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CEPSA convoca Prémios ao Valor Social 2012 

 

 

 CEPSA convoca os prémios em Portugal, Espanha e Colômbia 

 

 A Companhia irá destinar um total de 185.000 euros a estes prémios. Nesta edição 

inclui-se o “Prémio Especial do Grupo CEPSA” 

 

 Os projetos devem ser apresentados à CEPSA através de um “padrinho 

solidário” colaborador do Grupo CEPSA 

 
 
Dentro do compromisso contínuo com a sociedade e a sua envolvente, a 

CEPSA acaba de convocar os Prémios ao Valor Social 2012. Com esta 
iniciativa, a Companhia deseja reconhecer e apoiar os melhores projetos 

sociais e de solidariedade de qualquer índole, colocando especial ênfase nas 
entidades menos favorecidas. 

 
 

Estes prémios tem uma grande importância para a CEPSA já que se celebram em áreas nas quais o Grupo 
conta com uma atividade relevante e nas quais, de uma maneira mais profunda, tem estabelecidos laços e 

relações com as comunidades locais. Trata-se da quinta edição dos prémios em Portugal e Tenerife, a 
oitava edição em Huelva, a sexta em Madrid e a quarta no Campo de Gibraltar. Os excelentes índices de 

participação das edições anteriores em Portugal e Espanha propiciaram que este ano os prémios se 
estendessem pela primeira vez à totalidade das empresas do Grupo nas Ilhas Canárias e, além disso, na 

Colômbia. 
 

Os projetos que se apresentem devem ser apadrinhados por um colaborador do Grupo CEPSA, que 
preste os seus serviços em alguma das empresas do Grupo localizadas na zona na qual se apresente o 
projeto. 

 
O objetivo da CEPSA é continuar a melhorar em cada uma das edições destes prémios. Por isso, este ano 

há uma novidade relevante a destacar nesta convocatória: o “Prémio Especial do Grupo CEPSA”, que será 
único para as seis edições dos galardões em Portugal, Espanha e Colômbia. Este “Prémio Especial” será 

votado pelos profissionais do Grupo. 
 

A CEPSA tem contribuído, desde há vários anos, para o desenvolvimento social nas localidades onde está 
inserida e onde opera. A Companhia está comprometida com este tipo de iniciativas, que ajudam a 

melhorar as condições das entidades que mais necessitam. 
 

    
Mais informação: 

 
http://www.valorsocialcepsa.com.pt 

 
http://www.facebook.com/valorsocialcepsa 
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