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Elanco anuncia compromisso com a África Oriental com Projeto de
Desenvolvimento de Lacticínios
Meios de subsistência sustentáveis para 1M de pessoas até 2018
GREENFIELD, IN (28 DE MAIO DE 2014) – A Elanco está a comemorar o Dia Mundial da Fome (28 de
maio de 2014), anunciando um investimento de US $ 500.000 para o Projeto (EADD) Heifer International’s
East Africa Dairy Development , dando assim continuidade à parceria de longo prazo da empresa que visa
quebrar o ciclo da fome para os mais necessitados.
O Projecto EADD visa proporcionar meios de vida sustentáveis para um milhão de pessoas no Uganda,
Tanzânia e Quénia até 2018. Iniciado em 2008, o projecto EADD forneceu treinamento extensivo em
pecuária leiteira, práticas e operações de negócios, bem como a comercialização de produtos lácteos para
179 mil famílias de agricultores na região. O EADD cresceu e tornou-se uma das principais iniciativas de
desenvolvimento orientadas para o mercado na África Oriental, dando a ganhar aos agricultores familiares
mais de US $ 131 milhões.
A próxima fase utilizará novas tecnologias e práticas em torno da produção de alimentação, fontes
alternativas de energia e sistemas de transporte de leite. O projecto dará prioridade ao capital social e
equidade de género para aumentar o impacto, e vai chegar a 136 mil beneficiários primários.
O compromisso da Elanco inclui a doação de produtos para ajudar os produtores de leite a melhorar a saúde
das suas vacas, os talentos dos funcionários Elanco para dar formação no local de saúde das vacas, da cadeia
de valor e da política de compromisso, e apoio financeiro até 2018, incluindo $ 500,000 este ano.
Isto permite dar continuidade à parceria em curso da Elanco com a Heifer International iniciada em 2007.
Até ao momento, a Elanco tem contribuído com mais de US $ 3 milhões para a Heifer, proporcionando
formação e animais para quebrar o ciclo da fome para famílias na Indonésia, Zâmbia e China. Na verdade, a
Elanco está envolvida activamente nos esforços para quebrar o ciclo em cerca de 40 comunidades em todo
o mundo.
“A Heifer International está muito entusiasmada com esta generosa contribuição para o apoio do importante
trabalho da Fase II do nosso projeto EADD,” referiu Pierre Ferrari. “A nossa visão é proporcionar 136 mil
pequenos agricultores de leite no Quénia, Tanzânia e Uganda, com oportunidades para criar independência
financeira e igualdade social. Mais de 1 milhão de pessoas terão um melhor acesso à alimentação, emprego,
rendimento, educação, assistência médica e financeira, quebrando o ciclo de extrema pobreza em toda a
região. Com este donativo, a Elanco deixará uma marca no sucesso destes produtores de leite, e somos gratos
por isso.”

Para mais informações sobre o que você pode fazer no combate à fome e garantir a segurança alimentar, visite
www.sensibletable.com e considere juntar-se ao Movimento Enough
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“Estamos particularmente entusiasmados com o projeto EADD porque representa uma evolução no
desenvolvimento sustentável,” disse Jeff Simmons, Presidente da Elanco. “Oferecendo além de doações
individuais de animais, conexões com tecnologia e mercados pode trazer benefícios sociais, económicos e
ambientais que vão construir comunidades mais fortes em toda a região. Vamos não só ajudar a fornecer
melhores dietas com acesso à proteína animal, mas maior potencial humano será realizado à medida que
melhorarmos os meios de subsistência.”
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Sobre a Elanco
A Elanco é uma companhia global orientada para a inovação, que desenvolve e comercializa produtos
para melhorar a saúde dos animais e produção de alimentos em mais de 75 países.
A Elanco emprega mais de 3.000 pessoas em todo o mundo, com escritórios em mais de 40 países e é
uma divisão da Eli Lilly and Company, uma empresa líder mundial da indústria farmacêutica.
Informação adicional sobre a Elanco está disponível em www.elanco.com

