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Galp consolida aliança estratégica com a Petrobras  

 

A Galp Energia, SGPS, S.A. (Galp) assinou hoje um Memorando de Entendimento (MoU) com a Petróleo 

Brasileiro S.A. – Petrobras (Petrobras), com o objetivo de expandir a cooperação entre as duas 

empresas, consolidando a sua aliança estratégica. 

No âmbito deste MoU, a Galp e a Petrobras pretendem fortalecer a sua cooperação, nomeadamente na 

exploração potencial de petróleo e gás, bem como no desenvolvimento da produção e de 

infraestruturas, em áreas de interesse comum no Brasil e outras geografias. O acordo inclui também 

um programa conjunto de formação e pesquisa, com foco em reservatórios carbonatados em águas 

profundas. 

A Galp e a Petrobras têm vindo a construir uma relação sólida há mais de 15 anos. As empresas são 

parceiras em diversos projetos de Exploração & Produção no Brasil, tendo trabalhado em estreita 

colaboração em algumas das descobertas mais importantes da última década, nomeadamente no 

campo Lula/Iracema, um projeto de classe mundial e o maior desenvolvimento no pré-sal da prolífica 

bacia de Santos.  
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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 2015. 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. 


