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Descrição do Projeto 

Através do Up to Youth, pretendemos incentivar os jovens (estudantes universitários, desempregados 

licenciados ou migrantes) a desenvolver as suas competências para o empreendedorismo social digital. 

Essas competências são necessárias para promover a criação e o desenvolvimento de uma empresa 

social digital preparada para responder aos desafios atuais, promover a inclusão social e para apoiar a 

entrada dos jovens no mercado de trabalho. A prioridade mais relevante do projeto “Promover a 

educação para o empreendedorismo social entre os jovens". O empreendedorismo jovem constitui 

um instrumento valioso para combater o desemprego e a exclusão social, bem como para estimular a 

inovação entre os jovens. Releve-se também que uma das prioridades do projeto está associada ao 

desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital. As rápidas mudanças tecnológicas afetam as 

funções e os estilos de trabalho ao nível empresarial, bem como em quase todas as áreas de atividade. 

Para mais informações sobre o projeto, visite https://uptoyouth.eu/  

 

Descrição da atividade de Projeto 

Esta atividade visou a recolha de três exemplos de boas práticas (histórias de sucesso ou projetos bem 

sucedidos) de cada país parceiro. Estas boas práticas mostram exemplos inspiradores de 

empreendedorismo social para os jovens, identificando quem e como desenvolveu a ideia e quem são 

os respetivos beneficiários. Neste documento, encontram-se quinze boas práticas da Eslovénia, Grécia, 

Portugal, Reino Unido e Turquia. Os projetos que se apresentam foram desenvolvidos nos domínios 

da economia sustentável, educação, ambiente e reciclagem.  

Na próxima etapa do O2 do projeto, será possível assistir a alguns vídeos inspiradores, que constituem 

histórias de sucesso de empreendedorismo social e de empreendedorismo social digital. 
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Boas Práticas 

País de Origem Turquia 

Designação OTSIMO - https://otsimo.com/en/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto  

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que disponibiliza jogos 
para crianças com autismo através de um portal 
online, a fim de ajudá-las a adquirir 
competências e conhecimentos específicos, a 
partir do conforto das suas casas. Torna a 
educação mais fácil e acessível não apenas para 
as crianças, como também para os seus pais. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Os fundadores da OTSIMO acreditam que cada 
criança, incluindo as autistas, devem poder 
aceder facilmente à educação básica, 
constituindo os jogos online uma das melhores 
formas de o fazer. Um dos fundadores (Zafer 
Elçik) da OTSIMO tem um irmão autista. 
Observou que, embora o seu irmão não possa 
falar ou ler, pode jogar. A ideia da sua fundação 
foi iniciada desta forma. 

 

País de Origem Turquia 

Designação Tarımsal Pazarlama - 
https://www.tarimsalpazarlama.com  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que constitui uma 
plataforma de Marketing Agrícola, 
possibilitando acesso a informação sobre 
proteção dos produtos e contribuindo para que 
os agricultores tenham acesso à internet e 
possam vender os seus produtos mais 
rapidamente e sem comissões. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida A existência de intermediários impossibilitava 
os agricultores de vender os produtos. 
Paralelamente, desconheciam a possibilidade 
de acederem a empréstimos e a financiamentos 
específicos para a sua atividade, 
designadamente após a ocorrência de 
catástrofes naturais. Tülin AKIN (premiada 
como a jovem empresária mais bem-sucedida 
do mundo em 2013) quis mudar esta situação. 

 

 

https://otsimo.com/en/
https://www.tarimsalpazarlama.com/
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País de Origem Turquia 

Designação Cop(m)adam - http://www.copmadam.com/tr/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto no qual o lixo é reciclado 
para a produção de vestidos e acessórios de 
moda, por mulheres sem nenhuma experiência 
de trabalho. As mulheres que trabalham neste 
projeto conseguem obter rendimentos 
financeiros pela primeira vez nas suas vidas. O 
projeto contribui tanto para minimizar os 
efeitos negativos no ambiente como também 
para melhorar a empregabilidade das mulheres. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida A fundadora (Tara Hopkins) trabalhou como 
professora de responsabilidade social na 
universidade Sabancı durante 10 anos e decidiu 
realizar o seu sonho de empregar mulheres sem 
experiência de trabalho anterior. Para Hopkins, 
as mulheres aumentam a sua autoestima ao 
conseguir obter um retorno financeiro pelo 
trabalho que desenvolvem. 

 

País de Origem Eslovénia 

Designação Simbioza - http://www.simbioza.eu/en/2018/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de uma empresa social que tem por 
objetivo melhorar a qualidade de vida e o bem-
estar de dois grupos-alvo - idosos e jovens -, 
através de oportunidades únicas de emprego, 
networking e aprendizagem mútua. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida A história de Simbioza começou com um dado 
alarmante: em 2009, 94% das pessoas com 
idade ≥ a 65 anos nunca haviam tocado num 
computador. Esta estatística despertou o 
interesse da Simbioza, que procurou promover 
uma iniciativa para diminuir este valor 
percentual. Contudo, o que era para ser apenas 
uma iniciativa única, em 2011, transformou-se 
num negócio social, em 2014, considerando a 
elevada procura por idosos que queriam 
diminuir a sua literacia digital. Após sete anos 
de atividade, a Simbioza está a trabalhar em 
vários projetos, tendo por objetivo constituir 
um fórum mundial líder na temática da 
cooperação intergeracional e de troca de 
conhecimentos e experiências. 

http://www.copmadam.com/tr/
http://www.simbioza.eu/en/2018/
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País de Origem Eslovénia 

Designação Smetumet - http://smetumet.com/   

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que procura aumentar a 
sensibilização para a redução de resíduos, 
aproveitando-os para os transformar em 
objetos únicos. Os promotores do projeto 
pensam no design de um produto, que depois é 
fabricado exclusivamente a partir de resíduos 
por diferentes associações ou empresas locais, 
incluindo pessoas com necessidades especiais.  

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Iniciaram a sua atividade enquanto associação 
de sensibilização para minimizar o desperdício. 
Posteriormente, decidiram fazer algo para o 
reduzir, tornando-se, nesse processo, uma 
empresa social. O projeto permite que as 
pessoas que fabricam estes produtos sejam 
pagas de forma justa pelo seu trabalho.  

 

País de Origem Eslovénia 

Designação Skuhna - https://www.skuhna.si/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que é um restaurante e 
um negócio de catering, disponibilizando pratos 
autênticos da África, Ásia e América do Sul, 
preparados por cozinheiros internacionais. É 
um lugar projetado e liderado por migrantes, 
gerido pelos princípios de uma empresa social. 
Promove a diversidade cultural e a cooperação.  

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Iniciaram a sua atividade enquanto uma 
pequena ONG (Zavod Global), que mais tarde, 
através de subsídios, foi transformada numa 
empresa social. Os fundadores decidiram iniciar 
a empresa porque perceberam a existência de 
preconceitos e estereótipos sobre diferentes 
culturas e raças ainda presentes na Eslovénia. 
Acreditam que a diversidade enriquece as 
pessoas e procuram apresentar diferentes 
culturas, através da cozinha internacional. 

http://smetumet.com/
https://www.skuhna.si/
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País de Origem Grécia 

Designação Geopaideia - https://www.geopedia.gr/  

Tipo (Projeto / Entrevista)  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um grupo de cidadãos ativos com 
diferentes formações e experiências de 
trabalho, que partilham uma ideia comum: a 
sua própria qualidade de vida depende do seu 
contato com a natureza e da compreensão mais 
profunda do nosso mundo. A Geopaideia é uma 
empresa social que visa promover e proteger o 
ambiente, apoiar o crescimento sustentável e 
trabalhar para um futuro de relação equilibrada 
entre o ser humano e o ambiente. 
Começaram por realizar excursões ambientais e 
ações de sensibilização ambiental dirigidas 
principalmente para adultos, mas que 
posteriormente foram ampliadas também à 
educação ambiental das crianças. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Observa-se, na Grécia, uma falta de proteção e 
consciencialização ambiental, acentuada em 
particular durante os últimos anos de crise 
económica. Desde o tratamento parcial de 
resíduos nas cidades e áreas turísticas até à falta 
de educação ambiental nas escolas, verifica-se 
existir espaço suficiente para um progresso 
significativo neste domínio, de formas que 
podem ter um impacto positivo. A Geopaideia é 
uma empresa social que quer melhorar a 
consciência ambiental tanto das crianças como 
dos adultos, de uma forma que vá além de uma 
abordagem convencional. Como grupo, 
exploraram, estudaram e descobriram as 
caraterísticas únicas de várias áreas de 
interesse, a fim de melhor compreendê-las. 
Projetam, organizam e implementam atividades 
interativas, que combinam entretenimento e 
conhecimento. Participam também em eventos 
e ações locais que promovem a cooperação com 
pessoas com os mesmos interesses. 

 

 

 

https://www.geopedia.gr/
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País de Origem Grécia 

Designação Movimento para uma Alimentação 
Sustentável na Grécia 
http://www.sustainablegastronomy.eu/   

Tipo (Projeto / Entrevista)  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

O Movimento para uma Alimentação 
Sustentável (MAS) na Grécia é uma empresa 
social que visa combater o desperdício de 
alimentos e promover a sustentabilidade no 
setor das artes culinárias. Forma profissionais 
em gastronomia sustentável e insta os 
proprietários de restaurantes a adotá-la. O 
objetivo é desenvolver restaurantes sem 
resíduos. O MAS disponibiliza orientação, 
conhecimento, suporte e soluções inovadoras 
para quem quer que a sua empresa seja 
ambientalmente responsável. Trabalha com 
uma rede de especialistas e profissionais 
formados em estratégias de desenvolvimento 
sustentável. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida O MAS é uma empresa social registada em 
Atenas em julho de 2017, com o objetivo de 
combater o desperdício alimentar e promover o 
desenvolvimento sustentável no setor das artes 
culinárias gregas. Para o fundador, a 
consciência ambiental, a educação, o 
conhecimento, a especialização e a inovação 
digital são as únicas chaves para o progresso e 
para o sucesso. A sua filosofia no combate ao 
desperdício alimentar baseia-se numa 
abordagem ética, económica, eficiente e 
visionária, orientando as pessoas na mudança 
das suas práticas e estilos de vida, visando criar 
um ciclo fechado e sustentável na utilização de 
materiais. 
"Foodity" é baseado na filosofia "salvar comida 
- ganhar dinheiro". 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sustainablegastronomy.eu/
http://www.sustainablegastronomy.eu/
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País de Origem Grécia 

Designação Apo Koinou 
http://www.apokinou.gr/en/  
 

Tipo (Projeto / Entrevista)  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que pretende criar as 
bases para uma microeconomia autónoma e 
harmoniosa que se opõe à economia com o 
propósito exclusivo de obtenção de lucro. 
Propõe o desenvolvimento de uma comunidade 
independente com atividade produtiva criativa 
principalmente por pequenos produtores, 
visando uma vida mais justa e ética, suportada 
na sustentabilidade e em estreitas interações 
harmoniosas com o ambiente, ao mesmo 
tempo em que promove a confiança no 
relacionamento humano. A sua atividade 
criativa assenta em três pilares principais: a 
produção de uma grande variedade de 
produtos e serviços, em pequena escala com 
métodos naturais; a implementação de técnicas 
alternativas de ensino, justas e baseadas no 
amor; a difusão das artes tradicionais, 
artesanato e progresso cultural.  
Naturalmente, a produção de alimentos é a 
prioridade máxima, pois permite a construção 
do restante edifício cultural da nossa 
comunidade. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Sonhavam com uma sociedade baseada na 
autossuficiência e na solidariedade, que não se 
aproveitasse dos seus semelhantes ou da 
natureza. E colocaram essa filosofia em prática, 
começando por eles próprios. 
A comunidade cooperativa autossuficiente 
"Apo Koinou", que significa "juntos" e "pessoas 
comuns", nasceu em Heraklion, Creta, na 
primavera de 2013. Várias pessoas, de 
diferentes estratos sociais, com interesses e 
experiências diversas, juntaram-se para 
partilhar um objetivo comum: viver de uma 
forma mais justa e ética, baseada na 
sustentabilidade, na interação com o ambiente 
e com as artes e ofícios naturais, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, confiança 
nas relações humanas. 

 

 

 

http://www.apokinou.gr/en/
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País de Origem Portugal 

Designação Re-Food - https://www.re-food.org/en  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um projeto que procura eliminar o 
desperdício de alimentos e a fome nas 
comunidades locais, fortalecendo os laços 
sociais. Tem como grupo-alvo as pessoas com 
fome, recolhendo alimentos em fornecedores 
locais que os disponibilizam gratuitamente. 
A Re-food tem três princípios: 
1. Sustentabilidade Económica - os alimentos 

são doados por vários parceiros 
(supermercados, restaurantes, etc), o 
trabalho é feito por voluntários motivados 
pela boa vontade, o espaço operacional é 
cedido sem custos e os custos operacionais 
inevitáveis são muito reduzidos; 

2. Sustentabilidade Ambiental – as refeições 
disponibilizadas reduzem o impacto 
negativo da biomassa em aterros sanitários; 
a recolha de alimentos pode ser realizada 
por equipas que caminham e andam de 
bicicleta, minimizando a pegada ecológica. 

3. Sustentabilidade Social - a interação 
positiva de muitos e diversos voluntários 
produz um espírito de cooperação e de boa 
vontade. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida A ideia baseou-se no facto de um terço de todos 
os alimentos produzidos no planeta acabar no 
lixo e de uma em cada oito pessoas não ter 
acesso aos alimentos que necessita. Este é um 
facto não só global, como também à escala 
local, em que as pessoas podem fazer algo para 
mudá-lo. 
A Re-food foi pensada como uma forma de 
manter uma operação de recuperação de 
alimentos de alto rendimento/baixo custo que 
envolve todos os setores da comunidade numa 
base de estrita boa vontade. 

 

 

 

  

https://www.re-food.org/en
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País de Origem Portugal 

Designação Fale - https://www.speak.social/pt/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Trata-se de um programa cultural e linguístico 
cujo objetivo é aproximar as pessoas e 
promover a inclusão social e a igualdade, 
tornando a língua e a cultura acessíveis aos 
estrangeiros. Tem como grupo-alvo as pessoas 
que tentam aprender uma nova língua, num 
contexto de integração numa cultura diferente, 
tais como migrantes, estudantes, profissionais 
estrangeiros, refugiados, etc.  
O Speak quer ser uma forma mais simples para 
a aprendizagem de línguas, através de três 
princípios: 
1. Torne-se um local em todos os lugares: os 

grupos linguísticos são liderados pessoas de 
todo o mundo, fluentes no idioma que se 
pretende aprender. É formado um grupo 
linguístico constituído por 4 a 18 
participantes; 

2. Leve-o para a rua: os grupos de 
aprendizagem concentram-se em 
conversas diárias. Têm sessões semanais de 
90 minutos durante 12 semanas; 

3. Leve-o para o próximo nível: se está a 
aprender uma língua ou se quer melhorar 
uma língua que já sabe. 

Tem um preço de 29€ para fazer parte de um 
grupo linguístico, sendo gratuito para os 
amigos. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Devido aos programas direcionados para 
estudantes, como o Erasmus, ou aos fluxos 
migratórios, regista-se um número crescente de 
pessoas que necessitam de aprender a língua e 
a cultura do país onde vivem. 
Utiliza-se a internet para gerir o serviço, mas o 
objetivo é fazer com que as pessoas que vivem 
na mesma cidade se encontrem e interajam 
pessoalmente umas com as outras. 

 

 

 

 

https://www.speak.social/pt/


Página -10 
 

 

País de Origem Portugal 

Designação eSolidar - https://www.esolidar.com/  
 

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

O eSolidar é um mercado global de doações que 
fortalece a ligação entre instituições de 
caridade e suas comunidades, disponibilizando 
formas fáceis de doar fundos. Tem como grupo-
alvo pessoas que gostariam de apoiar causas 
com as quais se identificam ou preocupam. 
O seu objetivo é procurar ser a forma mais 
abrangente para instituições de caridade 
angariarem fundos online de uma forma 
oportuna e económica, criando uma 
comunidade online que pode ajudar instituições 
de caridade de baixo para cima. O registo de 
utilizadores e instituições de caridade e o uso da 
plataforma são gratuitos e existem três formas 
de atuação: 
1. Lojas de caridade: comprar produtos a 

instituições de caridade; 
2. Mercados de Caridade: apoiar uma causa 

de caridade; 
3. Leilões de caridade: leilão de itens 

exclusivos e de experiências únicas. 
É cobrada uma pequena taxa sobre cada item 
vendido, doado ou leiloado para apoiar os 
serviços de marketing, assistência 
administrativa e desenvolvimento técnico. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida As pessoas estão conscientes e respondem às 
causas sociais e a internet ajuda-as a agir. A 
eSolidar quer criar uma comunidade online que 
beneficie instituições de caridade em todo o 
mundo, através de uma plataforma online.  

 

 

 

  

https://www.esolidar.com/
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País de Origem REINO UNIDO 

Designação Uns trocos, por favor - 
https://www.changeplease.org/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Quantas vezes um sem-abrigo lhe pediu 
dinheiro, tendo hesitando em ajudá-lo e 
continuando a sua vida, passando por ele? 
Cemal Ezel tem uma solução simples para este 
dilema moral diário. Permitir que as pessoas 
possam oferecer um café a um sem-abrigo, sem 
terem que parar para o fazer ou ajudá-los a 
serem empregados em cafés. 
Cemal Ezel é um empresário que está a diminuir 
o número de sem-abrigo através do café. O seu 
projeto "Change, Please" tem alcançado ganhos 
impressionantes para os sem-abrigo, enquanto 
muitas pessoas contribuem para o sucesso da 
organização. 
A compaixão de Ezel pelos sem-abrigo por 
quem passava todos os dias, combinada com a 
crença inabalável no poder da sua ideia, deu-lhe 
o propósito e a vontade de a tornar uma 
realidade. A construção da sua organização foi 
exigente em termos de tempo e esforço, mas a 
recompensa de transformar vidas reais tem 
valido o investimento. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida A ideia aparentemente simples de Ezel surgiu de 
uma profunda reflexão dos desafios que os 
sem-abrigo enfrentam, associado ao rápido 
crescimento do mercado cafeeiro britânico. Ezel 
tinha consciência que os transeuntes são mais 
propensos a comprar produtos aos sem-abrigo 
do que a doar-lhes dinheiro (devido ao estigma 
em torno do álcool e das drogas) e que a 
procura por café tem aumentado em Londres. 
Esse entendimento permitiu que "somasse 2+2" 
e percebesse a oportunidade de empregar os 
sem-abrigo em cafés. 

 

 

 

  

https://www.changeplease.org/
https://www.changeplease.org/


Página -12 
 

 

País de Origem REINO UNIDO 

Designação OLIO - https://olioex.com/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

A App OLIO está a iniciar uma revolução de 
partilha de alimentos, relacionando vizinhos e 
tendo lojas locais para que os excedentes 
alimentares e outros produtos possam ser 
redistribuídos e não deitados fora.  
O seu maior desafio atual, no entanto, é 
incentivar um maior número de utilizadores 
registados a adicionar ou solicitar seu primeiro 
item na aplicação. Pode ser difícil de acreditar 
que alguém queira o seu excedente alimentar, 
mas a verdade é que 40% dos alimentos 
adicionados na App são solicitados em menos 
de 1 hora e 75% em menos de 24 horas! 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Todos os anos, sete milhões de toneladas de 
alimentos e bebidas são desperdiçadas pelas 
famílias do Reino Unido. Se os resíduos 
alimentares fossem um país, seriam o 3.º maior 
emissor de Gases de Efeito Estufa (GEE). E mais 
de 50% do desperdício de alimentos ocorre nas 
nossas casas. Essas estatísticas chocantes 
mostram que o sentimento familiar de culpa 
que sentimos ao colocar alguns bens 
comestíveis não utilizados no caixote do lixo é 
parte de um problema muito maior e mais sério. 
É este problema que a OLIO procura resolver.  
Tessa Cook e sua amiga Saasha passaram o 
verão de 2015 nas ruas do norte de Londres, 
contatando pessoas para serem as primeiras a 
saber quando seria lançada a OLIO e 
distribuindo folhetos para explicar a App e sua 
missão.  
Um dos maiores desafios com que se deparam 
é como aumentar a base de utilizadores com 
um orçamento de marketing próximo de zero. E 
é aí que entra o programa de embaixadores de 
voluntários que espalham a palavra sobre a 
OLIO na sua comunidade local, fundamental 
para a dar a conhecer. A OLIO tem atualmente, 
em média, cerca de 20.000 novos utilizadores 
todos os meses. 

  

https://olioex.com/
https://olioex.com/food-waste/food-waste-facts/
https://olioex.com/
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País de Origem REINO UNIDO 

Designação Elvis e Kresse - 
https://www.elvisandkresse.com/  

Tipo ( Projeto / Entrevista )  Projeto 

Breve descrição do projeto ou da empresa 
social (digital) (Objetivo, grupo-alvo, 
impacto, benefícios, etc.) 

Esta empresa transforma velhas mangueiras de 
incêndio em acessórios de luxo. Criam produtos 
únicos, feitos à mão, a partir de uma gama de 
materiais recuperados. 
A Elvis & Kresse foi lançada em 2005. Este 
negócio recupera e transforma materiais e doa 
50% dos lucros da empresa para caridade.  
A sua linha de malas e carteiras são feitas de 
materiais recuperados, como mangueiras de 
incêndio desativadas, paraquedas e cobertores. 
As bolsas são bonitas, funcionais e preocupam-
se com o ambiente. 50% dos lucros da gama de 
mangueiras de incêndio são doados para os 
bombeiros. 

Como e porquê foi a ideia desenvolvida Em 2005, Kresse e Elvis tiveram um encontro 
casual com o Corpo de Bombeiros de Londres e 
instantaneamente apaixonaram-se pelas suas 
mangueiras de incêndio desativadas e 
danificadas. Tudo começou com o desejo de 
resgatar mangueiras de incêndio, criando um 
negócio que pudesse encontrar uma nova vida 
para estas mangueiras velhas ou danificadas. 

 

https://www.elvisandkresse.com/
https://www.elvisandkresse.com/

