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Repsol e Sporting Clube de Portugal assinam parceria com 
benefícios para sócios e clube 

 
● A Repsol Portuguesa e o Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD assinaram 

um acordo comercial com benefícios para os sócios do Clube e para o próprio 
Clube.  

● Os associados do Sporting CP, através da apresentação do novo cartão de 
sócio, passam a beneficiar de descontos (6cts./lt.) acumuláveis com outras 
promoções das estações de serviço e poderão ainda associar o cartão de 
sócio ao programa de fidelização Repsol Move obtendo, dessa forma, mais 
vantagens. 

 

● A Repsol torna-se, assim, a única grande marca com parcerias comerciais 
com os principais clubes do futebol português. 

 
A Repsol Portuguesa e a Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD assinaram um acordo 
comercial com benefícios para os associados do Clube e para o próprio Clube. A Repsol torna-
se, assim, a única grande marca com parcerias comerciais com os principais clubes do futebol 
português. 
 
Os associados do Sporting CP, através da apresentação do novo cartão de sócio passam assim 
a beneficiar de descontos (6cts./lt.) acumuláveis com outras promoções das estações de serviço 
e poderão ainda associar o cartão de sócio ao programa de fidelização Repsol Move obtendo, 
dessa forma, ainda mais vantagens. 
 
Para Armando Augusto Oliveira, Administrador Delegado da Repsol Portuguesa, “esta parceria 
significa juntar a emoção do futebol à razão de uma compra inteligente, para os sócios e para o 
Clube. Felicito todos os associados deste grande Clube e convido-os a visitarem as Estações 
de Serviço Repsol e a usarem o seu novo cartão de sócio do Sporting CP.” 
 
“Este acordo reforça a nossa aposta nos sócios do Sporting CP, dando-lhes benefícios 
frequentes através da utilização do seu cartão de sócio. A oferta da Repsol é simples e 
transparente e esses valores partilhados entre estas duas grandes marcas são muito 
importantes para nós”, adianta Frederico Varandas, Presidente do Sporting CP.   
 
As vantagens para o Sporting CP e para a Repsol traduzem-se em benefícios emocionais e 
racionais para ambas as marcas. Os associados passam a dispor de um programa simples e 
podem conseguir descontos suficientes para compensar o valor da quota mensal. Para ter 
acesso a estas condições, basta apresentar o novo cartão de sócio do Sporting CP. 



 

 

 
 
 

NOTA AO EDITOR 
 

A Repsol é uma multinacional presente em toda a cadeia de valor da energia. Emprega mais 
de 25.000 pessoas, os seus produtos são vendidos em mais de 90 países e chegam a 10 
milhões de clientes. Opera ativos de geração elétrica de baixas emissões e está a desenvolver 
projetos de energia renovável fotovoltaica e eólica marinha. A empresa é pioneira no 
desenvolvimento de iniciativas de mobilidade que contribuem para novas soluções de energia 
para o transporte. 

 
Produz mais de 700.000 barris equivalentes de petróleo por dia e dispõe de um dos sistemas 
de refinação mais eficientes da Europa. 

 
A Repsol fabrica e comercializa uma ampla variedade de produtos químicos, desde a 
petroquímica básica até à derivada. Além disso, a empresa conta com três grandes complexos 
petroquímicos na Europa, um dos quais em Portugal, onde se desenvolvem produtos 
diferenciados de grande valor acrescentado. 

 
Os produtos da Química da Repsol são destinados a objetos quotidianos que melhoram a 
qualidade de vida das pessoas, o seu bem-estar e segurança. 
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