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CEPSA E AMI UNIDAS PELO AMBIENTE 

 
A CEPSA Portuguesa e a AMI – Assistência Médica Internacional 

estabeleceram recentemente um acordo, que visa reverter o valor da 

reciclagem de consumíveis e equipamentos electrónicos, para as 

acções humanitárias da AMI.  

 

De acordo com esta parceria, a CEPSA disponibiliza em todos os 

postos geridos pela Propel, empresa responsável pela exploração de 

parte da rede da marca, espaços privilegiados de recolha de 

consumíveis, como tinteiros e tonners usados, e ainda telemóveis 

avariados ou em desuso.  

 

Através desta acção, os clientes dos postos CEPSA podem agora 

ajudar a reciclar os seus consumíveis e telemóveis usados das 

seguintes formas: depositando-os em caixas ou entregando-os em 

saquetas fechadas identificadas e disponíveis para o efeito em diversos postos CEPSA, de Norte a Sul do País.  

 

Esta campanha integra ainda uma acção interna, que prevê a recolha dos mesmos materiais nos escritórios da 

empresa, em Lisboa e Matosinhos.  

 

Todo o valor decorrente da reciclagem destes materiais, realizada pela empresa especializada Recidan, reverte 

directamente para as diversas acções nacionais e internacionais da AMI.  

 

Como refere Cláudia Soares Mendes, Directora de Comunicação de Marketing da CEPSA Portuguesa, 

“Este protocolo expressa a nossa forte preocupação com questões ambientais, procurando minimizar o impacto 

deste tipo de resíduos no Ambiente e reforçando a consciencialiação dos cidadãos para esta problemática.”  

 
A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 
via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica das 
instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa em Portugal 
combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes e, mais recentemente, deu 
início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de abastecimento e armazenamento 
que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto.  
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