
                                                           

 
Para mais informações contacte: Lift Consulting | 214 666 500 

 
Rita Santiago | 91 865 51 25 | rita.santiago@lift.com.pt 

Ana Miguel | 93 484 74 94 | ana.miguel@lift.com.pt 
 

 

 

Na liderança da responsabilidade ambiental       

CIN apoia reciclagem e dá o exemplo 

 

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, leva mais longe o seu 

compromisso para com o meio ambiente e passa a utilizar nas suas lojas sacos que integram 

80% de plástico reciclado. A medida, que antecipa a legislação, está na vanguarda de uma 

política que promove a incorporação de matéria reciclada e que a CIN adopta enquanto empresa 

pioneira no sector. 

Esta indicação passa a figurar nos sacos de plástico utilizados nas lojas CIN, a par com mensagens 

de incentivo à reciclagem promovidas pela Sociedade Ponto Verde, como “Recicle Sempre” ou 

a indicação para colocação das embalagens de plástico no ecoponto amarelo. 

A CIN dá assim mais um passo para uma gestão eficiente e ambientalmente responsável dos 

restos de tintas e resíduos de embalagens, que há muito promove com a divulgação do guia de 

boas práticas da Associação Portuguesa de Tintas (APT) e das 4 regras da reciclagem e gestão de 

resíduos apoiadas pela CIN: 1) comprar bem; 2) reutilizar melhor; 3) reciclar; e 4) eliminar a 

embalagem e restos de tintas.  

Na vanguarda da inovação e das mais avançadas soluções tecnológicas, a CIN continua a dar 

prioridade à prevenção e controlo do impacto ambiental em todas as vertentes da sua 

actividade, apoiando o esforço desenvolvido pela Sociedade Ponto Verde, ou demonstrando aos 

seus utilizadores a possibilidade de reciclagem dos seus produtos. 

 

Sobre a CIN: Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN 

é líder de mercado na Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 

238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante europeu de tintas* e o 48º a nível 

mundial**. A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, 

Indústria e Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em 

mais de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, 
Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa 

Central, América Latina e África. 
 

Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 

 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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