
Comunicado de Imprensa 

 

VIAJE COM A CEPSA E GANHE UM PASSAPORTE AUTO-ESTRADA 

Promoção válida até 15 de Setembro nas áreas de serviço  

 

Neste Verão, viajar numa auto-estrada com uma área de serviço 

CEPSA é sinónimo de promoções especiais.   

Durante 48 dias, a CEPSA oferece um Passaporte composto por sete 

vales promocionais a todos aqueles que visitem, neste período, as 

suas 22 áreas de serviço nas auto-estradas nacionais ou os 2 postos 

de abastecimento no IP3.  

Este Passaporte Auto-Estrada oferece um vale-oferta para cada dia da semana: à segunda-feira garante um café 

gratuito, sem necessidade de consumo na loja ou outros serviços do posto de abastecimento, e de terça a sexta-feira a 

oferta de um produto na compra de outro (artigos seleccionados como pastilhas, rebuçados e bebidas).  

Ao fim-de-semana, é possível usufruir de 2€ de desconto em combustíveis da gama OPTIMA, por cada abastecimento 

igual ou superior a 35 litros.  

 

 

 

 

 

Até 15 de Setembro, não deixe de parar numa das áreas de serviço CEPSA, e levantar um dos 45.000 Passaportes 

disponíveis. Garanta uma viagem de Verão cheia de ofertas! 

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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