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CEPSA REÚNE ESPECIALISTAS EM FÓRUM DE DEBATE SOBRE 

AMBIENTE, SEGURANÇA E QUALIDADE 

 

 
As VII Jornadas PASCAL do Grupo CEPSA – 

importante fórum de debate de ideias sobre Ambiente, 

Segurança e Qualidade – decorreu nos passados dias 2 

e 3 de Junho, na cidade do Porto, num encontro 

realizado pela primeira vez em Portugal e que reuniu 

alguns dos mais importantes especialistas nacionais e 

internacionais em matérias relacionadas com os temas 

em debate.  

 

Responsabilidade Ambiental, Inovação e Qualidade, Segurança, Gases de Efeito de Estufa e o 

papel do Sector Petrolífero no Mercado Europeu das Emissões foram os principais eixos 

abordados em torno dos quais se partilharam visões empresariais, cases studies e metodologias 

de actuação/avaliação. 

 

O conjunto de interlocutores que protagonizou o painel “Ambiente”, de onde se destacam  

Joaquim Poças Martins (Professor da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto), Sónia Guri (Hidrocarburos Metálicos – Barcelona), Rita Sousa (Doutoranda da FEUP – 

MIT), Joana Rocha e Regina Rodríguez (URS – United Research Services), que sublinharam a 

importância da prevenção e reparação de danos ambientais e da definição de critérios para o 

estabelecimento de garantias financeiras. 

 

Tendo como base o cenário Petrolífero, foi 

apresentado um estudo que originou os “Guias 

Metodológicos para Avaliação dos Riscos Ambientais 

no Sector Petrolífero Português”, da autoria da 

United Research Services (URS), com supervisão da 

Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas 

(APETRO) e validação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA). Estes Guias Metodológicos foram 

desenvolvidos a pensar nas actividades de Armazenagem, Distribuição e Comercialização de 

produtos petrolíferos, cujo objectivo e alcance servirá de referência à avaliação de riscos 

ambientais no sector Petrolífero. 
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Ainda no que concerne ao painel “Ambiente”, foi apresentada a estratégia de Gestão Ambiental da 

Cepsa Portuguesa. 

 

O painel “Segurança” contou com a presença de Maria do Carmo Palma (Agência Portuguesa do 

Ambiente), que abordou as principais alterações da revisão da Directiva Seveso II (Prevenção de 

acidentes graves) e de Francisco del Castillo (CEPSA PASCAL), que apresentou o trabalho que 

está a ser realizado pelo Grupo CEPSA para cumprimento dos requisitos dos Regulamentos 

Comunitários REACH (relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 

químicas) e CLP (relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas). 

 

No que toca à Inovação e Qualidade – intrinsecamente relacionados porquanto são 

indispensáveis no caminho para o desenvolvimento e sustentabilidade – os painéis foram 

protagonizados por Augusto Medina, presidente da Sociedade Portuguesa de Inovação, Daniel 

Bessa, Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e António Comprido, 

Secretário-Geral da APETRO. Foram abordados os contributos que a Gestão pela Qualidade, em 

parceria com a Inovação, aporta ao desenvolvimento das organizações, através da aplicação dos 

seus conceitos, sistemas e técnicas, para a promover e incentivar.  

 

“A competitividade das organizações depende cada vez mais da sua capacidade de Inovação 

quer no plano tecnológico quer no plano dos processos internos de decisão. Hoje em dia, as 

organizações, e em particular a CEPSA Portuguesa, adaptam-se às cada vez mais exigentes e 

dinámicas variáveis – económicas, ecológicas e sociais – para a prossecução dos nossos 

objectivos em linha com a satisfação das expectativas e necessidades dos nossos Clientes”, 

afirma Luís Sobral, Administrador-Delegado da CEPSA Portuguesa. 

  

Na abertura e encerramento oficial das VII 

Jornadas PASCAL CEPSA estiveram presentes 

Francisco Calderón, Presidente do Conselho de 

Administração da CEPSA, Luís Sobral, 

Administrador-Delegado da CEPSA Portuguesa, 

Pedro Miró, Director Geral Técnico do Grupo 

CEPSA (vide fotografia, da esquerda para a 

direita), e ainda Vladimiro Feliz, Vereador do 

Turismo, Inovação e Lazer da Câmara Municipal do Porto e Guilherme Pinto, Presidente da 

Câmara Municipal de Matosinhos, respectivamente. 
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A CEPSA está presente em Portugal há 48 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, tendo dado 
início também à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de abastecimento e 
armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos. 
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