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A Torre Cepsa, certificada como construção 
sustentável em uso 

• Os aspetos ambientais da construção do edifício e da sua gestão passaram 

por uma avaliação, bem como o edifício foi adequado à legislação em vigor 

 

 

A Torre Cepsa, sede central da Empresa, obteve uma certificação que a reconhece 

como Construção Sustentável em Uso. Para tal, foi submetida a uma avaliação 

exaustiva de acordo com o método britânico Breeam (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Methodology) que abrange aspetos relacionados com o 

meio ambiente, o bem-estar social e o cumprimento da legislação em vigor por parte do 

edifício. 

Desta forma, durante o processo de certificação teve-se em conta o trabalho 

impulsionado pela Cepsa no âmbito da eficiência energética dos seus escritórios, o 

consumo responsável da água, a gestão dos resíduos, a relevância dos andares do 

edifício com a sua conceção e operação, bem como o valor da Torre, que é exemplo de 

sustentabilidade para o seu ambiente. 

 

O responsável pelos Assuntos Corporativos da Cepsa, José Aranguren, recebe a certificação 
Breeam da Torre Cepsa. 

Este importante acontecimento está estreitamente ligado ao valor de Sustentabilidade 
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da Empresa, que se torna extensível à Torre como edifício, mas também vinculado à 

implantação das novas formas de trabalho, impulsionada pela Cepsa nos últimos anos. 

"Um edifício certificado em construção sustentável implica uma conceção dos andares 

que permite pôr em relevo a nossa gestão ambiental, dotando-a simultaneamente de 

um ambiente mais confortável, seguro e saudável para os seus utilizadores, ao mesmo 

tempo que permite assumir a responsabilidade para com a comunidade como exemplo 

de gestão responsável", afirma Jesús Mota, responsável pela Proteção Ambiental 

Corporativa. 

Para a obtenção desta certificação, promovida pela Cepsa, e que tem uma vigência de 

três anos (a auditoria de renovação será efetuada em 2019) também se contou com a 

colaboração do proprietário da Torre, o Bankia, até 1 de outubro, e daí em diante, a 

Pontegadea, no que se refere à gestão dos andares comuns e dos andares que a 

instituição financeira ocupa. 

 
 
A Cepsa é um grupo energético 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 alto 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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