
 
  

 
Comunicado de Imprensa 

 

 
1/2

 

CEPSA DISPONIBILIZA RELATÓRIO ANUAL E DE 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2010  
 

 
O Relatório Anual e de Responsabilidade Corporativa d e 

2010 da CEPSA  já está disponível on line. Resultante de 

uma gestão integrada dos aspectos financeiros, 

operacionais, ambientais e sociais da Empresa, o Relatório 

apresenta num único documento, informação relativa ao 

exercício de 2010 e acções de Responsabilidade 

Corporativa do Grupo. 

 

Sendo o espelho da sólida aposta da Companhia em colocar 

em prática as fórmulas mais eficientes para o funcionamento 

da organização de forma firme, estável e com visão de 

futuro, esta nova edição vem dar conta das conquistas e 

investimentos realizados pela CEPSA no decorrer do ano de 2010. Este Relatório dá ainda ênfase 

aos desafios, políticas, desempenhos e objectivos referentes às operações da Empresa, suas 

relações com grupos de interesse e à protecção do ambiente. 

 

Vários factos de interesse podem ser destacados na CEPSA Portuguesa em 2010: além de ter 

registado um volume de negócios na ordem dos 1.276,6 Milhões de euros, enquadrando-se na 

melhoria geral de resultados registada pelo Grupo, foi premiada com o 2º lugar no Índice Sectorial 

de Alterações Climáticas e Gestão de Empresas (ACGE), no sector Energia. Ambos estes 

elementos contribuíram para reforçar a posição que a CEPSA ocupa hoje entre as principais 

petrolíferas em Portugal, tanto em volume de vendas (1,3 Milhões de toneladas), como em quota 

de mercado superior a 11%. 

 

O Relatório Anual e de Responsabilidade Corporativa 2 010 dedica ainda espaço à presença 

da CEPSA no contexto internacional, seus desafios e marcos de sucesso, ao mesmo tempo que 

aborda alguns projectos marcantes como são o caso da conversão da Refinaria de “La Rábida”, a 

aliança entre a CEPSA e ENDESA para a implementação do primeiro ponto de recarga para 

veículos eléctricos, a descoberta de petróleo na Colômbia, ou o arranque de um novo plano 

estratégico de actuação – CEPSA, Inovando para si. 
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A versão online do Relatório Anual e de Responsabilidade Corporativa pode ser consultada e 

visualizada em www.cepsa.pt, na área de Responsabilidade Corporativa, ou através do link: 

http://www.cepsa.com/cepsaPt/Quem_somos/Responsabilidade_Corporativa/Ultimo_Relatorio/ 

 

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, carburantes, 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. 

 

Lisboa, 12 de Julho de 2011 
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