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CEPSA E TOTAL UNEM AS SUAS 
ACTIVIDADES EM PORTUGAL 

 A CEPSA e a TOTAL acordaram unir as suas actividades em Portugal, constituindo 
assim um dos principais actores do sector petrolífero neste mercado. 

 
 O Acordo contempla a aquisição por parte da CEPSA da rede de estações de serviço 

da TOTAL, bem como a comercialização pela CEPSA em Portugal dos lubrificantes e 
outros derivados do petróleo das marcas TOTAL e ELF. 

  
 Esta operação permite um reforço significativo da oferta comercial e das posições 

logísticas na Península Ibérica graças, principalmente, à integração das 141 estações 
de serviço da TOTAL em Portugal na rede de mais de 1.650 pontos de venda da 
CEPSA e a uma posição de destaque nos mercados de betumes e lubrificantes. 

 
A CEPSA acordou com a TOTAL a aquisição da sua rede de estações de serviço, bem como 
das suas actividades de comercialização de derivados do petróleo em Portugal. Essas 
actividades complementares, pela sua localização e posicionamento, darão origem a um dos 
principais actores do mercado português, com uma quota que atinge já os 11%. 
 
A nova rede de estações de serviço, que irá integrar as actuais redes da TOTAL (141) e da 
CEPSA (161), contará com 302 pontos de venda e irá operar sob a dupla marca 
CEPSA/TOTAL. 
 
Ainda no âmbito deste Acordo, a CEPSA em Portugal passará a comercializar, para além 
das suas próprias marcas de lubrificantes e outros derivados de petróleo, as marcas TOTAL 
e ELF desses mesmos produtos até agora comercializados pela TOTAL. 
 
O acréscimo de volume de negócios daí resultante permitirá incrementar as sinergias da 
integração já existente das actividades na Península Ibérica, com a consequente melhoria 
de rentabilidade indispensável para o futuro desenvolvimento dos negócios. Os resultados 
concretos traduzem-se numa redução dos custos de operação, na optimização dos 
aprovisionamentos e da logística, bem como numa gestão comercial mais equilibrada no 
que respeita a presença geográfica e canais de venda. 
 
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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