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GANHE UM ANO DE COMBUSTÍVEL GRÁTIS NA CEPSA 

Basta ter o cartão de fidelização “Porque Eu Volto” para usufruir desta oferta 

 

A CEPSA acaba de lançar um repto especial aos 

detentores do cartão de fidelização “Porque Eu 

Volto”, oferecendo-lhes a possibilidade de poderem 

abastecer os depósitos dos seus automóveis 

gratuitamente durante um ano. 

A Campanha “Um ano de combustível grátis” 

decorre até 20 de Setembro e vai definir 

semanalmente, por sorteio, três vencedores, que vão 

poder usufruir de um ano de combustível gratuito na 

rede de postos de abastecimento da marca.  

Para ser um dos contemplados, basta que tenha 

abastecido um mínimo de 20 litros nos postos da 

CEPSA em Portugal e que, no acto de pagamento, 

tenha apresentado o cartão “Porque Eu Volto”. 

Esta iniciativa integra um conjunto de “Campanhas 

de Verão” da marca, que contemplam o uso do cartão de fidelização “Porque Eu Volto”, o primeiro 

programa para condutores particulares que premeia a fidelidade dos sócios ao seu posto de 

abastecimento habitual, com descontos em combustível e ofertas. Além dos materiais de comunicação 

presentes nos postos de abastecimento aderentes, estas campanhas estão a ser promovidas em 

rádios nacionais e na Internet, em www.porqueeuvolto.com; www.cepsa.pt e nos sites das próprias 

rádios. 

Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 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 infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA 

comercializa em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), 

betumes e, mais recentemente, deu início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-

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