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Comunicado de Imprensa 

 
CEPSA PROMOVE RECOLHA DE ROUPA EM PARCERIA COM 

ASSOCIAÇÃO HUMANA 
 
 

 15 postos de abastecimento da rede CEPSA, na Grande Lisboa e região 

Centro, integram esta ação; 

 

 Parceria visa promover a importância social da recolha de roupa. 

 

 

A CEPSA promove a recolha de vestuário e calçado usados para a causa especial que abraça 

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. 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 em situações 

específicas, mas também em África, Ásia e América Central, onde está presente, através da 

venda do vestuário angariado a preços simbólicos.  

 

O acordo de parceria decorre até 2014 e 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.  

 

A iniciativa decorrerá por agora em 15 postos de abastecimento da CEPSA*, na Grande 

Lisboa, já com contentores disponíveis, e Região Centro, onde serão brevemente colocados 

contentores para a recolha de roupa doada pela população. Lisboa, Cascais, Sintra, Santarém, 

Coimbra ou Tomar são algumas das zonas-objeto desta campanha de sensibilização e de 

recolha de vestuário a favor da Associação Humana.  

 

* Posto de Abastecimento CEPSA:   

 

      Contentores já disponíveis em:           Contentores brevemente em: 

 Alcoitão II 

 Chelas 

 Dramático Cascais 

 Foros de Amora 

 Galiza - Cascais 

 Lisboa – Benfica 

 Lisboa - Estádio Universitário 

 Manique – Cascais 

 Mem Martins 

 

 Almeirim  

 Coimbra II  

 Condeixa a Nova II (S/N) 

 Mira D’Aire  

 Tomar  

 Pousos - Leiria 
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A CEPSA entende a Responsabilidade Social como um compromisso contínuo na sua atuação, 

conciliando o desenvolvimento do seu negócio com as comunidades onde está inserida.  

 

Para mais informações sobre o processo de recolha de roupa da Associação Humana, consulte 

o folheto em anexo e o site: www.humana-portugal.org. 

 

 
*MORADA DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO: 

 
Contentores já disponíveis em: 

 Alcoitão II - EN 6-8 KM 4, Nº 2879 - Alcoitão 

 Chelas - Av. do Stº Condestável – Bairro dos Lóios - Lisboa 

 Dramático Cascais - EN 9 Lugar da Abuxarda – Pai do Vento – Cascais 

 Foros de Amora – Estrada de Foros de Amora - Seixal 

 Galiza – Cascais – Rua do Campo Santo - Galiza - São João do Estoril 

 Lisboa – Benfica – Estrada de Benfica, 396 A-B – Lisboa 

 Lisboa - Estádio Universitário – Cruzamento da Av. Egas Moniz/Av. dos Combatentes (Lg. 

das Fonsecas) – Lisboa 

 Manique – Cascais – EN 247,5 – Manique – Cascais 

 Mem Martins – Estrada de Mem Martins - Mem Martins 

 

Contentores brevemente em: 

 Almeirim – Rua de Coruche - Almeirim 

 Coimbra II – Praceta Carlos A. Mota Pinto – Coimbra 

 Condeixa a Nova II (S/N) - E.N. 1 / IC2 KM 185,6 - Travaz - Condeixa a Nova 

 Mira D’Aire – Rua General Humberto Delgado, E.N. 243 - Mira D’Aire 

 Tomar - Av. D. Nuno Álvares Pereira, 50-60, S. Lourenço  - Tomar 

 Pousos – Leiria – Rua Carolina Ferreira Ribeiro – Leiria 

 

 

 
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 de infraestruturas de 
abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 

 

 
Lisboa, 16 de julho de 2012  
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