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CEPSA ADERE AO MOVIMENTO ECO 

 

Iniciativa tem como objetivo prevenir incêndios florestais e sensibilizar a opinião pública 
 

 

 
 A CEPSA celebrou acordo com este programa para potenciar a sustentabilidade do território 

florestal nacional, solidificando assim a sua política de Responsabilidade Social. 

 O protocolo vigora até 31 de dezembro de 2013, e implica a capitalização da força de 

comunicação da CEPSA e a consciencialização empresarial e civil para a importância da 

prevenção de fogos. 

 

 

A CEPSA assinou recentemente um acordo de apoio ao Movimento Eco – Empresas Contra os Fogos – 

iniciativa que tem como objetivo potenciar a prevenção dos incêndios florestais e sensibilizar a opinião pública 

para os comportamentos de risco, num apelo a uma mudança de atitude. 

 

“Sendo que todos os anos o território nacional é assolado por vagas de incêndios florestais com origem em causas 

humanas, a CEPSA não quis deixar de se associar a este movimento que pretende fazer chegar ao maior número de 

cidadãos mensagens que conduzam a uma mudança de atitude com comportamentos que impeçam ou limitem este 

flagelo nacional”, afirma Ricardo Hermenegildo, Diretor de Marketing e Comunicação da CEPSA 

Portuguesa. 

 

Porque a floresta é um importante recurso natural nacional, ocupando 35% do território português e gerando 

cerca de 2.1% do PIB (é responsável por 10% das exportações nacionais), a CEPSA propõe-se sensibilizar e os 

seus clientes e os portugueses em geral, permitindo ao Movimento ECO alavancar as suas próprias campanhas, 

através dos cerca de 280 Postos de Abastecimento, divulgando folhetos associados e disponibilizando os mais 

diversos suportes de comunicação em loja e no exterior. 

 

O Movimento ECO é um movimento da sociedade civil nacional, que conta com o envolvimento de várias 

empresas a operar em Portugal. Conta com o apoio do Ministério da Administração Interna e do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

 

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 e 

empresarial na prevenção dos incêndios florestais e sensibilizar a opinião pública para os comportamentos de 

risco. 

 

Para mais informações sobre este movimento consulte: www.movimentoeco.com 

 

Lisboa, 27 de junho de 2013 

http://www.movimentoeco.com/

