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CEPSA INVESTE 2 MILHÕES DE EUROS EM NOVO POSTO DE 

ABASTECIMENTO EM SINTRA 
 

  
(Da esquerda para a direita) Fernando Seara, Presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, Luís Sobral, Administrador-
Delegado da CEPSA Portuguesa, e Luís Gata Gonçalves, 
Director de Rede da CEPSA Portuguesa 

Novo Posto CEPSA na Abrunheira, Sintra 

 
A CEPSA Portuguesa inaugurou um novo posto de abastecimento na Abrunheira, em Sintra, 

que representa um investimento de 2 Milhões de Euros na região. A cerimónia de inauguração 

deste que é o 272º posto da CEPSA em Portugal, contou com a presença do Administrador-

Delegado da CEPSA Portuguesa, Luís Sobral, e do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 

Fernando Seara. 

 

“Este novo posto de abastecimento é um marco importante na estratégia de crescimento da 

CEPSA Portuguesa”, referiu Luís Sobral, Administrador-Delegado da CEPSA Portuguesa, 

fazendo uma retrospectiva até 1989, altura em que a Companhia inaugurou o primeiro posto 

de abastecimento em Portugal, e sublinhando que “desde essa data cada nova instalação da 

CEPSA é uma prova de confiança no futuro e um testemunho da mais alta tecnologia e 

inovação em que apostamos”. 

 

Com um conceito inovador, esta nova instalação da CEPSA apresenta os mais elevados 

padrões de qualidade quer ao nível de serviço, quer a nível ambiental. Reflexo do slogan 

“Inovando para si” e em conformidade com as recomendações ambientais europeias, este 

novo estabelecimento é altamente eficiente 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, que permite diminuir a 

emissão para a atmosfera de compostos orgânicos voláteis. Outra novidade inovadora são os 
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WC’s ecológicos que funcionam com reduzida utilização de água, permitindo uma poupança 

de cerca de 1.000 litros de água por dia.  

 

O posto dispõe de quatro ilhas multi-produto, oferecendo, além dos combustíveis, serviço de 

Jet Wash AquaForce, uma loja Depaso e, ainda, uma cafetaria Depaso Café com fabrico 

próprio de pastelaria. 

 

Além de contribuir para facilitar o quotidiano das populações circundantes e todos os 

automobilistas que diariamente circulam na Abrunheira e no Concelho de Sintra, Luís Sobral, 

refere que este novo posto vai dar emprego a 7 pessoas, “um contributo modesto, mas válido 

para a empregabilidade na região” a juntar aos mais de 700 colaboradores CEPSA em todo o 

país. 

 

Agradado com o investimento da CEPSA no Concelho de Sintra, Fernando Seara, afirma que 

“uma marca também se faz assumindo actos de fé” referindo-se à contínua aposta da CEPSA 

na melhoria e diversificação de produtos e serviços, não obstante o actual contexto 

económico. 

 

Durante a cerimónia de inauguração, o posto foi, ainda, abençoado pelo Padre António 

Ramires e os Bombeiros de S. Pedro de Sintra fizeram um abastecimento simbólico de uma 

viatura de combate a incêndios. 
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