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A CEPSA adquire na Colômbia um bloco com reservas 
equivalentes a 40 milhões de barris de crude 

 
 
 A CEPSA adquire à empresa Hupecol os direitos de exploração e produção 

do Bloco Caracara, situado na bacia de Los Llanos, no Centro do país.  
 
 Uma vez obtidas as autorizações necessárias, a CEPSA passará a ser a 

principal operadora do Bloco com uma participação de 70%, pertencendo os 
restantes 30% à ECOPETROL, a empresa nacional colombiana.  

 
 A operação inscreve-se no Plano Estratégico e tem por objectivo aumentar 

ligeiramente o nível actual de reservas e de produção da companhia. 
 
 
A CEPSA Colombia, S.A., filial da CEPSA, assinou um Acordo de Compra e Venda 
(Purchase and Sale Agreement) com a empresa Hupecol Caracara LLC, para efeitos de 
aquisição pela CEPSA do Bloco Caracara, localizado a sul da bacia de Los Llanos, zona 
situada no Centro da Colômbia.  
 
Esta operação segue as directrizes do Plano Estratégico da companhia e visa aumentar, no 
período de 2008-2012, através de um investimento de cerca de 1800 milhões de dólares, o 
nível actual de reservas e de produção de crude. Mais concretamente, a fase de 
desenvolvimento do Bloco Caracara, com bom nível de produção, permitirá compensar a 
quebra de produção que se tem registado noutros contratos mais antigos.  
 
O Bloco Caracara tem cerca de 47.200 hectares e a sua produção ultrapassa actualmente 
os 20.000 barris por dia. Conta com reservas provadas e prováveis (2P) de 40 milhões de 
barris e com um forte potencial de crescimento em termos de exploração e de 
desenvolvimento, graças a novos investimentos.  
 
Mediante a celebração de um contrato de associação, a CEPSA passará a ser a empresa 
operadora deste Bloco com uma participação de 70%, assim que obtiver as autorizações 
necessárias junto da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e da empresa nacional 
colombiana ECOPETROL, já detentora dos restantes 30% do Bloco Caracara.  
 
A aposta da CEPSA na produção de hidrocarbonetos enquadra-se na sua estratégia, que 
consiste em equilibrar a contribuição das suas diferentes áreas de actividade nos resultados 
globais da companhia. Por isso, 25 a 30% do esforço de investimento são aplicados nesta 
área de actividade, que gerou 22% do cash flow em 2007. 
 
Nos últimos anos, a CEPSA fortaleceu o seu compromisso com a Colômbia através, 
nomeadamente, da obtenção de diferentes licenças de exploração. A CEPSA é a principal 
operadora no âmbito de 8 contratos no Vale Superior e Médio do Rio Magdalena e na bacia 
de Los Llanos.  
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A produção da CEPSA na Colômbia ascendeu, em 2007, aos 253.000 barris, sendo as 
reservas estimadas superiores a um milhão de barris. A aquisição de Caracara traduzir-se-á 
no aumento significativo das reservas da companhia na Colômbia e, especialmente, da sua 
produção. A situação geográfica do Bloco Caracara, na proximidade dos blocos de Los 
Llanos, nos quais a CEPSA detém uma participação, produzirá importantes sinergias, tanto 
em termos de exploração como de produção. A CEPSA adquirirá ainda maior visibilidade na 
Colômbia com uma produção e reservas importantes, que são a base para um crescimento 
futuro.  
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