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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 2020, no quadro das orientações que se definiram 

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

apresentado por esta Direção, o primeiro no âmbito do novo 

mandato.

Como todos sabemos, o ano de 2020 foi marcado pela pande-

mia causada pelo novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na Chi-

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

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

e consequentes reações dos vários governos, ficou desde logo 

muito evidente que a maioria das atividades previstas para o 

ano de 2020, seriam suspensas ou canceladas.

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

BP em Portugal, um protagonista no estabelecimento de parce-

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

A situação excecional que se viveu em 2020 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 a 

transmissão do vírus. No dia 18 de março de 2020 foi decretado 

o estado de emergência em Portugal e todas as atividades pre-

senciais foram canceladas ou suspensas. A BP Portugal recorreu 

ao teletrabalho e todos os colaboradores foram para casa. 

Nos primeiros meses do ano ainda tivemos a possibilidade de 

renovar o nosso encontro com os ex-Presidentes da BP Portugal, 

receber a Associação Salvador, iniciar uma nova parceria com a 

Associação da Famílias Solidárias de Oeiras (AFSO), para além 

de nos associarmos ao projeto Uni.Network, promovido pelo 

GRACE. Estas foram as últimas atividades presenciais em que, 

de alguma forma, nos envolvemos.

Nota de Abertura
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O ano de 2020 foi também um ano de renovação dos Corpos 

Sociais e, nesse sentido, estava prevista a realização da Assem-

bleia Geral Eleitoral para o final de março. Devido à situação de 

exceção, a eleição dos novos corpos sociais foi reagendada para 

junho e todo o processo eleitoral foi realizado à distância. O 

presidente da Direção recandidatou-se com uma lista renovada 

e o mesmo aconteceu com os presidentes da Mesa da Assem-

bleia Geral e do Concelho Fiscal. As eleições decorreram sem 

problemas e os novos corpos sociais foram sufragados por 76% 

dos colaboradores da BP.

Mesmo sem atividades presenciais, não deixámos de estar pró-

ximos, e a Fundação participou em inúmeras atividades online, 

com recurso às plataformas de comunicação que passaram a 

fazer parte do nosso dia-a-dia. Assinámos seis novas parcerias 

e, no âmbito da responsabilidade social, estivemos presentes 

na maioria das atividades para as quais fomos convidados. 

Reforçamos a nossa relação com as Associações/Entidades que 

já apoiávamos e não deixámos de participar na assembleia geral 

do GRACE e na comemoração dos seus 20 anos.

No esforço conjunto que a sociedade empreendeu para mino-

rar as dificuldades criadas pela pandemia, realço, com especial 

satisfação, a nossa adesão ao Movimento 3D Mask Portugal, 

uma iniciativa de um grupo de voluntários que, com recurso a 

impressoras 3D, estiveram a produzir e a distribuir máscaras/

viseiras às equipas médicas do SNS, em todo o país. Foram 

doadas mais de 35Mil equipamentos.

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 2021, 

devido ao momento difícil que ainda atravessamos, não vai ser 

fácil. Vamos continuar a colaborar na medida das nossas possi-

bilidades. 

 

Fernando Cardoso
Presidente da Direção
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Mensagem da BP Portugal

Mais um ano e que ano … 

Esta é a quarta nota consecutiva que tenho o privilégio de poder escrever no âmbito 

do relatório de atividades da Fundação BP. Se no exercício de anos anteriores tenho 

vindo a dar o que penso ser o justo relevo, do papel crescente da Fundação BP no 

quadro de atividades da BP Portugal na área da responsabilidade social, 2020 foi 

o ano de todos os desafios no que à agenda em causa diz respeito. Mais uma vez 

e como nunca a Fundação BP disse presente, não só aos desafios externos como 

aos desafios internos da própria BP Portugal. Em 2020 mais do que uma extensão 

da BP Portugal no âmbito da nossa agenda de responsabilidade social, a Fundação 

BP foi um agente ativo e potenciador do ecossistema de responsabilidade social da 

BP Portugal. Logo desde o início, em março de 2020, o envolvimento da Fundação 

com associações e movimentos que se organizaram para minorar o impacto da 

pandemia, foi evidente. Um bom exemplo foi o apoio imediato a um movimento 

de voluntários que se organizou para produzir e distribuir viseiras – um bem raro e 

escasso – às equipas médicas do SNS. 

Não podia deixar de endereçar em nome de toda a Equipa da BP Portugal, os meus 

mais sinceros parabéns a toda a Equipa da Fundação BP, pelo esforço e dedicação 

que marcaram a sua agenda ao longo de 2020.

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 BP.

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 BP.

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 susten-

tabilidade das suas atividades e nesse sentido, a sua gestão 

tem em consideração as boas práticas empresariais, os va-

lores éticos e responsáveis. Somos fiéis aos nossos valores, 

independentemente 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

Em 2020 a “marca” Fundação BP conti-

nuou a ser comunicada regularmente, 

quer através da internet, quer pontual-

mente nos eventos online promovidos ou 

apoiados pela Fundação BP.

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. 

Comunicação

O nosso processo de comunicação visa 

informar, motivar e integrar todos aque-

les com quem interagimos. Para além de 

termos reforçado a comunicação através 

de plataformas de comunicação online – 

TEAMS e ZOOM – mantivemos a comunica-

ção direta via email. Em 2020 foram envia-

dos 36 comunicados – internos e externos 

– com o intuito de assinalarmos as nossas 

atividades. A redução de comunicados face 

ao ano de 2019, deveu-se sobretudo à redu-

ção das atividades presenciais.

Ainda que 2020 tenha sido um ano 

atípico, conseguimos manter as pessoas 

bem informadas sobre as atividades que 

realizámos ou sobre aquelas em que 

marcámos presença online. Recebemos e 

registámos com satisfação a valorização 

do que fomos fazendo.
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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 

têm qualquer custo para a Fundação, para 

além daquele que resulta da renovação de 

subscrição de licenças de software. O ano 

de 2020 reforçou a importância da comu-

nicação online e 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 Interesse’. As buscas 

pelo site da Fundação BP Portugal, através 

das pesquisas no Google, aumentaram 

72% face a 2019.

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

tinuámos a recolher e a partilhar muitos momentos vividos, pro-

cesso sustentado em registos fotográficos relativos a eventos 

e atividades que nos juntaram no passado. Há ainda muito por 

fazer, nomeadamente no processo de pesquisa, mas a Fundação 

vai continuar a fazê-lo.

Durante 2020, a Fundação reforçou a comunicação cultural, de 

lazer e desportiva, com propostas vantajosas para todos os que 

se relacionam connosco, sempre em linha com as restrições 

associadas à situação sanitária.

A pensar nas PESSOAS e nas circunstâncias ditadas pela pande-

mia, a Fundação promoveu ainda um programa de massagens, 

que permitiu que todos os colaboradores da BP no ativo recorre-

rem a massagens de relaxamento na sua área de residência.  A 

ideia foi minimizar o stress causado pelo confinamento e desse 

modo otimizar a condição de cada um enquanto colaborador 

ativo, em teletrabalho

Temos o objetivo de envolver o maior número possível de pessoas 

nas nossas ações e, nesse sentido, procuramos desenvolver ativi-

dades que sejam atrativas e que acrescentem valor a todos. 

No ano de 2020 a maior parte das atividades previstas foram 

canceladas. No início do ano, ainda tivemos a possibilidade de 

realizar o tradicional encontro anual com os ex-presidentes da 

BP Portugal, num evento que juntou os órgãos sociais da Funda-

ção, colaboradores no ativo e ex-colaboradores, um momento 

para nos revermos e trocarmos opiniões sobre o projeto Fun-

dação BP. Também, até ao início de março, foi possível receber 

pessoas de outras organizações para avaliarmos as atividades 

a realizar em conjunto. Contudo, como sabemos, todas essas 

atividades foram suspensas ou canceladas, ainda que algumas 

delas fossem reagendadas e reformatadas para se realizarem à 

distância, com recurso a plataformas de comunicação online.

A memória do que fizemos e do que fazemos deve ser registada 

e nesse sentido foi com bastante entusiasmo que em 2020 con-
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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 

reformado. 

O Mini-Challenge e a Festa de Natal, atividades que todos os 

anos conseguem juntar mais pessoas, foram canceladas. 

Os workshops temáticos, que já faziam parte da oferta da Funda-

ção, tiveram também de ser cancelados, uma vez que só faziam 

sentido se tivessem uma audiência presencial. Para colmatar 

esta situação a Fundação sugeriu aos seus ‘Grupos de Interesse’ 

que assistissem online a palestras temáticas promovidas pela 

Fundação Francisco Manuel dos Santos, nomeadamente sobre 

Ciência e Tecnologia, Educação, Economia, Justiça e Direito, etc.

Acabaram por ser as eleições para o novo triénio – 2020/2022 – 

previstas para o final de março, mas que só se vieram a reali-

zar em junho, com recurso a meios digitais, que marcaram o 

segundo trimestre de 2020. Foi apresentada uma lista para cada 

um dos órgãos sociais – Direção, Mesa da Assembleia Geral e 

Concelho Fiscal – subscrita e liderada pelos respetivos presi-

dentes, que se recandidataram ao novo mandato. Nas listas 

surgiram alterações face às listas propostas em 2017, com novos 

nomes, o que evidencia um compromisso crescente com o pro-

jeto Fundação BP. 

No segundo semestre do ano, a situação sanitária não sofreu 

evoluções significativas que viabilizassem o regresso às ativi-

dades presenciais pelo que, a Fundação reorientou toda a sua 

disponibilidade para as atividades online. 

Participámos em diversas ‘conversas’ com recurso às plata-

formas de comunicação à distância, sempre com o objetivo de 

conhecermos novos projetos e de darmos a nossa contribuição. 

Participámos em várias campanhas de cidadania e envolvemos 

os sócios da Fundação sempre que foi possível. 
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# As PARCERIAS

Procurar parceiros que possam acrescentar valor a todos aque-

les que hoje trabalham na BP Portugal e estender essas vanta-

gens, sempre que possível, a todos os colaboradores que já se 

reformaram, é uma das prioridades da Fundação. No mesmo 

sentido, a Fundação BP deve procurar soluções para que todos 

os colaboradores que já se reformaram possam usufruir da 

oferta BP em condições mais vantajosas.

Em 2020 a Fundação estabeleceu seis novas parcerias, todas 

elas com vantagens financeiras para os sócios, de ativação 

fácil, comodidade na relação, personalizadas a cada um e 

extensíveis aos familiares diretos. Discriminando, estabelece-

mos uma nova parceria na área da saúde ocular, com o Grupo 

Alberto Oculista, e cinco outras na área da hotelaria e lazer, 

nomeadamente, com os Grupos Cruzeiros do Douro, Vila Galé, 

Blue & Green Hotels, Hoti-Hotéis e DHM Hoteis.

Estas parcerias destacam-se pela sua solidez e longevidade 

uma vez que traduzem uma relação 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.
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# A CIDADANIA

A Fundação BP Portugal já tem uma agen-

da própria no âmbito da cidadania mas, 

paralelamente, é um veículo que pode dar 

ainda mais visibilidade às atividades que 

a BP Portugal desenvolve no âmbito da 

Cidadania Empresarial. 

Em 2020 consolidámos a nossa relação 

com o GRACE, mantivemos a nossa 

parceria com a CAIS, envolvemo-nos 

mais com a ASSOCIAÇÃO SALVADOR, 

iniciámos uma nova parceria com a AS-

SOCIAÇÃO DE FAMILIAS SOLIDÁRIAS DE 

OEIRAS, mantivemos o nosso contacto 

com o REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO e, no 

âmbito da situação pandémica, apoiámos 

o Movimento 3DMAsk Portugal.

A ASSOCIAÇÃO GRACE – Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empre-

sarial – integra a rede europeia do CSR 

Europe, e tem como missão a promoção e 

desenvolvimento de uma cultura empre-

sarial sustentável. A BP Portugal foi um 

dos membros fundadores da Associação 

e o atual presidente do Concelho Fiscal da 

Fundação BP foi, até dezembro de 2020, 

o seu vice-presidente. O GRACE procura 

disseminar práticas de gestão empresarial 

socialmente responsáveis. Estivemos com 

o GRACE na comemoração dos seus 20 

anos e participámos na Assembleia Geral, 

que se realizou online. 

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 

manteve a sua relação com a CAIS e rea-

firmou o seu apoio ao projeto CAIS BUY@

WORK, um micro-negócio social que se 

traduz num serviço de compras de conve-

niência, prestado por um utente da CAIS, 

a colaboradores de empresas aderentes e 

no seu local de trabalho.  

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 2020 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. Estivemos 

presentes na sua Festa de Natal, que se 

realizou no dia 12 de dezembro com re-

curso a meios de comunicação à distân-

cia, momento em que o Salvador Mendes 

de Almeida e a sua equipa, partilharam as 

atividades desenvolvidas em 2020, para 

uma audiência de mais de 75 pessoas, 

entre amigos e mecenas da Associação. 
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Através dos nossos canais continuámos a 

promover a APP +Acesso Para Todos, uma 

ferramenta de comunicação que permite 

classificar os espaços públicos e priva-

dos quanto à sua acessibilidade. Ainda, 

porque a angariação de fundos é critica 

para as atividades da associação, a Fun-

dação sensibilizou os seus Sócios para 

atribuírem 0,5% do seu IRS à Associação 

Salvador e,  no Natal de 2020, adquirimos 

e distribuímos por todos os colaborado-

res da BP, uma peça de merchandising 

proposta pela associação, desta vez uma 

folha de recorte com motivos natalícios 

ao invés do tradicional barrete solidário.

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.  Em 2008 a BP 

Portugal estabeleceu um protocolo com 

esta instituição, o que significa que em 

2020 se comemoraram os 12 anos desta 

parceria.  Em 2020 não foi possível visitar 

o RAA devido aos diversos estados de 

exceção em curso, mas mantivemos o 

contacto e continuámos a promover as 

suas atividades.

A 3DMASK PORTUGAL foi um movimento 

criado por voluntários, com o objetivo 

de produzirem e distribuírem máscaras/

viseiras descartáveis a todas as equipas 

e profissionais de saúde, que combatiam 

a pandemia nos hospitais do SNS. Com 

recurso a “impressoras 3D”, este grupo 

de voluntários conseguiu doar mais de 35 

Mil equipamentos de proteção. O apoio 

da Fundação teve como principal objetivo 

eliminar os custos com o combustível ne-

cessário às suas deslocações, para além 

de contribuirmos para a assemblagem 

das viseiras com dois voluntários.

A ASSOCIAÇÃO DE FAMILIAS SOLI-

DÁRIAS DE OEIRAS é uma instituição 

particular de solidariedade social e o seu 

âmbito de ação é local. No âmbito do 

#GIVINGTUESDAY, um movimento que 

inspira toda a sociedade a apoiar exce-

cionalmente no dia 1 de dezembro uma 

organização social que lhe seja próxima, 

a Fundação BP associou-se ao projeto 

+Saber da AFSO e comprometeu-se a 

doar equipamentos para equipar a sala 

de estudo. Fizemo-lo em 2020 e vamos 

continuar a colaborar em 2021.
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Agradecimentos

A Fundação BP tem de 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 de destacar o interesse crescente de todos aque-

les que se envolvem e colaboram connosco, nomeada-

mente, colaboradores no ativo, ex-colaboradores da BP, 

parceiros e instituições, sem os quais todas as nossas 

atividades não faziam qualquer sentido. Uma palavra 

especial aos ex-Presidentes da BP que, mais uma vez, 

estiveram presentes no nosso encontro anual.

Relevante continua a ser a contribuição proactiva e 

profissional prestada pela CBRE | Global Workplace 

Solutions, na pessoa da Ana Coelho, bem como a do 

Paulo Silvestre, Segurança na BP, que mesmo numa 

situação de exceção, como a que vivemos em 2020, nos 

continuaram a apoiar em todas as atividades logísticas 

de que necessitámos.

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 cessaram funções. Não podemos deixar de agrade-

cer, com entusiasmo, a todos aqueles que se disponi-

bilizaram para integrar os novos Corpos Sociais para o 

mandato 2020-2022. 
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