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CEPSA, EM PARCERIA COM PETROBRÁS, DESCOBRIU  
PETRÓLEO NA JAZIDA DE LOS LLANOS, NA COLÔMBIA 

 
 
• As provas realizadas confirmam a existência de crude, com um caudal inicial de 

1.314 barris por dia 
 
• A Jazida encontra-se numa das principais zonas produtoras da região   
 
 CEPSA e a Petrobrás, através de uma associação conjunta na qual a CEPSA detém 30%, 
realizaram uma descoberta de petróleo no poço exploratório Balay-1, situado na região de los 
Llanos Orientales, na Colômbia. O depósito encontra-se na formação Mirador, uma das 
principais áreas produtoras da região. 
 
A descoberta realizou-se a uma profundidade final de 4.652 m. Os resultados dos primeiros 
testes confirmam a existência de crude de densidade média (28º API), estando estimado um 
caudal inicial no poço de 1.314 barris por dia. Uma vez concluídas as provas em curso ter-se-á 
informação mais precisa do potencial desta jazida.  
 
CEPSA está presente na Colômbia desde 2001, com actividades de exploração e produção de 
crude distribuídas nas regiões de los Llanos Orientales e no Vale Superior do rio Magdalena. 
 
Neste momento, a CEPSA participa em 19 contratos de exploração e produção no país, sendo 
operadora em 12 deles, e tem prevista uma campanha de perfuração de mais de 25 poços ao 
longo de 2010, dos quais 7 vão ser exploratórios e os restantes de desenvolvimento nos 
campos que tem actualmente em produção. 
 
A companhia opera actualmente uma produção superior a 20.000 barris por dia na Colômbia. 
 
Sobre a CEPSA  
  
A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 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, mais recentemente, deu início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe 
de infra-estruturas de abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de 
Matosinhos, localizada perto do Porto. 
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