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A Fundação Cepsa inicia a sua caminhada 
 

• A Empresa transfere para esta nova entidade a gestão do seu programa de 

Ação Social. 

• Os Prémios para o Valor Social e o Programa de Voluntariado Corporativo, 

Voluntas, também passarão a fazer parte da atividade da Fundação. 

 

A Cepsa terá uma fundação própria para a gestão do seu programa de Ação Social. A 

nova Fundação Cepsa, de alcance internacional, canalizará as ações de índole social 

que a Empresa tem vindo a desenvolver nos territórios onde está presente, contribuindo 

para o desenvolvimento mais eficiente das iniciativas. 

 

Desta forma, a Fundação assume a substituição da Cepsa nas iniciativas impulsionadas 

pela Empresa ou naquelas em que esta participava nas suas diferentes áreas: 

 

1. Apoio Social: melhoria das condições de vida das comunidades locais onde a 

Cepsa desenvolve a sua atividade e das coletividades mais necessitadas 

2. Cultural: conservação e recuperação do património artístico e cultural. 

3. Científico-Educativo: impulso à formação, à investigação e à empregabilidade. 

4. Ambiental: conservação e recuperação de espaços naturais. 

5. Desportivo: promoção do desporto de base, não profissional, e dos seus 

valores. 

 

 

Os Prémios para o Valor Social, que põe fim a uma nova convocatória, e o programa de 

Voluntariado Corporativo são duas das iniciativas de maior dimensão que também 

passam a ser geridas pela Fundação. 

"Com a Fundação Cepsa fortalecemos o compromisso da nossa Empresa para com a 

sociedade. Não partimos do zero, mas consolidamos o nosso programa de Ação Social, 

de longa trajetória, que agora terá uma nova estrutura e ferramentas a fim de continuar 
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a contribuir para o bem-estar social, tal como defendemos nos nossos valores", afirma 

Pedro Miró, presidente da Fundação. 

Todas as informações relevantes sobre a Fundação Cepsa podem ser encontradas no 

seu site www.fundacioncepsa.com 

 

A Cepsa é um grupo energético 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais que 

exercem 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, onde fabrica e comercializa matérias-primas para a elaboração de 

produtos de alto valor acrescentado que são utilizados principalmente na produção de plásticos 

de nova geração e detergentes biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, 

através de uma internacionalização progressiva, também desenvolve as suas atividades em 

vários continentes, comercializando os seus produtos em todo o mundo. 

 

 

Madrid, terça-feira, 13 de setembro de 2016 
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