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Galp Energia e Petróleos de Venezuela, S.A. assinam acordo para o 
desenvolvimento de projectos conjuntos na área do Gás Natural Liquefeito 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, 

S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

Na sequência do Memorando de Entendimento para estudar o desenvolvimento de projectos conjuntos no sector 

energético, assinado no passado dia 2 de Outubro entre as duas empresas, a Galp Energia e a Petróleos de 

Venezuela, S.A. (“PDVSA”) prevêem assinar hoje um acordo complementar que visa a avaliação e análise de 

projectos e a participação em negócios no sector do Gás Natural Liquefeito (GNL) e, em concreto, no projecto de 

liquefacção do Gran Mariscal de Ayacucho.  

Ao abrigo deste acordo, a Galp Energia poderá vir a adquirir uma quantidade equivalente a 2 mil milhões de 

metros cúbicos/ano de GNL. Esta aquisição estará sujeita ao resultado de uma avaliação económica, a realizar 

pelas partes, que considere um preço de venda competitivo para o mercado europeu, bem como aos termos e 

condições que maximizem a criação de valor para ambas as partes.  

Ainda no âmbito deste acordo, a PDVSA e a Galp Energia avaliarão a participação da empresa portuguesa, na 

empresa mista que irá construir e operar a primeira unidade do terminal de liquefacção a construir no complexo 

industrial de Gran Mariscal de Ayacucho, em Güiria no Estado de Sucre, na Venezuela. Esta participação será 

determinada em função do interesse do projecto, das quantidades de GNL que a Galp Energia venha a adquirir e 

dos resultados das  avaliações económicas. 

Como empresa de referência portuguesa no sector do petróleo e do gás natural, a Galp Energia encontra-se 

activamente à procura de oportunidades de negócio que lhe permitam assegurar, numa óptica de longo prazo, o 

aprovisionamento de petróleo e gás natural necessário para abastecer o seu mercado em Portugal e Espanha. 
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