Arte urbana em Lisboa

CIMPOR E SNOOPY JUNTOS NO APOIO À EDUCAÇÃO EM ÁFRICA
18 de Julho 2011 – Ajudar o programa Escolas para África criado pela UNICEF,
Fundação Nelson Mandela e Hamburg Society, é o objectivo prosseguido pela
Cimpor na associação à Snoopy Parade, uma exposição que ocupa uma das
principais avenidas de Lisboa com vinte estátuas gigantes do famoso personagem
de Charles Schultz.
Até 15 de Agosto, as bases produzidas pela Cimpor suportam as vinte estátuas do
Snoopy de 2,6 metros de altura decoradas por artistas portugueses e estrangeiros
que pontuam a Avenida Duque de Ávila.
Os 60 anos da criação do Snoopy são comemorados com o exercício de
responsabilidade social, angariando fundos para o programa “Escolas para África”,
uma iniciativa conjunta da UNICEF, da Fundação Nelson Mandela e da Hamburg
Society, que tem como objectivo assegurar o acesso equitativo das crianças a uma
educação básica de qualidade em onze países africanos.
Promover a sustentabilidade em todas as suas vertentes é um dos princípios que
norteia a actuação da Cimpor nos 12 mercados em que está presente. Nos países
em desenvolvimento, o investimento na capacitação e autonomia das comunidades
e dos seus membros tem sido uma das maiores apostas da Cimpor, através da
realização e apoio a iniciativas de promoção da educação em todos os graus de
ensino e de formação profissional de adultos.
Com uma presença de destaque no mercado mundial, a CIMPOR é um grupo cimenteiro com sede e
centro de decisão em Portugal. Actua hoje em 12 países - Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil,
Marrocos, Egipto, Tunísia, Turquia, África do Sul, Moçambique, Índia e China –, onde detém 26
fábricas de cimento com uma capacidade de produção total de 36 milhões de toneladas de
cimento/ano e emprega 8493 colaboradores de 31 nacionalidades. Em 2010, a CIMPOR registou um
volume de negócios de 2.239M€, um cash flow operacional de 630M€ e um resultado líquido de
242M€.
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Snoopy Parade
Artista: Filipa Modesto
Faculdade de Belas Artes de Lisboa

Snoopy Parade
Artistas: Nuno Markl e Ana Galvão
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