
 
  

 
 
 

Comunicado de Imprensa 

 
 

 1/1 

 

CEPSA ASSOCIA-SE À EARTH WATER 

 

 

A CEPSA Portuguesa associou-se ao projecto Earth 
Water, uma água 100% nacional que está à venda em 
alguns postos de abastecimento espalhados pelo País. O 
lucro destas garrafas reverte integralmente para a 
distribuição de refeições escolares através do World 
Food Programme. 

 
A Earth Water é a primeira água solidária comercializada 
em Portugal e com a chancela das Nações Unidas. Foi 
lançada no final de 2008 e desde o primeiro momento 
apoiou os projetos do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados, entre os quais o tratamento e 
distribuição de água potável em países africanos. A partir 
de 2010 a Earth Whater associou-se à maior organização 
humanitária do mundo, o World Food Programme 
(Programa Alimentar Mundial). 

 
A venda destas garrafas possibilita que as Nações Unidas forneçam refeições escolares 
em 73 países com carências inegáveis. Desde 2010, o consumo de água Earth Water 
permitiu à organização distribuir cerca de 750 mil refeições escolares. 
 
Esta agua está disponível no formato de 1,5 litro nas lojas da Área de Serviço: 
- Lançada (Moita/Montijo e Montijo/Moita),  
- em Cascais na Avenida de Sintra,  
- no Porto junto do Hospital de São João, na Maia,  
- em Coimbra Solum junto ao Estádio  
- e em Faro junto da rotunda de acesso ao aeroporto 
 
 
A Earth Water Portugal conta com o apoio e a colaboração solidária de várias empresas e 
tem como embaixadores desta causa o estilista José António Tenente e a manequim/actriz 
Sandra Cóias. 

 
A CEPSA está presente em Portugal há 49 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 infraestruturas logísticas a este mercado. 
Atualmente, a CEPSA comercializa em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo 
liquefeito (butano e propano), betumes, tendo dado início também à distribuição de combustíveis para 
marinha e aviação. Dispõe de infraestruturas de abastecimento e armazenamento que incluem a instalação 
de Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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