
 
 
 

Informação privilegiada               

 
 

Galp Energia, SGPS, S.A. + Sociedade Aberta + Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 
Capital Social: 829.250.635 Euros + Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa + Pessoa Colectiva 504 499 777 

 

 
 
 

Reuters: GALP.LS       Bloomberg: GALP PL 
         

Lisboa, 9 de Dezembro de 2007 
        

Galp Energia assina acordo para o desenvolvimento de projectos  
na área dos biocombustíveis em Moçambique 

 

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: 

A Galp Energia assinou, no passado dia 8, um acordo que visa a produção de óleos vegetais e biocombustíveis 

em Moçambique. O acordo assinado com a Companhia do Búzi prevê o desenvolvimento de actividades agrícolas 

e conexas, entre as quais a transformação de sementes oleaginosas em óleos vegetais, a exportar na sua 

maioria para Portugal, para posterior processamento nas refinarias da Galp Energia, com vista à incorporação em 

combustível rodoviário como biodiesel de segunda geração.  

Para o desenvolvimento destas actividades, será constituída uma sociedade denominada Galpbuzi, que 

promoverá o desenvolvimento, em Moçambique, de projectos agrícolas de cultivo de oleaginosas e seu 

encaminhamento para tratamento industrial em unidades de transformação para óleos vegetais, a exportação, 

para Portugal, de uma parte dos óleos vegetais assim produzidos, e a comercialização dos óleos vegetais e/ou 

do biodiesel não destinados ao mercado português para consumo local na exploração agro-industrial e para as 

populações envolventes. Este projecto envolve uma área total de produção controlada de 25.000 hectares e a 

promoção de até mais 25.000 hectares em regime de extensão rural. Em ano cruzeiro, a produção de óleo 

vegetal não alimentar deverá atingir aproximadamente as 65.000 toneladas por ano. 

O projecto agrícola que esta sociedade vai desenvolver será orientado pelos princípios de sustentabilidade, com 

total respeito pelas especificidades da região, contribuindo para a manutenção dos sistemas da agricultura 

tradicional e não interferindo na cadeia alimentar e criando um número significativo de postos de trabalho. 

Com este acordo, a Galp Energia dá um passo decisivo na concretização da sua estratégia para os 

biocombustíveis e contribui para o posicionamento de Portugal na liderança na produção de biocombustíveis de 

segunda geração. 

 
 
 
 
Galp Energia, SGPS, S.A. 
 
Investor Relations Contactos:  
Tiago Villas-Boas, Director Tel:  +351 21 724 08 66 Website:  www.galpenergia.com 

Inês Santos Fax:  +351 21 724 29 65 Email: investor.relations@galpenergia.com 

Samuel Dias Morada:
  

Rua Tomás da Fonseca,  Torre C, 1600-209 
Lisboa, Portugal 

 

 

http://www.galpenergia.com/
mailto:investor.relations@galpenergia.com

