
 

Comunicado de Imprensa 

 

Nestas férias viaje até aos Açores, Madeira ou Porto Santo com a 
CEPSA  

 12 viagens e mais 250 prémios de 10.000 pontos-desconto vão ser sorteados durante os meses de 

Março e Abril 

 

Esta Páscoa, os Açores e a Madeira vão ficar mais próximos do continente, 

a CEPSA Portuguesa vai sortear 12 viagens às nossas ilhas de sonho, no 

âmbito de uma campanha promocional a decorrer até 30 de Abril. Durante 

este período, por cada abastecimento múltiplo de 20 litros, num posto 

aderente CEPSA e com um dos cartões Porque EU Volto, ganha uma 

participação automática no concurso, até ao máximo de 3 participações 

(abastecimentos de 100 litros para os portadores do cartão Trans Club). 

Além das 12 viagens, durante esta promoção, vão ser sorteados 250 

prémios de 10.000 pontos-desconto, exclusivo para sócios Porque EU 

Volto, sendo que quanto mais abastecer mais possibilidades tem de 

ganhar. 

Poder usufruir de promoções exclusivas como esta é apenas uma das 

vantagens dos cartões CEPSA, para além de premiar a fidelidade dos 

sócios ao seu posto de abastecimento habitual, ao englobar a vertente de 

cartão de crédito, garante aos consumidores descontos até 5% nos abastecimentos e vários descontos 

nas compras do dia-a-dia (supermercado, restaurantes, lojas, etc). 

Além dos materiais de comunicação presentes nos Postos de Abastecimento aderentes, esta campanha 

está a ser promovida em rádios nacionais e na Internet, em www.cepsa.pt e em 

www.porqueeuvolto.com. Nestes endereços podem ser consultados os postos aderentes e o 

regulamento da promoção. 

Se ainda não aderiu ao cartão CEPSA Porque EU Volto aproveite esta oportunidade e fique habilitado a 

ganhar uma viagem às nossas ilhas.  

Conheça os prémios: 

PORTO SANTO 

1º ao 4º Prémios, uma semana de férias para duas pessoas em regime de Tudo incluído no Aparthotel 

Pestana Porto Santo Beach Resort & Spa (ou similar. Viagem incluída). 

http://www.cepsa.pt/
http://www.porqueeuvolto.com/


 

AÇORES 

5º ao 8º Prémios, uma semana de férias para duas pessoas em regime de Meia Pensão no Hotel 

Avenida, em S. Miguel (ou similar. Viagem incluída) 

 

MADEIRA 

9º ao 12º Prémios, uma semana de férias para duas pessoas, em regime de Alojamento e Pequeno-

Almoço no Hotel Four Views Baía, no Funchal (ou similar. Viagem incluída). 

10.000 pontos-desconto* 

13º ao 262º Prémios, carregamentos de 10.000 pontos-desconto no cartão ganhador. 

*Exclusivo para portadores de cartões Porque EU Volto. 

 

Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há 48 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, tendo 

dado início também 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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