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CEPSA ESCOLHIDA PARA ABASTECER NOVO MODELO DA 

MERCEDES 
 
 

• Gama OPTIMA CEPSA privilegiada para evento de apresentação do novo CLS da 

Mercedes, em Lisboa; 

• Novo Posto da Marca em Chelas acolheu novas viaturas para evento de 

apresentação. 

 

Os combustíveis OPTIMA da CEPSA foram 

recentemente eleitos pela Mercedes-Benz para o evento 

de apresentação do novo modelo CLS, que decorreu 

numa acção privada em Lisboa, entre 24 e 27 de Janeiro. 

 

Organizada pela MotivaTours, empresa especializada em 

eventos, a acção de apresentação decorreu na capital 

portuguesa para um núcleo de convidados exclusivos, 

espelhando nos combustíveis CEPSA os padrões de 

qualidade, segurança e inovação também característicos 

da Mercedes. 

 

Acolhidos no novo Posto de Abastecimento CEPSA 

em Chelas, os elegantes modelos da Mercedes foram 

abastecidos com os combustíveis da Gama OPTIMA CEPSA, constituída por combustíveis de última 

geração preparados para motores de alta tecnologia, visando dar resposta às necessidades mais 

exigentes de combustível e a uma melhor protecção do motor. A Gama OPTIMA integra ainda uma 

série de aditivos que reduzem as emissões ambientais, graças a uma melhor combustão decorrente das 

propriedades detergentes destes combustíveis e do seu melhorador do índice de cetano. 

 

“Foi com enorme satisfação que participámos deste evento de apresentação dos novos modelos de 

uma das marcas de automóvel mais reputadas mundialmente. Valores como a Inovação, a Qualidade e 

a Segurança são representativos da Mercedes e estão perfeitamente alinhados com a CEPSA, pelo que 

esta acção traduz, sem dúvida, um reconhecimento especial em relação à confiança na nossa Marca e 

na alta qualidade dos nossos produtos”, afirma Cláudia Soares-Mendes, Directora de Comunicação 

de Marketing da CEPSA Portuguesa. 
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Localizado na Avenida Santo Condestável - Via Central Chelas, junto à RTP, o novo posto de 

abastecimento da CEPSA em Chelas, contempla além dos combustíveis, um novo e moderno conceito 

de lavagem, loja em edifício com 300m
2
 e ainda a loja Depaso com cafetaria integrada. 

 

Em Lisboa, a CEPSA conta com diversos postos de abastecimento, que integram a rede de 302 postos 

e áreas de serviço em todo o país. 

 
Sobre a CEPSA  
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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