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 Expansão das actividades no Peru: A CEPSA dispõe já 
de quatro contratos de exploração de hidrocarbonetos  

 
 
 A CEPSA adquiriu participações em dois novos contratos de prospecção e 

exploração de hidrocarbonetos na bacia de Ucayalí, no Peru, e assumirá a 
operação desses contratos assim que as autoridades peruanas formalizem as 
aprovações correspondentes.  

 
 No Bloco 114, originalmente adjudicado à empresa irlandesa Pan Andean, a 

CEPSA passará a deter uma participação de 60%.  
 
 No Bloco 131, inicialmente adjudicado à Pan Andean, terá uma participação 

de 70%.  
 
 Com estes acordos, a que se somam os acordos já alcançados sobre os 

Blocos 104 e 127, a empresa amplia a sua actividade no sector da exploração 
e produção no Peru para um total de quatro contratos.  

 
 
 
A CEPSA Perú S.A., filial da CEPSA, assinou um acordo com a empresa Pan Andean 
Resources PLC para a aquisição, por parte da CEPSA, de uma participação em dois 
contratos de prospecção e exploração de hidrocarbonetos no Peru, nos Blocos 114 e 131, 
situados na bacia de Ucayali, a sul de Pucallpa, no centro do país.  
 
A CEPSA, para além de adquirir uma participação de 60% no Bloco 114 e de 70% no Bloco 
131, passará a ser a empresa operadora de ambos os blocos após obter as autorizações 
respectivas da Perupetro (empresa estatal encarregue de promover os investimentos em 
actividades de prospecção e exploração de hidrocarbonetos no país).  
 
As actividades a desenvolver no período de exploração nos blocos 114 e 131, de 7.200 km2 
e 10.000km2 respectivamente, contemplam a realização, nas primeiras etapas, de 
campanhas sísmicas a duas dimensões para identificar possíveis estruturas presentes no 
subsolo e, posteriormente, a perfuração de poços de exploração.  
 
A CEPSA iniciou a sua actividade de exploração no Peru há uns meses, ao assinar com a 
ConocoPhillips uma participação de 35% no Bloco 104, na bacia de Marañón. 
Posteriormente assinou um acordo com a empresa Loon energy para adquirir 80% do Bloco 
127 na mesma bacia.  
 
Estes dois novos acordos celebrados com a Pan Andean permitem à empresa reforçar a sua 
presença e expandir as suas actividades de exploração no Peru. 
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Os futuros Blocos operados pela CEPSA situam-se na região amazónica central do Peru, 
que possui elevado valor ecológico. A empresa opera noutros Blocos de características 
similares e, consciente da situação, implementará em cada um deles um amplo programa de 
acções conjuntas com as autoridades competentes e com as comunidades indígenas, com o 
principal objectivo de evitar os impactos negativos sobre o meio em que actua e, portanto, 
sobre a biodiversidade.  
 
A CEPSA, que identifica e avalia os possíveis impactos gerados pelas suas actividades 
antes de desenvolver a sua estratégia ambiental, tornou-se um marco de referência no 
tratamento e cuidado dos habitats e das povoações autóctones. Aliás, participa na 
restauração de habitats de espécies próprias das zonas onde opera e na recuperação de 
ecossistemas degradados, alguns dos quais, e graças à colaboração da CEPSA, passaram 
a ser catalogados como protegidos. 
 
A aposta da CEPSA na produção de hidrocarbonetos enquadra-se na sua estratégia de 
equilibrar o contributo dos vários sectores de actividade para os resultados globais da 
Empresa. 
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