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A Fundación Cepsa convoca a nova 
edição dos Prémios ao Valor Social 

 
 O prazo para apresentação dos projetos está aberto até ao 

próximo dia 20 de outubro. 
 Este ano, a convocatória incorpora o Brasil 

 
A Fundación Cepsa abre hoje o prazo para a participação numa nova edição dos 

Prémios ao Valor Social. Com o lançamento desta convocatória, aberta até ao 

próximo dia 20 de outubro, materializa-se a substituição da Fundación Cepsa à frente 

do programa de ação social da sua Fundadora. 

Os Prémios ao Valor Social, cujo objetivo é reconhecer e apoiar projetos solidários que 

favoreçam a inclusão e o bem-estar dos grupos mais desfavorecidos, são convocados 

nos territórios onde a atividade da Cepsa é especialmente relevante: Madrid, Gibraltar, 

Huelva, Canárias, Portugal, Colômbia, este ano com a novidade do Brasil. Os aspirantes 

a estes galardões são as entidades privadas sem fins lucrativos, com área de atuação 

nas zonas mencionadas, que necessitam de colaboração para tornarem realidade as suas 

iniciativas sociais e solidárias. 

Um dos requisitos estabelecidos pelos Prémios consiste em que os projetos candidatos 

sejam avalizados por um colaborador da Cepsa, que se converte no padrinho ou na 

madrinha solidários do mesmo. Desta forma, esta convocatória aos Prémios ao Valor 

Social promove, desde a sua criação há 12 anos, o envolvimento direto dos seus 

colaboradores em causas solidárias. 

Ao longo destes anos, os Prémios ao Valor Social somam mais de 8.400 

apadrinhamentos, e quase 200 causas sociais que foram impulsionadas. 

Nesta edição, a Fundación Cepsa outorgará até 400.000 euros, que serão distribuídos 

pelos galardoados da Espanha, Portugal, Colômbia e Brasil, 30.000 euros dos quais serão 

destinados aos três projetos vencedores do “Prémio Especial do Colaborador”, que serão 

selecionados pelos profissionais da Cepsa. 

A partir de hoje e até às 10 horas (hora local) do próximo dia 20 de outubro, as entidades 

interessadas em participar nesta convocatória poderão apresentar os seus projetos 

através do formulário que pode ser encontrado em www.fundacioncepsa.com. 

A Cepsa é um grupo energético, 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais exercendo a sua 
atividade em todas as fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração e produção de petróleo e 
gás, refinação, transporte e comercialização dos derivados petrolíferos e do gás natural, biocombustíveis, 
cogeração e comercialização de energia elétrica. 
 
A Empresa desenvolveu uma área petroquímica importante, em alta integração com a de refinação de 
petróleo, em que fabrica e comercializa matéria-prima para a elaboração de produtos de alto valor 
acrescentado que são principalmente utilizados para a produção de plásticos de nova geração e detergentes 
biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, através de uma internacionalização 

http://www.cepsa.com/cepsaPt/Quem_somos/Responsabilidade_Corporativa/Premios_ao_Valor_Social/Formulario/Formulario_Premios_ao_Valor_Social_2016
http://www.cepsa.com/cepsaPt/Quem_somos/Responsabilidade_Corporativa/Premios_ao_Valor_Social/
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progressiva, também desenvolve as suas atividades em vários continentes, comercializando os seus 
produtos em todo o mundo. 
 

 

 

Madrid, 27 de setembro de 2016 
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