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CEPSA REFORÇA SEGURANÇA EM CARTÕES DE PAGAMENTO 
 

Novas funcionalidades complementam cartões para os profissionais de transporte 

 

A CEPSA Portuguesa acaba de renovar a oferta ao nível dos cartões de pagamento para profissionais, com reforçados 

argumentos no CEPSA STAR e com o lançamento do novíssimo CEPSA STAR FROTAS, especificamente desenvolvido 

para empresas com frotas de veículos comerciais.  
 

Estes cartões de crédito electrónicos, permitem viajar sem dinheiro e efectuar comodamente compras de combustíveis, 

lubrificantes, artigos das lojas, pagamento de portagens, oficinas e muitos outros serviços nas mais de 1.700 estações de 

serviço da CEPSA na Península Ibérica, 302 delas em Portugal. 
 

Entre as novidades do CEPSA STAR e CEPSA STAR FROTAS destaca-se o elevado grau de segurança oferecido nas 

transacções, através do Código PIN, que restringe o acesso apenas ao utilizador; do sistema “bomba de abastecimento 

online”, que garante que não sejam facturados como combustíveis outro tipo de produtos identificando a bomba de 

abastecimento e imprimindo directamente no ticket os litros abastecidos; do sistema “produtos autorizados”, que 

selecciona os produtos e serviços autorizados pelo titular e impede a aquisição de artigos que não estejam contemplados; 

e da flexibilidade ao nível dos limites de crédito, que define o número de operações, valor máximo por operação ou 

crédito autorizados por dia, fixados pela empresa detentora do cartão.  

Os cartões de pagamento CEPSA garantem ainda a eficaz gestão de gastos, através de uma facturação pormenorizada, 

com tickets de abastecimento, facturas, extractos e relatórios de consumo altamente detalhados.   

 

Com todas estas funcionalidades, os profissionais de transporte podem aceder mais comodamente a produtos e serviços 

na rede CEPSA, tal como a diferentes vantagens em viagem, tanto em Portugal como em Espanha. Destacam-se o 

pagamento de portagens, VIA VERDE e VIA-T, o acesso às Salas TRANS CLUB, espaços exclusivos de descanso nas 

áreas de serviço CEPSA dos principais eixos rodoviários, gratuitos para os utilizadores destes cartões, e ainda os 

serviços de assistência técnica, disponível 24horas/365 dias por ano, numa ampla rede de concessionários oficiais e 

independentes de todas as marcas e especialidades.  
 

É possível solicitar a adesão aos cartões CEPSA STAR e CEPSA STAR FROTAS em todos os Postos de Abastecimento 

CEPSA que disponiblizam o serviço ou através do número 808 201 243.  

 
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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