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Incidente na fábrica de utilidades da refinaria de Sines 

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: 

No dia 17 de Janeiro, por volta das 21 horas, ocorreu um incêndio na fábrica de utilidades da refinaria de Sines 

que foi controlado com recurso aos meios de emergência internos do complexo industrial, sem quaisquer danos 

pessoais ou ambientais. 

O incêndio foi circunscrito à referida fábrica de utilidades – uma central de produção de electricidade e de vapor 

que alimenta o complexo industrial da Galp Energia em Sines – não tendo afectado qualquer das unidades 

processuais da refinaria.  

Após uma primeira avaliação, prevê-se que a refinaria permaneça em paragem por um período de até seis 

semanas, devendo reiniciar a sua actividade de forma gradual após esse prazo.  

O programa de seguros da Galp Energia cobre os riscos de perda de exploração, danos materiais e 

responsabilidade civil. O impacto económico deste incidente, deduzido das compensações previstas ao abrigo do 

programa de seguros, será divulgado assim que possível. 

A refinaria de Sines entrou em operação em 1979 e dispõe de uma capacidade de destilação de 

aproximadamente 10,5 milhões de toneladas de crude por ano (220 mil barris por dia). 
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