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 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 15 
coletividades do concelho, foram assinados protocolos relativos a 2014, no dia 9 de setembro, 
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: € 1000 
Andebol Clube de Sines: € 2000 
Associação Caboverdiana de Sines: € 4000  
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines: € 9000 
Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo: € 3000 
Associação Pró-Artes de Sines: € 1000 
Associação Recreativa de Dança Sineense: € 2000 
Clube de Natação do Litoral Alentejano: € 2000 
Contra Regra / Teatro do Mar: € 4000 
Ginásio Clube de Sines: € 1000 
Hóquei Clube Vasco da Gama: € 2000 
Independentes Futsal: € 1500 
Siga a Festa - Associação de Carnaval: € 3000 
Sociedade Musical União Recreio Sport Siniense: € 500 
Vasco da Gama Atlético Clube: € 4000 
  
No modelo de colaboração entre a Repsol e a Câmara Municipal de Sines, a autarquia indicou, 
com a aprovação da empresa, os montantes a atribuir a cada entidade, de acordo com as suas 
atividades e necessidades financeiras. 
  
No ato de assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, explicou que no apoio às 15 coletividades se procurou distribuir equitativamente a 
verba pelas áreas do desporto, da ação social e da cultura. “Como este ano apoiamos mais 
instituições, é normal que haja pequenos desfasamentos comparativamente aos apoios 
concedidos em 2013, situação que será salvaguarda nos próximos protocolos, tanto com a Galp, 
como com o município de Sines”. 
  
Nuno Mascarenhas justificou o apoio diferenciado dado à Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Sines, pelo papel fundamental que a associação tem na comunidade. 
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O presidente da Câmara manifestou o seu reconhecimento à Repsol pelo apoio concedido às 
coletividades e disse esperar que, já no próximo ano, possa existir um acréscimo na verba a 
protocolar. 
  
Nuno Mascarenhas avançou que em 2015 a autarquia vai procurar que a assinatura do protocolo 
com a Repsol decorra no 1.º trimestre do ano. “Será uma forma de antecipar as receitas para as 
coletividades do concelho e ajudá-las a planear melhor as suas atividades”. 
  
Joaquín García-Estañ, diretor geral da Repsol Polímeros em Sines, enquadrou os apoios 
atribuídos na política de responsabilidade social e desenvolvimento sustentado da empresa e 
mostrou-se honrado por colaborar com a comunidade de Sines e contribuir para a continuidade 
de projetos desportivos, sociais e culturais. 
  
O diretor mostrou-se disponível para que os protocolos em 2015 sejam assinados no 1º 
trimestre e para analisar um eventual reforço da verba atribuída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDI/PDR/2013-09-15 
 
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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