
                         

 
 

Cepsa conclui a aquisição da instalação de 

biocombustíveis da Abengoa, em San Roque 

 A operação, que representa um investimento total de 8 milhões de euros, 

culmina com a criação de uma nova sociedade, a "Cepsa Bioenergía San 

Roque".  

 A instalação, que retomará a sua atividade em 2017, tem 51 trabalhadores.  

 A Cepsa emprega em San Roque mais de 1.300 pessoas de forma direta, 3% 

do total do setor industrial na província. 

A Cepsa formalizou a oferta de compra da instalação de biocombustíveis que a Abengoa 

tinha em San Roque (Cádis). A aquisição foi concluída com a aceitação, por parte da 

Abengoa, da oferta vinculativa de 8 milhões de euros que a Cepsa tinha apresentado pela 

compra total do ativo. Com esta operação, a Cepsa culmina a integração, na sua instalação 

de San Roque, da unidade de produção de combustíveis de origem renovável, 

provenientes da conversão de óleos vegetais, que a Abengoa tinha colocado em 

funcionamento em 2009 juntamente com a Refinaria e cuja produção estava interrompida 

desde 2015. A aquisição permite que se dê continuidade à utilização da instalação, que 

tem atualmente 51 trabalhadores.  

Para a Cepsa, a aquisição da unidade de produção, que se prevê que esteja novamente 

operacional ao longo de 2017, representa uma grande oportunidade, devido às novas 

sinergias com as suas operações atuais. 

A Cepsa, uma das empresas líderes do mercado da energia em Espanha, tem traçado como 

objetivo para os próximos anos o desenvolvimento e a gestão integrada do negócio dos 

biocombustíveis. Tal passa pela otimização da sua produção e pelo aproveitamento da 

experiência da Empresa e da sua excelência.  



                         

 
 

 
 

A Cepsa na Andaluzia e em San Roque  

Com esta operação, a Cepsa continua a apostar na Andaluzia e na sua produção industrial, 

onde opera há mais de 50 anos, criando mais de 3.600 empregos diretos, mais de 2.600 

indiretos e 6.000 entre induzidos e temporários. Além disso, a Cepsa é líder no ranking 

de empresas de produção e faturação da Comunidade com mais de 14.500 milhões de 

euros, 10% do PIB andaluz. Em San Roque, a Cepsa emprega mais de 1.300 pessoas de 

forma direta, 3% do total do setor industrial na província de Cádis. Seguindo esta linha, 

em 2016 a Empresa anunciou o investimento de mais de 130 milhões de euros para o 

melhoramento das suas instalações petroquímicas de San Roque nos próximos cinco anos, 

concretizadas de forma imediata em mais de 50 milhões destinados a importantes projetos 

para o melhoramento da eficiência energética, segurança e cumprimentos das normas 

ambientais nos seus centros da Andaluzia. 

A Cepsa e os biocombustíveis  

Atualmente, os biocombustíveis produzidos a partir de óleos vegetais (soja, colza ou 

palma) têm numerosas vantagens ambientais, dado que a sua inclusão nos combustíveis 

tradicionais reduz a emissão de gases com efeito de estufa. O biocombustível atualmente 

mais utilizado é o FAME. Junto a este, encontra-se o HVO (Óleo Vegetal tratado com 

hidrogénio). 

A Cepsa está a produzir HVO nas suas refinarias desde 2011, e juntamente com o apoio 

do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Empresa, desenvolve estudos pioneiros 
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a nível mundial que procuram converter óleos vegetais em combustíveis de origem 

renovável de elevado valor energético. 

Todas estas ações apontam para o objetivo da liderança no cumprimento das Diretivas 

europeias e leis espanholas que definem que, em 2020, 10% da energia dos transportes 

tenham origem renovável.  

A Cepsa é um grupo do setor da energia, 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 elevado 

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.  
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