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Galp adquire um bloco exploratório na 15ª Rodada de Licitação de 

Blocos no Brasil 

 

A Galp informa que a Petrogal Brasil, sua subsidiária brasileira, adquiriu um bloco exploratório no 

âmbito da 15ª Rodada de Licitação de Blocos, realizada no Brasil pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

A Galp adquiriu uma participação no bloco C-M-791 na bacia de Campos, o qual tem potencial de play 

de pré-sal. O compromisso de trabalhos para o período de exploração de sete anos inclui a aquisição 

de sísmica 3D e a perfuração de um poço de exploração. 

Bacia Bloco Operador Restantes parceiros Bónus de assinatura 

total 

Campos C-M-791 Shell (40%) 
Petrogal Brasil (20%), 

Chevron (40%) 

R$551.100.198 

(c.US$ 164,9 m) 

Nota – Chevron: Chevron Brazil Ventures Llc. | Shell: Shell Brasil Petróleo Ltda. 

 

Esta aquisição reflete o interesse estratégico da Galp em expandir a sua presença nas áreas core, como 

o offshore Brasileiro, através de parcerias sólidas. 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 

consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 

importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & 

Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. A Galp não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar 

ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com 

vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 


