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Assinatura de acordos entre a Cepsa e a 
Sonatrach 

• Foram assinados ontem pelos CEO da Cepsa, Pedro Miró, e da Sonatrach, 

Amin Mazouzi 

• Confirma as excelentes relações históricas entre as duas empresas e entre 

os Emirados Árabes Unidos, Argélia e Espanha 

• Os acordos focam-se especialmente nos contratos dos campos 

petrolíferos na Argélia e na possibilidade de analisar outras oportunidades 

de negócios, para além do setor upstream 

• Presente na Argélia há 30 anos, a Cepsa manteve as suas atividades de 

E&P de forma ininterrupta neste país 

 

A Cepsa e a Sonatrach assinaram esta terça-feira, em Argel, uma série de acordos que 

consolidam a colaboração das duas empresas nos seus atuais projetos a longo prazo e 

que, além disso, abrem a possibilidade de avaliar outras oportunidades de colaboração 

para além do setor upstream, aproveitando o modelo de negócio integrado da Cepsa. 

Estes acordos foram rubricados pelo CEO da Cepsa, Pedro Miró, e pelo seu homólogo 

da Sonatrach, Amin Mazouzi, e põem a manifesto a excelente relação existente entre a 

Cepsa e a Sonatrach, bem como entre os Emirados Árabes Unidos, sede da IPIC − 

único acionista da Cepsa −, Argélia e Espanha. 
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As duas empresas também assinaram, através destes acordos, um Memorando de 

Entendimento (MOU na sigla em inglês); um documento-quadro para a análise de novas 

oportunidades de colaboração noutros setores de atividade onde as duas empresas 

partilham interesses, tanto na Argélia como noutros países. 

A assinatura destes acordos tem como objetivo principal consolidar a colaboração 

histórica entre a Sonatrach e a Cepsa. 

O campo de Rhourde el Krouf (RKF), situado na bacia de Berkine, no leste do país, 

operado pela associação Sonatrach-Cepsa, foi a primeira jazida de crude colocada em 

produção pela Cepsa na Argélia em 1996. Tem uma produção média de 11.000 barris 

por dia. Por outro lado, a Cepsa dá continuidade à sua participação juntamente com a 

Sonatrach, Anadarko, Maersk, Pertamina, Talisman e ENI no campo de crude de 

Ourhoud, também situado na bacia de Berkine. 

Na Argélia a Cepsa também opera outras jazidas, como as de BMS (Bir el Msana) e 

Rhourde er Rouni II. 

A Cepsa está presente na Argélia há 30 anos, sendo líder na área da exploração e 

produção do país. Juntamente com as suas instalações de produção de crude, as 

atividades da Cepsa na Argélia também abordam a produção de gás natural no seu 

campo de Timimoun, na bacia de Berkine, atualmente em desenvolvimento.Além disso, 

a Empresa tem uma participação de 42 por cento no gasoduto Medgaz, que garante o 

abastecimento da Europa a partir da Argélia e através da Espanha. 

 

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

exercem 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 Empresa 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, também desenvolve as suas atividades em 

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

 

Madrid, 23 de novembro, de 2016 
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