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Repsol Portuguesa e clientes solidários atribuem  

mais de 77.000 euros a cinco instituições de solidariedade 

portuguesas 

 

 Repsol associou-se ao projeto ‘Cartão Solidário’, da Associação Sorriso 
Solidário, que consiste numa forma dos cidadãos pouparem nas suas 
compras e contribuírem, em simultâneo, para angariar fundos para 
várias causas. 

 Donativos irão apoiar projetos de cinco instituições de solidariedade 
social que trabalham diariamente com crianças e idosos com 
necessidades especiais. 

 Na cerimónia de entrega dos donativos estiveram presentes o 

Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Marco 
António Costa, bem como o Presidente e Administrador Delegado da 
Repsol Portuguesa,  António Calçada de Sá.  

 

O Presidente e Administrador Delegado da Repsol Portuguesa, António Calçada de 
Sá, entregou hoje um donativo de 77.201,22 euros a cinco instituições de 
solidariedade social (APAV, Coração Amarelo, Terra dos Sonhos, CrescerSER e 
Sorriso Solidário) e confirmou o apoio a estas instituições para o ano 2013, no 

âmbito do projeto ‘Cartão Solidário’. A cerimónia contou com a presença do 
Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Marco António Costa.  
 
De acordo com o Presidente e Administrador Delegado da Repsol Portuguesa, 
António Calçada de Sá, “A Repsol teve conhecimento do projeto ‘Cartão Solidário’, 
da Associação Sorriso Solidário, e quis dar o seu contributo, uma vez que vai ao 
encontro da sua política de Responsabilidade Social. Este é um dos vários projetos 
a que a Repsol se associa, sempre com o compromisso de contribuir para o bem 
estar das populações e com aspirações de progresso da sociedade onde se insere.” 
 
O Cartão Solidário é da responsabilidade da Associação Sorriso Solidário, que tem 
como objetivo ajudar os cidadãos a pouparem nas suas compras e a contribuírem, 
em simultâneo, para angariar fundos para várias causas. A Repsol associou-se a 
esta projeto, o que fez com que todos os clientes da Repsol, titulares do Cartão 
Solidário e que utilizaram este cartão, obtivessem um desconto de quatro cêntimos 



 

 

  2 

por litro, em todas as estações aderentes da Repsol, e ao mesmo tempo apoiassem, 
com um cêntimo por litro, estas cinco instituições de solidariedade social. 
 
Com assinatura deste novo protocolo, a Repsol espera continuar a contribuir de uma 
forma ainda mais significativa para o sucesso dos projetos destas cinco instituições.  
   
 
 
 

 

 
Para outras informações: 
REPSOL 
António Martins Victor – 213119565 
amvictor@repsol.com  
 
Parceiros Comunicação 
Sónia Alves/Regina Fernandes – 21 892 28 50    
sonia.alves@parceirosdecomunicacao.pt 
regina.fernandes@parceirosdecomunicacao.pt 
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