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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Petrogal atribui apoio de 300 mil euros a 
coletividades, instituições e autarquias de Sines 

 
A Petróleos de Portugal - Petrogal S.A., a Câmara Municipal de Sines e um conjunto de mais de 
30 entidades locais assinaram, no dia 31 de julho, nos Paços do Concelho, protocolos de 
colaboração relativos a 2012, no montante total de 300 mil euros, atribuídos pela empresa. 
 
Deste valor, 20 mil euros têm a forma de patrocínio ao Festival Músicas do Mundo, organizado 
pela Câmara Municipal de Sines. O valor destinado à Junta de Freguesia de Sines - 80 mil euros - 
é atribuído com o objetivo de apoiar a organização das Tasquinhas Sines 2012, em parceria com 
o município. Os restantes 200 mil euros destinam-se ao apoio a 32 entidades com atividades 
realizadas no concelho. 
 
A distribuição do montante total dos apoios é a seguinte: 
 
Academia de Ginástica de Sines: € 9000 
Anacat (evento SinesCat 2012): € 3000 
Andebol Clube de Sines: € 10000 
Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines: € 1500 
Associação A Gralha: € 7000 
Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém: € 5000 
Associação de Caçadores do Concelho de Sines: € 1500 
Associação de Moradores da Sonega: € 1500 
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines: € 10000  
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines: € 22000 
Associação Pro Artes de Sines: € 10000 
Associação Recreativa Dança Sineense: € 6000 
Associação Sines Solidária: € 1000 
Associação Sócio Cultural Porto Covo: € 1000 
Centro Cultural Emmerico Nunes: € 10000 
Cercisiago: € 3000 
Clube Desportivo e Recreativo de Porto Covo: € 1000 
Clube de Natação do Litoral Alentejano: € 6500 
Clube de Ténis de Sines: € 500 
Clube Náutico de Sines: € 2000 
Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sines: € 2000 
Contra Regra - Associação de Animação Cultural: € 2000 
Ginásio Clube de Sines: € 2000 
Hóquei Clube Vasco da Gama: € 10000 
Independentes Futsal Associação: € 6500 
Prosas - Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines: € 1000 
Rádio Sines: € 5000 
Santa Casa da Misericórdia: € 5000 
Siga a Festa - Associação de Carnaval: € 12000 
Sociedade Musical U. R. S. Sineense: € 10000 
Vasco da Gama Atlético Clube: € 23000 
Câmara Municipal Sines (evento FMM Sines): € 20000 
Junta Freguesia Porto Covo: € 10000 
Junta Freguesia de Sines (evento Tasquinhas Sines): € 80000 
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Na cerimónia de assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel 
Coelho, destacou a subida do valor atribuído às coletividades e instituições de 146 mil euros em 
2011 para 200 mil euros em 2012. 
 
Este aumento de 54 mil euros dos apoios às coletividades em detrimento dos apoios às 
atividades da Câmara é, explicou o presidente, uma forma de compensar as coletividades, 
garantindo as suas atividades nas áreas da formação no desporto e na cultura, tendo em conta 
que a autarquia está impossibilitada de assegurar esses apoios pelo agravamento da crise 
financeira e a nova lei dos compromissos, que impõe limites à capacidade das câmaras 
assumirem despesa. 
 
O facto de 80 mil euros serem, através da Junta de Freguesia de Sines, destinados às Tasquinhas, 
constitui igualmente um apoio indireto às coletividades, pois esta iniciativa tem como uma das 
suas finalidades principais a angariação de receitas para o movimento associativo, que ocupa a 
quase totalidade dos expositores. 
 
À semelhança de anos anteriores, o presidente da Câmara manifestou na cerimónia de 
assinatura dos protocolos o seu reconhecimento à Petrogal pela quantia atribuída para a 
dinamização das atividades da cultura, desporto e solidariedade social no concelho de Sines, 
instando as outras grandes empresas a seguirem o seu exemplo. 
 
José Cordeiro Catarino, diretor da Refinaria de Sines, disse que o apoio prestado pela empresa se 
insere na sua política de responsabilidade social e mostrou disponibilidade para continuar a 
aprofundar este relacionamento.  
 
O responsável da Petrogal falou sobre a importância da Refinaria de Sines para a dinamização da 
economia local e nacional, nomeadamente sobre a sua importância para o equilíbrio da balanço 
comercial portuguesa, que será reforçada com a entrada em funcionamento, a breve prazo, da 
nova fábrica, destinada à produção de gasóleo e vocacionada para a exportação. 
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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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