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O Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar a ativi-

dade anual desenvolvida pela Fundação, no quadro das orienta-

ções que se definiram para o triénio 2017-2019. Trata-se, pois, de 

um instrumento de retrospetiva que serve para fazer o balanço 

do ano, descrevendo sumariamente as atividades implementa-

das. Sendo um instrumento de gestão que procura evidenciar 

as ações realizadas, consubstancia uma análise essencial para a 

reflexão da organização sobre o que de melhor foi feito, tanto no 

sentido da sua maximização, como no das suas debilidades, o 

que permite um autoconhecimento que favorece uma melhoria 

contínua.

A Fundação pretende “Ser o ‘braço’ social da BP em Portugal, 

um protagonista no estabelecimento de parcerias e ser o veículo 

privilegiado para aproximar a Família BP” e, 2018, foi o primeiro 

ano em que este propósito orientou as nossas atividades logo 

desde o inicio. Este é um compromisso ambicioso mas o ano de 

2018 acabou por revelar que com a colaboração consistente da 

BP Portugal e com o envolvimento dos seus colaboradores, o 

propósito é alcançável.

Foram inúmeras as atividades desenvolvidas e quase todas 

elas com um enorme contributo dos colaboradores da BP no 

ativo, com a disponibilidade daqueles que já se reformaram e, 

pontualmente, com a ajuda de parceiros de negócio da BP em 

Portugal. Este envolvimento, que se materializou através de uma 

maior adesão das pessoas às atividades implementadas e pela 

sugestão de ideias para novas ações, foi decisivo para se consi-

derar que o ano foi positivo. Esta crescente aquiescência ao pro-

jeto da Fundação é um sinal claro de que estamos no caminho 

certo para que a Fundação BP seja cada vez mais uma entidade 

que acrescenta valor aos seus ‘grupos de interesse’.

Relembro que a Fundação está focada em aproximar a ‘Famí-

lia BP’, promover parcerias com valor acrescentado e assumir 

ainda a missão de desenvolver ações de carácter social, bem 

como participar e dar visibilidade a todas as ações na área da 

responsabilidade social que a BP Portugal desenvolva junto da 

comunidade, enquanto referência corporativa para a Cidadania 

Empresarial.

Nota de Abertura



3

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

Em 2018, pela primeira vez, a Fundação BP promoveu um en-

contro entre os ex-Presidentes da BP Portugal, o atual Presidente 

e os membros dos seus Corpos Sociais, com o objetivo de nos 

revermos, trocarmos impressões e consolidarmos o interesse 

comum na implementação de uma nova ideia para o ‘projeto 

Fundação BP´. Um encontro onde as ideias e a consolidação do 

projeto foram os protagonistas. Numa outra ocasião, tivemos 

também a oportunidade de nos reencontrarmos com ex-colabo-

radores da Companhia, mais um momento em que se partilha-

ram ideias e que contribuiu para aproximarmos a ‘Família BP’. 

No âmbito da Cidadania Empresarial fomos proactivos e ini-

ciámos o ano com a reativação do projeto CAIS Buy@tWork, 

uma iniciativa da Associação CAIS, Em maio – com base numa 

corrida solidária protagonizada por um colaborador da BP, o 

Abel Pina – conseguimos envolver e comprometer muitos co-

laboradores, alguns ex-colaboradores e 6 Postos de Retalho do 

Algarve, com o intuito de angariarmos fundos para apoiar uma 

IPSS. Estivemos em Faro no Dia Mundial da Criança e doámos 

um valor significativo ao Refúgio Aboim Ascensão, uma IPSS 

que lidera a causa da Emergência Infantil.

Durante 2018 estabelecemos diversas parcerias em áreas tão 

distintas que vão desde o sector Automóvel, ao Feng-Shui, pas-

sando pela Saúde. Ao longo do ano continuámos a realizar wor-

kshops temáticos, sempre com o objetivo de aprofundar conhe-

cimentos de forma mais prática do que teórica. A interação entre 

os participantes foi crescente pelo que a troca de ideias com os 

vários facilitadores facilitou a aquisição de conhecimentos.

Na prossecução do seu compromisso com os seus ‘Grupos de 

Interesse’, a Fundação BP tem procurado envolver e sensibi-

lizar todos aqueles com quem se relaciona, porque só assim 

será possível ter sucesso nas nossas atividades. Naturalmente, 

contamos com todos para que 2019 seja um ano ainda mais 

consistente.

 

Fernando Cardoso
Presidente da Direção
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Mensagem da BP Portugal

Em 2017 a convite da Direção da Fundação, no âmbito deste mesmo relatório, tive 

a honra e o privilégio de deixar plasmada uma mensagem em nome da BP Portu-

gal. Nessa mesma nota lancei uma saudável provocação à Direção da Fundação 

para que esta se tornasse de modo crescente, no elo de tração da BP Portugal para 

a agenda de responsabilidade social.

Foi pois com enorme satisfação que verifiquei que a Direção da Fundação abraçou 

o desafio com um enorme espírito de missão e com uma vontade férrea de fazer 

acontecer. 2018 foi riquíssimo em termos de iniciativas coordenadas e levadas a 

cabo pela Fundação e pela sua Direção. Foi um ano que moldou de modo óbvio 

a capacidade desta “nova Fundação” para fazer acontecer, traduzindo em iniciati-

vas tangíveis - alinhadas com os valores da BP Portugal - o propósito com que a 

BP opera em Portugal há 90 anos, ao serviço das comunidades em que se insere, 

numa lógica de redistribuição de valor sustentável. A Fundação e a sua Direção 

estão por isso de parabéns, razão pela qual antecipo um ano de 2019 notável para 

a Fundação e para todos aqueles que cada vez mais beneficiam com as ações 

desenvolvidas.

Pedro Oliveira
Presidente do Conselho de Administração da BP Portugal
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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.

Ética & Responsabilidade

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 a responsabilidade na sua relação com os diversos ‘grupos 

de interesse’ que, conjunturalmente ou de forma permanente, 

interajam e se interessem pelas suas atividades.

Em tudo o que fazemos subordinamo-nos a princípios funda-

mentais como a integridade e honestidade e relacionamo-nos 

com base no respeito e na dignidade com todos aqueles com 

quem nos relacionamos. 

Somos fiéis aos nossos valores, independentemente das circuns-

tâncias, e procuramos fazer uma análise crítica das nossas esco-

lhas, comprometendo-nos a seguir o caminho correto.
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Gestão das Operações

Brand

A “marca” Fundação BP tem sido comu-

nicada regularmente através da internet 

e pontualmente em eventos promovidos, 

apoiados ou onde a Fundação está pre-

sente. No final de 2018, como prenda de 

Natal, a Fundação ofereceu uma caneta a 

cada colaborador da BP e esta iniciativa 

marca a sua primeira ação de ‘merchan-

dising’.  

Fecho da Loja da Fundação

A Loja da Fundação foi encerrada definiti-

vamente em 2017 e todas as atividades de 

venda cessaram. Verificamos que durante 

2018 as Vending Machines têm suprido as 

necessidades mais básicas e que o servi-

ço de entrega de fruta complementa essa 

oferta. O espaço anteriormente ocupado 

pela Loja foi atribuído à Fundação ainda 

que, ocasionalmente, esse espaço possa 

ser usado como uma sala de reuniões por 

qualquer colaborador da BP. Esta opção 

tem por base o racional da rentabilização 

dos espaços. Reciprocamente, a BP tam-

bém disponibiliza outros espaços da sede 

para as atividades da Fundação. 

Comunicação

No ano de 2018 foram enviados 59 co-

municados – internos e externos – com o 

intuito de informar, convocar ou apenas 

assinalar atividades de interesse para 

todos.

O sucesso deste processo de comuni-

cação, para além da notoriedade que a 

Fundação granjeou ao longo do ano, pode 

ser medido pelo grau de envolvimen-

to dos receptores quando chamados a 

darem a sua opinião, a inscreverem-se em 

atividades ou simplesmente a pedirem 

informações. 2018 foi um ano em que 

esta interação foi muito positiva e foram 

inúmeros os pedidos de informações e 

inscrições em atividades. 

‘Stakeholders´ motivados e bem infor-

mados fazem aquela diferença que pode 

ser decisiva para alavancar o sucesso das 

atividades que desenvolvemos. 

A comunicação tem aqui um papel 

determinante para que a ‘mensagem’ da 

Fundação chegue a todos os seus ‘grupos 

de interesse’. Comunicar eficazmente é 

‘meio-caminho andado’ para comprome-

ter os Sócios da Fundação com as suas 

atividades.
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Gestão das Operações

Internet

O sítio da Fundação na internet continua a ser gerido com recur-

sos próprios e sem recorrer a qualquer agência de comunicação 

externa o que significa que a gestão do site não tem custos para 

a Fundação. O ano de 2018 evidenciou que este meio de comu-

nicação continua a ser o canal preferencial para comunicar a 

atividade da Fundação com todos os seus ‘grupos de interesse’, 

nomeadamente, com os atuais e ex-colaboradores da BP Portu-

gal, bem como com a comunidade em geral.

O site é público e a informação que se considere reservada ou 

apenas de interesse dos sócios da Fundação, só pode ser acedi-

da por via de uma password. O acesso às áreas reservadas pode 

ser pedido à Fundação por qualquer colaborador ou ex-colabora-

dor da BP Portugal.

URL da Fundação BP: https://www.fundacaobpportugal.com/

Gestão Bancária

A Direção da Fundação decidiu em 2017 mudar a domiciliação da 

conta da Fundação do BBVA para o bcp Millennium. O processo 

de mudança foi implementado sem qualquer quebra no servi-

ço e todas as contas da Fundação passaram a ser geridas com 

recurso aos processos de home banking disponibilizados pelo 

bcp Millennium. A conta no BBVA foi encerrada em 2018, pelos 

membros da anterior direção que tinham a responsabilidade de 

a gerir.

A gestão dos processos bancários com recurso ao portal do 

bcp Millennium, veio facilitar todo o processo de pagamentos/

recebimentos. As contas da Fundação estão sempre em dia e em 

condições de serem auditadas, em qualquer momento, caso haja 

essa necessidade.

Legal

Todos os protocolos assinados pela Fundação com Entidades 

externas têm sido objeto de análise com o apoio da área jurídica 

da BP Portugal. 

Secretariado dos Reformados

Os ex-colaboradores da BP Portugal que se encontram em situa-

ção de reforma, são um grupo social relevante para a Fundação. 

São um dos seus ‘grupos de interesse’ pelo que, a inclusão 

de uma área no site da Fundação dedicada exclusivamente ao 

SECRETARIADO DOS REFORMADOS da BP Portugal foi mantida 

e desenvolvida.
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# As PESSOAS

Um dos objetivos da Fundação é o de envolver o maior número 

de pessoas nas suas atividades. Durante o ano de 2018 houve 

a possibilidade de desenvolver iniciativas que juntaram atuais 

com ex-colaboradores, motivaram parceiros do negócio da BP 

em Portugal a aderir a ações conjuntas, e ainda foram convida-

das pessoas de outras organizações para participar nas nossas 

atividades. 

Para além dos colaboradores da BP no ativo, muitos foram os 

ex-colaboradores que aderiram a iniciativas promovidas pela 

Fundação. Em todas as ocasiões, o reencontro e a partilha de 

memórias, bem como a sugestão para futuras ações da Funda-

ção, foram o ‘menu principal’. 

A memória do que fizemos e do que fazemos deve ser regista-

da e nesse sentido foi com bastante entusiasmo que em 2018 

continuámos a recolher e a partilhar momentos passados, pro-

cesso sustentado em registos fotográficos relativos a eventos 

e atividades vividas coletivamente. Há ainda muito por fazer, 

nomeadamente no processo de pesquisa, mas a Fundação vai 

continuar a fazê-lo.

Durante 2018, a Fundação partilhou no seu site uma agenda cul-

tural e desportiva, sempre com propostas vantajosas para todos 

os que se relacionam connosco.
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# As ATIVIDADES

A Fundação BP tem como prioridade pro-

por, preparar, desenvolver e realizar ativi-

dades que motivem todos os colaborado-

res da BP Portugal, que ainda estejam no 

ativo ou que já se tenham reformado. Es-

sas atividades devem estar em linha com 

os valores da Fundação e da BP Portugal, 

e pressupõem que todos aqueles que 

aderirem à agenda da Fundação fiquem 

a ganhar. Nesse sentido, estabelecemos 

relações afetivas fortes, reconhecendo a 

contribuição de cada um.

Em 2018 continuámos a realizar wor-

kshops temáticos com o intuito de abor-

dar assuntos de interesse comum. Estes 

eventos têm permitido aos participantes 

interagir de forma eficaz com os pales-

trantes, esclarecer dúvidas e até mesmo 

trocar experiências entre si. Como em 

2017 os workshops foram sempre reali-

zados entre as 12h e as 13h, na sede da 

BP, criando deste modo um ‘momentum’ 

distinto das atividades diárias. Mantive-

mos a estratégia de traduzir em parcerias 

as ofertas apresentadas caso se percecio-

nasse haver valor acrescentado para os 

‘grupos de interesse’ da Fundação.  

Participámos de igual modo em ativida-

des de interesse coletivo, atividades de 

lazer, e mais uma vez conseguimos estar 

presentes em ações de cidadania, umas 

por convite, outras por iniciativa própria.

O primeiro workshop serviu para reativar 

e reforçar a nossa parceria com a CAIS e 

nesse sentido motivar o maior número de 

colaboradores a recorrer ao serviço CAIS 

BUY@WORK. Com a presença da Diretora 

Executiva da instituição, o presidente da 

BP Portugal e com a presença do senhor 

António – o protagonista da prestação 

do serviço – tivemos a oportunidade de 

abordar o valor acrescentado desta par-

ceria. Seguiram-se os workshops com a 

CLINICA DO TEMPO, a segunda edição do 

FENG SHUI, com o ALD AUTOMOTIVE e 

as edições com a MARY KAY. A adesão foi 

crescente, o que evidencia o interesse que 

muitos têm por este tipo de atividade.

Participámos em várias ações de Cidada-

nia e envolvemos os Sócios da Fundação 

sempre que foi possível. Estivemos com 

a Associação Salvador, participámos na 

ação de voluntariado GIRO e no Dia Mun-

dial da Criança estivemos em Faro com o 

Refúgio Aboim Ascensão.

No dia 29 de setembro realizou-se o 22º 

Mini-Challenge BP, desta vez em Mafra, 

uma prova em que todos puderam partici-

par, desde colaboradores no ativo e seus 

familiares, ex-colaboradores, clientes e 

parceiros de negócio. Foram constituídas 

42 Equipas e como habitualmente, foi 

mais um dia recheado de emoções que 

culminou com um jantar onde se anun-

ciou quem foram os vencedores.

Dia 8 de dezembro de 2018 realizamos a 

Festa de Natal para os filhos dos cola-

boradores da BP, que desta vez ocorreu 

no Oceanário de Lisboa, no Parque das 

Nações. Como em anos anteriores, dis-

pusemos de um espaço exclusivo para 

a BP, onde o Pai Natal da Fundação e os 

seus ajudantes distribuíram presentes e 

ofereceram um lanche tradicional.

As atividades com mais envolvimento de 

colaboradores e ex-colaboradores foram 

necessariamente o tradicional Mini-Chal-

lenge BP e a Festa de Natal para os filhos 

e familiares dos colaboradores da BP. 

Participaram nestas atividades mais de 

500 pessoas.
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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 colabora-

dores 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.

Desta forma em 2018 a Fundação estabeleceu seis novas parcerias, todas elas com de-

terminadas características comuns: vantagens financeiras param os Sócios, de ativação 

fácil, comodidade na relação, personalizadas a cada um e extensíveis aos familiares 

diretos. 

Estabelecemos parcerias com o ALD AUTOMOTIVE, com a MARY KAY, com o GRUPO 

PROGRESSO SAÚDE, com a CLINICA DO TEMPO, com a GLASSDRIVE, com a MEO e 

melhorámos a parceria com a CONSULTADORIA EM FENG SHUI e com a CAIS.

Estas parcerias destacam-se pela sua solidez e longevidade uma vez que foram apre-

sentadas e propostas pelos Parceiros, muitas delas durante os workshops implemen-

tados. São relações ‘win-win’ que trazem vantagens reais para os Sócios da Fundação, 

para além de ampliarem a oferta de produtos e serviços à disposição de todos.
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# A CIDADANIA

A Fundação BP Portugal é um dos veí-

culos que pode dar mais visibilidade às 

atividades que a BP Portugal desenvolve 

nesta área. O público-alvo da Fundação, 

atuais colaboradores e reformados, são 

grupos de interesse que podem ficar a co-

nhecer ainda melhor as atividades que se 

enquadram no âmbito da Responsabilida-

de Social da BP Portugal. Para além disso, 

a Fundação deve ser proactiva e propor, 

desenvolver ou mesmo criar, atividades 

que se enquadrem na Cidadania Empresa-

rial e envolver todos os seus ‘Grupos de 

Interesse’.

Em 2018 consolidámos o nosso protocolo 

com o GRACE, reativámos a nossa parce-

ria com a CAIS, envolvemo-nos mais com 

a Associação Salvador e consolidámos 

a nossa relação com o Refúgio Aboim 

Ascensão, uma IPSS na área da Emergên-

cia Infantil.

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 da Associação 

e hoje em dia o presidente do Concelho 

Fiscal da Fundação BP é seu vice-pre-

sidente. O GRACE procura disseminar 

práticas de gestão empresarial socialmen-

te responsáveis. O GIRO é uma das suas 

atividades anuais e consiste na realização 

a nível nacional de um conjunto de ações 

de voluntariado, com vista à melhoria da 

qualidade de vida de jovens e crianças em 

risco, idosos, recuperação de casas, de 

espaços naturais, etc. 

Com o GRACE, estivemos na ação 

GIRO2018 em Oeiras, numa ação de 

voluntariado em prol da Cidadania 

Empresarial sob o lema “Em Defesa do 

Património” – foram 5 os voluntários que 

marcaram presença em nome da Fun-

dação BP – e estivemos no V Encontro 

Ibérico “Ética e Inteligência Artificial”, na 

CISCO com o patrocínio da IBM Portugal.

A ASSOCIAÇÃO CAIS tem como objetivo 

contribuir para a melhoria global das con-

dições de vida de pessoas social e econo-

micamente vulneráveis, em situação de 

privação, exclusão e risco.

A Fundação BP reativou a sua relação 

com a CAIS e reafirmou a sua disponi-

bilidade para integrar o projeto CAIS 

BUY@WORK, um micro-negócio social 

que se traduz num serviço de compras 

de conveniência, prestado por um utente 

da CAIS, aos colaboradores no seu local 

de trabalho. Implementámos um wor-

kshop para reforçar esta parceria e nesse 

sentido para motivarmos o maior número 

de colaboradores a recorrer ao CAIS 

BUY@WORK. Com a presença da Diretora 

Executiva da instituição, o presidente da 



13

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

BP Portugal e com a presença do senhor 

António – o protagonista da prestação do 

serviço – tivemos a oportunidade de abor-

dar o valor acrescentado desta parceria. 

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 Associação Salvador estivemos na 

comemoração dos seus 15 anos, no lan-

çamento da APP +Acesso Para Todos que 

se realizou na SIC, no almoço em Belém 

com o Presidente da República quando se 

debateu a temática da acessibilidade em 

Portugal e envolvemo-nos nas diversas 

atividades de Natal associadas à angaria-

ção de fundos para a Associação.

A APP +Acesso Para Todos permite clas-

sificar os espaços públicos e privados 

quanto à sua acessibilidade, partilhar 

bons exemplos e denunciar aqueles que 

não reúnem as condições mínimas de 

acesso a pessoas com mobilidade redu-

zida, sendo que as respetivas reclama-

ções são automaticamente formatadas e 

enviadas para as entidades competentes 

pela fiscalização dos espaços públicos e 

privados. A Fundação acredita que esta 

é uma colaboração que se enquadra no 

âmbito da Cidadania responsável.

A Fundação mobilizou ainda os seus 

Sócios para atribuírem 0,5% do seu IRS à 

Associação Salvador. Também, no Natal 

de 2018 a Fundação sugeriu que a BP Por-

tugal adquirisse o Barrete da Associação 

Salvador, desta vez um barrete verde, e os 

distribuísse por cada um dos colaborado-

res no ativo. Foi possível contribuir assim 

para a Associação e ao mesmo tempo 

aceder a uma peça de merchandising que 

muitos terão usado nas festas natalícias.  

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 2018 se comemoraram 

os 10 anos desta parceria.  

No Dia Mundial da Criança, a Funda-

ção BP, enquadrada pela renovação do 

protocolo de cooperação entre a BP 

Portugal e esta Instituição, doou um 

cheque com o valor angariado numa ini-

ciativa denominada por ‘Correr por uma 

Causa’. Um dos membros da Direção da 

Fundação e colaborador da BP Portugal, 

participou na Maratona de Hamburgo 

com o objetivo de angariar fundos para 

o Refúgio Aboim Ascensão. O desafio 

consistiu em completar os 42,195 Kms 

da Maratona e doar 1€ por cada km 

percorrido, acrescido de mais um 1€ por 

cada minuto abaixo das 3h30m. Este 

desafio motivou a maioria dos colabora-

dores e alguns ex-colaboradores da BP, 

bem como seis revendedores da rede 

BP do Algarve. Foi assim possível doar 

ao Refúgio Aboim Ascensão, neste dia 

especial, um valor muito significativo.

Em 2019 vamos continuar a visitar o 

RAA e tentar contribuir para que as suas 

atividades contem com a nossa presença 

sempre que acrescentarmos valor. 
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Testemunhos

O maior envolvimento de todos aqueles que se relacionam 

connosco justifica que o testemunho de alguns esteja pau-

tado neste Relatório 2018. É com muita satisfação que verifi-

camos que o trabalho desenvolvido tem sido reconhecido.   

Paulo Castanheira 
ESA GDPR Project Lead, Finance Control, Risk & Compliance

“Ao longo de 2018 foi notória uma mudança de estratégia por parte 

da Fundação, que veio dar uma lufada de ar fresco a um conceito 

que embora muito válido em determinado período, acabou por se 

esgotar face à nova realidade da BP Portugal. Os diversos workshops 

que foram ocorrendo ao longo do ano foram bastante interessantes, 

pela grande abrangência dos diversos temas que cobriram grande 

parte do variado espectro de empregados BP. As diferentes activida-

des patrocinadas fora do espaço físico do edifício sede são também 

de assinalar e congratulo-me principalmente com o apoio à partici-

pação dos colaboradores na prática desportiva, concretamente as 

corridas amadoras, algo que se deverá manter e incrementar. A Festa 

de Natal para os filhos dos empregados BP demonstrou também a 

continuidade da aposta na inovação já verificada em 2017. Desejo de 

continuação de boas ideias para 2019”. 

Susana Costa
Europe CVO & Industrial Product Manager

“As actividades da Fundação enriquecem o bem-estar e dina-

mizam um saudável convívio informal entre os colaboradores 

BP. Aprecio especialmente as actividades à hora do almoço, que 

servem, não só para descontrair, como também geram animadas 

trocas de experiências e opiniões entre colegas”. 

Ana Cruz
Compliance & Licenses Coordinator Iberia, Assets

“A Fundação BP é um “espaço aberto”, promovendo diversos tipos 

de actividades de modo a que haja uma participação alargada por 

parte de todos”. 

Fernanda Costa
Sales & Systems Support Officer West Med, Air BP

“Durante muitos anos, a Loja foi a principal atividade da Fundação e 

quando se falava na “Fundação BP”, a primeira associação era a Loja. 

Nos últimos anos, “reinventou-se” e tem vindo a assumir uma nova 

relevância e aproximação aos colaboradores BP. O meu agradeci-

mento à Fundação por todas as iniciativas que promoveu em 2018,  

como a organização de workshops temáticos, a dinamização de 

iniciativas desportivas promovendo a atividade física  na companhia 

de colegas, amigos e familiares e  também o envolvimento em várias 

ações de cidadania. A Festa de Natal das nossas crianças que este 

ano se realizou no Oceânio de Lisboa, foi mais uma vez excelente. 

Pais e filhos passaram uma manhã divertida à descoberta dos Ocea-

nos! Não poderia deixar de realçar o tradicional evento anual que é 

o Mini-Challlenge BP, sempre aguardado com entusiasmo, tema de 

conversas nos meses que o antecedem  mas também nas semanas 

seguintes ao mesmo. Trazemos sempre excelentes recordações de 

um dia muito bem passado!”.
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Agradecimentos

Paulo Oliveira, 
ESA GDPR Project Lead, Finance Control, Risk & Compliance

“Para mim durante muito tempo a face visível da Fundação BP pas-

sou pela actividade de uma loja de conveniência nos escritórios da 

sede que alguns de nós usávamos mas que na realidade pouco, na 

minha opinião, acrescentava. Também reconheço desde sempre no 

meu tempo de companhia, e já são umas décadas, o envolvimento 

da Fundação na organização de eventos como a Festa de Natal 

para o filhos de empregados ou em alguns anos na realização do 

Mini-Challenger. Mas desde um par de anos a esta parte há uma 

nova presença e intervenção da Fundação no dia-a-dia profissio-

nal e não só dos colaboradores da BP Portugal. Tal reflecte-se em 

aspectos simples como no reforço de identidade com um branding 

refrescado em linha com o universo visual da BP Portugal, mas 

também e acima de tudo num conjunto de novas intervenções e 

actividades que reforçam o papel da Fundação na comunicação 

e divulgação de oportunidades de ligação ao mundo exterior e a 

realidades do interesse de todos ou pelo menos de muitos de nós. 

Estas oportunidades, indo além do âmbito estritamente profis-

sional, enriquecem-nos enquanto colaboradores da BP Portugal. 

Penso como exemplo nos diversos workshops promovidos em 

2018 durante a hora de almoço na sede sobre vários temas assim 

como nas interessantes parecerias e serviços disponibilizados além 

de toda a intervenção e representação de cariz social em nome da 

BP Portugal que em muito reforça a posição da nossa Companhia 

como parceiro responsável e interventivo na comunidade em que 

operamos. Penso pois que a Fundação cada vez mais reforça a 

identidade da BP Portugal e tem um papel importante a desempe-

nhar na sustentabilidade dessa identidade”. 

A Fundação BP começa por agradecer toda a 

colaboração e disponibilidade que tem sido 

prestada pela BP Portugal. O Conselho de 

Administração da Companhia tem criado todas 

as condições para que o ‘Projeto Fundação BP’ 

tenha viabilidade. O seu impulso e motivação 

têm sido da maior importância.

Temos que destacar o interesse crescente de 

todos aqueles que se envolvem e colaboram 

connosco, nomeadamente, colaboradores 

no ativo, ex-colaboradores da BP, parceiros e 

instituições, sem os quais todas as nossas ati-

vidades ficariam comprometidas. Uma palavra 

especial aos ex-Presidentes da BP que sempre 

que contactados têm colaborado connosco.

Relevante continua a ser a contribuição proac-

tiva e profissional prestada pela CBRE | Global 

Workplace Solutions, bem como a do Paulo 

Silvestre, Segurança na BP, que nos têm apoia-

do incondicionalmente em todas as atividades 

logísticas inerentes ao desenvolvimento das 

nossas atividades.

Por último, um agradecimento a todos os 

membros dos Corpos Sociais da Fundação 

pelo seu compromisso com o novo projeto 

para a Fundação BP, com um singular reco-

nhecimento ao Abel Pina, membro da Direção, 

pela sua participação na Maratona.
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