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O VERÃO NA CEPSA OFERECE-LHE DESCONTOS IMEDIATOS  
 

 17 postos de abastecimento da rede CEPSA, na região do Algarve, participam nesta 

campanha 

 

Se programa uma viagem até ao sul do país para estas férias, faça escala num dos 17 postos CEPSA da 

região do Algarve. A CEPSA está a promover uma campanha de descontos em diversos postos de 

abastecimento da sua rede, no Algarve. Para beneficiar 

desta campanha, basta dirigir-se a um dos postos 

aderentes e abastecer. Os descontos são imediatos e vão 

desde 7 a 10 cêntimos por litro, aplicáveis a qualquer 

abastecimento, em vários dias da semana. 

 

De sexta a domingo, os condutores que se dirigirem aos 

postos de abastecimento de Alporchinhos, Armação de 

Pêra, Faro e Quarteira têm descontos de 7 cêntimos por 

litro em todos os combustíveis, exceto gasóleo verde e 

GPL. 

 

Campanhas diárias  

Esta campanha abrange ainda descontos diários entre 7 e 9 cêntimos por litro nas gasolinas e gasóleos 

standard (Excluídos combustíveis da gama OPTIMA, gasóleo verde e GPL) nos postos de abastecimento 

de: 

Carvoeiro Loulé 
Ferreiras (Far/Lgs Olhão 
Ferreiras (Lgs/Far) Olhão II 
Lagoa Portimão 
Lagos – Marginal Porto Lagos 
Lagos (saída para Sagres) Silves 

 

No posto de abastecimento de Vila Real Stº António, os descontos realizam-se todos os dias e são de 10 

cêntimos por litro nas gasolinas e gasóleos standard (Excluídos combustíveis da gama OPTIMA, gasóleo 

verde e GPL). 

 
Sobre a CEPSA   

A CEPSA está presente em Portugal há 49 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 
infraestruturas logísticas a este mercado. Atualmente, 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 infraestruturas de abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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