
 
 
 

Fundación Cepsa premeia projetos que contribuem para a transição ecológica 

 
Fundación Cepsa atribui 65 mil euros  

por instituições nacionais sem fins lucrativos 
 

 
 Os ‘Prémios ao Valor Social’ visam especialmente apoiar ideias que 

impulsionem uma transição ecológica justa. 
 

 Desde 2005, os Prémios ao Valor Social atribuíram quase quatro 
milhões de euros, o que permitiu o desenvolvimento de 424 projetos 
destinados a melhorar a qualidade de vida de mais de 65.000 
pessoas. 
 

 As iniciativas que valorizarem positivamente as energias renováveis, 
a mobilidade sustentável, a eficiência energética, a proteção da 
biodiversidade, a luta contra as alterações climáticas ou a economia 
circular serão também bem acolhidas. 
 
 

 
Lisboa, 8 de Setembro – A Fundación Cepsa lança hoje mais uma edição dos seus Prémios ao 
Valor Social, que todos os anos distinguem diferentes projetos sociais, desenhados para 
promover a inclusão e qualidade de vida de pessoas ou grupos menos favorecidos. O prazo 
para apresentação de candidaturas permanecerá aberto até ao próximo dia 28 de Setembro, 
às 10:00 horas locais. 
 
Nesta 18ª edição dos prémios, foi decidido alargar o foco de ação a iniciativas sustentáveis 
que contribuam para a transição ecológica, valorizando entre outros aspetos, a promoção de 
energias renováveis, a eficiência energética, a mobilidade de baixas emissões, a proteção da 
biodiversidade ou a sensibilização ambiental. O montante máximo de 15.000 euros por projeto 
vencedor será mantido 
 
Os projetos devem ter como objetivo melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e devem ser viáveis, sustentáveis, inovadores e escaláveis, ou seja, 
devem ser passíveis de ajustamento dependendo dos fundos que recebam. 
 
Além de designar os projetos vencedores, o Júri de cada uma das zonas em que são atribuídos 
os Prémios proporá outros dois projetos adicionais, como candidatos ao ‘Prémio Especial do 
Colaborador’. Os 12 projetos candidatos a este ‘Prémio Especial’ serão diferentes dos projetos 
vencedores escolhidos pelos Júris em cada uma das zonas. 
 



 
 
 
Nota ainda para o ‘Prémio Especial do Colaborador’, que estará dotado com um montante de 
até QUARENTA E CINCO MIL EUROS (45 000 €), que serão distribuídos entre os cinco (5) 
projetos vencedores. Os profissionais das empresas Cepsa terão a possibilidade de escolher 
três (3) dos doze (12) projetos selecionados pelos Júris de Espanha, Portugal e Colômbia para 
se candidatarem a este prémio especial. 
 
Balanço 
 
Em 2021, a Fundación Cepsa atribuiu quase 2,7 milhões de euros para a promoção de 158 
iniciativas, enquadradas nas suas três linhas estratégicas de ação: apoio social, científico-
educativo e ambiente.   Desta forma, graças à colaboração com 167 entidades do Terceiro 
Setor, a Fundação Cepsa conseguiu melhorar a qualidade de vida de mais de 465.000 pessoas.  
 
Para isso, o empenho dos profissionais da Cepsa tem sido fundamental, como doadores em 
diferentes ações promovidas pela fundação ao longo do ano, e como voluntários nas iniciativas 
promovidas pelo programa de voluntariado corporativo Voluntas.  Em 2021, cerca de 300 
voluntários da Cepsa participaram em algumas das iniciativas promovidas através deste 
programa de voluntariado corporativo. 
 
Os Prémios ao Valor Social foram criados em 2005, com o intuito de reconhecer e promover 
a atividade social de diferentes entidades que trabalham para melhorar a qualidade de vida 
de grupos muito diversos: pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados, 
doentes, pessoas com diversidade funcional, grupos étnicos, infância, jovens e adolescentes, 
idosos ou vítimas de violência de género, entre outros.  
 
Nos últimos 17 anos, estes prémios atribuíram quase quatro milhões de euros para promover 
424 iniciativas sociais que melhoraram a qualidade de vida de mais de 65.000 pessoas. Só em 
2021, a Fundação Cepsa concedeu 485.600 euros às entidades vencedoras de Portugal, 
Espanha, Colômbia e Brasil.   
 
 
A Fundación Cepsa é uma entidade de interesse geral e sem fins lucrativos que tem como objetivo a realização 
de ações destinadas a responder às necessidades e prioridades das comunidades locais onde a sua fundadora, a 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. (Cepsa), desenvolve as suas atividades. Os âmbitos de atuação da 
Fundación Cepsa são de caráter social, ambiental e científico-educativo.  
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