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CEPSA: RESULTADOS  
DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2008 

O resultado líquido consolidado ascende a 283 milhões de euros 

 

 O Resultado Económico Bruto de Exploração (EBITDA), incorporando a revalorização de 
inventários, ascendeu a 775 milhões de euros, um valor 8% acima do registado no primeiro 
semestre de 2007. 

 O Resultado Operacional (EBIT) recorrente (não considerando o efeito patrimonial de 
revalorização dos inventários) situou-se nos 299 milhões de euros, menos 44% que no 
primeiro semestre de 2007. O Resultado Operacional recorrente do segundo trimestre de 2008 
é superior em 11% ao correspondente ao primeiro trimestre. 

 A subida do preço do crude de 73% no semestre, que não se reflectiu nas mesmas 
proporções nas cotações dos produtos refinados, provocou margens menores do negócio de 
Refinação e Distribuição. Este facto, aliado à desvalorização do dólar face ao euro, em 13%, 
influiu negativamente nos resultados do período. 

 No passado mês de Junho, a CEPSA celebrou, com a companhia argelina Sonatrach, um 
contrato para a prorrogação do Contrato de Produção de Crude da autorização RKF por um 
período adicional de cinco anos. Esta jazida, operada pela CEPSA e que se encontra em 
produção desde 1996, produz uma média de 20.000 barris de crude Saharan Blend por dia.  

 Durante este semestre de 2008, a CEPSA realizou investimentos no montante de 1.031 
milhões de euros, destinados, fundamentalmente, aos sectores de Exploração-Produção e de 
Refinação-Distribuição.  

Principais valores     

 

 

Os elementos não recorrentes obtidos nos exercícios de 2007 e 2008 têm a sua origem, 
principalmente, na diferença entre a avaliação das existências pelo Custo Médio Unitário e pelo Custo 
de Reposição. No que respeita ao Resultado Operacional, esta diferença situa-se nos 201 milhões de 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % Milhões de euros 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração 

443 332 110 33% Medido Pelo Custo Médio Unitário 775 719 56 8% 
316 259 58 22% Recorrente 575 740 -165 -22% 

Resultado Operacional 
284 216 68 32% Medido Pelo Custo Médio Unitário 500 604 -105 -17% 
157 142 15 11% Recorrente 299 538 -239 -44% 

Resultado atribuído à empresa 
dominante 

165 119 46 38% Medido Pelo Custo Médio Unitário 283 407 -124 -30% 
76 67 9 13% Recorrente 143 362 -219 -61% 

Resultado por acção (€/acção) 
0,61 0,44 0,17 38% Medido Pelo Custo Médio Unitário 1,06 1,52 -0,46 -30% 
0,28 0,25 0,03 13% Recorrente 0,53 1,35 -0,82 -61% 
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euros no primeiro semestre de 2008 face aos 66 milhões do mesmo período de 2007. Descontado o 
impacto fiscal associado, a diferença eleva-se a 140 e 45 milhões de euros respectivamente.  

 Principais variáveis económicas   

 
 
 
O preço do crude Brent, qualidade de referência na Europa, continuou a marcar máximos sucessivos 
ao superar na parte final de Junho os 139 dólares/barril. A média do mês de Junho, de 132,4 dólares, 
quase duplica os 71,5 dólares de Junho do ano passado. Com esta progressão, a média do segundo 
trimestre aumentou até atingir os 121,38 dólares por barril, o que representa um aumento de cerca de 
25% no que respeita à média das cotações do trimestre anterior. O aumento no semestre 
relativamente ao mesmo período do ano anterior é de 73%. 
 
O dólar desvalorizou 4% face ao euro, relativamente ao trimestre anterior, e 13% em comparação 
com o mesmo período de 2007. Ao ser a moeda de referência da maior parte das transacções da 
Companhia, as margens foram directamente afectadas por esta desvalorização.  
 
 Resultados do primeiro semestre de 2008 
 
No primeiro semestre de 2008, a CEPSA obteve ao Custo Médio Unitário (CMU), critério utilizado 
para elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Informação 
Financeira, um Resultado Económico Bruto de Exploração (EBITDA) de 775 milhões de euros, um 
Resultado Operacional de 500 milhões e um Resultado após Impostos, atribuído à empresa 
dominante, de 283 milhões. 
 
Para medir a rentabilidade dos segmentos de negócio, eliminando o impacto conjuntural das 
variações de preços na avaliação das existências de crude e de produtos refinados no balancete, a 
CEPSA, tal como outras empresas do sector, utiliza o Custo de Reposição. Os resultados medidos 
desta forma designam-se por “recorrentes” e produziram um Resultado Económico Bruto de 
Exploração de 575 milhões de euros, um Resultado Operacional de 299 milhões e um Resultado 
após Impostos, atribuído à empresa dominante, de 143 milhões de euros. As descidas destes 
resultados, relativamente aos resultados obtidos em 2007, devem-se a factores conjunturais que 
afectam todo o sector petrolífero e, em particular, a actividade de Refinação e Distribuição. 
 
O primeiro semestre de 2008 caracterizou-se por um encarecimento acelerado do crude, sem que os 
preços dos produtos refinados tenham aumentado nas mesmas proporções, o que provocou uma 
forte queda das margens de refinação a nível internacional. No primeiro semestre de 2008, a média 
destas margens é inferior em 18% à do mesmo período de 2007. Isto deve-se ao abrandamento da 
procura de produtos leves, especialmente gasolinas, devido ao menor consumo do mercado norte-
americano, e de produtos de petroquímica de base, afectados pela quebra da actividade (construção 
e automóvel), assim como de produtos pesados, que se reflecte em piores diferenciais em relação ao 
preço do crude.   
 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

121,38 96,90 24,48 25% Cotação do Brent $ / barril  109,14 63,26 45,88 73% 
0,641 0,667 -0,026 -4% Taxa de câmbio € / $ 0,653 0,753 -0,099 -13% 

132,72 104,74 27,97 Gasolina 95 118,84 158,60 -39,76 
261,35 166,05 95,30 Gasóleo A 214,08 99,10 114,98 

-376,61 -288,94 -87,67 FO 3,5 -333,12 -195,02 -138,10 

Diferenciais das cotações de produtos FOB MED menos preço do Crude Brent $/Tm 
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No segundo trimestre do ano registou-se uma melhoria relativa face ao trimestre anterior, na 
sequência do aumento das cotações internacionais dos destilados médios impulsionados pela maior 
procura de querosene e gasóleo. Contudo, a contínua subida dos custos de abastecimento não se 
pôde reflectir, de forma imediata, nos preços finais, provocando uma diminuição importante das 
margens comerciais. 
 
A depreciação do dólar norte-americano face ao euro provocou um impacto negativo estimado em 81 
milhões de euros no Resultado após Impostos. Este factor teve especial incidência nos sectores de 
Exploração e Produção e de Refinação e Distribuição. 
 
No primeiro semestre de 2008, a produção de crude correspondente à participação da CEPSA atingiu 
os 21,9 milhões de barris, valor superior em 3,9% ao obtido no mesmo período de 2007. Contudo, os 
resultados obtidos pela CEPSA, nos seus contratos de repartição de produção, viram-se afectados 
pela redução da taxa de remuneração e pelo significativo aumento da carga fiscal, ligados ao 
aumento do preço do crude produzido. A aquisição da jazida de Caracara em regime de concessão, 
na Colômbia, teve um impacto relevante desde o mês de Junho e irá continuar a melhorar de forma 
importante os resultados futuros do sector. 
 
Importa destacar a clara melhoria de resultados na Petroquímica Derivada e no sector de Gás e 
Electricidade, devido ao aumento das margens e das vendas destas actividades no primeiro semestre 
de 2008 em comparação com o mesmo período do ano anterior.  
 
 Situação financeira e patrimonial 
 
No primeiro semestre de 2008, a CEPSA gerou fluxos de tesouraria provenientes da exploração, 
antes das alterações ao capital circulante operacional, no valor de 575 milhões de euros. As principais 
saídas de fluxos de caixa, que se produziram neste período, destinaram-se a investimentos num total 
de 910 milhões de euros, dos quais mais de 60% para o sector de Exploração e Produção, e outros 
399 milhões de euros para financiar o aumento do capital circulante operacional.  
 
Como consequência destes movimentos, a dívida financeira líquida sofreu um aumento de 734 
milhões de euros relativamente ao início do exercício. No entanto, o volume da dívida mantém-se em 
níveis muito contidos, como reflecte o índice de autonomia financeira (expresso como o quociente 
entre a dívida líquida e os fundos próprios) que, ao fecho deste primeiro semestre, se situa em 22%.  
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Demonstração de resultados por sector de negócio.  
 

 
 
 
Definições: 
   Resultado Económico Bruto de Exploração: Receitas – custos operacionais + resultado de sociedades logísticas 

consolidadas pelo método de equivalência. 
 Resultado Operacional: Resultado Económico Bruto de Exploração – amortizações e depreciação de activos – provisões 

operacionais – provisões de capital circulante.    
 Resultado antes de Impostos: Resultado Operacional – resultado financeiro líquido – provisões não operacionais – 

subvenções de capital e outros proveitos e custos. 

Milhões de euros 

Primeiro 
Semestre Ano 

2008

Primeiro 
Semestre Ano 

2007 Variação % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração Recorrente 575 740 -165 -22% 

Exploração e Produção 290 246 44 18%
Refinação e Distribuição 141 414 -272 -66%

Petroquímica Derivada 95 61 34 56%
Gás e Electricidade 49 20 29 149%

Amortizações e provisões 
operacionais e de capital circulante -276 -202 -74 36%

Resultado Operacional Recorrente 299 538 -239 -44% 

Exploração e Produção 173 194 -21 -11%
Refinação e Distribuição 35 311 -277 -89%

Petroquímica Derivada 53 27 25 94%
Gás e Electricidade 38 5 33 ---

Outras rubricas não operacionais 11 25 -14 ---

Imposto sobre Sociedades -157 -196 39 -20%

Participações de sócios minoritários -10 -5 -5 113%

Resultado recorrente atribuído à 
empresa dominante 143 362 -219 -61% 

Resultado atribuído à empresa  
dominante por CMU 283 407 -124 -30% 

Menção pró memória 
Elementos não recorrentes. Efeito stocks (diferença CMU – Custo de Reposição) e outros 

antes de impostos 201 66 --- 
depois de impostos 140 45 --- 
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Demonstração de resultados por sector de negócio. Dados trimestrais 
 

 
 
 
 
Definições: 
   Resultado Económico Bruto de Exploração: Receitas – custos operacionais + resultado de sociedades logísticas 

consolidadas pelo método de equivalência. 
 Resultado Operacional: Resultado Económico Bruto de Exploração – amortizações e depreciação de activos – provisões 

operacionais – provisões de capital circulante.    
 Resultado antes de Impostos: Resultado Operacional – resultado financeiro líquido – provisões não operacionais – 

subvenções de capital e outros proveitos e custos. 

Milhões de euros 

Segundo 
Trimestre 

2008

Primeiro 
Trimestre 

2008

Variação 
2T08 / 
1T08 % 

Resultado Económico Bruto de 
Exploração Recorrente 316 259 58 22% 

Exploração e Produção 180 111 69 62%
Refinação e Distribuição 71 71 0 0%

Petroquímica Derivada 49 45 4 9%
Gás e Electricidade 17 32 -15 -47%

Amortizações e provisões operacionais  
e de capital circulante -159 -117 -42 36%

Resultado Operacional Recorrente 157 142 15 11% 

Exploração e Produção 100 73 27 37%
Refinação e Distribuição 17 18 -2 -8%

Petroquímica Derivada 28 24 4 17%
Gás e Electricidade 12 26 -14 -55%

Outras rubricas não operacionais 7 4 3 ---

Imposto sobre Sociedades -83 -74 -10 13%

Participações de sócios minoritários -5 -5 0 5%

Resultado recorrente atribuído à 
empresa dominante 76 67 9 13% 

Resultado atribuído à empresa 
dominante por CMU 165 119 46 38% 

Menção pró memória 
Elementos não recorrentes. Efeito stocks (diferença CMU - Custo de Reposição) e outros 

antes de impostos 127 74 --- 
depois de impostos 89 52 --- 
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Resultados por sectores  
 
Exploração e Produção  
 

 
                                                                                                            
 
(*)  Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
(**)  Quantidades líquidas de impostos argelinos sobre a remuneração e imposto adicional sobre os resultados gerados.  
 
Actividade 
 
Assim que as autoridades colombianas competentes aprovaram a operação de aquisição do bloco 
Caracara, a CEPSA incorporou nos seus resultados, com efeitos retroactivos a 15 de Março de 2008, 
a produção da jazida. As vendas nesse período foram de 1,33 milhões de barris. 
 
Esta nova entrada permite compensar, em parte, a redução de venda de barris extraídos das jazidas 
argelinas, que foi causada, apesar da maior produção, pela diminuição da taxa de remuneração e 
pela maior pressão fiscal, ambas ligadas ao aumento do preço do crude.   
 
Em fins de Junho, a CEPSA celebrou, com a companhia argelina Sonatrach, um contrato para a 
prorrogação do Contrato de Produção de Crude da autorização RKF por um período adicional de 
cinco anos. Esta jazida, operada pela CEPSA e em produção desde 1996, produz uma média de 
20.000 barris por dia de crude Saharan Blend. O programa de desenvolvimento, acordado entre a 
Sonatrach e a CEPSA, irá permitir a manutenção desse nível de produção durante o período de 
prorrogação do contrato. 
 
Resultados 
 
No conjunto, o sector de Exploração e Produção obteve neste semestre um Resultado Económico 
Bruto de Exploração de 290 milhões de euros, valor superior em 18% ao obtido no mesmo período do 
ano passado, e um Resultado Operacional de 173 milhões de euros, obtido após a dedução de 117 
milhões por amortizações e provisões de carácter operacional. Para a actividade de exploração, estes 
resultados estão em correspondência, com um esforço de mais do dobro, com os resultados obtidos 
no mesmo período de 2007.   
 
 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

180 111 69 62% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 290 246 44 18% 
100 73 27 37% Resultado Operacional 173 194 -21 -11% 

Actividade e valores de referência 
Produção de Crude                   

participada pela CEPSA 
11,57 10,35 1,22 11,8% Milhões de barris 21,90 21,08 0,82 3,9% 

Vendas de crude (**) 
2,12 0,98 1,14 117% Milhões de barris 3,10 3,69 -0,60 -16% 
220 97 123 128% Milhões de $ 317 240 77 32% 
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Refinação e Distribuição 
 

 
 
(*) Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
As margens de refinação, expressas em dólares, desceram 18% no primeiro semestre do ano face às 
margens obtidas no mesmo período de 2007. Na sua conversão para euros, foram ainda mais 
prejudicadas devido à depreciação do dólar.  
 
Na actividade comercial, a subida contínua dos preços das matérias-primas não se repercutiu de 
forma imediata nos mercados finais, com a consequente perda de margens unitárias em praticamente 
todas as linhas de negócio deste sector.  
 
Durante o segundo trimestre, a margem de refinação registou uma melhoria devido ao aumento dos 
preços do querosene e do gasóleo. Contudo, a margem comercial registou uma redução pelo facto de 
estas subidas de preços não se poderem reflectir ao mesmo ritmo nos clientes finais. 
 
Actividade 
 
Neste primeiro semestre, a produção das refinarias atingiu 10,8 milhões de toneladas, quantidade 
ligeiramente superior à do mesmo período de 2007.  
 
No que diz respeito à actividade comercial, as vendas de produtos energéticos e petroquímicos de 
base, durante o período Janeiro-Junho, atingiram 13,6 milhões de toneladas, o que representa uma 
descida de 3% relativamente aos valores do mesmo período de 2007, devido a um franco 
abrandamento do consumo no segundo trimestre. 
 
Resultados  
 
Em consequência do ambiente geral e registado na actividade, o sector de Refinação e Distribuição 
gerou, no primeiro semestre de 2008, um Resultado Económico Bruto de Exploração de 141 milhões 
de euros, o que representa uma descida de 66% face ao primeiro semestre do ano anterior. O 
Resultado Operacional, obtido após a dedução de 106 milhões por amortizações e provisões de 
carácter operacional, situou-se nos 35 milhões de euros. 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

71 71 0 0% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 141 414 -272 -66% 
17 18 -2 -8% Resultado Operacional 35 311 -277 -89% 

Actividade e valores de referência 

6,70 6,86 -0,16 -2%
Vendas de produtos (milhões de 

toneladas) 13,56 13,93 -0,37 -3% 

5,59 5,24 0,35 7% 
Produção das refinarias (milhões 

de toneladas) 10,82 10,66 0,16 2% 



 
  

  
 

                       Comunicado de Imprensa 
 

 8/11 

Petroquímica Derivada 
 

 
 
(*) Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
As margens unitárias desta actividade mostraram um comportamento positivo nos seis primeiros 
meses do ano. Comparando com o mesmo período do exercício anterior, esta melhoria é superior a 
25%. 
 
Actividade 
 
No primeiro semestre do ano, as vendas de produtos petroquímicos derivados atingiram 1,32 milhões 
de toneladas, o que representa um aumento de 3% relativamente ao valor registado no mesmo 
período do ano passado. O aumento mais significativo registou-se nas vendas de fenol/acetona, 
associadas à nova capacidade produtiva na fábrica de Huelva desde Maio de 2007.  
 
Resultados 
 
No primeiro semestre de 2008, a Petroquímica Derivada obteve um Resultado Económico Bruto de 
Exploração de 95 milhões de euros e um Resultado Operacional de 53 milhões de euros, o que 
representa uma clara melhoria de 56% e 94%, respectivamente, face aos resultados obtidos na 
primeira metade de 2007.  
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

49 45 4 9% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 95 61 34 56% 
28 24 4 17% Resultado Operacional 53 27 25 94% 

Actividade e valores de referência 

0,65 0,67 -0,02 -4%
Vendas de produtos (milhões de 

toneladas) 1,32 1,28 0,04 3% 
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Gás e Electricidade 
 

 
 
(*) Resultado Económico Bruto de Exploração e Resultado Operacional recorrente. 
 
Nos seis primeiros meses do ano, a média dos preços de venda da electricidade à “pool” atingiu 
61,39 €/Mwh. Este preço médio do mercado diário representa um aumento de 68% em relação ao 
primeiro semestre de 2007.   
 
Actividade 
 
As vendas de electricidade no período Janeiro–Junho de 2008 situaram-se em 1.700 Gwh, o que 
representa uma descida de 5% face às do primeiro semestre do ano anterior. 
 
Relativamente à comercialização de gás natural, realizada através da CEPSA Gas Comercializadora 
S.A. (onde a CEPSA detém uma participação social de 35%), as vendas e os intercâmbios de gás 
natural e de GNL ascenderam a 37.313 Gwh no primeiro semestre de 2008, tendo-se registado um 
aumento de actividade de 67% relativamente aos seis primeiros meses de 2007.  
 
Resultados  
 
O Resultado Económico Bruto de Exploração do sector de Gás e Electricidade, neste primeiro 
semestre, elevou-se a 49 milhões de euros e o Resultado Operacional a 38 milhões. Ambos os 
valores são claramente superiores aos obtidos no mesmo período do ano anterior.  
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

2008 
Primeiro 

Trimestre 
2008 Variação % Milhões de euros (*) 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2008 

Primeiro 
Semestre 
Ano 2007 Variação % 

17 32 -15 -47% 
Resultado Económico Bruto de 

Exploração 49 20 29 149% 
12 26 -14 -55% Resultado Operacional 38 5 33 628% 

Actividade e valores de referência 

719 981 -262 -27% Vendas de electricidade (Gwh) 1.700 1.783 -83 -5% 

56,92 65,86 -8,94 -14% 
Preço médio do mercado diário da 

“pool”  (€/Mwh) 61,39 36,45 24,94 68% 
19.632 17.681 1.950 11% Vendas de gás (Gwh) 37.313 22.329 14.984 67% 
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Investimentos 
 
Os investimentos mais relevantes concretizam-se em dois sectores:  
 

 Exploração e Produção: compra dos direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos no 
bloco Caracara (Colômbia). 

 
 Refinação e Distribuição: na actividade de Refinação, destaca-se a construção das novas 

unidades de Crude e de Hydrocracking na refinaria “La Rábida”, assim como as novas 
unidades de Vácuo e de Mild–Hydrocracking na refinaria “Gibraltar-San Roque”, que irão 
aumentar significativamente a destilação e a produção de destilados médios e de outros 
produtos petroquímicos. Na Distribuição, a aquisição à Total das suas actividades em 
Portugal.  

 
Segue-se uma especificação por sectores de negócio: 
 

 
 

Outros factos relevantes do semestre  
 
Em Março, a CEPSA adquiriu os direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos do bloco 
Caracara. A filial CEPSA Colombia opera este bloco com uma participação de 70%. Actualmente, o 
bloco produz 20.000 barris por dia, tem reservas estimadas em 40 milhões de barris e um potencial 
de crescimento significativo tanto em exploração como em desenvolvimento. 
 
Em Abril, a CEPSA celebrou um acordo com a Total para aquisição das suas actividades de 
distribuição em Portugal, que integram 141 estações de serviço, bem como a comercialização de 
lubrificantes e de outros derivados. 
 
Em fins de Junho, a CEPSA fusionou as suas filiais ERTISA, INTERQUISA e PETRESA numa única 
empresa denominada CEPSA Química, S.A. com o objectivo de melhorar a competitividade da 
actividade petroquímica e maximizar a eficiência de custos. 
 
O Conselho de Administração, na sessão celebrada imediatamente após a Assembleia Geral de 
Accionistas correspondente ao Exercício de 2007, aceitou a demissão de Carlos Pérez de Bricio do 
cargo de Administrador e nomeou Santiago Bergareche Busquet como Administrador e novo 
Presidente não executivo do Conselho de Administração da Companhia. Dominique de Riberolles foi 
igualmente confirmado como Administrador Delegado.   

Lisboa, 28 de Agosto de 2008 

Investimentos 

Milhões de euros Ano de 2008

Exploração e Produção 626 

Refinação e Distribuição 365 

Petroquímica Derivada 12 

Gás e Electricidade 28 

Total Investimentos 1.031
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CEPSA – Direcção de Comunicação de Marketing 
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