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Repsol Portuguesa e os seus clientes solidários  

doam 100.000 euros a cinco instituições de solidariedade 

portuguesas 
 

 Repsol associou-se ao projeto ‘Cartão Solidário’, que tem como objetivo 
ajudar os cidadãos a pouparem nas suas compras e, simultaneamente, a 
ajudarem na angariação de fundos para várias causas socias.  

 Desde 2009, os clientes do cartão solidário, através das suas compras 
na Repsol, já ajudaram na contribuição de mais de 360 mil euros para 
várias Instituições de solidariedade. 

 Estes donativos resultam da utilização do cartão Solidário dos Clientes 
da Repsol que, obtêm um desconto de quatro cêntimos por litro, em 
todas as estações aderentes da Repsol, e a Repsol contribui com um 
cêntimo por litro, a cinco instituições de solidariedade social. 

 Este ano contamos com mais uma instituição – APPDA, com quem a 
Repsol já participava em alguns projectos, passando assim a 6 
instituições, que no dia-a-dia todos podemos ajudar, com um simples 
ato de compra. 

  Na cerimónia de entrega dos donativos estiveram presentes a 
Diretora da Segurança Social,  Fernanda Fitas, 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 100.000 euros a cinco instituições de 
solidariedade social (APAV, Coração Amarelo, CrescerSER, Sorriso Solidário e 
Terra dos Sonhos) valor angariado durante o ano de 2013, no âmbito do projeto 
‘Cartão Solidário’. A cerimónia contou com a presença da Diretora Distrital da 
Segurança Social de Lisboa, Fernanda Fitas. 
 
De acordo com o Presidente e Administrador Delegado da Repsol Portuguesa, 
António Calçada de Sá, “Este é, sem dúvida, um contributo não só nosso mas 
também dos nossos clientes que com a sua humanidade possibilitaram alcançar 
este importante e significativo donativo. Somando os 100 mil euros, angariados em 
2013, aos donativos anteriores, já contribuímos com 360 mil euros para instituições 



 

 

  2 

de solidariedade social. Isto prova a enorme generosidade dos portugueses que, 
mesmo em tempos difíceis, não deixam de dar o seu contributo. Também reforça o 
nosso compromisso em contribuirmos para o bem estar das populações onde a 
Repsol 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 
este projeto em 2009, o que fez como que todos os clientes da Repsol, titulares do 
Cartão Solidário e que utilizaram este cartão, obtivessem um desconto de quatro 
cêntimos por litro, em todas as estações aderentes da Repsol, e ao mesmo tempo 
apoiassem, com um cêntimo por litro, estas instituições de solidariedade social. 
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