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Parceria com a comunidade

Alimentando o progresso em nossas vizinhanças



A promessa da marca da APR Energy, Alimentando o Progresso®, significa 
que vamos além de apenas fornecer energia confiável. Estamos dedi-
cados com o desenvolvimento e bem-estar das comunidades locais 
onde operamos. Isto inclui a contratação local, fornecer o treinamento 
de habilidades valiosas e envolvimento em iniciativas locais para ajudar 
a melhorar a qualidade de vida global. 

Através do nosso Programa de Desenvolvimento Comunitário, investimos 
em nossas vizinhanças locais, apoiando e voluntariando em iniciativas 
de educação, saúde e infraestrutura. Nossos projetos são priorizados 
com base na necessidade, impacto e sustentabilidade e ajudam a criar 
relações positivas com as comunidades que servimos.

Kyaukse, Myanmar
Estudantes mostram o seu prédio escolar 
recém-construído, um dos três projetos 
de reabilitação de escolas executados 
pela equipe local da APR Energy. O apoio 
incluiu a construção de edifícios e melho-
rias estruturais, bem como provisões de 
material didático, mobiliário de sala de aula 
e material escolar. As iniciativas ajudaram 
a aliviar salas superlotadas e apoiar 400 
crianças com instalações educacionais 
melhores e expandidas.

Luanda, Angola
A renovação da clínica comunitária 
primária na vizinhança de Rocha Pinto 
da APR Energy incluiu a instalação de 
bombas de água, controle de temper-
atura e móveis, bem como a reparação 
completa do sistema elétrico. Através 
do nosso programa de extensão comu-
nitária suplementar, nos concentramos 
no desenvolvimento da juventude das 
duas vizinhanças ao redor dos locais 
de usina da APR Energy, apoiado por 
um gerente de relações comunitárias 
dedicado da APR Energy.



Punta del Tigre, Uruguai
A APR Energy ajudou promover um ambiente saudável de aprendizagem em 
uma escola primária perto de sua usina em Punta del Tigre. O trabalho incluiu a 
renovação de lavatórios e cozinha da escola, ajudando a melhorar o saneamento 
para seus alunos, bem como o fornecimento de um novo playground e equipa-
mentos esportivos.

Medan, Indonésia
A APR Energy construiu uma nova ala 
para uma escola politécnica ao lado de 
nossa usina de Kuala Namu em Medan. 
As cinco novas salas de aula, equipadas 
com piso, telhados, janelas e portas alta 
qualidade, proporcionam um ambiente 
de aprendizagem melhorado e bene-
ficiam cerca de 700 estudantes locais 
desde áreas de gestão de negócios até 
mecânica de automóveis.

Costa Rica
Uma escola local perto da usina 
Barranca sofreu por três anos sem elet-
ricidade depois que ladrões roubaram a 
fiação de cobre do sistema elétrico. Os 
funcionários APR Energy, em conjunto 
com os cidadãos locais, ofereceram seu 
tempo para refazer o sistema elétrico, 
renovar a escola e instalar alarmes de 
segurança e de incêndio.

Senegal
Em 2012, a APR Energy teve o orgulho 
de co-patrocinar a Meia Maratona Dakar, 
chefiada pela Associação Atlética do 
Senegal. A corrida de caridade contribuiu 
para campos educacionais que promovem 
o trabalho acadêmico, desenvolvimento 
de liderança e habilidades de vida para 
jovens bolsistas do sexo feminino e seus 
cuidadores.
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Port-au-Prince, Haiti
Na sequência do devastador terremoto 
de 2010, a APR Energy se juntou com 
uma série de organizações parceiras 
para organizar uma missão médica para 
a capital seriamente danificada. Mais de 
90 médicos, enfermeiros e pessoal de 
apoio médico foram transportados para 
o Haiti, junto com suprimentos médicos 
de urgência.

Francistown, Botswana
Em 2011, a APR Energy liderou um projeto comunitário com foco em educação, que 
incluiu a construção de um laboratório de informática plenamente funcional em uma 
escola próxima à nossa usina e formação de professores e estudantes. O projeto 
equipou a escola com novas tecnologias, controle de temperatura e um sistema de 
segurança.

Peru
A APR Energy patrocinou várias 
campanhas de saúde no Peru, 
alcançando centenas de famílias perto de 
nossas usinas. As campanhas incluíram 
educação em saúde, doações de supri-
mentos de higiene e suprimentos médicos, 
check-ups de saúde e dentais, e doações 
de antibióticos.

Equador
A APR Energy completou a restauração 
e renovação de uma escola local com a 
participação de mais de 1.000 alunos. Os 
trabalhos incluíram manutenção elétrica, 
instalação de um abastecimento de água 
potável, a reparação do sistema de esgoto 
e pintura da escola.
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