DISCURSO DE JESÚS MATÍAS PÉREZ ALEJO

Bom dia a todos,
 Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros,
Engº Carlos Matias Ramos
 Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Centro Rodoviário
Português, Engº António Pinelo,
 Caros amigos, Caros Clientes e caros colegas,
BEM-VINDOS ÀS QUARTAS JORNADAS DE BETUMES CEPSA/CRP
Representa para mim uma grande satisfação abrir estas Jornadas
Técnicas numa parceria com o Centro Rodoviário Português, neste
marco incomparável que é o Centro Cultural de Belém, construído
para acolher a presidência portuguesa da união europeia e ao
mesmo tempo, assinalar o ponto de partida dos descobrimentos
marítimos, à semelhança da Torre de Belém e do Padrão de
descobrimentos, ambos aqui bem perto.
Há mais de 80 anos, desde os anos 30 do século passado, que a
CEPSA começou o seu percurso como Empresa Petrolífera, a partir
da refinaria de Tenerife. Depois chegaram outras duas, primeiro em
Cádiz e posteriormente em Huelva e desde a nossa origem como
Empresa, iniciamos o nosso caminho - entre outros – no mundo dos
betumes, essa pasta negra que posteriormente se converte no que
vulgarmente chamamos asfalto.

Foi precisamente com a comercialização deste produto (o
betume) que a CEPSA deu inicio à sua presença em Portugal há
mais de 50 anos. Primeiro a partir de Lisboa (onde continuamos) e,
desde 1.966 com as nossas Instalações de Matosinhos, que foi a
primeira fábrica de emulsões em Portugal.

Durante estes anos foi grande o caminho percorrido. Centenas de
milhares de hectares foram revestidas com os nossos betumes
modificados. Desde as estradas mais “modestas” às pistas mais
exigentes, como as auto-estradas, aeroportos e circuitos de
competição.

Tecnicamente, fomos adaptando os nossos produtos para cumprir
e ultrapassar os requisitos mais exigentes e como consequência da
importante queda do mercado sentida nos últimos anos,
realizamos um importante esforço que passou pelo
reposicionamento comercial e logístico, que para além de ter
garantido competir num mercado reduzido permitiu-nos
incrementar as nossas exportações até alcançar posições
relevantes no mercado africano.

Esta capacidade para evoluir tem estado presente em toda a
nossa actividade empresarial. Na CEPSA, trabalhamos há mais de
80 anos com o objetivo de otimizar os nossos processos e
operações através da inovação tecnológica e da eficiência.
Hoje em dia e fundamentalmente desde que o IPIC se tornou
proprietário da Companhia, perseguimos um claro objetivo:
“Convertermo-nos numa das Companhias Líderes, integradas, de
hidrocarburantes, a nível mundial”.

Para além das nossas 3 refinarias, em Exploração e Produção
estamos na Colômbia, Perú, Libéria, Suriname, Brasil, Quénia,
Argélia e na Ásia.

Realizamos um importante esforço ao nível do investimento para
consolidar e aumentar a nossa presença internacional na área da
Petroquímica. Às instalações de Espanha, Canadá, Perú e Brasil no
próximo dia 28 de Abril inauguramos a nossa nova fábrica em
Shangai, que nos permitirá converter no 2º maior fabricante
mundial de Fenol e Acetona.

Também estamos presentes no mercado do Gás Natural e da
Geração de energia elétrica.

Em resumo, a CEPSA é uma Empresa comprometida com dois dos
objetivos fundamentais do mundo atual: o aprovisionamento de
energia e a proteção do meio-ambiente.

O nosso ADN está assente em três pilares básicos:
- Vocação de Serviço
- Cultura Técnica
- Visão Global

Queremos, com a inestimável colaboração dos nossos
fornecedores e dos nossos Clientes, construir una marca forte e
única.
Sim, queremos crescer de forma sustentável e consolidar a nossa
presença nos mercados.

Não me quero alongar, porque o dia será curto para todos os
contributos que tantas empresas e profissionais do sector quiseram
dar a este coletivo, a quem dou uma vez mais as boas vindas.

Quero por isso resumir o que disse:

 Estamos em Portugal com uma história que nos enche de
orgulho.
 A nossa vontade de crescer que sirva para reforçar a
confiança que têm depositado em nós.
 Somos também um ator importante na área dos betumes,
queremos continuar a sê-lo e a merecê-lo, porque temos
produtos inovadores que respondem às maiores exigências
do mercado. Podem por isso continuar a contar connosco.

Muito Obrigado e Boas Jornadas

