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CEPSA inaugura o seu novo Centro de Investigação em 
Alcalá de Henares 

 
 
 

   A Companhia investiu cerca de 20 milhões de euros neste novo Centro 
 

   Esta instalação conta com uma área útil superior a 12 000 m², dos quais 6 000 
correspondem a 9 salas de laboratório e 4 salas com 20 unidades-piloto 

 
A CEPSA inaugurou hoje as novas instalações do seu Centro de Investigação no Parque Tecnoalcalá, 
em Alcalá de Henares. Presidida pela Ministra das Ciências e da Inovação, Cristina Garmendia, esta 
inauguração contou com a presença do Alcaide de Alcalá de Henares, Bartolomé González, e com o 
Secretário Regional da Economia e Finanças da Comunidade de Madrid, Antonio Beteta, entre outras 
personalidades. Durante a cerimónia, estiveram acompanhados pelo presidente da CEPSA, Santiago 
Bergareche, e pelo Administrador Delegado, Dominique de Riberolles. 

 
As novas instalações ultrapassam significativamente as instalações do anterior edifício localizado em San 
Fernando de Henares e representam para a CEPSA um investimento próximo dos 20 milhões de euros. 
Trabalham no Centro 53 profissionais, a maioria dos quais cientistas. 

 
O novo Centro de Investigação tem uma área útil superior a 12 000 m², dos quais mais 6 600 são ocupados 
por 9 salas de laboratório e 4 salas com 20 unidades-piloto. Estas instalações reproduzem o 
funcionamento e os resultados de todos os processos de refinação e petroquímica da CEPSA. Dispõem 
ainda de meios analíticos sofisticados, que permitem identificar e ajudar a resolver os problemas 
operacionais que possam ocorrer nos processos de produção. 

 
Neste Centro é também desenvolvida uma intensa e diversificada actividade solicitada pelas principais 
áreas de negócio da Companhia: Refinação, Petroquímica e Exploração e Produção de hidrocarbonetos. 
Os seus objectivos incluem, entre outros, melhorar os processos de produção, maximizar a eficiência das 
unidades e optimizar a qualidade dos produtos comercializados. 

 
A CEPSA participa, através deste Centro, em projectos de investigação mediante a colaboração com 
várias entidades nacionais e internacionais. A nível nacional (Espanha), coopera com o Conselho 
Superior de Investigação Científica (CSIC), o Instituto de Catálise Petroquímica e a Universidade de 
Saragoça, com o objectivo de melhorar os processos de produção. No plano internacional, colabora com 
instituições como a Grace Davison, a Albemarle e a Haldor Topsoe no desenvolvimento de novos produtos 
e catalisadores. 

 
Para a CEPSA, a aposta na tecnologia, e neste Centro de Investigação, representa uma alavanca de 
crescimento sustentável e de valor acrescentado que ajudam a Companhia a optimizar os seus processos 
de produção e a qualidade dos seus produtos,  dando também resposta aos desafios do sector, assim 
como a melhorar a sua capacidade tecnológica. 

 
A CEPSA foi a primeira empresa que apostou em Tecnoalcalá, um projecto impulsionado pela 
Comunidade de Madrid. Este parque científico e tecnológico promove a instalação de empresas 
inovadoras com grande actividade de investigação e desenvolvimento. 
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