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Comunicado de Imprensa 
 

CEPSA INVESTE MIL MILHÕES DE EUROS NA 
AMPLIAÇÃO DA REFINARIA DE HUELVA 

 
 

Cerimónia de inauguração das novas instalações cont ou  
com a presença do Rei de Espanha, D. Juan Carlos 

 
 

O Grupo CEPSA  inaugurou ontem a ampliação 
da refinaria “La Rábida” em Palos de la Frontera 
(Huelva), destinada à Produção de Destilados 
Médios.  
 
Esta cerimónia foi presidida por Sua Majestade 
o Rei D. Juan Carlos, e contou com a presença 
de diversos dirigentes institucionais como o 
Presidente da Junta da Andaluzia, o Ministro do 
Trabalho espanhol, o representante do Governo 
na Andaluzia, Secretários de Estado de vários 
ministérios, conselheiros da Junta da Andaluzia, 

e ainda outras autoridades regionais, municipais e administradores de organismos e empresas 
relacionados com o sector energético.  
 
Durante a cerimónia de inauguração, o Presidente da CEPSA, Santiago Bergareche, salientou 
que: “O que levou a Empresa a tornar realidade este projecto foi a necessidade de aumentar a 
segurança do fornecimento de gasóleo rodoviário, um produto deficitário no mercado. Numa 
sociedade como a nossa, 80 % do consumo energético é de origem fóssil (deste consumo 
34 % refere-se ao petróleo, percentagem que, no melhor dos cenários, não deverá baixar dos 
30 %) uma instalação como esta representa uma aposta de futuro para a sociedade em geral e 
para a CEPSA em particular.”  
 
O Conselheiro Delegado da CEPSA, Dominique de Riberolles, afirmou também que: “As 
características do investimento revelam o papel fundamental que a nossa indústria 
desempenha no desenvolvimento e competitividade da economia europeia e na sua 
capacidade de preservação de empregos qualificados, tornando ainda patentes os seus 
esforços para reduzir o impacto ambiental das suas actividades, com vista à transição para um 
modelo energético mais eficiente, sustentável e independente.” 
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O projecto de Ampliação da Capacidade de Produção de Destilados Médios (ACPDM) na 
refinaria “La Rábida” foi o maior projecto de investimento da CEPSA em toda a sua história, à 
excepção da construção inicial das suas refinarias, e um dos mais importantes projectos de 
desenvolvimento levados a cabo em Espanha nos últimos anos.  
 
A este respeito, o Conselheiro Delegado da CEPSA recordou que, “Cerca de 10 empresas de 
engenharia, 200 fornecedores de equipamentos e mais de 320 empresas contratadas 
participaram no projecto, contribuindo directamente com 1 milhão de horas de trabalho de 
engenharia, cerca de 7 milhões de horas de montagem e supervisão na refinaria e com a 
colaboração de um número máximo de 3.500 trabalhadores nos meses de maior actividade. A 
implementação do projecto implicou a criação e organização, na CEPSA, de 166 postos de 
trabalho estáveis e altamente qualificados, além de conduzir a um aumento importante dos 
serviços externos e de promover a actividade económica nos arredores da refinaria”. 
 
Com um investimento na ordem dos mil milhões de euros e a complexidade que representa 
duplicar a refinaria existente e incorporar unidades de processamento inéditas no sistema de 
fabrico da CEPSA, o projecto ACPDM permite ao Grupo converter a refinaria numa plataforma 
de refinação de primeiro nível, melhorando a sua eficiência energética e o seu nível de 
competitividade global e maximizando a sua sinergia com as suas duas outras refinarias de 
“San Roque” e de “Tenerife”. 
 
Sobre a CEPSA   
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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