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Galp Energia e ENI assinam acordo para a exploração de hidrocarbonetos na região de 
fronteira no offshore de Portugal 

 

 

A Galp Energia informa que assinou um acordo de farm-down com a Eni relativo a três áreas de concessão no 

offshore de Portugal, segundo o qual a Eni passará a deter uma participação de 70%, tornando-se operadora e 

promotora, sendo que a Galp Energia mantém uma participação de 30%. 

As três concessões, denominadas Lavagante, Santola e Gamba, abrangem uma área total de aproximadamente 

9.100 km², tendo sido identificados múltiplos prospetos e leads entre os sedimentos do Jurássico e do Cretáceo após 

a conclusão de uma campanha de aquisição sísmica 2D e 3D de c.8.500 km e c.1.800 km², respetivamente.  

O programa exploratório compreende a perfuração de um poço de exploração durante o próximo período 

exploratório. 
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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 Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Galp Energia 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. 
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