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A Cepsa fornecerá gás natural liquefeito a 
navios através da primeira barcaça 

multiprodutos a nível europeu 

• A Flota Suardíaz, parceiro estratégico da Cepsa, construirá a primeira 

barcaça multiprodutos a nível europeu para abastecer navios. 

• O projeto enquadra-se na iniciativa "Core LNGas Hive", selecionada pela 

Comissão Europeia. 

 

A Cepsa fornecerá gás natural liquefeito (GNL) a navios através da primeira barcaça 

multiprodutos a nível europeu. Esta embarcação de fornecimento abrange todo o 

espetro de combustíveis marítimos, desde os combustíveis tradicionais (fuelóleos, 

gasóleos) até aos mais inovadores (GNL). Na sua conceção e construção, baseadas na 

tecnologia de ponta disponível, a Cepsa participa por intermédio do seu parceiro 

estratégico, Flota Suardíaz. 

 

O projeto faz parte da iniciativa 'Core LNGas Hive', selecionada pela Comissão 

Europeia, cujo objetivo é desenvolver uma cadeia logística de GNL que permita o 

impulsionamento da utilização do gás como combustível para o transporte, 

especialmente o marítimo. Liderado pela Puertos del Estado e coordenado pela Enagás, 

conta com 42 parceiros da Espanha e Portugal, entre os quais se encontra a Cepsa. O 

'Core LNGas Hive' espera contribuir para a descarbonização dos corredores europeus 
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do Mediterrâneo e do Atlântico, tendo em vista a redução das emissões e o fomento das 

energias limpas para o transporte e cuidado do meio ambiente impulsionado pela União 

Europeia. 

A primeira barcaça abastecerá no porto de Barcelona, um dos mais importantes da 

Europa, a partir de 2018. A Empresa converter-se-á assim na primeira fornecedora 

deste combustível, através de barcaça multiprodutos, ship to ship em Espanha, e a 

cidade de Barcelona será o primeiro porto do sul da Europa que poderá oferecê-lo. Um 

marco que reforça a posição das duas entidades, tanto a nível nacional como europeu. 

 

Juan Riva, Diretor-Geral da Flota Suardíaz e Rafael Rolo, Diretor Técnico da Flota 
Suardíaz,  juntamente com Juan Antonio Vera, diretor de Operações da Cepsa, Alfonso 

Mingarro, diretor da Cepsa Trading, Alberto Martínez-Lacaci diretor da Cepsa Bunker, Daniel 
de Miguel, chefe de Operações e Qualidade da Cepsa Bunker, e Íñigo Díaz de Espada, 

responsável pela Comunicação e Relações Institucionais da Empresa. 

"Os nossos clientes beneficiam assim de uma grande flexibilidade, dado que a barcaça 

permite o abastecimento, desde os combustíveis marítimos tradicionais até aos mais 

inovadores, adiantando-se à alteração da normativa europeia", afirma Alberto Martínez-

Lacaci, Diretor de Bunker da Cepsa". 

"A Cepsa é líder em bunker em Espanha e fornece combustíveis marinhos noutros 

portos internacionais tão relevantes como Fujaira e Panamá, pelo que o seu 

envolvimento neste projeto era inquestionável. Temos a certeza de que abrirá um novo 

capítulo no mercado do bunkering europeu, cujo futuro passa pela utilização de 
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combustíveis de menor impacto ambiental, como o gás natural liquefeito". 

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, sexta-feira, 16 de setembro de 2016 
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