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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines, Petrogal e entidades 
assinaram protocolos de colaboração 

 
A Petróleos de Portugal - Petrogal S.A. e a Câmara Municipal de Sines assinaram protocolos de 
colaboração relativos a 2013 com um conjunto de entidades locais, no dia 2 de julho, nos Paços 
do Concelho. 
 
Os protocolos envolvem a atribuição, pela empresa, de um apoio de 300 mil euros destinado ao 
reforço das atividades das instituições e coletividades nas áreas da cultura, desporto e 
solidariedade social. 
 
Do montante total, 260 mil euros destinam-se ao apoio a 34 entidades e 40 mil euros têm a 
forma de patrocínio ao Festival Músicas do Mundo, organizado pela Câmara Municipal de Sines.  
 
A distribuição dos apoios é a seguinte: 
 
Andebol Clube de Sines: 6000 €  
Academia de Ginástica de Sines: 9000 €  
Associação Caboverdiana de Sines e Sines e Santiago do Cacém: 5000 €  
Anacat (Prova SinesCat): 3000 €  
Associação de Caçadores do Concelho de Sines: 1500 €  
Associação “A Gralha”: 5000 €  
Associação Arte Velha: 2500 €  
Associação de Moradores da Sonega: 1000 €  
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines: 35000 €  
Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines: 5000 €  
Associação Pro Artes de Sines: 20000 €  
Associação Recreativa Dança Sineense: 6000 €  
Associação Sines Solidária: 1000 €  
Associação Sociocultural de Porto Covo: 1000 €  
Câmara Municipal de Sines - Festival Músicas do Mundo: 40000 €  
Cáritas Paroquial: 2500 €  
Centro Cultural Emmerico Nunes: 3500 €  
Cercisiago: 3000 €  
Clube de Natação do Litoral alentejano: 3000 €  
Clube de Ténis de Sines: 500 €  
Clube Náutico de Sines: 2000 €  
Comissão Fabriqueira da Paróquia de Sines: 2000 €  
ContraRegra - AAC: 5000 €  
Ginásio Clube de Sines: 1000 €  
Hóquei Clube Vasco da Gama: 5000 €  
Independentes Futsal Associação: 5000 €  
Junta de Freguesia de Porto Covo: 10000 €  
Junta de Freguesia de Sines (para apoio à realização das Tasquinhas 2013): 80000 €  
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Missão Coragem: 1000 €  
Prosas - Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines: 1500 €  
Rádio Sines: 5000 €  
Santa Casa da Misericórdia de Sines: 5000 €  
Siga a Festa - Associação de Carnaval: 12000 €  
Sociedade Musical U.R.S. Sineense: 2000 €  
Vasco da Gama Atlético Clube: 10000 € 
 
Na cerimónia de assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara, Manuel Coelho, felicitou a 
Petrogal como “empresa exemplar” pelos montantes atribuídos para a dinamização da cultura, 
desporto e solidariedade social na comunidade em que se insere. O autarca apelou às outras 
grandes empresas de Sines para que deem um contributo mais significativo às coletividades e 
instituições, em especial aos Bombeiros Voluntários de Sines, pela sua ação de defesa dos 
trabalhadores, instalações e bens das respetivas empresas. 
 
O presidente da Câmara disse que o apoio da Petrogal e das restantes empresas torna-se ainda 
mais importante no contexto atual, em que as autarquias estão limitadas pela quebra de 
receitas e pela Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso nos montantes que podem 
despender para apoiar os clubes, associações e entidades. 
 
José Cordeiro Catarino, diretor da Refinaria de Sines, classificou a assinatura dos protocolos 
como “um ato de interesse social” que a empresa tem mantido, apesar das dificuldades que 
enfrenta, sobretudo no ramo da distribuição, nos mercados português e ibérico. 
 
O empresário destacou a importância da refinaria de Sines para a economia local e nacional e 
apontou os investimentos realizados recentemente no reforço da sua capacidade produtiva 
como fundamentais para a viabilidade económica da unidade. 
 
Além dos apoios financeiros protocolados no dia 2 de julho, o ano de 2013 fica também 
marcado, em termos do apoio da Petrogal à comunidade local, pela conclusão do novo Pavilhão 
de Desportos / Multiusos, a inaugurar em agosto, um investimento de 4 milhões e meio de euros 
financiado pela empresa. 
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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). 

mailto:sidi@mun-sines.pt�

