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EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS  
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008 

 
Os resultados líquidos consolidados ascendem a 119 

milhões de euros 
 

 O Resultado Económico Bruto de Exploração (EBITDA) recorrente ascendeu a 259 
milhões de euros. 

 O Resultado Líquido recorrente situou-se em 67 milhões de euros.  

 Estes resultados são afectados negativamente pelas reduzidas margens de refinação 
dos dois primeiros meses do ano e pela debilidade do dólar.  

 Em fins de Março, a CEPSA adquiriu à empresa Hupecol os seus direitos de 
exploração e de produção de hidrocarbonetos no bloco Caracara, situado na 
Colômbia. Actualmente, o bloco tem uma produção de 20.000 barris por dia, além de 
possuir reservas importantes e um potencial de crescimento significativo. 

 Em Abril, a CEPSA acordou com a TOTAL a aquisição das suas actividades de 
distribuição em Portugal, que integram 141 estações de serviço, bem como das suas 
actividades de comercialização de lubrificantes e de outros derivados. Após a 
aquisição, a CEPSA contará com uma rede de 302 pontos de venda neste país e com 
uma quota de mercado da ordem dos 11%, o que lhe permite consolidar a sua 
posição no mercado ibérico com um total de 1844 estações de serviço.  

Principais valores     
 

 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração 

332 402 -70 -17% A Custo Médio Unitário 332 334 -1 0% 
259 320 -62 -19% Recorrente 259 356 -98 -27% 

Resultado Operacional 
216 291 -75 -26% A Custo Médio Unitário 216 315 -99 -32% 
142 206 -64 -31% Recorrente 142 256 -114 -45% 

Resultado atribuído à sociedade 
dominante 

119 183 -64 -35% A Custo Médio Unitário 119 207 -88 -42% 
67 126 -58 -47% Recorrente 67 167 -99 -60% 

Resultado por acção (€/acção) 
0,44 0,69 -0,24 -35% A Custo Médio Unitário 0,44 0,77 -0,33 -42% 
0,25 0,47 -0,22 -47% Recorrente 0,25 0,62 -0,37 -60% 
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Os elementos não recorrentes de ambos os exercícios têm a sua origem, principalmente, na 
diferença de valorização das existências por Custo Médio Unitário e por Custo de Reposição. Este 
diferencial ascende a 74 milhões de euros no primeiro trimestre de 2008, por comparação com os 59 
milhões registados no período homólogo de 2007. Descontado o impacto fiscal associado, situam-se 
em 52 e 40 milhões de euros, respectivamente.  
 Principais variáveis económicas   
   
 

 
Sofrendo um forte impulso no mês de Março, a cotação internacional do crude Brent, qualidade de 
referência na Europa, atingiu o preço mais elevado dos últimos anos, tendo custado 96,9 dólares por 
barril em média no primeiro trimestre. Este valor representa um aumento de 9% face à média do 
trimestre anterior e de 68% face à média do primeiro trimestre de 2007. 
 
O dólar, moeda de referência da maior parte das transacções, sofreu uma depreciação de 3% face ao 
euro, por referência ao último trimestre de 2007, e de 13% quando comparado com o período 
homólogo do ano anterior. Em consequência, o aumento do preço do crude em euros reduz-se para 
47% face ao primeiro trimestre do ano de 2007.  
 
As margens de refinação expressas em dólares situaram-se em níveis reduzidos nos primeiros 
meses do ano, e inferiores em 50%, aproximadamente, aos existentes, tanto no trimestre 
imediatamente anterior, como no primeiro trimestre de 2007. 
 
 Resultados de 2008 
 
No primeiro trimestre de 2008, a CEPSA alcançou, medido pelo Custo Médio Unitário (CMU), critério 
utilizado para elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de 
Informação Financeira, um Resultado Económico Bruto de Exploração (EBITDA) de 332 milhões de 
euros, um Resultado Operacional de 216 milhões e um Resultado após Impostos, atribuído à 
sociedade dominante, de 119 milhões. 
 
Para medir a rentabilidade dos segmentos de negócio, eliminando o impacto conjuntural das 
variações de preços nas existências de crude e de produtos refinados, a CEPSA, tal como outras 
empresas do sector, utiliza o Custo de Reposição. Os resultados medidos desta forma denominam-se 
"recorrentes" e produziram um Resultado Económico Bruto de Exploração de 259 milhões de euros, 
um Resultado Operacional de 142 milhões e um Resultado após Impostos, atribuído à sociedade 
dominante, de 67 milhões de euros. Todas as rubricas apresentam descidas significativas 
relativamente aos resultados obtidos em 2007. 
 
O primeiro trimestre de 2008 caracterizou-se por uma importante variação do preço do crude, sem 
que os preços dos produtos refinados, em particular das gasolinas, afectadas pelo abrandamento do 
consumo nos Estados Unidos, e dos produtos petroquímicos, tenham aumentado nas mesmas 
proporções. 
 
 
 
  
 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

96,90 88,69 8,21 9% Cotação do Brent $ / barril  96,90 57,75 39,15 68% 
0,667 0,690 -0,023 -3% Taxa de câmbio € / $ 0,667 0,763 -0,096 -13% 
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Este ambiente provocou uma forte queda das margens de refinação a nível internacional, que se 
traduz numa redução de 59% das margens reais desta actividade. Por outro lado, a subida constante 
dos custos de abastecimento traduziu-se numa diminuição das margens comerciais. 
 
A depreciação do dólar norte-americano provocou uma redução das margens internacionais 
convertidas em euros, com um impacto estimado de 32 milhões de euros no Resultado após 
Impostos da CEPSA. Este factor teve especial incidência nos sectores de Exploração e Produção e 
de Refinação e Distribuição. 
 
Não obstante a produção de crude ter mantido os seus níveis no primeiro trimestre, o incremento dos 
preços reduz os resultados obtidos pela CEPSA nas jazidas exploradas na Argélia, em virtude da 
diminuição da taxa de remuneração e do aumento da carga fiscal suportada. 
 
Em sentido contrário, cabe destacar a clara melhoria dos resultados da Petroquímica Derivada e, 
sobretudo, do sector do Gás e Electricidade, que registaram um forte incremento dos preços de 
venda em 2008.  
 
 Situação financeira e patrimonial 
 
No primeiro trimestre de 2008, a CEPSA gerou recursos operacionais no valor de 238 milhões de 
euros. As principais saídas de fluxos de caixa que se verificaram neste período destinaram-se a 
investimentos no total de 163 milhões de euros e a financiar o aumento do capital circulante 
operacional em mais 153 milhões de euros.  
 
Em resultado destes movimentos, a dívida financeira aumentou 78 milhões de euros face ao valor 
registado no início do exercício. No entanto, o volume da dívida mantém-se em níveis muito contidos, 
como reflecte o índice de autonomia financeira que, no fecho do primeiro trimestre, se situa em 11%.  
  
A rentabilidade dos capitais médios utilizados (ROACE) situa-se em 12%. 
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Demonstração de resultados por sectores de negócio.  
 

 

(*) Montantes não auditados.  

Definições: 

   Resultado Económico Bruto de Exploração: Receitas – custos operacionais + resultados de sociedades logísticas consolidadas pelo 
método de equivalência. 

 Resultado Operacional: Resultado Económico Bruto de Exploração –  amortizações e depreciação de activos  – provisões 
operacionais – provisões de capital circulante.    

 Resultado antes de Impostos: Resultado Operacional – resultado financeiro líquido – provisões não operacionais – 
subvenções de capital e outros proveitos e custos. 

Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre Ano 

 2008

Primeiro 
 Trimestre Ano 

2007 Variação % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração Recorrente 259 356 -98 -27%

Exploração e Produção 111 126 -15 -12%
Refinação e Distribuição 71 195 -125 -64%

Petroquímica Derivada 45 29 16 56%
Gás e Electricidade 32 6 26 448%

Amortizações e provisões de 
capital circulante e operacionais -117 -100 -16 16%

Resultado Operacional Recorrente 142 256 -114 -45%

Exploração e Produção 73 100 -27 -27%
Refinação e Distribuição 18 145 -126 -87%

Petroquímica Derivada 24 13 11 86%
Gás e Electricidade 26 -2 28 ---

Outros conceitos não operacionais 4 1 3 ---

Imposto sobre as Sociedades -74 -89 15 -17%

Interesses de sócios minoritários -5 -2 -3 151%

Resultado recorrente atribuído à 
sociedade dominante 67 167 -99 -60%

Resultado atribuído à sociedade 
dominante por CMU 119 207 -88 -42%

Pro Memoria 
Elementos não recorrentes. Efeito stocks (diferença entre CMU - Custo de Reposição) e outros 

antes de impostos 74 59 --- 
após impostos 52 40 --- 
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Demonstração de resultados por sectores de negócio. Dados trimestrais 
 

 
 

(*) Montantes não auditados.   

Definições: 

   Resultado Económico Bruto de Exploração: Receitas – custos operacionais + resultados de sociedades logísticas consolidadas pelo 
método de equivalência. 

 Resultado Operacional: Resultado Económico Bruto de Exploração –  amortizações e depreciação de activos – provisões 
operacionais – provisões de capital circulante.    

 Resultado antes de Impostos: Resultado Operacional – resultado financeiro líquido – provisões não operacionais – 
subvenções de capital e outros proveitos e custos. 

Milhões de euros (*)

Primeiro 
Trimestre 

2008

Quarto 
Trimestre 

2007

Variação 
1T08 / 
4T07 % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração Recorrente 259 320 -62 -19%

Exploração e Produção 111 124 -13 -11%
Refinação e Distribuição 71 139 -68 -49%

Petroquímica Derivada 45 35 10 29%
Gás e Electricidade 32 23 9 40%

Amortizações e provisões de material  
circulante e operacionais -117 -115 -2 2%

Resultado Operacional Recorrente 142 206 -64 -31%

Exploração e Produção 73 86 -13 -15%
Refinação e Distribuição 18 90 -72 -80%

Petroquímica Derivada 24 13 11 85%
Gás e Electricidade 26 17 9 55%

Outros conceitos não operacionais 4 -7 11 ---

Imposto sobre as Sociedades -74 -64 -10 16%

Interesses de sócios minoritários -5 -9 4 -47%

Resultado recorrente atribuído à 
sociedade dominante 67 126 -58 -47%

Resultado atribuído à sociedade 
dominante por CMU 119 183 -64 -35%

Pro Memoria 
Elementos não recorrentes. Efeito stocks (diferença entre CMU - Custo de Reposição) e outros 

antes de impostos 74 85 --- 
após impostos 52 58 --- 
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Resultados por sectores  
 

Exploração e Produção  
 

 
 

 

(*)  (*) Montantes não auditados. Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
(**)  Quantidades líquidas de impostos argelinos sobre a remuneração e imposto adicional sobre os resultados gerados. Em 

2008, este último reduz as vendas em 0,3 milhões de barris e os resultados em 31 milhões de dólares. 
 
 
Actividade  
 
Na Argélia, a produção do primeiro trimestre do ano manteve níveis semelhantes aos dos meses 
anteriores. Apesar desta actividade produtiva satisfatória, as vendas físicas revelam uma diminuição 
importante, causada fundamentalmente pelo aumento contínuo do preço do crude. Este incremento 
implica uma menor Taxa de Remuneração e, adicionalmente, uma maior percentagem de retenção 
fiscal sobre os resultados. 
  
Deste modo, as vendas dos três primeiros meses do ano, líquidas de impostos e taxas sobre os 
resultados obtidos na Argélia, diminuíram para 0,98 milhões de barris. Calculadas em dólares, as 
receitas de venda do ano situaram-se em 97 milhões, 31% abaixo do trimestre anterior, e 17 % 
inferiores às receitas do período homólogo de 2007. 
 
 
Resultados 
 
No seu conjunto, o sector de Exploração e Produção obteve um Resultado Económico Bruto de 
Exploração de 111 milhões de euros e um Resultado Operacional de 73 milhões. Estes valores são 
inferiores em 11% e 15%, respectivamente, aos que se registaram no quarto trimestre de 2007. A 
diminuição do resultado operacional relativamente ao período de Janeiro a Março de 2007 é de 27%.  
 
Assim que as autoridades colombianas competentes aprovarem a operação de aquisição do bloco 
Caracara, a CEPSA registará nos seus resultados a produção actual da jazida, que supera os 20.000 
barris diários, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2008. 
 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

111 124 -13 -11% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 111 126 -15 -12% 
73 86 -13 -15% Resultado Operacional 73 100 -27 -27% 

Actividade e grandezas de referência 
Vendas de crude (**) 

0,98 1,56 -0,58 -37% Milhões de barris 0,98 1,95 -0,97 -50% 
97 141 -44 -31% Milhões de $ 97 116 -19 -17% 
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Refinação e Distribuição 
 

 

 

(*) Montantes não auditados. Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
As margens reais de refinação expressas em dólares baixaram em 2008, tendo registado uma queda 
aproximada de 50% por oposição às margens obtidas no primeiro e no último trimestres de 2007. 
Quando convertidos para euros, estes valores saem ainda mais prejudicados em virtude da 
debilidade do dólar.  
 
Na actividade comercial, a subida contínua dos preços das matérias primas não se repercutiu de 
forma imediata nos mercados finais, com a consequente perda de margens unitárias em praticamente 
todas as linhas de negócio deste sector. No que diz respeito ao primeiro trimestre do ano anterior, 
registou-se uma perda de 18% no conjunto dos produtos.  
 
Actividade 
 
A produção das refinarias neste primeiro trimestre situou-se em 5,2 milhões de toneladas, um valor 
ligeiramente inferior ao dos trimestres anteriores, embora a taxa de ocupação da capacidade 
produtiva se tenha mantido elevada.  
 
No que diz respeito à actividade comercial, as vendas de produtos energéticos e petroquímicos de 
base ascenderam a 6,9 milhões de toneladas neste primeiro trimestre, ficando também elas aquém 
dos montantes alcançados nos trimestres comparados em virtude de algum abrandamento do 
consumo. 
 
Resultados  
 
Em consequência do ambiente geral e experimentado pela actividade, o sector de Refinação e 
Distribuição gerou em 2008 um Resultado Económico Bruto de Exploração de 71 milhões de euros, 
que representaram descidas de 49% e 64% quando comparados com o trimestre precedente e o ano 
anterior, respectivamente.  O Resultado Operacional, obtido após a dedução de 53 milhões por 
amortizações e provisões de carácter operacional, situa-se em 18 milhões de euros. 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

71 139 -68 -49% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 71 195 -125 -64% 
18 90 -72 -80% Resultado Operacional 18 145 -126 -87% 

Actividade e grandezas de referência 

6,86 7,13 -0,27 -4% 
Vendas de produtos (milhões de 

toneladas) 6,86 7,00 -0,14 -2% 

5,24 5,49 -0,25 -5% 
Produção das refinarias (milhões de 

toneladas) 5,24 5,03 0,21 4% 
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Petroquímica Derivada 
 

 

 

(*) Montantes não auditados. Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
Apesar de oneradas pela forte e continuada evolução altista dos custos de aprovisionamento de 
matérias-primas e pela robustez do euro face ao dólar, as margens unitárias destas actividades 
revelaram um comportamento positivo nos últimos meses. Uma comparação do primeiro trimestre de 
2008 com o período homólogo do exercício anterior permite constatar uma melhoria de cerca de 16%. 
 
 
Actividade 
 
As vendas de produtos petroquímicos derivados ascenderam, no primeiro trimestre do ano, a 673.000 
toneladas, 6% acima do valor registado no trimestre anterior e 10% acima do período homólogo de 
2007. O aumento mais significativo regista-se nas vendas de fenilacetona, associadas à colocação 
em serviço da nova capacidade produtiva na fábrica de Huelva em meados de 2007.  
 
 
Resultados 
 
Em 2008, a Petroquímica Derivada obteve um Resultado Económico Bruto de Exploração de 45 
milhões de euros e um Resultado Operacional de 24 milhões de euros, o que representa uma clara 
melhoria de 29% e de 85%, respectivamente, face aos resultados obtidos no quarto trimestre de 
2007.  
 
Em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, regista-se uma melhoria de 56% no 
Resultado Económico Bruto de Exploração e de 86% no Resultado Operacional. 
 
 
 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

45 35 10 29% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 45 29 16 56% 
24 13 11 85% Resultado Operacional 24 13 11 86% 

Actividade e grandezas de referência 

0,67 0,64 0,04 6% 
Vendas de produtos (milhões de 

toneladas) 0,67 0,61 0,06 10% 
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Gás e Electricidade 
 

 

 

(*) Montantes não auditados. Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
Neste exercício, os preços de venda da electricidade prosseguiram a tendência altista dos 
meses anteriores, até atingirem um valor médio de 65,86 €/Mwh, o nível mais elevado desde o 
princípio de 2006. Este preço médio do mercado diário representa um aumento de 37% face ao 
trimestre anterior e de 77% quando comparado com o primeiro trimestre de 2007.   
 
Actividade 
 
As vendas de electricidade do período entre Janeiro e Março de 2008 elevaram-se a 981 Gwh, o 
que representa mais 4% que nos três meses anteriores e mais 17% que no primeiro trimestre 
do ano anterior. 
 
Relativamente à comercialização de gás, realizada através da CEPSA Gas Comercializadora 
S.A., onde a CEPSA detém uma participação social de 35%, as vendas e intercâmbios de gás 
natural e de GNL ascenderam a 17.681 Gwh no primeiro trimestre de 2008, o que representa 
35% de  aumento da actividade relativamente ao trimestre anterior, e 50% relativamente aos 
três primeiros meses de 2007.  
 
 
Resultados  
 
Fruto de todas estas actividades, o Resultado Económico Bruto de Exploração do sector de 
Gás e Electricidade elevou-se a 32 milhões de euros neste primeiro trimestre. Por seu lado, o 
Resultado Operacional situou-se em 26 milhões. Um e outro valores são claramente superiores 
aos registados em qualquer dos trimestres do ano anterior.  
 
 
 

Primeiro 
Trimestre 

2008 
Quarto 

Trimestre 
2007 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Trimestre 
Ano 2007 Variação % 

32 23 9 40% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 32 6 26 448% 
26 17 9 55% Resultado Operacional 26 -2 28 ---

Actividade e grandezas de referência 

981 945 37 4% Vendas de electricidade (Gwh) 981 836 145 17% 

65,86 47,93 17,93 37% 
Preço médio do mercado diário da 

“pool”  (€/Mwh) 65,86 37,21 28,65 77% 
17.681 13.066 4.615 35% Vendas de gás (Gwh) 17.681 11.755 5.927 50% 
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Investimentos 
 
Em 2008, a CEPSA realizou investimentos no valor de 163 milhões de euros. 
 
Os investimentos mais relevantes dizem respeito à construção de novas fábricas e a ampliações da 
capacidade em determinadas unidades de refinarias, com o objectivo de aumentar significativamente 
a destilação e a produção de destilados médios e de outros produtos petroquímicos.  
 
Os acordos de aquisição de activos de produção na Colômbia e das actividades de distribuição da 
TOTAL em Portugal não representam até à data qualquer desembolso e não se encontram incluídos 
nos valores indicados no quadro seguinte.  
 
Segue-se uma especificação por sectores de negócio. 
 

 
 

 (*) Montantes não auditados. 

 
 

 

 

 

 

Lisboa, 6 de Maio de 2008 

EPSA Portuguesa Petróleos, S.A. - Direcção de Comunicação de Marketing 
dir.comunicacao@cepsa.pt / Tel: 21 721 76 08 / www.cepsa.pt 

 
 

Milhões de euros (*) Ano 2008

Exploração e Produção 29

Refinação e Distribuição 117

Petroquímica Derivada 5 

Gás e Electricidade 12

Total de Investimentos 163


