
 
  

  
 

Comunicado de imprensa 
 

 1/2 

Fusão das filiais e actividades petroquímicas numa 
única empresa: a CEPSA Química 

 
 
• ERTISA, INTERQUISA e PETRESA unem-se através de fusão, passando a 

constituir uma só empresa denominada CEPSA Química, S.A. 
 
• Fernando Iturrieta, Director Geral da Petroquímica de CEPSA, assume o cargo 

de Administrador Delegado da CEPSA Química. 
 
• O novo modelo organizacional melhora a competitividade do sector 

Petroquímico, maximizando a eficiência de custos. 
 
A CEPSA fusionou a ERTISA, a INTERQUISA e a PETRESA numa só empresa denominada 
CEPSA Química, S.A. Esta nova companhia passará a comercializar os produtos químicos 
das refinarias da CEPSA, tendo neste âmbito a principal actividade da PETROCEPSA 
também sido integrada na CEPSA Química. Este novo modelo de organização permitirá 
melhorar a competitividade da actividade petroquímica da CEPSA face às exigências do 
mercado. 
 
A estrutura da CEPSA Química, para cuja direcção foi nomeado Fernando Iturrieta para o 
cargo de Administrador Delegado, divide-se em cinco sectores principais.  
 
O sector de Operações fomentará a excelência operacional entre as seis unidades 
petroquímicas da companhia, difundindo as melhores práticas com o objectivo de alcançar o 
mais elevado nível de eficiência e agilidade nos processos.  
 
O sector Comercial, responsável pelas cinco principais áreas de negócio, conta com uma 
unidade de logística integrada e uma rede de escritórios comerciais que asseguram a 
qualidade e o nível de desempenho dos serviços.  
 
O sector de Desenvolvimento e Inovação determinará a estratégia da companhia e 
centrar-se-á no desenvolvimento de novos negócios e na inovação ao nível dos produtos.  
 
O sector de Gestão e Controlo e o sector de Recursos Humanos será responsável por toda 
a organização, independentemente da localização geográfica de cada um dos sectores. 
 
A criação de uma entidade única para o sector de Petroquímica potenciará a sua relevância 
interna e externa, aumentará significativamente o nível de competência para assegurar a 
excelência na gestão do negócio e nos processos, maximizará a eficiência dos custos e 
reforçará a transparência na gestão, preparando assim a companhia para uma nova etapa 
de inovação e crescimento. 
 
A CEPSA desenvolveu a sua actividade petroquímica de forma plenamente integrada com o 
sector da refinação.  
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A CEPSA Química fabrica e comercializa matéria-prima para a elaboração de detergentes, 
produtos de base para a indústria do poliéster e cumeno, fenol, acetona outros derivados 
utilizados na indústria farmacêutica, assim como para a produção de resinas e plásticos de 
alta tecnologia, fibras sintéticas e dissolventes. 
 
A CEPSA Química, que contará com um efectivo de cerca de 1.500 trabalhadores, dispõe 
de unidades de produção em Espanha, Brasil e Canadá, sendo a sua actividade de 
comercialização desenvolvida e nível mundial. 
 
Números-chave do sector de Petroquímica da CEPSA: 
 

Milhões de euros  2007 2006 

Vendas de produtos petroquímicos (milhões de toneladas)  3,5 3,3 

Volume de negócios, sem impostos  2.783 2.639 
Resultado operacional recorrente1 
 

50,8 52,8 

Investimentos realizados durante o Exercício 65 121 

 
 

Produtos fabricados e 
comercializados 

 
CEPSA Química  

 
Participação 

da CEPSA (%) 
Capacidade 
(kTm/ano) 

Vendas 
2007  

(Milhares 
Tm) 

Matéria-prima para 
detergentes 
(LAB, LAS) 

••  PETRESA - Espanha  
••  PETRESA - Canadá 
••  DETEN - Brasil 

100 
51 
72 

220 
120 
220 

 
562 

Matéria-prima para o 
sector do poliéster  
(PTA, DMT, PIPA) 

• INTERQUISA - 
Espanha 

• INTERQUISA - Canadá 
100 
51 

750 
500 1.157 

Fenol e acetona 
• ERTISA – Espanha 
• ERTISA GB2  
• ERTISA NL2 
•  

100 
 

970 
 

849 

Petroquímica Básica3 
 

• PETROCEPSA4 
• CEPSA Italia5 
• CEPSA U.K.5 

100 
100 
100 

1.100 932 
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1  Estes números não inluem o negócio de Química Básica da CEPSA. 
2  A ERTISA GB e a ERTISA NL são as empresas que comercializam fenol e acetona nos países visados. 
3  As vendas do sector de Petroquímica Básica em 2007 não incluem as vendas realizadas intragrupo. 
4 A PETROCEPSA é a unidade de negócio que comercializa os produtos químicos fabricados nas refinarias “Gibraltar-San Roque” e “La Rábida” da 

CEPSA. 
5  A CEPSA Italia e a CEPSA U.K., filiais da PETROCEPSA, são as duas empresas que comercializam os produtos da petroquímica básica nos países 

visados. 


