
 

 SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um 
terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente 
para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 230 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela 
PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa).  

Para saber mais, consulte o site www.prioenergy.com e a nova app web.prioenergy.com. 

 

Aveiro, 29 de novembro de 2016 

30 de Novembro | 21h30 | Salão Preto e Prata – Casino do Estoril 

PRIO apoia 2ª Gala Solidária do IPO Lisboa 

 PRIO associou-se a esta causa solidária através da doação de 3 mil euros  

 Enquanto empresa 100% portuguesa, a estratégia de responsabilidade social assume-se como 

um dos pilares estruturantes da PRIO  

 Os lucros arrecadados na Gala Solidária revertem, na sua totalidade, para o IPO Lisboa 

Com data marcada para o próximo dia 30 de novembro, às 21h30, a 

PRIO associou-se à 2ª Gala Solidária do IPO Lisboa. Um espetáculo 

único, com grandes nomes da música portuguesa e que promete 

esgotar o Salão Preto e Prata, do Casino do Estoril. 

Através da doação de 3 mil euros, a PRIO contribui assim para o IPO 

de Lisboa que diariamente presta cuidados a centenas de doentes 

oncológicos vindos do mundo inteiro. 

“Enquanto empresa 100% portuguesa, a PRIO assume a 

responsabilidade social como um dos pilares fundamentais da nossa 

estratégia de atuação. O trabalho que o IPO e os seus profissionais 

desempenham diariamente, não apenas com os doentes oncológicos, 

mas também com as suas famílias, é incalculável, merecendo todo o 
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nosso apoio e contributo”, explica Pedro Morais Leitão, CEO da PRIO. 

Com apresentação do humorista Eduardo Madeira e participação especial de Manuel Marques, a Gala conta 

com as atuações de Herman José, Aurea, José Cid, Lúcia Moniz, Ricardo Carriço, FF, João Só, Mia Rose e 

Daniel Galvão, os lucros obtidos nesta noite revertem, na sua totalidade, para o IPO Lisboa. 

Cláudia Vieira e Daniel Oliveira são os embaixadores desta edição, depois de Nicolau Breyner ter sido o 

grande embaixador da 1ª Gala Solidária do IPO Lisboa e que, este ano, será homenageado pelo seu 

contributo e carreira ímpar. 
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