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PRIO presta apoio aos bombeiros no combate aos incêndios 

• Empresa vai doar 7.500€ em combustível e bens de primeira necessidade 

 

A PRIO decidiu esta manhã prestar uma ajuda urgente às diversas corporações de bombeiros nos combates 

aos incêndios que têm estado ativos nas últimas horas em Portugal. Para dar corpo a esta iniciativa, a PRIO 

acionou os mecanismos necessários junto dos seus postos para fazer chegar às zonas com mais operacionais 

no terreno, cerca de 7500€ em combustível e bens alimentares, como água, barras de cereais e bolachas. 

A PRIO tem muitos colaboradores que vivem e trabalham nas zonas afetadas pelos incêndios. Diariamente 

ouvimos e compreendemos o drama de quem tem a sua vida, os seus familiares e os seus bens em risco. Por 

isso, a PRIO não pode ficar indiferente à luta que de quem está no terreno e esta ajuda servirá para demonstrar 

que estamos todos juntos na luta a uma causa que nos preocupa a todos” referiu Emanuel Proença, 

Administrador da PRIO. 

Esta ajuda solidária vem no seguimento do compromisso da PRIO em continuar a apoiar os Bombeiros 

Portugueses na sua missão sempre que tal situação se justifique. Recorde-se que já em junho deste ano, a 

PRIO doou mais de 11 mil litros de combustível aos bombeiros que estiveram a combater as várias frentes de 

incêndio em Pedrogão Grande, Castanheira de Cima e Góis.   

 

 

 

Para mais informações, contactar: 

WISDOM CONSULTING  
 
João Reis 
joao.reis@wisdom.com.pt  
918 655 229 

 

 
 
Raquel Cordeiro 
raquel.cordeiro@wisdom.com.pt  
916 610 702 

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 250 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 webapp web.prioenergy.com. 
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