
 

 
PRÉMIOS CEPSA AO VALOR SOCIAL ENTREGUES NA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA 

 

CEPSA PREMEIA TRÊS ONG COM 30 MIL EUROS 

 

 
 

 
 

 

A Cepsa Portuguesa entregou, na passada sexta-feira, os Prémios Cepsa ao Valor Social 2014 (PCVS), uma iniciativa que 

reconheceu e premiou projetos que melhoraram a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

 

O evento, que teve lugar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, contou com a presença de diversas 

entidades da área da Responsabilidade Social e Institucional, bem como muitos colaboradores da Cepsa, que apadrinharam 

os mais de 70 projetos a concurso. 

 

O papel desempenhado pelos colaboradores é, precisamente, uma das principais caraterísticas destes Prémios. Além de 

serem parte integrante do júri, cada um dos projetos é apoiado por um colaborador Cepsa, que se converte, assim, em 

“Padrinho ou Madrinha Solidário(a)”.  

 

Conceição Zagalo, Presidente do Júri PCVS, elogiou a política de Responsabilidade Social da Cepsa e a forma como a 

organização envolve todos os seus colaboradores: “Gostaria de sublinhar a caraterística única da constituição deste júri, ou 

seja, cinco elementos em que apenas eu era outsider, alheia ao ecossistema Cepsa. Significa isto que a empresa assegura o 

sentido de pertença e de compromisso encerrado nesta iniciativa com o que de melhor tem na sua essência, ou seja, os seus 

colaboradores”. Acrescentou ainda que “Já vai em 10 anos esta iniciativa. E em 159 prémios traduzidos em donativos a um 

variado leque de ONG de áreas de intervenção diversificada. Preocupando-se com a abrangência de territorialidade, seja em 

Portugal, seja em Espanha ou na Colômbia. Ao longo dos 10 anos de existência, estes donativos ascendem a mais de um 

milhão de euros, aplicados em organizações que eram e continuam a ser acompanhadas por colaboradores Cepsa.” 

 

Um total de 30 mil euros foi repartido entre a Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca (AAIJFM), de 

Alenquer, com o projeto “Padaria Social”, que visa a transformação de uma escola abandonada numa padaria social; a 

Associação Sócio terapêutica de Almeida, que tem por objeto social a educação e a formação terapêutica de pessoas 



 

deficientes e que apostou num projeto para a criação e dotação de uma oficina onde tratar e transformar lã, contribuindo 

para a integração social, humana e económica dessas pessoas; e, por último, a Associação Casa da Mãe, que apoia mulheres 

em situações de vulnerabilidade social e que vai dedicar o prémio à construção de um centro de acolhimento temporário 

para grávidas e jovens mães em situação de risco. Com estes 3 projetos premiados, que contemplam uma ampla dispersão 

geográfica ao nível do território nacional - desde o interior do país até ao centro, passando pela região autónoma da Madeira 

- a Cepsa irá beneficiar diretamente 100 pessoas, e mais de 700 de forma indireta. 

 

O júri valorizou de forma especial estes três projetos, não só pelo cumprimento de critérios, mas também pela sua 

abrangência, impacto social nas localidades onde desenvolvem as suas atividades, sustentabilidade económica e 

continuidade no tempo.  

 

“Esta ação, que tem na sua base o valor da Solidariedade, oferece-nos a todos, colaboradores e “stakeholders”, uma 

oportunidade para também nos focarmos no papel da família, para testemunharmos a sua importância nas nossas vidas e 

para afirmarmos ações e políticas que favoreçam o seu fortalecimento, nomeadamente, a ação solidária nas comunidades em 

que estamos presentes, como empresas e como indivíduos”, considera Matías Pérez Alejo, administrador-delegado da Cepsa 

Portuguesa. 
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