
 

 

Comunicado de Imprensa 

 
CEPSA DISPONIBILIZA APLICAÇÃO GRATUITA PARA iPHONE  

 
 

Como reforço da sua aposta na esfera da Inovação, a CEPSA acaba de 

lançar uma aplicação específica para iPhone, iPad e iPod Touch, que 

permite aos utilizadores destes dispositivos Apple aceder a múltiplas 

funcionalidades, de forma rápida, prática e com uma interface intuitiva. 

 

Através desta aplicação, e graças a um sistema de geolocalização, é 

possível encontrar os postos de abastecimento em redor do local onde o 

utilizador se encontra. A aplicação permite, também, fazer pesquisas com 

critérios específicos, filtrando os Postos por horário 24H, Cafetaria e 

Restaurante, Lavagem, Loja ou qualquer outro serviço que necessite num determinado 

momento e local. 

 

A CEPSA coloca ainda à disposição, através desta aplicação, um sistema de Segurança que 

alerta o condutor para a presença de radares, de forma a garantir uma condução mais segura e 

ajustada aos limites de velocidade. Permite traçar percursos, como se de um GPS se tratasse, 

com a vantagem de exibir os Postos de Abastecimento que se situam no trajecto. Poderá 

também, ficar a conhecer as incidências do trânsito e das estradas e localizar facilmente o 

lugar onde estacionou o seu automóvel. Possibilita ainda pesquisar informação sobre diversos 

pontos de interesse como, por exemplo, cinemas, restaurantes, hotéis ou farmácias. Além 

destas funcionalidades, esta aplicação permite efectuar chamadas para as linhas de apoio da 

CEPSA. 

 

“Esta Inovação, pioneira no sector, integra a nova estratégia de actuação da CEPSA, que 

contempla o lançamento de inovações úteis a pensar nos nossos Clientes, sendo transversais 

a toda a nossa actividade. O novo claim que adoptámos - CEPSA, Inovando para si, traduz 

efectivamente este esforço constante em inovar na oferta de produtos e serviços, revelando-se 

mais um passo na consolidação da nossa liderança”, refere Cláudia Soares-Mendes, 

Directora de Comunicação de Marketing da CEPSA Port uguesa.  

 



Para instalar a App da CEPSA, basta fazer o download gratuito na App Store no endereço: 

http://itunes.apple.com/pt/app/cepsa-pt/id446766385?mt=8    

 

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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