
O Grupo Ramos Ferreira foi nomeado Campeão Nacional nos European 
Business Awards, patrocinados pela RSM, na categoria “The Business of 
the Year Award with Turnover of €26-150m”. Esta é a 9ª edição de uma 
competição de grande prestígio que destaca empresas europeias em 
diferentes categorias. É com um imenso orgulho que comunicamos mais 
uma distinção atribuída à grande família Ramos Ferreira.
Mais uma vez o nosso obrigado aos nossos colaboradores, sem eles este 
percurso não teria sido possível!

Ranking Internacional das Empresas 
Portuguesas 2015. Sabe quem lidera?

O Grupo Ramos Ferreira ficou classificado em 1.º Lugar na 2.ª Edição do 
Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas 2015, na 
categoria das empresas com facturação até 300 milhões de euros e ficou 
classificado em 3.º Lugar na Categoria Geral.
Este ranking, promovido pelo INDEG-IUL Executive Education, é um 
instrumento de medição do desempenho e de disseminação das práticas 
adoptadas pelas principais empresas do país na concepção e implemen-
tação das suas estratégias internacionais.
Não há duvida, é assim, com mais esta vitória, que juntos abraçamos o 
mundo. Obrigado a todos!
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Hospital Cuf, Viseu - Portugal Edifício JN II, Maputo - Moçambique

Hipermercado Kero, Lubango - Angola Manutenção Portugal Telecom - Portugal
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Cobelba Consulado Geral da República de Angola

Ferreira Lúcios Mota-Engil

Ramos Ferreira Schmitt Teixeira Duarte

IV Torneio Futebol Ramos Ferreira

O Grupo Ramos Ferreira Engenharia organiza, pelo quarto ano consecu-
tivo, um Torneio de Futebol com alguns parceiros, clientes e amigos.

Esta iniciativa, que é já uma referência no nosso sector, pretende proporcio-
nar, uma vez mais, uma competição de qualidade entre os amantes do fute-
bol e ao mesmo tempo promover momentos de convívio e descontracção.

Este ano o Torneio conta com as seguintes equipas:
 - Cobelba
 - Consulado Geral da República de Angola
 - Ferreira
 - Lúcios
 - Mota-Engil
 - Ramos Ferreira
 - Schmitt
 - Teixeira Duarte
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TOME NOTA

Nos grandes projetos ou caso a caso,
estamos sempre onde mais precisa de nós.

Centrada nas necessidades dos seus clientes, a Ramos Ferreira Angola 
apresentou em Julho uma nova valência no serviço de Gestão e Ma-
nutenção: o Serviço de Manutenção de Ar Condicionado.
A regularidade da manutenção, durante todo o ano, oferece vantagens 
de diversa natureza que vão desde os aspectos humanos aos económicos 
e, particularmente, energéticos.
Este é mais um serviço personalizado Ramos Ferreira desenvolvido a 
pensar na conveniência de cada cliente, para que esteja sempre garan-
tido o bom funcionamento dos seus equipamentos de climatização e o 
cumprimento de todas as normas legais.

Contacte-nos! Asseguramos a manutenção dos mais variados tipos de insta-
lações, numa lógica de relações contratuais ou em intervenções pontuais.
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NOVAS OBRAS RAMOS FERREIRA.
A DINÂMICA E A COMPETÊNCIA 
QUE NOS DISTINGUE NA ÁREA 
DAS INSTALAÇÕES.

GESTÃO E MANUTENÇÃO
We care for excellence
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Prémio European Business Awards.
Somos campeões!

AS EQUIPAS

O GRUPO É A CHAVE… O SEGREDO O DESAFIO.
CONSEGUIRÁS ESCAPAR A TEMPO?

Enjoy your team!


