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 CEPSA ABRE ÁREA DE SERVIÇO DUPLA NO MONTIJO  

NO VALOR DE 4 MILHÕES DE EUROS 
 
 

A CEPSA Portuguesa acaba de abrir duas novas 

áreas de serviço no Montijo, que representam um 

investimento de 4 Milhões de euros no distrito de 

Setúbal. Construídas de raiz e somando um total de 

37.150m
2
, as duas novas infra-estruturas ficam 

situadas a nascente e a poente da IC32, que liga a A2 

à A12. 

 

 

Com um conceito inovador, estas novas instalações da CEPSA apresentam os mais elevados 

padrões de qualidade quer ao nível de serviço, quer a nível ambiental. Cada uma dispõe de três 

ilhas multi-produto, oferecendo, além dos combustíveis, serviço de Cafetaria e Restauração “COMO EM 

CASA”, em parceria com o “Cantinho da Serra da Estrela”, e Loja DEPASO. 

 

Reflexo do slogan “Inovando para si” e em conformidade com as recomendações ambientais europeias, 

estes novos estabelecimentos são altamente eficientes em termos energéticos, pela aplicação de LEDs 

para uma iluminação de baixo consumo ou até pela utilização de mecanismos de recuperação de 

vapores de combustível, durante o abastecimento dos veículos, o que permite diminuir a emissão para a 

atmosfera de compostos orgânicos voláteis. Outra novidade inovadora são os WC’s ecológicos que 

funcionam com reduzida utilização de água, permitindo uma poupança de cerca de 12.000 litros de 

água por ano, ou os espaços verdes que foram projectados para a redução dos consumos de água, 

com sistema de rega “gota-a-gota”, e a existência de uma ETAR com sistema de tratamento e 

reaproveitamento de água para rega. 

 

Durante o primeiro mês de abertura ao público, mais especificamente até 30 de Abril de 2012, neste 

novo posto de abastecimento está activa uma campanha promocional que premeia os Utilizadores 

do Cartão Porque EU Volto com a duplicação de pontos, a cada abastecimento efectuado. 
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