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A Cepsa efetuará em 2016 investimentos 

num valor de mais de 50 milhões de euros 

nas suas instalações químicas andaluzas 

 
• As instalações da Cepsa na Andaluzia, são uma referência na área 

petroquímica a nível mundial 

• A Cepsa expõe nestes dias a sua atividade na EuCheMs, reconhecido 

encontro internacional da indústria química em Sevilha  

• Também apresenta na EuCheMs quatro papers coordenados pelo seu 

Centro de Investigação e universidades espanholas 

 

A Cepsa investirá em 2016 mais de 50 milhões de euros nas suas instalações químicas 

andaluzas (30,1 milhões nas instalações situadas em San Roque - Cádis - e 20 nas 

instalações de Palos de la Frontera - Huelva) para executar importantes projetos 

destinados ao aumento da capacidade de produção e melhoria da eficiência e 

segurança destes centros, que somam uma capacidade de fabrico de 2,3 milhões de 

toneladas por ano desempenhando um papel essencial na liderança da Empresa na 

Andaluzia. 

As instalações petroquímicas da Cepsa na Andaluzia são uma referência para as 

restantes instalações petroquímicas da Empresa. A experiência acumulada nas cinco 

décadas em que a Cepsa está a desenvolver a sua atividade na Andaluzia e o 

conhecimento adquirido foram essenciais para a expansão internacional da sua área 

petroquímica. 

Assim afirmou recentemente o vice-presidente e CEO da Cepsa, Pedro Miró, durante o 

ato inaugural do congresso EuCheMs, o encontro internacional da indústria química 

realizado em Sevilha, onde a Empresa tem uma presença destacada: "A Cepsa iniciou 

a sua atividade petroquímica na Andaluzia há 50 anos, construindo as maiores 

instalações de LAB do mundo. E a partir daqui, com a tecnologia e o progresso gerado 

por esta região e pelos seus profissionais, expandimos esta atividade para a América 

do Norte, América do Sul e, recentemente, para a Ásia". 



 
 

 

2 

 

Da esquerda para a direita: o diretor de produção da unidade petroquímica da Cepsa, Agustín 
Bonilla, o vice-presidente e CEO da Cepsa, Pedro Miró, a responsável pelo Centro de 

Investigação da Empresa, Joana Frontela, e o diretor da unidade de petroquímica da Cepsa, 
José Manuel Martínez. 

Em 2016 a Cepsa criou nesta Comunidade mais de 3.600 empregos diretos, mais de 

2.600 indiretos e 6.000 entre induzidos e temporários. A Empresa encabeça o ranking 

de empresas andaluzas por valor de produção e de faturação na Andaluzia durante 2015 

(14.518 milhões de euros) equivalente a 10% do PIB regional. 

Durante a inauguração deste congresso, também se pôs a manifesto a importância da 

indústria química no conjunto da economia espanhola. Trata-se do segundo setor 

industrial, emprega 190.000 pessoas de forma direta e estável, tem uma faturação que 

este ano espera alcançar os 60 mil milhões de euros e um perfil de exportação 

internacional muito acentuado: França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, China, Brasil 

e Japão são destinos dos produtos químicos espanhóis, de acordo com a FEIQUE 

(Federação Empresarial da Indústria Química Espanhola). 

Inovação 

No âmbito da participação da Cepsa neste congresso internacional, destaca-se a 

apresentação de quatro papers, coordenados pelo seu Centro de Investigação com 

outras áreas da Empresa e diferentes instituições públicas como universidades e 

centros de investigação: investigação para a síntese direta de benzeno para fenol; 

investigação para a melhoria da tecnologia Detal; desenvolvimento de ecoasfaltos 
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(misturas asfálticas e produtos de pavimentação); e avanços no processo EOR 

(tecnologia de Recuperação Avançada do Petróleo). 

Área Petroquímica da Cepsa  

A unidade Petroquímica da Cepsa dispõe de instalações na Alemanha, Brasil, Canadá, 

China, Espanha e Indonésia (em construção), e comercializa os seus produtos em todo 

o mundo. 

A Empresa é líder mundial no fabrico de LAB, matéria-prima utilizada na elaboração de 

detergentes biodegradáveis, e na produção de cumeno, parte deles produzida nas duas 

instalações andaluzas de San Roque (Cádis) e Palos de la Frontera (Huelva). 

Além disso, a Cepsa é o segundo produtor mundial de fenol (matéria-prima para a 

produção de plásticos de última geração) e acetona, graças às instalações 

petroquímicas em Palos e à colocação em funcionamento de uma nova em Xangai. 

 

A Cepsa é um grupo energético 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais que 

exercem a sua atividade em todas as fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração 

e produção de petróleo e gás, refinação, transporte e comercialização dos derivados petrolíferos 

e do gás natural, biocombustíveis, cogeração e comercialização de energia elétrica. 

 

A Empresa desenvolveu uma área petroquímica importante, em alta integração com a de 

refinação de petróleo, onde fabrica e comercializa matérias-primas para a elaboração de 

produtos de alto valor acrescentado que são utilizados principalmente na produção de plásticos 

de nova geração e detergentes biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, 

através de uma internacionalização progressiva, também desenvolve as suas atividades em 

vários continentes, comercializando os seus produtos em todo o mundo. 

Madrid, segunda-feira, 12 de setembro de 2016 

 

Comunicação 

comunicacion@cepsa.com 

Tel: (34) 91 337 62 02 
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