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CEPSA STAR EUROTRAFIC:  
NOVO CARTÃO PARA PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE 

 
 
• Permite o pagamento numa rede de mais de 12.000 Postos de Abastecimento 
• Assistência na Estrada na Europa e em Marrocos 
• Facilita o pagamento nas redes de portagens europeias 
 
 

A CEPSA Portuguesa acaba de lançar o novo cartão CEPSA STAR EUROTRAFIC. Destinado a 

empresas de transporte e transportadores autónomos, este cartão permite o pagamento de 

combustível, lubrificantes e outros artigos nos postos de abastecimento da rede CEPSA e 

Eurotrafic, presentes em 18 países da Europa e Marrocos, e ainda o pagamento em redes de 

portagens europeias.  

 

Seguindo a inovação e facilidade de transacção 

dos cartões de fidelização e de crédito CEPSA, o 

CEPSA STAR EUROTRAFIC oferece uma gestão 

simples e clara de todas as transacções 

efectuadas em mais de 12.000 Postos de 

Abastecimento e nas portagens da zona europeia.  

 

Cada titular recebe uma facturação detalhada por país, um extracto do consumo por cartão e 

ainda um serviço opcional de recuperação de IVA e de outros impostos sobre o combustível. Ao 

tratar-se de um cartão personalizado, com limite por operação e código PIN, evita o uso indevido e 

proporciona segurança nas transacções realizadas na Europa. 

 

Paralelamente, o CEPSA STAR EUROTRAFIC oferece ainda aos profissionais do transporte um 

serviço de assistência técnica na estrada (24 horas, 365 dias) na Europa e em Marrocos, 

revelando-se uma ferramenta eficaz e segura para as viagens internacionais.  

  
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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