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Grupo Soares da Costa 

Atribuição de Bolsas de Estudo (Apoio 

Social e Mérito Escolar)   

 

EMPRESA 

A Soares da Costa é um dos maiores grupos do sector da construção e obras públicas 

em Portugal. É um grupo forte e de renome que engloba várias empresas que abrangem 

todos os segmentos e especialidades do sector, bem como muitas áreas de negócio 

relativas ao processo de construção. Tendo como objectivo permanente a rentabilidade 

negócio a negócio, o seu êxito baseia-se num crescimento sustentável apoiado numa 

equipa humana de alta qualidade e numa preocupação de diversificação e inovação em 

todos os seus projectos. 

 

Em tempos de grande competitividade e mudança acelerada, a Soares da Costa 

procurou sempre reforçar a sua capacidade própria através de uma cultura de 

cooperação com congéneres ou indústrias complementares, nacionais e estrangeiras, 

em consórcios, agrupamentos complementares de empresas ou outras parcerias. Esta 

política de partilha de conhecimentos, de meios e de responsabilidade, tem sido fonte 

permanente de enriquecimento do know-how do Grupo e do melhoramento substancial 

na sua eficiência operacional. 

 

Após consolidar a sua posição de líder do mercado Português de construção, nos anos 

70, a expansão internacional da Soares da Costa constituiu uma natural evolução. 

Globalmente, desde o início da sua presença internacional, a Soares da Costa 

desenvolveu actividades nos seguintes países: Venezuela, Guiné-Bissau, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Zaire, Iraque, Egipto, Argélia, Espanha, Alemanha, Macau, 

Hong Kong, E.U.A. (Miami), Guiana, Barbados, Honduras, Costa Rica, Roménia e São 
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Tomé e Príncipe. Presentemente, a actividade internacional da Soares da Costa 

concentra-se em posições de mercado estrategicamente fortes, tais como Angola e 

Estados Unidos, actuando selectivamente noutros países. 

 

Em Portugal, como no mundo, o sector da construção tem um papel determinante para 

o desenvolvimento sustentável. Por um lado, pela influência que exerce sobre o 

desenvolvimento económico e qualidade de vida da população, por outro, pelo conjunto 

de impactes ambientais e sociais que a actividade construtiva pressupõe.  

 

A Política de Sustentabilidade do Grupo Soares da Costa resulta do reconhecimento 

destes factores, traduzindo os princípios de gestão com que pretendemos implementar a 

estratégia de crescimento do grupo – o equilíbrio entre progresso económico, qualidade 

ambiental e bem-estar social. Entendemos que a promoção da redução dos nossos 

impactes ambientais – consumo de recursos e cargas ambientais, ou a ambição por 

níveis de sinistralidade cada vez menores, melhorando as condições de saúde e 

segurança de todos os colaboradores e investindo na sua formação, são hoje factores 

indiscutíveis para a criação de valor no longo prazo.  

 

Acreditamos, ainda, que é nosso dever exercer a nossa actividade de forma responsável 

para com as comunidades locais, e ser um parceiro activo e promotor da investigação 

que possa conduzir à inovação na área dos processos e materiais de construção 

sustentável, Conjugar o exercício destes factores com a elevada competitividade 

comercial que caracteriza o sector representa para a Soares da Costa um importante 

desafio. Mas sabemos que é nele que reside a capacidade de reforçarmos o nosso 

posicionamento no mercado mundial como um parceiro estratégico dos grandes 

projectos construtivos necessários ao desenvolvimento económico e social do século 

XXI. 

 

ENVOLVIMENTO 

Projecto aberto a todos os colaboradores do Grupo Soares da Costa (foram recebidas 

132 candidaturas). 
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PROJECTO 

Foi lançado este ano um programa de Bolsas de Estudo, que pretende apoiar os filhos 

de colaboradores do Grupo Soares da Costa nos seus percursos escolares. As bolsas de 

estudo de apoio social foram atribuídas aos filhos de colaboradores em condições eco-

nómicas desfavorecidas, sendo o seu valor de 500 euros no caso de alunos do Ensino 

Básico, 750 euros para alunos do Ensino Secundário e 1000 euros para o Ensino 

Superior. De salientar que todos os candidatos no âmbito dos requisitos estabelecidos 

no regulamento receberam bolsa de apoio social. As bolsas de estudo por mérito escolar 

foram atribuídas com base nos resultados escolares dos candidatos e contaram com os 

mesmos valores atribuídos em cada escalão. 

 

RESULTADOS 

Em 2009, na primeira edição deste projecto, foram atribuídas 48 bolsas de apoio social 

e 15 bolsas de mérito escolar, distribuídas pelos alunos da seguinte forma: Ensino 

Básico – 19 bolsas, Ensino Secundário – 18 bolsas, Ensino Superior – 24 bolsas e Ensino 

especial – 2 bolsas. 


