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Comunicado de Imprensa 
 

 

Deliberações do Conselho e nova estrutura organizativa 
 

 
 

 Consolidado o processo de transformação iniciado em 2011, com o IPIC 

como único accionista  

 

 A Comissão Executiva converte-se no principal órgão executivo, composto 

por Al Qubaisi, Santiago Bergareche, Al Hashmi e Pedro Miró  

 

 A nova estrutura reafirma a aposta na gestão espanhola da Companhia  

 

 

A Comissão Executiva da CEPSA, reunida ontem, aprovou a composição da nova estrutura 

executiva da Companhia. Igualmente o Conselho de Administração, reunido no passado dia 31, 

acordou modificar a composição do referido Conselho, da Comissão Executiva e das 

Comissões de Auditoria e de Nomeações e Retribuições. No referido Conselho, o Presidente 

e Administrador-Delegado S.E. Khadem Al Qubaisi deixou o cargo como Administrador-

Delegado, cujas funções são assumidas pela Comissão Executiva. 

  

O objectivo das mudanças nos órgãos de administração e executivos, com o IPIC como único 

accionista, é dinamizar a organização da CEPSA, reforçar o talento interno, a gestão local, e 

adequar os órgãos à situação actual e aos planos de crescimento e expansão internacional.  

 

O Conselho de Administração acordou a redução do número de administradores de 10 para 6. 

O Conselho de Administração ficará a partir desta data composto pelos seguintes membros:  

 S.E. Khadem Al Qubaisi (Presidente)  

 Santiago Bergareche (Co-Presidente). 

 S.A.R. Carlos de Borbón Dos Sicilias, Infante de Espanha (Vogal)  

 Murtadha Al Hashmi (Vogal)  

 Mohamed Al-Husseiny (Vogal)  

 Pedro Miró (Vogal)  
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Cessam como Administradores: 

 José Manuel Otero Novas  

 Saeed Al Mehairbi  

 Mohamed Al Mehairi  

 Hamdan Al Hamed, e  

 James Sullivan  

 

Pedro Miró, Director-Geral de Operações, é nomeado membro do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva. 

  

S.E. Khadem Al Qubaisi deixa o seu posto como Administrador-Delegado e continua como 

Presidente da CEPSA, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva. Continuará 

ainda sendo membro da Comissão de Nomeações e Retribuições. 

  

A Comissão Executiva assume todas as funções, delegáveis, do Conselho de Administração e 

confirma-se como o órgão máximo executivo do Grupo, a quem reporta a primeira linha 

executiva da Companhia. 

  

A Comissão Executiva fica composta por: 

  

 S.E. Khadem Al Qubaisi (Presidente)  

 Santiago Bergareche (Vogal) 

  Murtadha Al Hashmi (Vogal) 

  Pedro Miró (Vogal)  

 

O Comité de Auditoria estará formado por: 

  

 Murtadha Al Hashmi (Presidente)  

 Santiago Bergareche (Vogal) 

 Mohamed Al-Husseiny (Vogal)  

 

A Comissão de Nomeações e Retribuições terá a seguinte composição:  

 Santiago Bergareche (Presidente) 

 S. E. Khadem Al Qubaisi (Vogal) 

 Mohamed Al-Husseiny (Vogal)  

 

Nomeado Secretário do Conselho de Administração e das Comissões, Ignacio Pinilla, Director-

Geral da Assessoria Jurídica, e Vice-Secretária Carmen Cagiga, aceitando-se a demissão nos 

referidos cargos de Alfonso Escámez, Director-Geral de Comunicação e Relações 

Institucionais.  
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Após a tomada de posse, estas mudanças organizativas confirmam a confiança que o IPIC tem 

depositado na CEPSA e nos seus gestores. A Comissão Executiva terá como objectivo agilizar a 

tomada de decisões e a aplicação do plano estratégico baseado na expansão e crescimento das 

diferentes áreas de negócio.  

 

Nova estrutura organizativa  

 

 

A CEPSA está presente em Portugal há 48 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, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), 
betumes, tendo dado início também 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. 

 

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2012  
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