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CEPSA obtém autorização para o desenvolvimento do campo  
de gás Timimoun na Argélia 

 

 
 

• CEPSA estima um investimento total do projecto de cerca de 1.000 
milhões de dólares que inclui a perfuração de 40 poços 

 
• O caudal previsto a partir de 2013 é de 5 milhões de m3/dia  

        (1,6 bcm/ano) 
 

• CEPSA consolida a sua presença na Argélia, onde opera desde 1992 
 

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 participará com 11,25%, em parceria com a Sonatrach (51%) e a TOTAL 
(37,75%), situa-se a sudoeste da Argélia entre as cidades de Timimoun e Adrar. 
 
Com esta autorização dá-se por concluída a fase de exploração, iniciada em 2003, 
que incluiu a perfuração de 6 poços. Durante o ano de 2008 realizaram-se estudos 
para determinar a viabilidade comercial da área. O resultado materializou-se no 
Plano de Desenvolvimento, aprovado no início de 2009 e que contempla a 
perfuração de cerca de 40 poços. 
 
O projecto que, no seu conjunto, prevê um investimento estimado de 1.000 milhões 
de dólares, prevê a produção de oito jazidas de gás que se estendem em cerca de 
2500 km2 e engloba a realização de trabalhos sísmicos, a perfuração dos poços, a 
construção de instalações para o tratamento de gás e a ligação à infra-estrutura de 
gasodutos da Sonatrach. Os trabalhos realizar-se-ão com o objectivo de que o 
campo entre produção em 2013 com um caudal de gás de 5 milhões de m3/dia (1,6 
bcm/ano). 
 
CEPSA, com as actividades neste campo, consolida a sua presença na Argélia, 
cujo início remonta a 1992. Actualmente centra as suas operações nas Jazidas de 
Rhourde el Khrouf (100% CEPSA) e Ourhoud (39,7% CEPSA), com uma produção 
total de mais de 250.000 barris por dia, assim como a participação no Projecto 
Medgaz (20%) na actividade de transporte de gás. 
 
CEPSA é um grupo industrial com actividades em todas as fases da cadeia de valor do 
petróleo; desde a exploração e produção de hidrocarbonetos, até à comercialização dos 
derivados do petróleo. Desenvolve uma área petroquímica, com elevada integração com a 
refinação de petróleo, em que fabrica e comercializa matéria-prima para elaboração de 
produtos de valor acrescentado que são utilizados por uma grande variedade de indústrias. 
Conta com uma notável presença em Espanha e, através de uma progressiva 
internacionalização das suas actividades, também desenvolve o seu negócio em Portugal, 
Argélia, Brasil, Canadá, Colômbia, Egipto, Panamá e Peru, comercializando os seus 
produtos em todo o mundo. 
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Lisboa, 08 de Outubro de 2009 

 
 CEPSA – Direcção de Comunicação de Marketing 
 dir.comunicacao@cepsa.com 
 
 Tel. (351.) 217 21 76 08 
 www.cepsa.pt 
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