PRIO ajuda a realizar desejos com a Make-a-Wish Portugal
Lisboa, 26 de novembro 2018

Neste Natal, a PRIO vai contribuir para o objetivo da Make-A-Wish de realizar os desejos de crianças portuguesas
com doenças que colocam a sua vida em risco. Até 10 de janeiro, a PRIO vai disponibilizar estrelas Make-A-Wish,
nas lojas PRIO HIPER MINI MARKET aderentes.
Os clientes PRIO que quiserem contribuir para esta iniciativa poderão adquirir uma estrela que vale um donativo
de um euro, sendo que o valor angariado reverte na totalidade para a realização de desejos de crianças e jovens
que sofrem de doenças graves em Portugal levando-lhes um momento de força, alegria e esperança.
Sobre esta parceria, Mariana Carreira, CEO Make-A-Wish Portugal afirmou o seguinte: “É com um enorme gosto
que a Make-A-Wish se associa à PRIO na Campanha de Natal deste ano onde se pretende, através das estrelas de
Natal da Make-A-Wish e com o envolvimento de todos os trabalhadores, dar a conhecer a nossa missão e conseguir
realizar desejos a crianças e jovens com doenças graves. Desde o início que encontrámos uma equipa extremamente
motivada que recebeu a Make-A-Wish de braços abertos e aceitou embarcar nesta aventura boa! Estou certa de
que juntos, vamos realizar desejos capazes de transformar vidas!”
“A PRIO enquanto empresa portuguesa tem estado atenta ao excelente trabalho desenvolvido pela Make-a-Wish,
em todo o mundo. Sabendo que em Portugal há pelo menos 150 desejos identificados para realização, a nossa
equipa esteve desde a primeira hora empenhada em inserir esta parceria no nosso programa de responsabilidade
social e assim ajudar a Make-A-Wish a levar a cabo o seu trabalho social no nosso País.”, acrescentou Ana Pinho,
responsável de marketing da PRIO.
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SOBRE A MAKE-A-WISH PORTUGAL
A Fundação Realizar um Desejo nasceu em 2007, foi reconhecida pela Make-A-Wish Internacional no mesmo ano e tornase IPSS em 2009. Com sede em Lisboa, tem uma rede de mais de 300 voluntários para cobrir todo o território nacional e
trabalha em parceria com todos os hospitais distritais do país. A Fundação Realizar Um Desejo é a filial portuguesa da
Make-A-Wish® Internacional, presente em mais de 52 países, nos cinco continentes. A cada 17 minutos algures no mundo
é realizado um desejo Make-A-Wish. A Fundação tem como missão realizar desejos que ajudam a transformar a vida
de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, degenerativas ou malignas, para lhes levar um
momento de alegria e esperança.
A Make-A-Wish recebeu recentemente o reconhecimento oficial da ONU, e é hoje uma das organizações de beneficência
mais conhecida e respeitada a nível mundial.

SOBRE A PRIO
Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta
com um terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas
nacionais.
Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente)
simultaneamente para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.
A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente
pela PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria.
Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de
garrafa).
Para saber mais, consulte o site prio.pt e a webapp web.prioenergy.com.

“CONTIGO MOVEMOS O FUTURO” é o programa de Responsabilidade Social da PRIO.
A Responsabilidade Social faz parte do ADN da PRIO. A nossa missão e atuação ao nível social está assente na forma como
a nossa energia se pode conjugar com a energia e solidariedade inatas dos portugueses, criando sinergias que
impulsionam causas, consciências e ideias, de acordo com os 3 pilares do programa: Ambiente e Sustentabilidade, Pessoas
e Comunidade, e Inovação e Educação.
Ao longo dos últimos 10 anos, a PRIO tem estado com os Bombeiros e Instituições de Solidariedade Social de Apoio a
Crianças e Famílias Carenciadas, num compromisso de longo prazo, impulsionando o trabalho e dedicação daqueles que
mais conhecem e melhor apoiam estas causas. Move-nos o compromisso e a visão de um futuro melhor, um futuro
construído por todos nós.
Todas as causas a que a PRIO se associe, terão a assinatura “CONTIGO MOVEMOS O FUTURO”.

