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CEPSA formaliza acordo de compra da Chevron Espanha  
 
A Companhia Espanhola de Petróleos – CEPSA finalizou a compra de 100% das 
ações da Chevron Espanha, incluindo a aquisição das atividades de combustíveis, 
lubrificantes terrestres e aviação. A empresa espanhola incorpora assim, 64 postos 
de serviços nas Ilhas Canárias, consolidando a presença e o interesse no 
arquipélago, onde opera desde 1930. 
 

 

Com essa operação, a CEPSA passa a ter também o negócio da Chevron de lubrificantes 

em Espanha, Portugal e Gibraltar, convertendo-se em um importante ator na 

distribuição de combustíveis e lubrificantes, mostrando um compromisso com a 

segurança de suprimento, mantendo a oferta energética nas ilhas. Além disso, melhora 

sua competitividade, ao integrar a nova atividade de distribuição à cadeia de valor, que 

vai desde a transformação do petróleo cru à comercialização de seus derivados. 

 

A CEPSA afiram que respeitará os direitos trabalhistas dos empregados da Chevron, 

que se integrarão na estrutura do grupo. 

 

Essa compra envolve a aquisição de 64 postos de serviços que operam atualmente com a 

marca Texaco, no arquipélago canário; um terminal de armazenagem de produtos 

petrolíferos no porto de Las Palmas de Gran Canária; o negócio de abastecimento de 

aviões na Península e Baleares; o negócio de lubrificantes em Espanha, Portugal e 

Gibraltar, e uma planta de mistura e envazamento de lubrificantes na Comunidade 

Valenciana. 

 

A Companhia Espanhola de Petróleos se converte assim no segundo operador nas Ilhas 

Canárias, com 73 postos de serviços, o que indica uma participação de mercado em 

torno de 17,4%. A CEPSA respeitará todos os acordos comerciais estabelecidos pela 

Chevron, entre eles os relativos aos cartões de fidelização e meios de pagamento. 

Progressivamente, os postos de serviço adotarão a imagem CEPSA e se somarão à atual 

rede de mais de 1.700 postos em toda a Espanha e Portugal. 

 

 

Fonte: Companhia Espanhola de Petróleos - CEPSA 


