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A Cepsa prepara um plano para consolidar a 
sua presença no Médio Oriente através dos 

seus parceiros estratégicos 
 

• A Cepsa desenvolverá planos-chave no Médio Oriente, onde os seus 

interesses incluem a Exploração e Produção, Refinação e abastecimento 

• O modelo de negócio integrado da Empresa permitiu-lhe enfrentar a 

recessão 

• A inovação e a tecnologia serão fundamentais  

• A Cepsa trabalha com previsões que estabelecem que os preços do 

petróleo se manterão em cerca de 50 dólares em 2017 e aumentarão até 

aos 70-80 dólares por barril no espaço de cinco anos 

 

A Cepsa trabalha no desenvolvimento de novos projetos que com o apoio dos seus 

parceiros em Abu Dhabi e no Médio Oriente contribuem para a consolidação da sua 

presença nesta zona estratégica. Assim afirmou o CEO e vice-presidente da Cepsa, 

Pedro Miró, na sua passagem pela Exposição e Conferência Internacional do Petróleo 

(ADIPEC), realizada nestes dias em Abu Dhabi. 

Durante o seu discurso no âmbito de uma das reuniões mais importantes da indústria 

mundial do petróleo e do gás, Pedro Miró reconheceu que o modelo de negócio 

integrado seguido pela Cepsa, e que abrange toda a cadeia de valor do petróleo, desde 

a área de exploração e produção até à refinação e petroquímica, permitiu que a Empresa 

enfrentasse uma das etapas mais difíceis que o setor viveu. 

Insistiu igualmente que após este período de recessão é essencial  continuar a 

impulsionar o investimento, e apostar na inovação e na tecnologia para garantir o 

crescimento futuro. 

"Espera-se que o setor corte 1 bilião de dólares da despesa em novos projetos entre 

2015 e 2020 após a queda dos preços do petróleo. Isto não é sustentável para a 

indústria e na Cepsa prevemos centrar-nos nos melhores projetos, utilizando tecnologia 

inovadora para continuar a avançar", assinalou Pedro Miró. 
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Juntamente com o CEO da Cepsa, participou na ADIPEC Alyazia Al Kuwaiti, membro 

do Conselho de Administração da Cepsa e Diretora de Investimentos em Midstream e 

Upstream da IPIC. "Em consonância com a visão dos Emirados Árabes Unidos e a 

estratégia da IPIC de aproveitar as sinergias de todo o grupo para gerar valor, estamos 

empenhados em apoiar a Cepsa no desenvolvimento dos seus negócios no Médio 

Oriente. O modelo de negócio integrado da Cepsa ajudou a Empresa a atenuar a queda 

dos preços do crude. Sobre a base da tecnologia e da inovação, a Cepsa está muito 

bem posicionada para fortalecer a sua presença no Médio Oriente e noutros mercados 

em expansão". 

A Cepsa trabalha em projetos de exploração e produção no Médio Oriente, juntamente 

com a Cosmo, tem operações de bunker em Fujairah, escritórios comerciais no Dubai e 

Abu Dhabi. Também trabalha com a IPIC em projetos tanto de refinação como da área 

química, gasista e elétrica, além da exploração e produção. 

"Para desenvolver as nossas atividades com sucesso, necessitamos de ser úteis e 

taticamente astutos ao estabelecer colaborações com parceiros ao longo de toda a 

cadeia de valor do petróleo. Estamos a trabalhar em vários projetos no Médio Oriente, 

os quais nos ajudarão a garantir que a Cepsa ficará bem situada". Durante a sua 

intervenção, o vice-presidente da Cepsa declarou que a empresa aproveitaria o melhor 

da sua tecnologia para fazer avançar vários destes projetos. Neste sentido, apontou 

como exemplo o trabalho desenvolvido pelo Centro de Investigação da Empresa, tal 

como o efetuado para o desenvolvimento da tecnologia EOR (Enhanced oil recovery), 

cujo objetivo consiste em aumentar a extração de petróleo das jazidas. 
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O CEO da Cepsa expôs que a principal hipótese cogitada pela Empresa é que o preço 

do crude se manterá em níveis baixos, em cerca de 50 dólares por barril até 2017, 

aumentando gradualmente até 70-80 dólares por barril em cinco anos. 

Além de Pedro Miró, compareceram à ADIPEC os responsáveis pelos principais 

negócios da Empresa. 

A Cepsa é um grupo energético, 100% IPIC, que emprega mais de 10.000 profissionais 

exercendo a sua atividade em todas as fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração 

e produção de petróleo e gás, refinação, transporte e comercialização dos derivados petrolíferos 

e do gás natural, biocombustíveis, cogeração e comercialização de energia elétrica. 

A Cepsa desenvolveu uma área petroquímica importante, em alta integração com a de refinação 

de petróleo, onde fabrica e comercializa matérias-primas para a elaboração de produtos de alto 

valor acrescentado que são utilizados principalmente na produção de plásticos de nova geração 

e detergentes biodegradáveis. Tem uma presença significativa em Espanha e, através de uma 

internacionalização progressiva das suas atividades, também desenvolve as suas atividades em 

vários continentes, comercializando os seus produtos em todo o mundo. 

 

Madrid, quarta-feira, 9 de novembro de 2016 
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