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A Galp Energia assina um acordo de farm-in com a Porto Energy 
 

A Galp Energia informa que assinou um acordo de farm-in definitivo com a Porto Energy, através da sua subsidiária 

detida a 100%, Mohave Oil and Gas Corporation, para a aquisição de uma participação de 50% na concessão 

Aljubarrota-3, por cerca de US$4,3 milhões, correspondentes ao pagamento dos custos afundados realizados pela 

Porto Energy naquela concessão. 

A concessão Aljubarrota-3 abrange aproximadamente 300.000 acres no onshore português, onde está prevista a 

perfuração de um poço no pré-sal, o Alcobaça #1. Este poço tem uma profundidade objetivo de aproximadamente 

3.000 metros e estima-se que a sua perfuração tenha início no final de agosto e que se prolongue por 45 a 55 dias. 

Após as atividades de perfuração e teste do Alcobaça #1, a Galp Energia tem a opção de adquirir uma participação 

de 25% em cada uma das outras seis concessões da Porto Energy em Portugal, em troca de pagamentos que não 

excederão os 25% dos custos afundados da Porto Energy em cada uma dessas concessões. A Porto Energy 

permanecerá como operadora durante a perfuração do poço Alcobaça #1, após a qual a Galp Energia terá a opção 

de se tornar a operadora do bloco. 

O fecho da transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias e governamentais. 

De acordo com o relatório independente da Netherland Sewell & Associates (NSAI), de março de 2012, a concessão 

Aljubarrota-3, a qual tem um maior potencial para gás, tem recursos de exploração estimados mean unrisked de 

cerca de 1,3 mil milhões de barris de petróleo equivalente e recursos contingentes de 45 milhões de barris de 

petróleo equivalente (mean estimate). 

Este acordo de farm-in é parte da execução da estratégia da Galp Energia, expandindo o seu portefólio de 

exploração, centralizado nas suas áreas core, como é o caso da prolífica bacia do Atlântico. O foco exploratório 

continua assim centrado em geografias, e respetivas geologias, nas quais a Galp Energia reuniu já relevantes 

conhecimentos, como é o caso de Portugal. 

A Galp Energia mantém também a sua estratégia de entrar nas primeiras fases de exploração de modo a continuar a 

captar o maior potencial de criação de valor. 

O portefólio de exploração da Galp Energia em Portugal também inclui várias participações em blocos offshore, 

nomeadamente participações de 30% em quatro blocos na bacia de Peniche e de 50% em três blocos na bacia do 

Alentejo. 
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A Porto Energy 

A Porto Energy é uma empresa internacional a operar no sector do petróleo e do gás, e que está envolvida na 

exploração de petróleo e de gás natural em Portugal através da sua subsidiária Mohave Oil and Gas Corporation. A 

empresa detém participações em sete concessões na bacia Lusitana em Portugal, cobrindo uma área total de 

aproximadamente 1,9 milhões de acres para a empresa. Através dos trabalhos exploratórios que realizou até à data, 

a Porto Energy identificou sete grandes tendências exploratórias nas suas concessões, incluindo plays com recursos 

não convencionais de petróleo e gás natural, bem como objetivos convencionais. As ações da Porto Energy estão 

cotadas na TSX Venture Exchange, sob o símbolo “PEC”. Podem ser obtidas informações adicionais sobre esta 

empresa no seu website www.portoenergy.com.   
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