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Comunicado de Imprensa 
 

RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2010:  
 

 

• O resultado do negócio CEPSA (418 milhões de euros) melhorou 55% 
comparativamente a 2009 
 
Detalhe por áreas de negócio: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumo dos principais resultados:  
 
A CEPSA fechou o exercício de 2010 com um Resultado Operativo (EBIT) Ajustado de 702 
milhões de euros, mais 50% do que no mesmo período do ano anterior.  Por sua vez, o Resultado 
Líquido Ajustado (418 milhões de euros) aumentou 55% comparativamente ao ano anterior. 
 
Meios e principais momentos de referência 
 
Estes resultados integram um exercício no qual a procura mundial de petróleo, impulsionada pelo 
crescimento registado nos países emergentes, ascendeu a 3,5% no último trimestre, 
comparativamente ao mesmo período de 2009. Por sua vez, o PIB espanhol permanece inalterado e 
a procura em Espanha de produtos petrolíferos continua com a sua tendência decrescente (-
5,6% gasolinas e -0,8% gasóleos). O crude Brent fechou o exercício com um preço médio 

Resultado Operativo (EBIT) Ajus tado  2010   Var/2009 
 
 Exploração e Produção   334 M de euros    60 % 
 Refinação e Distribuição  203 M de euros    50 % 
 Petroquímica          144 M de euros  120 % 
 Gás e Electricidade                21 M de euros               -62 %  

 
TOTAL                 702 M de euros    50 %  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Resultado Líquido Ajustado   418 M de euros    55 % 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Investimentos 
 
 Exploração e Produção    156 M de euros 
 Refinação e Distribuição               356 M de euros 
 Petroquímica Derivada     32  M de euros 
 Gás e Electricidade     69  M de euros 
 Corporação        7  M de euros 
 TOTAL GRUPO CEPSA    621 M de euros   
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superior a 29,2% relativamente a 2009. Por sua vez, excepto no caso dos combustíveis, os 
diferenciais dos produtos respeitantes ao Brent continuam com valores superiores em relação 
aos do ano passado. Quanto às margens de refinação, o de destilação (Hydroskimming) piorou 
o seu valor – já muito negativo – e o de Cracking melhorou ligeiramente em relação a 2009, ainda 
que siga num nível muito baixo em comparação com anos anteriores. Finalmente, o dólar 
americano ajudou a conseguir estes resultados ao ter-se valorizado em 4,5% em relação a 2009. 
 
 
Resultados por áreas de negócio 
 
Exploração e Produção incidiu positivamente nos resultados obtidos pela CEPSA em 2010. Esta 
área de negócio viu incrementado o seu resultado operativo em 60%, graças ao aumento do nível 
do preço do crude no período acumulado do ano. Na área da Refinação e Distribuição, o 
resultado melhorou 50% comparativamente ao mesmo período em 2009 devido a uma verdadeira 
recuperação das margens de refinação, ainda que tenha caído sensivelmente (-30%) no quarto 
trimestre em relação ao terceiro. A Petroquímica assistiu a um incremento significativo, graças 
aos melhores preços dos produtos, às maiores vendas e à nova estrutura da CEPSA, melhorando, 
em 2010, 119% em comparação com o ano anterior. O resultado alcançado na área de Gás e 
Electricidade foi 62% inferior ao de 2009, reflexo do incremento dos preços do gás natural. 
  
Investimentos 
 
Em 2010, a CEPSA investiu 621 milhões de euros. Os investimentos mais relevantes reflectem-se 
em três áreas:  

• Exploração e Produção; incremento das actividades de exploração na Argélia, Colômbia, 
Egipto e Peru.  

  
• Refinação e Distribuição; na refinaria “La Rábida” (Huelva), destaque-se a colocação em 
marcha das novas unidades de Crude e de Hydrocracking, que aumentaram a capacidade 
de produção de destilados médios (gasóleo e querosene) em mais de 3 milhões de 
toneladas. Também em “La Rábida” há que ressalvar a Nova Instalação de Enxofre cuja 
colocação em marcha se iniciou em Janeiro de 2011, os investimentos na nova unidade de 
Rectificação de Asfaltos e a melhoria da linha submarina. 

  
• Gás e Electricidade; na actividade de Electricidade destacam-se a construção das 
Instalações de Cogeração em Lubrisur (San Roque), que entrará em funcionamento na 
segunda metade de 2011, Asesa (Tarragona), que começou as suas operações em Maio, e 
a refinaria “La Rábida” (Huelva), que iniciou a sua actividade no passado mês de Outubro. 
Continuou na actividade de Gás, a construção do gasoduto submarino da Argélia a 
Almería pela sociedade MEDGAZ, que se será colocada ao serviço ao longo do primeiro 
quadrimestre de 2011. 

 
 
A Rentabilidade de novos investimentos, medida pelo ROACE, melhorou ao alcançar 7,7% em 
comparação com o ratio de 5,7% alcançado em 2009, mas segue um nível muito inferior ao 
conseguido nos últimos 10 anos. 
 
*Clarificação terminológica: 
 
- O resultado operativo indica o desenvolvimento do negócio ao longo do ano. 
- O resultado líquido ajustado indica o benefício/perdas  depois dos impostos, juros e outros 
conceitos. 
- O ROACE é o ratio do resultado operacional depois de impostos sobre o capital utilizado médio 
do ano. 
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A CEPSA está presente em Portugal há 48 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada a partir de 1991, 

por via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que permitiu uma maior proximidade 

geográfica das instalações de produção e das infra-estruturas logísticas a este mercado. Actualmente, a 

CEPSA comercializa em Portugal combustíveis, carburantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e 

propano), betumes e distribui combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de 

abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do Porto. 

 
 
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2011 
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