SIDI

NOTA À IMPRENSA

Repsol, Câmara de Sines e coletividades
assinaram protocolos de colaboração
No âmbito da colaboração entre a Câmara Municipal de Sines, a empresa Repsol Polímeros e 13
coletividades do concelho, foram assinados protocolos relativos a 2013, no dia 29 de agosto, nos
Paços do Concelho.
O montante dos apoios atribuídos pela empresa foi de 40 mil euros, destinado a apoiar
financeiramente as coletividades e instituições que desenvolvem atividades no desporto, cultura
e solidariedade social.
A distribuição dos montantes foi a seguinte:
Academia de Ginástica de Sines: € 1500
Andebol Clube de Sines: € 2000
Associação Caboverdiana de Sines: € 4000 (para apoio à construção do novo centro social e da
interculturalidade)
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines: € 10000
Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo: € 3000
Associação Recreativa de Dança Sineense: € 1500
Clube de Natação do Litoral Alentejano: € 2000
Clube de Ténis de Sines: € 500
Contra Regra / Teatro do Mar: € 4500
Hóquei Clube Vasco da Gama: € 2000
Independentes Futsal: € 2000
Siga a Festa - Associação de Carnaval: € 3500
Vasco da Gama Atlético Clube: € 3500
No ato de assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel
Coelho, destacou a importância das coletividades e instituições e manifestou o seu
reconhecimento pelos serviços prestados pelo movimento associativo à sociedade de Sines.
O presidente da Câmara manifestou também o seu reconhecimento à Repsol pela atitude de
apoiar as coletividades e disse esperar que, em próximos anos, o montante dos apoios possa
aumentar, tendo em conta o que representam estas coletividades no seu trabalho em prol do
desenvolvimento de Sines.
José Font, diretor geral da Repsol Polímeros em Sines, enquadrou os apoios atribuídos na
política de responsabilidade social da empresa.
O empresário disse que a fábrica da Repsol tem atravessado dificuldades e mostrou-se
esperançado de que em anos futuros o montante dos apoios possa aumentar, pois isso quererá
dizer que os resultados da empresa melhoraram.
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Ao longo dos quatro anos do mandato da Câmara Municipal que agora termina, o total de
apoios protocolados da Repsol às coletividades de Sines totalizou 155 mil euros.
Em todos os anos foi seguido o mesmo modelo de colaboração entre a Repsol e a autarquia, a
quem coube indicar, com a aprovação da empresa, os montantes a atribuir a cada entidade, de
acordo com as suas atividades e necessidades financeiras.
Na cerimónia de assinatura de protocolos, José Font fez questão de reiterar a sua confiança
neste modelo por, na sua opinião, a Câmara Municipal ter melhores condições para fazer a
distribuição dos montantes, uma vez que conhece e acompanha mais de perto o trabalho das
associações e instituições.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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