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A PRIO, empresa 100% Portuguesa, volta a marcar presença no Greenfest, que decorre no Mosteiro de 

Tibães, em Braga, entre os dias 6 e 9 de junho.  

O Greenfest, que se assume como o maior festival de sustentabilidade do País, é um evento transversal, 

para toda a família, onde se celebra aquilo que de melhor se faz nas quatro vertentes: ambiental, social, 

económica e cultural. Nos primeiros dias do Festival, 6 e 7 de junho, as atividades estarão sobretudo 

centradas nos mais novos e nos dias 8 e 9 as famílias serão o grande foco do evento. 

No ano letivo 2018/2019, com a parceria da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), a PRIO organizou 

o desafio “Uma Gota de Água, Uma Gota de Óleo” que pretendia consciencializar as crianças, jovens, 

professores e famílias para a reciclagem dos óleos alimentares usados. Vários destes trabalhos que foram 

feitos por cerca de 55 mil alunos de quase 200 escolas, estarão em exposição neste evento que pretende 

um mundo melhor. 

 

Para mais informações contactar Wisdom Consulting: 

João Barroso Viegas 
926348446 

Joao.viegas@wisdom.com.pt 
 

 

  

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 www.prio.pt e a nova webapp web.prioenergy.com. 


