
 
 

 
 
 

 

CEPSA e COSMO, empresas do IPIC, 

anunciam a sua associação estratégica 
 

 

 

 CEPSA e COSMO assinam um protocolo de entendimento 

para a cooperação estratégica no petróleo e gás  

 

A CEPSA e a empresa japonesa 

Cosmo Oil Co. Ltd (COSMO) 

acabam de assinar em Abu Dhabi um 

protocolo de entendimento em 

relação à cooperação estratégica no 

petróleo e gás, tanto nos Emirados 

Árabes Unidos como a nível mundial. 

As companhias firmaram o acordo 

numa reunião tida na sede do 

International Petroleum Investment Company (IPIC), em Abu Dhabi. O IPIC detém 

100% da CEPSA e aproximadamente 21% das ações da COSMO. 

  

A CEPSA e a COSMO vão trabalhar juntas para identificar e desenvolver 

conjuntamente oportunidades vantajosas para garantirem novas concessões, 

promovendo os seus negócios de exploração e produção, e procurando sinergias 

entre as suas unidades de refinação, marketing, petroquímica, eletricidade e energias 

renováveis. 

  

Durante o ato de assinatura, S. E. Khadem Al Qubaisi, do IPIC, declarou que “o IPIC 

procura oportunidades para maximizar sinergias e partilhar a experiência dentro do 

seu portfólio”. E acrescentou “este acordo une a experiência de duas das nossas 

empresas, que atualmente operam em diferentes zonas geográficas. Com 30 anos de 

experiência acumulados, e um comprovado e bem-sucedido percurso na identificação 

e capitalização de oportunidades na indústria energética, estamos confiantes de que 

esta cooperação beneficiará ambas as partes”. 

  

Seguidamente, Keizo Morikawa, Presidente da COSMO, manifestou: “este acordo 

fortalece ainda mais a nossa aliança com o IPIC, e é a pedra angular do atual plano de 



 
 

gestão a médio prazo da Cosmo. Esperamos poder continuar com uma ampla 

variedade de oportunidades de negócio em todos os setores dos hidrocarbonetos, e 

trabalhar mais estreitamente com a CEPSA. É importante destacar que vemos este 

momento como uma oportunidade para poder capitalizar as vantagens geográficas e as 

competências técnicas de cada empresa”. 

  

Finalmente, o CEO da CEPSA, Pedro Miró, disse que “A COSMO é um dos 

operadores mais antigos e fortes em E&P offshore (alto mar) no Médio Oriente, com 

um reconhecido trajeto de 46 anos em Abu Dhabi.” E acrescentou depois que “As 

forças da CEPSA estão nas suas operações de E&P onshore (em terra) no Norte de 

África e na América do Sul. Esta iniciativa vai proporcionar fortes bases, sobre as quais 

ambas as companhias possam explorar novas concessões de petróleo e gás”.  

 

A Cosmo Oil, fundada a 1 de abril de 1986, é uma das maiores empresas de refinação e comercialização 

de petróleo do Japão, com o objetivo de se tornar numa “companhia global de energia verticalmente 

integrada”, propriedade em 20,8% do IPIC. A Cosmo opera três refinarias, com uma capacidade total de 

495.000 barris diários no Japão, e comercializa os seus produtos a nível nacional através de uma rede de 

3.325 postos de abastecimento, bem como no estrangeiro. A Cosmo também se dedica à exploração e 

produção de petróleo, principalmente nos Emirados Árabes Unidos e no Qatar, ao negócio da 

petroquímica, e ao negócio de energias renováveis. 

www.cosmo-oil.co.jp/eng/ 

 

 

 
Lisboa, 22 de janeiro de 2014 
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