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Galp e Venture Global LNG assinam acordo de compra e venda de  

1 mtpa de GNL com duração de 20 anos  

 

A Galp informa que assinou hoje um acordo de compra e venda de gás natural liquefeito (GNL) com a 

Venture Global LNG para a aquisição, durante 20 anos, de um milhão de toneladas por ano (mtpa) a 

partir do terminal de exportação de Calcasieu Pass, localizado em Cameron Parish no Louisiana (EUA).  

O acordo está sujeito à tomada da decisão final de investimento pela Venture Global LNG relativa à 

construção do terminal, o qual está atualmente em desenvolvimento com vista ao início das operações 

em 2022. O acordo está ainda sujeito à satisfação das condições precedentes habituais, incluindo a 

aprovação por parte das autoridades competentes, nomeadamente a emissão das autorizações de 

exportação e a documentação por parte da Federal Energy Regulatory Commission (FERC).   

Este acordo enquadra-se na estratégia da Galp, ao assegurar aprovisionamento de longo-prazo 

balanceado e competitivo para as atividades internacionais de gás natural, contribuindo para o 

desenvolvimento de soluções de energia eficientes e ambientalmente sustentáveis. 

 

 

 

 

 

Sobre a Venture Global / Calcasieu Pass  

A Venture Global LNG será um produtor de GNL baseado nos EUA. A Venture Global Calcasieu Pass, LLC, uma subsidiária da 

Venture Global LNG, encontra-se a desenvolver o terminal de exportação de GNL Calcasieu Pass, localizado em Cameron 

Parish, no Louisiana. Está previsto que este terminal modular de produção tenha nove trains de liquefação, e produza mais de 

10 mtpa. 
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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 2017. 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. 


