
 

 

Resultado líquido do Grupo CEPSA nos primeiros nove 

meses do ano cifra-se 277 milhões de euros 

 
 

 
 Os resultados decresceram 6% em relação ao mesmo período de 2013. 

 Plano de expansão e desenvolvimento em Exploração e Produção mantém-se. 

 A atividade petroquímica manteve um bom comportamento em vendas e  

margens 

 A ligeira recuperação da procura nacional supôs uma melhoria nos resultados da 

área de comercialização 

 
O Resultado Líquido acumulado durante os nove primeiros meses de 2014, eliminando os elementos 

não recorrentes e calculando a variação de inventários a custo de reposição (Clean CCS), atingiu 277 

milhões de euros, 6% inferior ao mesmo período de 2013. 

 

Estes valores são referentes a um contexto internacional, em que se verificou uma importante queda do 

preço do petróleo durante o terceiro trimestre, parcialmente compensada pela apreciação do dólar frente 

ao euro e à recuperação das margens da refinaria associados a um menor preço médio do barril. 

 

Aplicando as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF), o Resultado Líquido do período 

situou-se em 121 milhões de euros, face aos 236 do mesmo período de 2013, devido ao impacto na 

valoração de inventários derivado da queda do preço do petróleo. 

 

Neste terceiro trimestre, as metas mais importantes da CEPSA foram o inicio da produção do Poço “Los 

Angeles-IX”, no Perú; a joint-venture com a Sinar Mas, para a produção de álcoois industriais na Indonésia; e 

o lançamento de um combustível marinho com um mínimo conteúdo em enxofre (0,1%), em que o Grupo 

antecipa a nova normativa MARPOL, de prevenção da contaminação, e que passa a aplicar-se nas zonas de 

Emissão Controlada de Enxofre (ECAs), a partir de 2015. 

 

O investimento, neste período, rondou 2.624 milhões de euros, na sua maioria concentrado nas áreas 

de Exploração & Produção e Petroquímica. 

 

Resultados Líquidos (Milhões de Euros) 

Acumulado Janeiro--Setembro 

 

Resultados Líquidos 

(milhões de euros) 

   

 Acumulado 

janeiro-setembro 

  

 2014 2013 % 

2014 / 2013 

Exploração e Produção 

 

104 130 (20%) 

Refinaria e Comercialização 

 

91 88 3% 

Petroquímica 91 92 (1%) 

Gás e Eletricidade 

 

26 15 (74%) 

Corporação 

 

(35) (30) (17%) 

Resultado Líquido Clean CCS 227 295 (6%) 



 

 

Ajuste da valoração de inventários 

 

(109) (66)  

Elementos não recorrentes 

 

(47) 6  

Exploração e Produção  

 

99 130 (24%) 

Exploração e Comercialização 

 

(8) 42 n.a 

Petroquímica 

 

85 72 19% 

Gás e Eletricidade 

 

25 22 14% 

Corporação 

 

(80) (30) (167%) 

Resultado Líquido NIIF 

 

121 236 (49%) 

 

Exploração e Produção 

O Resultado Líquido ajustado da área diminuiu 20%, relativamente ao mesmo período de 2013, situando-se 

em 104 milhões de euros. A contração é consequência direta do preço decrescente do petróleo cru 

durante o período, bem como do maior esforço exploratório realizado pela CEPSA, cujo impacto vai ser 

refletido em exercícios posteriores. 

 

A CEPSA continua com o seu plano de desenvolvimento e expansão, destacando a atividade exploratória 

na Tailândia e os bons níveis de produção na Malásia, bem como o início da produção no Poço “Los 

Angeles IX”, no Perú, com um petróleo cru ligeiro de 44º-45º API, de uma qualidade não achada 

anteriormente neste país. 

 

Refino e Comercialização 

O Resultado Líquido ajustado situou-se em 91 milhões de euros, 3% superior ao mesmo período do 

ano anterior. A forte queda dos preços do petróleo cru motivou uma verdadeira recuperação das margens 

de refinaria, caracterizados neste contexto pela alta volatilidade ao longo do ano. 

 

A atividade de comercialização teve uma contribuição positiva, graças à recuperação da procura de 

combustíveis de automóveis. 

 

Petroquímica 

O Resultado Líquido ajustado nestes primeiros nove meses foi de 91 milhões de euros, praticamente igual 

ao alcançado no mesmo período de 2013. A área segue aproveitando a atividade e as margens do negócio 

das matérias-primas para o setor do poliéster (PIA) e da matéria-prima básica para a produção do 

surfactante mais utilizado a nível mundial na elaboração de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó, 

LAB, nos mercados internacionais; bem como do bom nível de resultados da nossa filial brasileira também 

dedicada à fabricação desta matéria-prima. 

 

A queda em atividade e margens da linha de produção de Fenol e Acetona atrasaram esta recuperação 

devido à forte concorrência procedente da Ásia. 

 

Gás e Eletricidade 

O Resultado Líquido ajustado situou-se em 26 milhões de euros, face aos 15 do mesmo período em 

2013, o que supõe um incremento de 74%. Esta melhoria deve-se, principalmente, ao aumento da 

participação no gasoduto Medgaz (42%) e ao impulso na área comercializadora, já que 90% dos resultados 

corresponde à área do Gás. Quanto ao resultado da área Eletricidade, atingiu 2,5 milhões, resultado 

melhor que o obtido no mesmo período do exercício anterior, devido à aplicação do novo 

enquadramento regulatório. 

Lisboa, 28 de outubro de 2014  


