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CEPSA REFORÇA PRESENÇA NA REGIÃO SUL 

  

 

Abertura de novo posto de abastecimento em Odemira 

 

 

A CEPSA Portuguesa acaba de reforçar a sua presença na região Sul do país, com a 

abertura de um novo posto de abastecimento em S. Teotónio, Odemira. Este espaço 

oferece os serviços exclusivos da marca e complementa os restantes 7 postos CEPSA 

situados no distrito de Beja, num total de 300 postos a nível nacional. 

 

Aberto das 07hs às 23hs, o posto de S. Teotónio (Zona Industrial da Bemposta) permite o 

abastecimento de combustíveis, gasóleo agrícola e produtos combustíveis da gama 

OPTIMA, a compra de lubrificantes e a lavagem de veículos por Jet Wash.  

 

Este novo posto CEPSA conta com uma loja e cafetaria onde os condutores podem 

descansar da viagem, usar a Internet, o Multibanco e utilizar os cartões de fidelização e 

crédito que a marca CEPSA disponibiliza (cartão Porque Eu Volto, cartão CEPSA Star, cartão Trans Club). 

 

 Como promoção de abertura, o posto reserva um brinde a todos os clientes que façam a adesão ao cartão 

Porque Eu Volto.  

 
 

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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