência enriquecedora.


