
 

 

 

200 TONELADAS DE ROUPA E CALÇADO 

RECOLHIDOS NOS POSTOS CEPSA 

 

 Contentor número 1.500 da Associação Humana foi instalado num posto CEPSA  

 Ação visa impulsionar projetos de cooperação com países de África e Portugal  

 

Desde o início da parceria, em 2012, entre a CEPSA e a Associação Humana já foram 

contabilizadas 200 toneladas de vestuário e calçado recolhidas nos Postos de Abastecimento 

da marca. A parceria com a Humana, organização que tem como objetivo a ajuda 

humanitária internacional, de âmbito caritativo e educacional, em países e comunidades em 

vias de desenvolvimento, data de julho do ano passado, pelo que têm sido em média 

depositadas 2 toneladas de roupa e calçado em cada um dos 102 contentores instalados nos 

postos CEPSA. 

 

“O sucesso desta iniciativa resulta, sem dúvida, do envolvimento da sociedade portuguesa e 

dos Clientes CEPSA que estão sensibilizados para esta causa. A somar às toneladas de roupa 

e calçado recolhidos, sublinhamos a feliz coincidência de ter sido recentemente instalado o 

contentor número 1.500 da Humana no nosso posto de abastecimento de Louro, em Vila 

Nova de Famalicão”, comentou Ricardo Hermenegildo, Diretor de Marketing e Comunicação 

da CEPSA Portuguesa.  

 

No âmbito da instalação do contentor da Associação Humana nº 1.500 no posto de Louro, a 

CEPSA foi premiada num evento inserido no Humana Day 2013, que ocorreu na semana 

passada, a 7 de novembro, no Auditório Mar da Palha do Oceanário de Lisboa, com o tema 

“Our Climate, Our Challenge”. 

 

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, na Guiné Bissau e em Moçambique. 

 

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. 

Lisboa, 14 de novembro de 2013 


