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Cepsa junta-se à  campanha solidária “Ajuda-Vale” 

do Banco Alimentar Contra a Fome 
 

 Através dos seus postos de abastecimento, a Cepsa disponibiliza a compra de cupões 

solidários “Ajuda-Vale” convertíveis em bens não perecíveis para o Banco Alimentar 

Contra a Fome. 

“Ajuda-Vale” é a iniciativa com que a Cepsa Portuguesa apoia, pela terceira vez, o Banco 

Alimentar Contra a Fome (BACF). A campanha começa hoje e decorre até  8 de junho, em 

diversos postos da rede Cepsa. Os Clientes que desejem 

colaborar com a iniciativa podem adquirir um dos quatro vales 

disponíveis para fazer o seu donativo. Estes vales serão entregues 

às diversas delegações regionais do BACF e, posteriormente, 

convertidos em alimentos não-perecíveis.  

“É com muita satisfação que colaboramos, uma vez mais, 

com o Banco Alimentar Contra a Fome, uma instituição que 

faz um trabalho excepcional em prol das comunidades mais 

carenciadas. Nesta altura dificil, que muitos portugueses 

atravessam, toda a ajuda que possamos dar é importante”, 

refere Rui Romano, Diretor da Rede Cepsa. 

O compromisso solidário da empresa reflete-se também nos 

colaboradores-voluntários da Cepsa que, no âmbito  desta ação,  

participarão na recolha de alimentos na própria empresa, na Sede 

em Lisboa e nas Instalações/Fábrica em Matosinhos. Além disso, 

por cada kg angariado nestes dois locais de trabalho, a empresa 

doará um litro de combustível para as viaturas de recolha e entrega de alimentos do BACF. Em 2014, 

graças à solidariedade dos portugueses, as 21 delegações do BACF contribuiram com alimentos para mais 

de 2.600 instituições de solidariedade social e entregaram cerca de 28.000 toneladas de alimentos a mais de 

383 mil pessoas necessitadas, resultados para os quais a Cepsa contribuiu, através da ajuda dos seus 

colaboradores que participaram na recolha e através da campanha “Ajuda-Vale” disponibilizada na sua rede 

de postos de abastecimento. 
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