
 

Lisboa, 29 de outubro de 2018 

 

Cepsa apresenta StarRessa Sat: o novo dispositivo 

profissional para pagamento de portagens  

 

• StarRessa Sat é válido em Portugal e seis países da União Europeia: 

Espanha, França, Bélgica, Itália, Áustria e Polónia 

 

• O novo dispositivo da Cepsa destina-se a clientes do setor de transporte 

profissional e integra várias soluções numa única plataforma digital de 

meios de pagamento 

 

• De acordo com o relatório Cepsa Energy Outlook 2030, a atividade de 

transporte rodoviário de mercadorias aumentará 30% nos próximos 10 

anos 

 

• A Cepsa marcou presença no 18º Congresso da ANTRAM e aproveitou 

para promover a sua mais recente novidade de pagamento de 

portagens por satélite 

 

A Cepsa apresentou, no âmbito 

do Congresso da ANTRAM, o 

seu novo sistema de 

pagamento de portagens por 

satélite: StarRessa Sat. Trata-

se de um dispositivo que 

permite integrar pagamentos e 

procedimentos administrativos 

realizados por transportadores 

profissionais durante as suas 

viagens internacionais. O novo 

dispositivo eletrônico de 

cobrança de portagens é a 

recente novidade do portfólio StarRessa, a mais ampla proposta de serviços integrados 

para o setor do transporte rodoviário. 

StarRessa Sat é uma solução de pagamento válida em Portugal, Espanha, França, 

Bélgica, Itália, Áustria e na fração da autoestrada A4 Cracóvia-Katowice na Polónia. Entre 

os serviços que integram o equipamento, destaca-se a possibilidade de obter uma única 

fatura fiscal mensal com os consumos de cada país e a possibilidade de financiamento 

da taxa de IVA internacional (Faturação Líquida), evitando a espera do seu reembolso. 



 

Além disso, o StarRessa Sat também pode ser usado como meio de pagamento em 

parques de estacionamento e áreas de descanso vigiadas na Europa. 

Javier López-Aranguren, diretor comercial da StarRessa destaca: "este lançamento é 

outro exemplo do grande compromisso da Cepsa para com o setor profissional e da 

nossa vocação internacional ". 

A StarRessa Sat é a mais recente tecnologia a ser incorporada na plataforma de meios 

de pagamento StarRessa, que oferece diferentes funcionalidades num ambiente digital 

(contratação, faturação eletrónica, área reservada na web, dispositivo móvel) e é 

altamente segura, pois inclui vários mecanismos de segurança, controle de operações e 

alertas imediatos sobre situações irregulares. 

 

18º Congresso da ANTRAM 

A Cepsa marcou presença no 18º Congresso da ANTRAM – o maior evento nacional 

dedicado ao transporte profissional de mercadorias, que decorreu entre 26 e 27 de 

outubro no Altice Forum de Braga. No âmbito do Congresso, foi apresentado o novo 

dispositivo profissional de portagens: StarRessa Sat.  

 

Cepsa Energy Outlook 2030 

A Cepsa está ciente da importância do setor do transporte profissional como a espinha dorsal da economia. 

De acordo com o relatório Cepsa Energy Outlook 2030, em que a empresa analisa as tendências e os 

modelos socioeconômicos do mundo para explicar como será o mapa energético no futuro, reflexo que, no 

futuro, o transporte vai liderar a demanda energética global e, especificamente, a atividade de transporte 

rodoviário de mercadorias crescerá em 30% (tn / km). Segundo este relatório, na próxima década, o 

transporte representará 60% do consumo mundial de petróleo e, em concreto, em caminhões e autocarros, 

aumentará mais de 6%. 

Mais informação: www.starressa.com 

A Cepsa é uma Companhia Energética Global, que opera de modo integrado em todas fases da cadeia de 

valor dos hidrocarbonetos, para além de fabricar produtos a partir de matérias-primas de origem vegetal e 

de estar presente no setor das energias renováveis. A Mubdala Investment Company, um dos maiores 

fundos soberanos do mundo é o seu único acionista.  

 

Tem mais de 85 anos de experiência e uma equipa de cerca de 10.000 profissionais com grande excelência 

técnica e capacidade de adaptação. Está presente em todos os cinco continentes através das suas áreas de 

negócio de Exploração e Produção, Refinação, Petroquímica, Marketing, Gás e Eletricidade e Trading.  

 

 

Para mais informações, contactar:  

Comunicação Cepsa  

comunicacao@cepsa.com  

 

http://www.starressa.com/
mailto:comunicacao@cepsa.com

