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RESULTADOS DO 

TERCEIRO TRIMESTRE DE 2009 

 
• O Resultado Líquido Ajustado do período de Janeiro-Setembro de 2009 ascende a 212 

milhões de euros, 39% menos que em igual período de 2008. 

• O Resultado Operacional (EBIT) Ajustado do período situa-se em 374 milhões de euros, 
43% menos que no ano transacto. 

• O Resultado Económico Bruto de Exploração (EBITDA) Ajustado atinge 838 milhões de 
euros, o que representa uma descida de 22% interanual. 

• Nos primeiros nove meses de 2009, a CEPSA realizou investimentos no total de 697 
milhões de euros, destinados, fundamentalmente, a continuar os projectos que têm vindo 
a ser desenvolvidos no sentido de incrementar a actividade exploratória no sector de 
Exploração e Produção; aumentar a produção de gasóleo nas refinarias de "La Rábida" e 
de "Gibraltar-San Roque", melhorar a eficiência energética e a competitividade do sector 
de Refinação e Distribuição; fomentar novas cogerações no sector de Gás e Electricidade 
e participar na construção do gasoduto Argélia-Espanha. 

 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

 
 
O Resultado Líquido Ajustado elimina o efeito patrimonial de variação de preço dos inventários e os elementos não 
recorrentes. Considerando este efeito, o Resultado Líquido dos primeiros nove meses de 2009 é de 338 milhões de 
euros, 40% menos que em igual período do ano anterior.  
 
CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo CEPSA são elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Informação 
Financeira (NIIF), que utilizam o critério de Custo Médio Unitário (CMU) para valorizar as existências. Contudo, para medir a rentabilidade dos 
segmentos de negócio, a CEPSA, como as outras empresas do sector, ajusta os resultados eliminando o efeito patrimonial das variações de 
preços dos inventários e os elementos não recorrentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

303 244 59 24% REBE (EBITDA) AJUSTADO  838 1.078 -239 -22% 
128 96 31 32% RESOP (EBIT) AJUSTADO  374 660 -286 -43% 

89 37 52 137% RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  212 347 -135 -39% 
-35 146 -181 N/A Efeito da variação de preço em inventários 126 216 -90 -41%
54 184 -130 -71% RESULTADO LÍQUIDO 338  563 -225 -40% 

Quadro 1
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AMBIENTE E PRINCIPAIS VALORES DE REFERÊNCIA 

 
  
No terceiro trimestre de 2009 continuou a verificar-se uma situação económica global adversa, se bem que uma 
maior procura na Ásia e alguma especulação tenham impulsionado a subida do preço do crude neste período. 
 
O preço do crude Brent, qualidade de referência na Europa, no princípio do ano, situava-se em 40,04 $/b. No 
período de Janeiro-Setembro, após um comportamento altista nos dois últimos trimestres, atingiu um preço médio 
de 57,2 $/b. O terceiro trimestre, designadamente, revela uma média de 68,3 $/b, muito superior aos 58,8 $/b do 
trimestre anterior. Estas médias são muito inferiores às observadas em 2008, uma vez que a média dos primeiros 9 
meses do ano anterior se situou em 111 $/b. 
 
A fragilidade da actividade económica, principalmente nos países da OCDE, impediu que a subida da matéria-prima 
fosse transposta na mesma medida para os preços dos produtos derivados do crude.  
 
Destaca-se a evolução do diferencial gasóleo-Brent que, no terceiro trimestre de 2009, tornou a descer para 
próximo dos 55 $/t e dos 72,9 $/t no conjunto dos 9 meses. Ambos os valores, trimestral e acumulado, são muito 
inferiores aos 214,7 $/t do valor acumulado até Setembro de 2008. Esta erosão significativa das margens, 
fundamentada por um forte decréscimo na procura de destilados médios, fruto do retrocesso da actividade 
económica e dos transportes, onera os resultados do sector de refinação. 
 
Em consequência desta evolução nos diferenciais crude-produto, as margens de refinação publicadas pela 
Agência Internacional de Energia (AIE) para a zona onde se situam as refinarias da CEPSA (Ural Med Cracking e 
Ural Med Hydroskimming) são negativas no período em apreciação. O Hydroskimming situa-se em (–3,1 $/b) após 
um terceiro trimestre (–4,0 $/b) semelhante ao segundo (–3,9 $/b), e a margem de conversão (Cracking) (1,8 $/b) 
é 76% menor que no ano passado (com um terceiro trimestre de 0,8 $/b).  
  
O dólar americano continuou a depreciar-se face ao euro no terceiro trimestre (5% face ao segundo trimestre), 
resultando num valor médio anual de 1,36 $/€. Este valor representa uma apreciação de 10% relativamente ao 
câmbio dos primeiros nove meses de 2008, período em que registou 1,52 $/€. 
 
RESUMO DOS RESULTADOS AJUSTADOS 
 
Nos primeiros nove meses de 2009, o Grupo CEPSA atingiu um Resultado Operacional (EBIT) Ajustado de 
374 milhões de euros e um Resultado Líquido Ajustado de 212 milhões de euros. Estes valores representam um 
decréscimo de 286 milhões (–43%) e de 135 milhões de euros (–39%), respectivamente, face a igual período de 
2008. 
 
A forte deterioração na procura de produtos petrolíferos no conjunto de 2009, provocada pelo retrocesso da 
produção industrial e, por conseguinte, de todos os meios de transporte, principais utilizadores dos derivados do 
petróleo, causou um forte impacto nos resultados do sector de Refinação e Distribuição, que sofrem uma quebra 
notável face a 2008. 
 
 

3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

68,3 58,8 9,5 16% Cotação Brent Dated ($/bbl) 57,2 111,0 -53,9 -49% 
1,43 1,36 0,07 5% Taxa de câmbio $/€ 1,36 1,52 -0,16 -10% 

Diferenciais das cotações de produtos FOBMED menos crude Brent ($/tm)  
67,0 30,3 36,7 Nafta 41,8 65,0 -23,2 

133,7 140,9 -7,3 Gasolina 95 120,1 119,8 0,3 
55,2 61,0 -5,8 Gasóleo A 72,9 214,7 -141,8 

-115,3 -120,9 5,6 Fuelóleo 3,5% -115,3 -307,4 192,1 

0,8 1,5 -0,7 -46% Margem refinação Cracking ($/bbl) 1,8 7,7 -5,9 -76% 
-4,0 -3,9 -0,1 -2% Margem refinação Hydroskimming ($/bbl) -3,1 -3,0 0,0 -1%

Quadro 2
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Pese embora uma recuperação nos últimos trimestres, o preço do crude continua a situar-se em níveis muito 
inferiores aos de 2008, afectando de forma negativa o sector de Exploração e Produção. 
 
Os outros sectores são igualmente afectados pela recessão económica: a Petroquímica que, pelas suas importantes 
aplicações na construção e no sector automóvel, vê fortemente diminuída a sua actividade e margens no conjunto 
de 2009, ainda que registando uma recuperação no terceiro trimestre, e o sector do Gás e Electricidade, que se vê 
afectado pelo decréscimo da procura e pela redução dos preços da electricidade. 
 
Segue-se uma discriminação dos resultados mais significativos por áreas: 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR SECTOR DE NEGÓCIO 

 
 
RESULTADOS DOS SECTORES DE NEGÓCIO 
 
 
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

 
 
  
Actividade 
 
A produção de crude nos primeiros nove meses de 2009, correspondente à participação da CEPSA, foi de 116,4 
mil barris/dia, menos 6% que em igual período de 2008. A produção atribuída à CEPSA em 2009, entendida como 
a aplicação das condições contratuais e antes do pagamento de impostos, foi de 15,3 milhões de barris, com um 
crescimento de 22% face ao ano transacto. 
 
 
 

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

58 53 5 9% Exploração e Produção 136 293 -157 -54%
28 14 14 104% Refinação e Distribuição 146 211 -65 -31%
27 21 7 33% Petroquímica 48 101 -52 -52%
14 9 5 60% Gás e Electricidade 44 55 -11 -20%

128 96 31 32% RESOP AJUSTADO  374 660 -286 -43% 
182 131 51 39% RESOP AJUSTADO (Milhões $)  510 1.004 -494 -49% 

28 3 25 902% Outras rubricas não operacionais 31 -4 35 N/A

-63 -59 -4 7% Imposto sobre sociedades -183 -294 111 -38%
-4 -3 -1 33% Interesses de sócios minoritários -10 -15 4 -30%

89 37 52 137% RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  212 347 -135 -39% 
-35 146 -181 N/A Efeito do preço nos inventários 126 216 -90 -41%
54 184 -130 -71% RESULTADO LÍQUIDO 338 563 -225 -40%

Valores em milhões de USD
127 51 76 149% RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  289 528 -239 -45% 
-50 199 -249 N/A Efeito do preço nos inventários 173 329 -156 -48%
77 250 -173 -69% RESULTADO LÍQUIDO 462 857 -395 -46%

Quadro 3

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

58 53 5 9% RESOP ajustado 136  293 -157 -54% 

115,4 115,3 0,1 0% Produção participada (kbbls/d) 116,4 123,4 -7,0 -6%
53,4 53,7 -0,3 -1% Produção atribuída (kbbls/d) 56,2 46,1 10,1 22%

4,9 4,9 0,0 0% Produção atribuída (milhões bbls) 15,3 12,6 2,7 22%
2,6 3,1 -0,4 -14% Crude comercializado (milhões bbls) 8,9 5,0 3,9 79%

178,3 178,8 -0,6 0% Crude comercializado (milhões $) 495,5 530,5 -35,0 -7%

Quadro 4
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A CEPSA incorpora, desde Março de 2008, a produção da jazida Caracara na Colômbia Este novo contributo 
soma-se à venda de barris extraídos das jazidas argelinas, um valor que, em 2009, na sequência da aplicação das 
regras de distribuição da produção, é muito superior ao de 2008, apesar da descida dos preços do crude. 
 
A CEPSA está ainda a desenvolver um importante esforço de exploração na Argélia (1 bloco), Colômbia (19 
blocos, 13 como operador), Peru (5 blocos, 4 como operador) e Egipto (3 blocos, 1 como operador).  
 
Resultados 
 
No sector de Exploração e Produção, o nível de preço do crude, muito inferior ao do ano passado, incidiu 
negativamente nos resultados obtidos pela CEPSA durante este período. O Resultado Operacional (EBIT) 
Ajustado de 136 milhões de euros representa uma diminuição de 54% face aos primeiros nove meses de 2008. 
Este resultado foi obtido após deduzir 209 milhões de amortizações, o que representa um aumento de 31 milhões 
de euros em relação ao período homólogo de 2008, devido à incorporação do campo Caracara (Colômbia) e ao 
maior esforço de exploração. 
 
REFINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 
 
Actividade 
 
A recessão económica condicionou de forma significativa os resultados deste sector no período de 
Janeiro-Setembro de 2009. Destaca-se o forte decréscimo das margens de refinação, provocado pelo baixo nível 
de preço dos destilados médios (gasóleos e querosenes) e pela baixa actividade do sector dos transportes e da 
petroquímica. 
 
A produção das refinarias nos primeiros nove meses de 2009 alcançou 15,4 milhões de toneladas, um volume 
inferior (–4%) ao dos nove primeiros meses de 2008. 
 
Quanto à actividade comercial, as vendas de produtos energéticos e aromáticos atingiram 19,8 milhões de 
toneladas em 2009, um valor inferior em 1% ao do período homólogo de 2008. Até à data, as vendas de 
combustíveis em 2009 baixaram 4,9% em relação a igual período do ano anterior. 
  
Resultados  
 
Na Refinação e Distribuição, o Resultado Operacional (EBIT) Ajustado, no valor de 146 milhões de euros, é 
31% (65 milhões de euros) inferior ao do período homólogo de 2008. O terceiro trimestre de 2009 foi muito 
fraco, embora melhor que o segundo trimestre. 
 
PETROQUÍMICA 

 
 
Actividade 
 
As vendas de produtos petroquímicos no período acumulado de 2009 atingiram 2,3 milhões de toneladas, 10% 
menos que no período homólogo de 2008, devido, sobretudo, ao forte decréscimo da procura das indústrias do 
sector automóvel e da construção, os principais clientes do sector petroquímico. 
 

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

28 14 14 104% RESOP ajustado 146  211 -65 -31% 

5,1 5,3 -0,1 -2% Produção Refinarias (milhões ton.) 15,4 16,0 -0,7 -4%
6,7 6,5 0,1 2% Vendas de produtos (milhões ton.) 19,8 20,0 -0,2 -1%

Quadro 5

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

27 21 7 33% RESOP ajustado 48  101 -52 -52% 

0,8 0,7 0,1 11% Vendas de produtos (milhões ton.) 2,3 2,5 -0,3 -10%

Quadro 6
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As vendas do terceiro trimestre aumentaram 11% relativamente ao trimestre anterior em consequência da 
melhoria registada nos mercados internacionais nestes últimos meses. 
 
 
Resultados 
 
O Resultado Operacional (EBIT) Ajustado nos primeiros nove meses de 2009 foi de 48 milhões de euros, menos 
52% que em igual período de 2008. Apesar do ambiente de recessão vivido pelo sector, os resultados do terceiro 
trimestre de 2009 revelam uma continuação da melhoria observada no trimestre anterior e reflectem os efeitos da 
sinergia obtida com a reunião das diferentes actividades do sector numa única empresa, a CEPSA Química. 
  
 GÁS E ELECTRICIDADE  

 
 
Nos primeiros nove meses de 2009, a média dos preços de venda de electricidade por "pool" foi de 38€/Mwh, 
menos 40% que no período correspondente do exercício anterior, após uma nova descida de 5% no terceiro 
trimestre de 2009 face ao anterior. 
 
Actividade 
 
As vendas de electricidade do período acumulado situaram-se em 2 507 Gwh, menos 4% que em 2008, enquanto a 
variação do terceiro trimestre face ao segundo é de –3%, em linha com a menor procura nacional. 
 
Quanto à comercialização de gás natural, realizada através da sociedade CEPSA Gas Comercializadora S.A. 
(participada pela CEPSA em 35%), as vendas de gás natural atingiram 15 299 Gwh em 2009, registando-se um 
decréscimo da actividade de 12% face a igual período de 2008, em linha com a quebra da procura. 
 
Resultados 
 
O Resultado Operacional (EBIT) Ajustado do sector de Gás e Electricidade foi de 44 milhões de euros, menos 
20% que nos primeiros nove meses de 2008. Para além das diminuições de vendas explicadas pela quebra na 
procura dos mercados de gás natural e de electricidade, continuou a verificar-se uma descida do preço da 
electricidade mais acentuada que a do preço da sua matéria-prima, o gás natural, o que representa um impacto 
negativo para estes resultados.  
 
INVESTIMENTOS 

No período de Janeiro-Setembro de 2009, a CEPSA investiu 697 milhões de euros, fundamentalmente nos sectores 
de Exploração e Produção, Refinação e Distribuição, e Gás e Electricidade. 

Os investimentos mais relevantes foram aplicados em três sectores:  
 

• Exploração e Produção; aumento do esforço de exploração em vários países.  
 
• Refinação e Distribuição: na actividade de Refinação destaca-se a construção das novas unidades de 

Crude e de Hydrocracking na refinaria “La Rábida”, assim como as novas unidades de Vazio e de Mild–
Hydrocracking na refinaria “Gibraltar-San Roque”, que aumentaram significativamente a competitividade 
destas instalações. A colocação em serviço em "La Rábida" está prevista para princípios de 2010.  

 
• Gás e Electricidade; na actividade de Electricidade, destaca-se a construção das Unidades de Cogeração 

em Lubrisur (San Roque), Asesa (Tarragona) e La Rábida (Huelva) e, na actividade de Gás, a construção 
do gasoduto submarino entre Argélia e Espanha (Almería) pela sociedade MEDGAZ.  

Milhões de euros (salvaguardando qualquer outra indicação)
3T09 2T09 Var. % Var. 9M09 9M08 Var. % Var. 

14 9 5 60% RESOP ajustado 44  55 -11 -20% 

794 816 -22 -3% Vendas de electricidade (Gwh) 2.507 2.624 -116 -4%
35,1 37,0 -2,0 -5% Preço médio da "Pool" (€/Mwh) 38,4 64,4 -26,0 -40%

5.171 5.304 -133 -3% Vendas de Gás Natural (Gwh) 15.299 17.355 -2.056 -12%

Quadro 7
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SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
Neste período, o Grupo CEPSA gerou fluxos de caixa da exploração no valor de 946 milhões de euros, o que 
permitiu pagar investimentos e outros activos a longo prazo no total de 599 milhões de euros, pagar dividendos no 
valor de 178 milhões de euros e reduzir a dívida financeira líquida de 135 milhões relativamente ao início do 
exercício. 
 
O volume total da dívida permanece em níveis muito contidos, como mostra  o índice de autonomia 
financeira, expresso como o quociente entre a dívida líquida e os fundos próprios que, no período de 
Janeiro-Setembro de 2009, se situou nos 22,5%. 
 
FACTOS RELEVANTES DO PERÍODO  
 

• No passado dia 25 de Março, o Banco Santander comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores 
(CNMV) o acordo celebrado com a International Petroleum Investment Company (IPIC) para a venda da 
sua quota accionista na CEPSA (32,5%) pelo preço de 33 euros por acção. 

• Na mesma data, a Unión Fenosa também comunicou à CNMV, como Facto Relevante, que iria alienar a 
sua participação de 5% na CEPSA ao IPIC, nas mesmas condições que as acordadas pelo Banco Santander 
e pela IPIC, em execução do mandato de venda conjunta da referida quota de 5%, conferido ao Banco 
Santander. 

• Por seu lado, o accionista IPIC solicitou a este Organismo a dispensa da obrigação de formular uma oferta 
pública de aquisição de acções (OPA) sobre a CEPSA, ao abrigo do disposto no artigo 4.2 do Real 
Decreto 1066/2007.  

• Em 15 de Setembro, a CNMV concedeu ao IPIC a dispensa solicitada, pelo que foram cumpridas as 
condições acordadas para que o IPIC concretizasse a aquisição e reforçasse a sua participação na CEPSA 
até 47% do seu capital. 

• Na reunião do Conselho de Administração da CEPSA, realizada em 1 de Outubro de 2009, foi efectuada a 
reestruturação correspondente à nova situação accionista de modo que, a partir dessa data, o Conselho 
de Administração tem a seguinte composição: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8
Milhões de Euros 9M09

Exploração e Produção 138
Refinação e Distribuição 451

Petroquímica 22
Gás e Electricidade 79

Companhia 7
Investimentos totais do GRUPO CEPSA  697
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- Santiago Bergareche Busquet - Presidente (Independente) 
- Michel Bénézit - Vice-presidente (Total) 
- Khadem Al Qubaisi - Vice-presidente (IPIC) 
- Dominique de Riberolles - membro do Conselho (Executivo) 
- SAR D. Carlos de Borbón - membro do Conselho (Independente) 
- Bernadette Spinoy - membro do Conselho (Total) 
- José Manuel Otero Novas - membro do Conselho (Independente) 
- Murthada Al Hashemi - membro do Conselho (IPIC) 
- Saeed Al Mehairbi - membro do Conselho (IPIC) 
- Eric de Menten - membro do Conselho (Total) 
- Patrick Pouyanné - membro do Conselho (Total) 
- Humbert de Wendel - membro do Conselho (Total) 

 - David Forbes - membro do Conselho (IPIC) 
 

• A CEPSA recebe autorização para desenvolver o campo de gás Timimoun na Argélia. 
 
A Agência Nacional Argelina para a Valorização dos Recursos em Hidrocarbonetos (ALNAFT) aprovou o 
Plano de Desenvolvimento para o Projecto de Gás de Timimoun. Este projecto, que será operado por 
uma organização conjunta, em que a CEPSA irá participar com 11,25%, em cooperação com a Sonatrach 
(51%) e a Total (37,75%), está situado no sudoeste da Argélia. 
Com as actividades neste campo, a CEPSA consolida a sua presença na Argélia, cujos inícios remontam a 
1992. Actualmente, centra as suas operações nas jazidas de Rhourde el Khrouf (100% CEPSA) e de 
Ourhoud (39,7% CEPSA), com uma produção total superior a 250 000 barris/dia, bem como na 
participação no Projecto MEDGAZ (20%), na actividade de transporte de gás. 

 
 
GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 
# Produção Atribuída – Produção da jazida atribuída à CEPSA, após a aplicação das condições contratuais e antes do pagamento de 
impostos. 
# Produção Participada – Participação na produção da jazida, antes de aplicar as disposições contratuais e do pagamento de impostos. 
# RESOP – Resultado Operacional, que inclui as receitas menos os custos operacionais mais o resultado de sociedades logísticas consolidadas 
pelo método de equivalência (rubricas que integram o Resultado Bruto de Exploração - EBITDA-), amortizações, subvenções, deterioração de 
activos correntes, deterioração do imobilizado e provisões operacionais. 
# RESULTADO LÍQUIDO – Resultado atribuído à Sociedade Dominante, que equivale ao RESOP menos o resultado financeiro líquido, 
provisões não operacionais, outras receitas e despesas, o imposto de Sociedades e interesses de sócios minoritários. 
NOTA sobre o Quadro 3 
Os montantes em dólares americanos (USD) foram calculados a partir dos valores em euros e convertidos de acordo com a taxa de câmbio 
média do período correspondente (anual, semestral ou trimestral), segundo os dados que figuram no Quadro 2. 

 
Lisboa, 29 de Outubro de 2009 

CEPSA – Direcção de Comunicação de Marketing 

Tel.: (351) 21 721 76 08 
dir.comunicacao@cepsa.com  

www.cepsa.pt 

 

 

 

 


