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Relatório Anual e Contas 2008 

A CEPSA obtém a Autorização Ambiental Integrada  
em todas as suas refinarias e unidades petroquímicas 

espanholas  
 

• O índice de frequência de acidentes sofridos por empregados próprios e por 
contratados foi reduzido em 5% e supera de forma significativa o objectivo 
traçado pela Empresa. 

 
• A refinaria "La Rábida" obtém o selo Excelência Europeia 500+: é a única 

empresa do sector da refinação espanhol a obter esta certificação de qualidade  
 

• A refinaria "Tenerife" obteve a Autorização Ambiental Integrada em 2008 
 

• A Empresa reforça o seu investimento no ambiente e destina mais de 100 
milhões de euros para projectos de melhoria  

 
A CEPSA conseguiu cumprir o Plano Nacional de Atribuição de Direitos de Emissão e 
obter a Autorização Ambiental Integrada (AAI) em todas as suas refinarias e unidades 
petroquímicas espanholas. Estes dados constam do relatório sobre Responsabilidade 
Corporativa 2008 , que acaba de ser publicado pela Empresa, no qual são explicados os 
objectivos alcançados no exercício transacto, bem como os desafios para 2009, a geração 
de valor e a gestão ambiental realizada. 
 
A refinaria “Tenerife ” obteve a AAI em 2008. Nas instalações que dispõem desta 
certificação são atribuídos valores-limite mais restritivos e, desde a data de concessão, 
são aplicadas determinadas medidas, entre as quais se destacam: a implementação de 
programas de detecção e de reparação de fugas de COV’s (compostos orgânicos voláteis) 
a ampliação da Unidade de Tratamento de Águas, a ampliação da Rede de Vigilância e 
Controlo da Qualidade do Ar mediante a instalação de novos compartimentos de emissões, 
o aumento da eficiência de recuperação, nas fábricas, de enxofre e o estudo para o 
aumento da recuperação de gases de queima. 
 
Em matéria de segurança , o índice de frequência de acidentes sofridos por empregados 
próprios e por contratados foi reduzido em 5%, superando de forma significativa o 
objectivo traçado pela Empresa. A refinaria "La Rábida", a unidade da CEPSA Química em 
Puente Mayorga e a refinaria "Tenerife" conseguiram alcançar o objectivo de Zero 
Acidentes conducentes a baixas entre o pessoal próprio.  
 
O envolvimento da CEPSA na saúde e na segurança dos seus profissionais foi 
corroborado por acções como a campanha "Visibilidade da Liderança em Segurança" , 
lançada em colaboração com a empresa DuPont, com o objectivo de aumentar a 
consciencialização para estas matérias através de sessões de formação. Esta iniciativa foi 
realizada na refinaria “Gibraltar-San Roque” e, posteriormente, nas fábricas de asfaltos da 
PROAS e na refinaria "La Rábida". 
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A nível do ambiente e da eficiência energética , a Empresa investiu mais de 100 milhões 
de euros em projectos de melhoria e intervenções ambientais. Na área da refinação, os 
principais investimentos ambientais foram direccionados para a redução das emissões 
atmosféricas e para a obtenção de progressos na recuperação de gases ácidos. Na área 
da Petroquímica, o esforço de investimento centrou-se em medidas de poupança 
energética e na substituição por combustíveis menos poluentes, como o gás natural. 
 
Em 2008 a CEPSA cumpriu mais uma vez o Plano Nacional de Atribuição de Direitos de 
Emissão, graças a um investimento superior a 25 milhões de euros em projectos de 
melhoria da eficiência energética, um elemento crucial para a minimização dos GEE 
(Gases com Efeito de Estufa). Em consequência, a Empresa conseguiu manter a emissão 
de GEE em níveis semelhantes aos dos dois últimos anos, apesar do aumento 
significativo da produção e actividade nas áreas de Exploração e Produção e de 
Refinação.  
 
A refinaria "La Rábida"  obteve em 2008 o selo Excelência Europeia 500+  em 
reconhecimento pelo seu sistema de gestão, convertendo-se na primeira e única 
empresa do sector  em Espanha a obter este Certificado de Qualidade concedido pela 
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. Esta certificação afere 
determinados aspectos da Empresa, tais como: a satisfação geral com a liderança, a 
política e a estratégia, bem como os progressos alcançados em todos os âmbitos através 
da inovação e da aprendizagem. 
 
No exercício transacto foi igualmente elaborada a Norma de Protecção da 
Biodiversidade , o que permitirá definir a política e os critérios de actuação da Empresa 
em matéria de protecção e conservação da biodiversidade nas fábricas da CEPSA, para 
além de facilitar também a estruturação das múltiplas acções de protecção da natureza 
que se realizam no Grupo.  
 
Por fim, face a 2007, a Empresa reforçou em 28% o seu investimento em acções de apoio 
às comunidades onde opera . 70% destes investimentos foram destinados às áreas 
social e cultural.  
 
 
Todas as informações encontram-se disponíveis na página Web da CEPSA, em: 
www.cepsa.pt 
 
 

    Lisboa, 7 de Agosto de 2009 
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