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CEPSA adjudica bloco de exploração de hidrocarbonetos 
na Argélia 

 
• Durante a fase de exploração, será efectuada uma sísmica 3D de 2.150 km2 e 

6 poços de exploração 
 
Foi adjudicado à CEPSA um dos dois 
blocos de exploração de hidrocarbonetos 
na Argélia, recentemente concedidos pela 
agência estatal Alnaft. Esta adjudicação 
enquadra-se no concurso efectuado pela 
Argélia entre várias empresas sobre 10 
blocos distribuídos por 5 bacias diferentes.  
 
O bloco Rhourde Rouni tem uma extensão 
de 3.034 km2, e está localizado na bacia 
do Berkine, cerca de 100 km a nordeste do 
campo RKF também operado pela 
CEPSA. Esta concessão, com uma 
duração de 32 anos, permitirá que a nossa Empresa execute os trabalhos de exploração 
iniciais por um período máximo de 7 anos. Os trabalhos de exploração previstos para os 
primeiros três anos consistem na aquisição de 2.150 km2 de sísmica 3D [*] de alta resolução e 
a perfuração de seis poços de exploração com o objectivo principal de se alcançar o estrato 
Triássico (TAGI) a 3.000 metros de profundidade e, como objectivo secundário, níveis mais 
profundos. 
 
A CEPSA baseou-se na sua grande experiência como operador e no seu conhecimento 
técnico da bacia Berkine para a execução desta oferta. 
 
A Empresa está presente na Argélia desde 1992 com investimentos efectuados acima dos 
1.000 milhões de dólares e opera conjuntamente com a Sonatrach os campos de RKF e 
Ourhoude, que ao todo produzem aproximadamente um total de 240.000 barris de petróleo 
por dia. Está igualmente a desenvolver, em consórcio com a Sonatrach e a Total, o campo de 
gás de Timmimoun. A nova adjudicação do bloco Rhourde Rouni reforça a posição do nosso 
Grupo como um dos principais operadores na Argélia. 
 
[*] A sísmica é um método seguido para o estabelecimento da estrutura subterrânea detalhada da rocha, mediante a 
detecção e medição de ondas acústicas reflexas do impacto sobre os diferentes estratos da rocha. É utilizado para 
localizar estruturas que potencialmente contenham crude ou gás antes da perfuração. O processamento destes 
dados permite a geração de imagens das estruturas subterrâneas em 3D. 
 
Sobre a CEPSA   
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 
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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, tendo dado início também 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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