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Este Relatório de Atividades tem como principal objetivo apre-

sentar a atividade que foi desenvolvida pela Fundação BP duran-

te o ano de 2021, no quadro das orientações que se definiram 

para o triénio 2020-2022. É o quinto Relatório de Atividades 

apresentado por esta Direção, o segundo no âmbito do novo 

mandato.

Como sabemos, o ano de 2021 continuou a ser marcado pela 

pandemia causada pelo novo coronavírus, designado SARS-

-CoV-2, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na 

China, na cidade de Wuhan. Com a declaração da pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a 11 de março de 2020 e 

consequentes ações/reações dos vários governos, ficou desde 

logo muito evidente que a maioria das atividades previstas para 

o ano de 2020 ficavam comprometidas ou, pelo menos, suspen-

sas, o que acabou por se estender intermitentemente a 2021, 

ainda que com menos restrições. 

A Fundação mantém o seu propósito, “Ser o ‘braço’ social da BP 

em Portugal, um protagonista no estabelecimento de parcerias e 

ser o veículo privilegiado para aproximar a “Família BP”. 

O registo de novas variantes do SARS-CoV-2, nomeadamente 

a variante ÓMICRON que, entretanto, se tornou predominante, 

comprometeu de novo todas as atividades presenciais. Ao longo 

do ano apurou-se que a variante Ómicron foi responsável por 

dois terços dos novos casos de Covid-19 e representou menos 

50% a 60% de risco de hospitalização e morte do que estirpes 

anteriores, como a Delta. Ainda assim, preventivamente, as 

atividades previstas para 2021 foram todas canceladas.

A situação excecional que se viveu e a proliferação de casos 

registados de contágio de COVID-19, exigiu a aplicação de 

medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição de 

direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos 

de circulação e às liberdades económicas, com vista a prevenir 

Nota de Abertura
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a transmissão do vírus. A BP Portugal manteve o recurso ao 

teletrabalho e todos os colaboradores mantiveram-se em casa. 

Devido a uma reestruturação da BP Portugal, houve necessi-

dade de renovar a Mesa da Assembleia Geral e a Direção da 

Fundação e, nesse sentido, realizou-se uma Assembleia Geral 

Extraordinária para eleger os novos elementos, nomeadamente, 

o Presidente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral e o 

Vice-presidente da Direção. A Assembleia realizou-se à distância 

com recurso a meios de comunicação online. O processo decor-

reu sem problemas e os novos membros para a Mesa e para a 

Direção foram sufragados por 100% dos sócios presentes.

Sem o prejuízo de não termos realizado atividades presenciais, 

não deixámos de estar próximos, e a Fundação participou em 

inúmeras atividades online, com recurso às plataformas de 

comunicação que passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. 

Reforçamos a nossa relação com a Associação Salvador, com 

a Associação de Famílias Solidárias de Oeiras e, naturalmente, 

acompanhamos as iniciativas do GRACE. Para além disso man-

tivemos ativas todas as parcerias já estabelecidas e atualizamos 

as condições de acesso às mesmas no âmbito do momento 

pandémico que vivemos.

Na prossecução do seu compromisso com os seus ‘Grupos de 

Interesse’, a Fundação BP vai continuar a propor e a desenvol-

ver atividades que acrescentem valor a todos aqueles que se 

relacionem connosco, sabendo de antemão que o ano de 2022, 

devido ao momento difícil que atravessamos, não vai ser fácil. 

Vamos continuar a colaborar na medida das nossas possibilida-

des. 

 

Fernando Cardoso
Presidente da Direção
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Mensagem da BP Portugal

É um orgulho poder escrever a minha 1ª nota no âmbito do relatório de atividades da Fundação BP Portugal.

A BP Portugal sempre se pautou pela sua consciência social, e o contexto de pandemia Covid-19 é uma 

chamada de atenção para todos nós da importância da responsabilidade corporativa e social e na forma 

como devemos continuamente trabalhar na melhoria da sustentabilidade das empresas nas suas diferentes 

vertentes.

A Fundação BP Portugal tem um papel preponderante no âmbito das atividades de responsabilidade social, 

e o ano de 2021 demonstrou que apesar de um contexto de grande volatilidade, fruto da pandemia Covid 

19, mas igualmente e não menos importante para os empregados da BP/Castrol Portugal, de uma profunda 

reorganização interna, foi capaz de garantir que as atividades mais importantes eram devidamente acautela-

das.

Gostaria de salientar a forma como se mantiveram todas as parcerias Sociais, como reforçaram as parcerias 

comerciais com benefícios para os sócios da Fundação e como continuaram a sugerir iniciativas de caracter 

lúdico que se adaptassem ao momento sanitário que vivemos. De realçar os diversos contatos efetuados 

com muitos ex-colaboradores com o intuito de recolher ideias para o futuro. É fundamental que se procure 

ir ao encontro de novas necessidades pois os tempos mudam. Por último, mencionar a Assembleia Geral 

Extraordinária para aprovar a substituição de novos membros para os Corpos Sociais.

A Fundação BP Portugal é um pilar na agenda de responsabilidade social e sustentabilidade no que toca ao 

bem-estar, e as suas iniciativas são um elo de ligação com o nosso DNA de empresa.

Somos Pessoas e trabalhamos com Pessoas e para as Pessoas! Esta deve ser a essência das empresas, pois 

só desta forma podemos potenciar uma energia inesgotável nas organizações.

Silvia Barata 
Presidente do Conselho de Administração da BP Portugal
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Ética & Responsabilidade

Visão 

Ser o ‘braço’ social da BP em Portugal, um protagonista no 

estabelecimento de parcerias e ser o veículo privilegiado para 

aproximar a Família BP.

Valores 

Responsabilidade: Agir com transparência e integridade, de-

monstrando respeito mútuo em todos os relacionamentos com 

os ‘grupos de interesse’ da Fundação.

Inovação: Criatividade, proatividade e entusiasmo são diferen-

ciais para nós. Gostamos de novas ideias e soluções criativas, 

com enfoque nos resultados, porque são elas que sustentam a 

evolução da Fundação.

Colaboração: Ajustamos todos os serviços e parcerias aos requi-

sitos dos nossos ‘grupos de interesse’. Todos beneficiam do seu 

envolvimento connosco.

A Fundação BP está fortemente comprometida com a sustentabi-

lidade das suas atividades e nesse sentido, a sua gestão tem em 

consideração as boas práticas empresariais, os valores éticos 

e responsáveis. Somos fiéis aos nossos valores, independente-

mente das circunstâncias, e procuramos fazer uma análise crítica 

das nossas escolhas, comprometendo-nos a seguir o caminho 

correto
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Gestão das Operações

Brand

A “marca” Fundação BP tem sido comu-

nicada regularmente, quer através da 

internet, quer pontualmente em eventos 

promovidos ou apoiados pela Fundação. 

Em 2021, a presença online da marca foi 

reforçada, quer através do nosso sítio 

na internet, quer pela participação em inú-

meras webinares com enfoque em temas 

de carater social e de cidadania.

Gestão Bancária

A gestão dos processos bancários com 

recurso ao portal do bcp Millennium tem 

sido eficaz e facilitador de todo o pro-

cesso de gestão financeira. As contas da 

Fundação estão em condições de serem 

auditadas a qualquer momento, caso haja 

essa necessidade. 

Comunicação

No ano de 2021 foram enviados diversos 

comunicados – internos e externos – com 

o intuito de informar ou apenas assina-

lar atividades de interesse para todos. 

Reforçamos a comunicação relativamente 

à Pandemia e partilhamos continuamente 

as recomendações emanadas pela Dire-

ção Geral dessaúde.

O nosso processo de comunicação visa 

informar, motivar e integrar todos aqueles 

com quem interagimos. Em 2021 tivemos 

sucesso em manter as pessoas informa-

das sobre as nossas iniciativas – maio-

ritariamente online – e registamos com 

satisfação a valorização do que fomos 

fazendo nesta situação inédita, o que 

reforça o sentimento de integração.

. 
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Gestão das Operações

Internet

O sítio da Fundação na internet continua 

a ser gerido com recursos próprios. O 

recurso a competências internas significa 

que a gestão e a manutenção do site não 

acrescentam qualquer custo para a Funda-

ção, para além daquele que resulta da 

renovação de subscrição de licenças de 

software. O ano de 2021 evidenciou que 

este meio de comunicação continuou a 

ser o canal preferencial e mais eficaz para 

partilhar a atividade global da Fundação 

com todos os seus ‘grupos de interes-

se’. Rececionamos inúmeros contactos 

externos via caixa de contacto do site, 

com propostas de parcerias e pedidos de 

apoio.

O site é público e pode ser acedido por 

todos. Contudo, a informação que se 

considere reservada, só pode ser acedida 

por via de uma password. Este acesso 

pode ser pedido à Fundação por qualquer 

colaborador ou ex-colaborador da BP Por-

tugal, através dos canais normais.

URL da Fundação BP: 

https://www.fundacaobpportugal.com/

Legal

Todos os processos que necessitem de 

um parecer legal têm tido o apoio da área 

jurídica da BP Portugal. Os protocolos as-

sinados pela Fundação no estabelecimen-

to de parcerias com Entidades externas, 

são um bom exemplo desta colaboração.

Secretariado dos Reformados

Os ex-colaboradores da BP Portugal que 

se encontram em situação de reforma, 

são um grupo social muito relevante para 

a Fundação. São parte dos ‘Grupos de 

Interesse’ pelo que, a inclusão de uma 

área no site dedicada exclusivamente ao 

SECRETARIADO DOS REFORMADOS da 

BP Portugal foi mantida e desenvolvida.
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# As PESSOAS

Temos o objetivo de envolver o maior número possível de pes-

soas nas nossas atividades e, nesse sentido, procuramos sempre 

desenvolver atividades que sejam atrativas e que acrescentem 

valor a todos. 

Durante o ano de 2021 não foi possível desenvolver iniciativas 

presenciais e por esse motivo a atividade da Fundação ficou 

comprometida. Ainda assim mantivemos o contato possível e 

sugerimos a participação em atividades online.
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# As ATIVIDADES

A Fundação BP tem como prioridade propor, preparar, desenvol-

ver e realizar atividades que motivem todos os colaboradores da 

BP Portugal, que ainda estejam no ativo ou que já se tenham re-

formado. Essas atividades devem estar em linha com os valores 

da Fundação e da BP Portugal, e pressupõem que todos aqueles 

que aderirem à nossa agenda fiquem a ganhar. 

Participámos em algumas campanhas de Cidadania e envolve-

mos os sócios da Fundação sempre que foi possível. Estivemos 

com a Associação Salvador, na ação Qualidade de Vida, e acom-

panhámos algumas iniciativas, nomeadamente, as campanhas 

da Associação CAIS, o Dia da Internet +Segura, a campanha do 

Pirilampo Mágico, a campanha europeia contra o Sexismo relan-

çada em Portugal no Dia Internacional da Rapariga, entre outras. 

Seguimos e partilhámos as webinares da Comissão para a Cida-

dania e Igualdade de Género (CIG), promovidas pela Presidência 

do Concelho de Ministros. O nosso envolvimento foi sempre à 

distância com recurso aos meios de comunicação digitais.
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# As PARCERIAS

Procurar parceiros que possam acrescentar valor a todos 

aqueles que hoje trabalham na BP Portugal e estender essas 

vantagens, sempre que possível, a todos os colaboradores 

que já se reformaram, é uma das prioridades da Fundação. No 

mesmo sentido e ainda com mais determinação, a Fundação 

deve procurar soluções para que todos os colaboradores que 

já se reformaram possam usufruir da oferta BP em condições 

mais vantajosas.

Estas parcerias destacam-se pela sua solidez e longevidade 

uma vez que traduzem uma relação ‘win-win’, com vantagens 

reais para os Sócios da Fundação e para os Parceiros. É uma 

forma de ampliar a oferta de produtos e serviços à disposição 

de todos.

Em 2021 reforçámos a parceria com a VODAFONE e redefini-

mos a parceria com as Farmácias do Grupo Progresso Saúde.

Não se realizaram novas Parcerias porque a situação sanitária 

foi inconstante e comprometei o nosso processo de estabele-

cimento de Parcerias que, na maior parte das vezes, implica a 

realização de um workshop de apresentação.
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# A CIDADANIA

A ASSOCIAÇÃO GRACE – Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresa-

rial – tem como objetivo primordial o 

fomento da participação das empresas 

no desenvolvimento do contexto social 

em que se inserem. A BP Portugal foi um 

dos membros fundadores do GRACE- Em 

2021 a Fundação BP acompanhou as 

iniciativas promovidas pela Associação 

com recurso aos meios de comunicação 

à distância.

A ASSOCIAÇÃO CAIS tem como obje-

tivo contribuir para a melhoria global 

das condições de vida de pessoas social 

e economicamente vulneráveis, em 

situação de privação, exclusão e risco. A 

Fundação BP manteve e reforçou a sua 

relação com a CAIS e reafirmou a sua 

disponibilidade para continuar a integrar 

o projeto CAIS BUY@WORK, ainda que o 

serviço tenha estado intermitente devido 

à situação sanitária. O CAIS BUY@WORK 

é um micro-negócio social que se traduz 

num serviço de compras de conveniência, 

prestado por um utente da CAIS, aos cola-

boradores no seu local de trabalho.  

A Fundação BP Portugal é um dos veículos que pode dar mais visibilidade às ativi-

dades que a BP Portugal desenvolve nesta área. O público-alvo da Fundação, atuais 

colaboradores e reformados, são grupos de interesse que podem ficar a conhecer 

ainda melhor as atividades que se enquadram no âmbito da Responsabilidade So-

cial da BP Portugal. Para além disso, a Fundação deve ser proactiva e propor, desen-

volver ou mesmo criar, atividades que se enquadrem na Cidadania Empresarial e 

envolver todos os seus ‘Grupos de Interesse’
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A ASSOCIAÇÃO SALVADOR tem como 

missão promover a integração das 

pessoas com deficiência motora na 

sociedade e melhorar a sua qualidade de 

vida. Durante o ano de 2018 a Fundação 

envolveu-se em diversas ações com esta 

Associação, com o objetivo de dar mais 

visibilidade à sua causa e possibilitar um 

maior envolvimento dos seus Sócios com 

as atividades desenvolvidas. Com a Asso-

ciação Salvador, para além de comunicar-

mos as suas iniciativas e projetos, contri-

buímos para o projeto ‘Ação Qualidade de 

Vida’, estivemos presentes na sua Festa 

de Natal, onde foi possível partilhar ideias 

com o Salvador Mendes de Almeida, num 

evento online que reuniu mais de 100 

pessoas, com e sem deficiência.

O REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO é uma 

Instituição Particular Cristã de Solidarie-

dade Social com enfoque na Emergência 

Infantil. Apoiado em acordos com os 

Ministérios da Segurança Social, Justiça, 

Saúde, Educação bem como a Câmara 

Municipal de Faro, o Refúgio é hoje um 

grande Centro de Acolhimento Temporário 

de Emergência – o primeiro a ser criado 

em Portugal, para Crianças em Risco, de 

ambos os sexos, desde recém-nascidos 

até aos 6 anos de idade. O Refúgio não 

tem quaisquer rendimentos próprios nem 

metodologia ou fins lucrativos. Os dona-

tivos feitos ao Refúgio Aboim Ascensão 

concedem aos Mecenas benefícios fiscais 

decorrentes da legislação em vigor.

Em 2008 a BP Portugal estabeleceu um 

protocolo com esta instituição, o que 

significa que em 2021 se comemoraram 

os 13 anos desta parceria.  

No Dia Mundial da Criança, a Fundação 

BP, enquadrada pela renovação do proto-

colo de cooperação entre a BP Portugal 

e esta Instituição, doou ao RAA equipa-

mentos desportivos para as crianças da 

instituição.

Em 2022, caso a situação de emergência 

que hoje vivemos seja ultrapassada, va-

mos regressar ao RAA e tentar contribuir 

para que as suas atividades tenham cada 

vez mais visibilidade.
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Agradecimentos

A Fundação BP tem que começar por relevar e agradecer 

toda a colaboração e disponibilidade da BP Portugal. O 

Conselho de Administração da Companhia tem criado 

todas as condições para que o ‘Projeto Fundação BP’ 

tenha viabilidade. 

Temos que destacar o interesse crescente de todos 

aqueles que se envolvem e colaboram connosco, no-

meadamente, colaboradores no ativo, ex-colaboradores 

da BP, parceiros e instituições, sem os quais todas as 

nossas atividades não faziam qualquer sentido. 

Relevante continua a ser a contribuição proactiva e 

profissional prestada pela CBRE | Global Workplace So-

lutions, na pessoa da Ana Coelho, bem como a do Paulo 

Silvestre, Segurança na BP, que muito nos têm apoiado 

em todas as atividades logísticas inerentes ao desenvol-

vimento das nossas atividades, sem qualquer quebra 

mesmo em tempos de Pandemia.

Por último, um agradecimento a todos os membros dos 

Corpos Sociais da Fundação pelo seu compromisso e 

um agradecimento particular a todos aqueles que este 

ano cessam funções, pela disponibilidade que evidencia-

ram ao longo deste mandato. Fica o nosso obrigado ao 

João Eusébio, ao João Caetano e ao João Reis.
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