
 
  

  
 

Comunicado de Imprensa 
 

 
1/1

 
CEPSA REPRESENTA EXXONMOBIL NOS LUBRIFICANTES DE MARINHA 

  

 

Distribuição exclusiva com sistema de armazenagem e expedição rápida em todo o litoral nacional 

 
 

A CEPSA Portuguesa é o novo revendedor de lubrificantes ExxonMobil 

para o sector da Marinha no mercado nacional, um negócio avaliado em 

1.800 toneladas anuais. Esta parceria entre marcas, já existente no 

mercado espanhol, foi iniciada em Novembro de 2008 e vai permitir a 

todos os clientes nacionais e internacionais o abastecimento de 

lubrificantes Mobil nos portos portugueses.   

 

Com a saída da ExxonMobil do mercado nacional, a CEPSA Portuguesa garante a distribuição dos seus 

produtos para Marinha. No mercado espanhol, a marca é o primeiro fornecedor de produtos lubrificantes para 

este sector, fabricando e comercializando em regime de exclusividade a marca Mobil.  

 

A disponibilização destes lubrificantes no territorio nacional será feita também em exclusivo através da logística 

da Direcção de Lubrificantes da CEPSA Portuguesa, que se responsabilizará pela distribuição dos produtos da 

gama ExxonMobil fabricados pela Lubrisur, garantindo-se assim a expedição com qualidade e rapidez em todo o 

litoral português. 

 

Como refere, Pedro Abecasis, Responsável pela Área de Lubrificantes da CEPSA Portuguesa, “Esta 

parceria vem consolidar e fortalecer as boas relações já existentes entre a CEPSA e a ExxonMobil. Ficamos 

muito satisfeitos por poder oferecer os seus produtos aos nossos clientes de Marinha e por representar uma 

gama de tão alta qualidade”.  
 

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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