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Este fim-de-semana, Portugal recebe pela primeira vez o formato Race of Champions – evento 

desportivo de alto nível. Dada a abrangência e qualidade da sua oferta e devido às necessidades de 

construção de uma pista para a prática de desporto automóvel, o Styrelf 13/60 da Cepsa e o 

betume tradicional 35/50 foram os betumes escolhidos para a pavimentação de uma pista especial 

no Estádio do Dragão, no Porto, que acolhe esta iniciativa. 

  

A construção e a pavimentação desta pista esteve a cargo da Tecnovia, empresa do sector da 

construção civil e obras públicas, que protagonizou a aplicação das misturas betuminosas no terreno, 

cuja fabricação só foi possível com o fornecimento de GPL da CEPSA, utilizado para o aquecimento 

e o alavancar da produção na central da Tecnovia, situada na localidade de Campo, em Valongo. 

 

Para  que o pilotos possam sentir segurança e aderência foi seleccionado, para esta pista, o betume 

Styrelf da CEPSA, um ligante modificado com polímeros elastomericos, resultado de uma “reacção 

química” que proporciona a este tipo de ligante características diferenciadoras, tais como: elevada 

recuperação elástica, a estabilidade ao armazenamento, o bom desempenho a altas e baixas 

temperaturas e a elevada resistência ao envelhecimento. Com o desenvolvimento de pavimentos 

rugosos e drenantes, os betumes CEPSA permitem também uma maior segurança e redução do 

ruído provocado pela circulação dos veículos.  

 

A CEPSA Portuguesa é líder no mercado nacional de asfaltos, com quota superior a 32%. Os seus 

produtos são usados nos projectos de alargamento e beneficiação de grande parte das auto-

estradas, itinerários principais e circuitos de velocidade, entre eles Autódromo Internacional do 

Algarve onde a camada de desgaste foi fabricada com betume Styrelf CEPSA. 

 

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, por 

via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade geográfica das 

instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa em Portugal 

combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes e, mais recentemente, deu 

início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de abastecimento e 

armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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