
 

 

 

Comunicado de Imprensa 

 
CEPSA lança a primeira pedra da sua nova unidade 

petroquímica em Xangai 
 

 

• A nova fábrica permitirá à Cepsa Química tornar-se o segundo produtor 
  mundial de fenol e acetona 

 
• Estas instalações terão capacidade para 250.000 toneladas de fenol e  
  150.000 Toneladas de acetona 

 
A CEPSA iniciou hoje, num acto simbólico, 
o projecto de construção de uma unidade 
petroquímica em Xangai, fundamental para 
a expansão internacional da Companhia. 
 
O acto, que foi presidido pelo Comissário 
da Economia e da Informação de Xangai, 
Ma Jing, contou com a presença do 
Embaixador de Espanha na China, 
Eugenio Bregolat, e do Subdirector da 
Comissão Administrativa do Parque 

Químico Industrial de Xangai, Xu Jianming. Em representação da CEPSA estiveram 
presentes o seu Co-Presidente, Santiago Bergareche, e o Administrador-Delegado da 
CEPSA Química, Fernando Iturrieta, entre outros representantes da Companhia. 
 
No acto de inauguração, Santiago Bergareche sublinhou: "As principais motivações da 
empresa para a concretização deste projecto foram a satisfação das necessidades dos 
nossos clientes na China e a participação num sector de forte crescimento e pleno de 
oportunidades económicas e comerciais, numa região próspera e com uma Câmara 
Municipal que nos demonstrou o seu apoio". 
 
Recordou ainda que "Na posse das melhores tecnologias e de sólidos acordos comerciais 
com os nossos clientes para garantir o êxito deste projecto, enfrentamos este desafio com 
optimismo, convictos de que o contributo da CEPSA para a indústria nesta área será 
fundamental". 
 
A nova unidade da CEPSA, situada no Parque Industrial Químico de Xangai (SCIP) terá 
capacidade para 250.000 toneladas de fenol e 150.000 toneladas de acetona. A CEPSA 
colocará em funcionamento as instalações no final de 2013. 
 
Por seu lado, o Administrador-Delegado da CEPSA Química, Fernando Iturrieta, afirmou 
que "Existe actualmente um desfasamento entre a procura e a oferta de fenol e de acetona 
na China, que a obriga a importar volumes significativos destas matérias-primas. Esta 
situação agravar-se-á até 2014, pelo que prevemos taxas de utilização das nossas 
unidades superiores a 90 %. Este projecto melhorará a integração dos actores que aqui 



desenvolvem a sua actividade, bem como a operacionalidade e competitividade deste 
sector industrial em Xangai". 
  
A nova unidade contribuirá para uma maior flexibilidade na produção da CEPSA Química, 
que passa a dispor de duas fábricas (Espanha e China) para consolidar a sua presença 
mundial no mercado petroquímico. Estas instalações permitirão à Cepsa Química tornar-se 
o segundo produtor mundial de fenol e acetona. 
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