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Comunicado de Imprensa 

 
ABASTEÇA NA CEPSA E GANHE VALES DE DESCONTO EM 

COMPRAS NA LOJA BRICOR 
 

 

 CEPSA e BriCor promovem parceria vice-versa, na região Norte 

 

 

Entre 27 de julho a 30 de setembro pode usufruir de todas as vantagens 

da nova parceria CEPSA e BriCor para dar um novo brilho à sua casa, ao 

mesmo tempo que beneficia de descontos em combustível. 

 

Ao abastecer nos postos aderentes CEPSA* recebe um vale de desconto 

BriCor de 6€ por cada abastecimento mínimo de 20€, até ao máximo de 

dois vales por abastecimento (para abastecimentos iguais ou superiores a 

40€). O vale de desconto é válido para descontar em compras superiores 

a 50€ (um vale por compra) na BriCor de Vila do Conde (Parque 

Comercial Nassica), para todas as compras exceto em Obras & 

Remodelações e em serviços como Quiosque dos Sabores, Petlândia, 

Chaviarte e Workmachine.  

 

Por outro lado, ao realizar compras no valor mínimo de 30€ na BriCor, 

recebe um vale de desconto CEPSA de 6 Cêntimos/litro, até ao máximo 

de dois vales por compra (para compras superiores a 60€) na loja BriCor.  

 

Esta campanha insere-se nas comemorações do 1º aniversário da loja 

BriCor que se junta assim à CEPSA para festejar esta ocasião. 

 

 

*Postos Aderentes: 

 A28 – Viana do Castelo 

 Maia – Zona Industrial (Via Engº Belmiro Azevedo) 

 Vila do Conde (EN 13, Árvore) 

 Vilar do Pinheiro (EN 13, Largo Igreja, Vilar Pinheiro) 
 

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, 27 de julho de 2012  
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