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A Cepsa renova a certificação do Sistema 
de Gestão de Eficiência Energética das suas 

refinarias 

• As três refinarias da Empresa estão incluídas na certificação após a 

auditoria da AENOR.. 

• A Cepsa reduziu as emissões relativas de CO<17>2</17> das suas 

refinarias em mais de 40 por cento. 

 

A Cepsa renovou o certificado do seu sistema de gestão energética em conformidade 

com a norma ISO 50001 nas suas refinarias de Palos de la Frontera, San Roque e 

Tenerife. 

Este sistema foi certificado para toda a Direção de Refinação da Empresa no final de 

2014, e agora voltou a ser renovado pela AENOR (Associação Espanhola de 

Normalização e Certificação), que no seu relatório regista que "o sistema de gestão dá 

uma resposta adequada aos requisitos da norma, cuja implantação se considera em 

conformidade com a mesma". Regista igualmente que "continua a avançar, e avançou, 

na integração do sistema de gestão da qualidade, ambiental e de segurança e saúde 

dos trabalhadores implantado e certificado de acordo com as normas ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001 com o de gestão da energia". 

Entre os pontos fortes assinalados pela equipa auditora encontra-se o cálculo diário do 

índice de Eficiência Energética que é efetuado na Refinaria La Rábida, bem como o 

seguimento dos planos de otimização, entre outros... 
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As três refinarias certificadas da Cepsa. 

A Direção de Refinação aprovou em 2013 a implantação de um Sistema de Gestão 

Energética de acordo com a ISO 50001, a norma internacional que tem por objetivo 

fomentar a eficiência energética das organizações; diminuir as emissões de gases; 

garantir o cumprimento da legislação energética e intensificar um melhor 

aproveitamento das energias disponíveis. 

Da mesma forma, a ISO 50001 normaliza os sistemas de gestão energética que já tinha 

nos seus centros produtivos, adaptando-os aos padrões internacionais. 

Embora a Eficiência Energética tenha adquirido relevância nos últimos anos, dada a sua 

relevância na viabilidade e continuidade de qualquer projeto empresarial, não é um 

conceito inovador para a Cepsa que reduziu as emissões de CO2 por unidade 

equivalente de crude destilado, em mais de 40 por cento nas suas refinarias, em 

comparação com as emissões de 1990, em consonância com a tendência fixada pela 

Comissão Europeia de melhoria da eficiência energética. 

A Cepsa tem entre os seus valores a Sustentabilidade, que estabelece a Segurança 

como primeira prioridade, o máximo respeito pelo Meio Ambiente, o Compromisso 

Solidário com o bem-estar das comunidades onde opera, e da sociedade em geral, e a 

Melhoria Contínua, que procura ser excelente, eficiente e fiável nas operações. 

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 
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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, 7 de novembro de 2016 

 

Comunicação 

comunicacion@cepsa.com 
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