
 

 

 

Elecnor assina um acordo de colaboração para 

promover a inserção no mercado de trabalho de 

pessoas vulneráveis na Espanha  

 O projeto #EmpregoParaTodos, da Fundação Adecco, tem 

como missão erradicar a exclusão social que afeta os grupos 

mais vulneráveis através do emprego 
 

 A iniciativa está dirigida a pessoas com deficiência, famílias 

monoparentais, pessoas carentes e outros grupos 

especialmente suscetíveis a crises como a da Covid-19 
 

 
Madrid, 8 de fevereiro de 2021.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia, serviços e 

telecomunicações - Elecnor anunciou hoje a assinatura de um acordo com a Fundação Adecco 

para promover a inserção no mercado de trabalho de pessoas em risco de exclusão social.  

 

A empresa deseja ampliar seu compromisso social com a comunidade neste complicado 

contexto de crise sanitária e social. Sendo assim, a Elecnor aderiu ao programa 

#EmpregoParaTodos da Fundação Adecco, uma entidade que há mais de 20 anos trabalha 

para facilitar a empregabilidade de grupos de pessoas especialmente vulneráveis. O acordo foi 

subscrito por Rafael Martín de Bustamante, conselheiro delegado da Elecnor, e Francisco 

Mesonero, diretor geral da Fundação Adecco. 

 

O objetivo da iniciativa é ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social a 

encontrar um emprego que lhes permita normalizar sua vida e evitar a exclusão social. As 

pessoas com deficiência, famílias monoparentais e/ou pessoas carentes são alguns dos grupos 

a que se destina este programa. Além disso, são grupos que sofrem com maior intensidade 

crises como a causada pela pandemia, sendo este tipo de iniciativa crucial para evitar as 

situações extremas de vulnerabilidade desencadeadas pelas crises, aumentando a taxa de 

pobreza. 

 

O projeto #EmpregoParaTodos trabalha em duas áreas fundamentais: os que estão 

procurando um emprego e as empresas. Sendo assim, há uma equipe de consultores de 
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integração que orienta, forma e acompanha as pessoas em risco de exclusão para que elas 

possam encontrar um trabalho no menor prazo possível; e, outra equipe, formada por 

especialistas que conhecem as necessidades das empresas. Esta equipe promove ambientes 

de trabalho sensibilizados através de estratégias de Diversidade, Equidade e Inclusão 

(De&I) que têm um impacto transversal na companhia. 

 

O conselheiro delegado da Elecnor, Rafael Martín de Bustamante, destacou que “durante estes 

meses tão difíceis quisemos reforçar, mais do que nunca, nosso compromisso com as pessoas 

mais vulneráveis da sociedade, para ajudar a diminuir os níveis de pobreza e exclusão de 

nossa sociedade. Este acordo nos permitirá ajudar as pessoas em risco de exclusão através da 

autonomia, realização pessoal e a normalização que só é possível com um emprego”. 

 

Por outro lado, Francisco Mesonero, diretor geral da Fundação Adecco, agradeceu o apoio da 

Elecnor e apelou à empatia e sensibilidade do setor empresarial: “Em conjunturas 

desfavoráveis e de incerteza, o compromisso do setor empresarial se torna crucial para que 

as pessoas mais vulneráveis não sejam duplamente prejudicadas pela crise. No entanto, não 

se trata unicamente de justiça social; apoiar pessoas com maiores dificuldades fomenta 

também a competitividade da empresa, tornando-a mais diversa, inovadora e sustentável”. 

 

A Elecnor, através deste compromisso, continua dando passos na direção de um novo modelo 

de sociedade e de empresa, que deve contar com equipes diversas e inclusivas, formadas por 

pessoas com diferentes competências, habilidades, perspectivas e experiências. É exatamente 

nesta diversidade humana onde as empresas encontrarão a inovação e competitividade 

necessárias para enfrentar um futuro em constante transformação.  

 

 

Sobre a Elecnor  

 

De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias 

renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com presença 

em 55 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o gás, as instalações 

industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente, 

manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte vocação internacional tem levado a 

companhia a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas de novos mercados em todo o 

mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e 

Médio Oriente. A Elecnor, que negocia no Mercado Contínuo, conta com uma equipe de professionais 

qualificados e um quadro de 14.855 funcionários. Em 2019, o volume de negócio atingiu os 2.454 milhões 

de euros e um lucro líquido consolidado de 126,4 milhões de euros.  
Mais informações em www.elecnor.com  

 

Sobre a Fundação Adecco 

http://www.elecnor.com/


 

Fundada em julho de 1999, a Fundação Adecco é fruto da Responsabilidade Social Corporativa que o Grupo 

Adecco assumiu como líder mundial na gestão de Recursos Humanos. Seu principal objetivo é a inserção 

no mercado de trabalho de pessoas que, por sua condição pessoal, têm mais dificuldades para conseguir 

um emprego. 

 Pessoas com deficiência 

 Maiores de 45 anos desempregados durante muito tempo 

 Mulheres com responsabilidades familiares não compartilhadas ou vítimas da violência de gênero 

 Outros grupos em risco de exclusão social 

 

 

Mais informações:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com as Medias e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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