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CEPSA LANÇA PRÉMIOS AO VALOR SOCIAL 2015 

 

 Candidaturas abertas até dia 15 de outubro em www.valorsocialcepsa.com.pt 

 

 ONG e entidades privadas sem fins lucrativos podem concorrer a um prémio 
máximo de 12.000 euros cada. 

 

 Os projetos serão acompanhados por um  “Padrinho ou Madrinha Solidário(a)”, 

colaborador da Cepsa. 

 
 

 

A Cepsa acaba de lançar uma nova edição dos 

Prémios ao Valor Social, reforçando o seu 

compromisso contínuo com a sociedade. Esta 

iniciativa reconhece associações, organizações 
não-governamentais (ONG) e entidades privadas 

sem fins lucrativos cujos projetos visam melhorar 

a qualidade de vida das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Nesta décima primeira edição, a Cepsa apoiará 

com 348.000 euros as entidades vencedoras dos 

três países onde se realiza (Portugal, Espanha e 

Colômbia). O júri será composto por 

personalidades que trabalham no âmbito da ação 

social e por representantes da Cepsa.  

 

A Cepsa tem testemunhado projetos bastante 

relevantes e que fazem realmente a diferença na 

melhoria da qualidade de vida de muitos, pelo 

que, este ano, o valor do prémio foi aumentado de 30.000 euros para 50.000 euros.  

 

Os projetos a concurso podem fazer parte de um programa em curso, cujo orçamento não seja 

superior a 40.000 euros, sendo o prémio atribuído por projeto, até um máximo de 12.000 euros, 

entregue às entidades vencedoras durante o ano seguinte.  

 

No âmbito da sua política de responsabilidade social, a Cepsa envolve os seus profissionais nesta 

iniciativa, ao estabelecer que cada projeto concorrente seja apoiado por pelo menos um 

funcionário. Os seus colaboradores participam como “padrinho ou madrinha solidário(a)”, 

(tornando-os participantes diretos no processo de candidatura); como responsáveis pela votação 

dos vencedores, incluindo do Prémio Especial do Colaborador inserido nos PVS, e por 

voluntariado nas entidades vencedoras 

 

“O interesse despertado nas entidades que prestam serviço aos menos favorecidos, a forte 

participação interna da equipa Cepsa e o reconhecimento nacional que tem angariado, 

são as bases que nos permitem acreditar que estamos no caminho certo e por isso foi 

possível ter o compromisso de toda a organização para reforçar o valor dos prémios em  

http://www.valorsocialcepsa.com.pt/
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20.000 euros já em 2015. Ao longo dos anos construímos uma rede de padrinhos e 

madrinhas solidários que contribuiu para o arranque de muitos projetos, o que nos orgulha 

especialmente”, refere Ricardo Hermenegildo, diretor de Marketing e Comunicação da Cepsa 

Portuguesa. 

 

 

Estes prémios têm uma grande importância para a Cepsa, já que se celebram em áreas geográficas 

onde o Grupo conta com uma atividade relevante e nas quais, de uma maneira mais profunda, tem 

estabelecidos laços e relações com as comunidades locais. 

 

O regulamento e informações detalhadas encontram-se disponíveis em 

www.valorsocialcepsa.com.pt. 

 
Lisboa, 23 de setembro de 2015 
comunicacao@cepsa.com 
Tel: (351) 217 217 600 
www.cepsa.pt 
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