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Comunicado de Imprensa 

 
MAIS DE 22 MIL QUILOS DE ROUPA E CALÇADO RECOLHIDOS 

NOS POSTOS CEPSA 
 
 

 CEPSA promove recolha de roupa em parceria com Associação Humana 

 Ação visa impulsionar projetos de cooperação com países de África, Ásia, 

América Central e Portugal  

 

Desde Julho de 2012 até ao dia de hoje já foram contabilizados mais de 22 mil quilos de 

roupa e calçado, recolhidos em 15 postos CEPSA, na Grande Lisboa e Região 

Centro. Esta iniciativa prende-se com a parceria encetada com a Associação Humana, 

uma organização que tem como objetivo a ajuda humanitária internacional, de âmbito 

caritativo e educacional, em países e comunidades em vias de desenvolvimento. 

 

Lisboa, Cascais, Sintra, Santarém, Coimbra e Tomar foram algumas das zonas objeto 

desta campanha de sensibilização e de recolha de vestuário e calçado a favor da 

Associação Humana.  

 

O sucesso desta iniciativa resulta do envolvimento da sociedade portuguesa e dos Clientes 

CEPSA nesta causa em particular. Dado o sucesso desta campanha, o acordo de parceria 

com a Associação Humana irá decorrer até ao final de 2014, sendo alargada a mais 56 

postos de abastecimento. 

 

Sublinhando a importância social da recolha de roupa e entre os inúmeros projetos em que 

está envolvida, a Associação Humana realiza reciclagem têxtil, gerindo a roupa usada com 

o duplo objetivo de proteger o meio ambiente e impulsionar projetos de cooperação, não só 

a nível nacional, mas também em África, Ásia e América Central. 

 

Esta parceria surge no âmbito da política de Responsabilidade Corporativa da CEPSA que, 

desta forma, visa impulsionar uma consciência sustentável, ao mesmo tempo que pretende 

promover a importância social da recolha de roupa e da sua reutilização.  

 

 
Sobre a Associação Humana 

É uma organização que tem como objetivo a ajuda humanitária internacional, de âmbito caritativo e 
educacional, em países e comunidades em vias de desenvolvimento.  
http://www.humana-portugal.org 

 
Sobre a CEPSA   

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 

http://www.humana-portugal.org/
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de infraestruturas de abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada 
perto do Porto. 
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