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Acordo sobre sistema integrado de gás na Bacia de Santos 

 

A Galp em conjunto com a Petrobras, Repsol Sinopec Brasil e Shell Brasil, parceiras nos 

gasodutos offshore do pré-sal da Bacia de Santos, acordaram um novo enquadramento 

integrado para o escoamento de gás natural offshore e processamento onshore. Estes 

novos acordos irão reformular a evacuação e processamento de gás proveniente dos 

campos do pré-sal na Bacia de Santos, integrando todas as rotas de escoamento disponíveis 

e infraestruturas de processamento. 

Por meio deste acordo, as rotas de escoamento de gás 1, 2 e 3 da Bacia de Santos offshore 

serão interligadas e operadas como um Sistema Integrado de Escoamento de Gás (SIE). Os 

parceiros também acordaram um Sistema Integrado de Processamento (SIP), com a 

definição dos termos de acesso das empresas às unidades de processamento de gás onshore 

ligadas ao SIE. Não existem alterações à propriedade de ativos. 

A combinação de SIE e SIP aumenta a flexibilidade operacional dos parceiros e a otimização 

de soluções de desenvolvimento. Adicionalmente, estes sistemas permitirão desenvolver 

novas opções de comercialização de gás, em alinhamento com o processo em curso 

referente à liberalização no mercado de gás Brasileiro. 

Atualmente, a Galp detém participações em 11 unidades de produção já ou que em breve 

serão interligadas com os sistemas SIE-SIP, nos projetos Tupi e Iracema no bloco BM-S-11 e 

nos projetos Berbigão / Sururu e Atapu, no bloco BM-S-11A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
Investor Relations: 

Otelo Ruivo, Diretor 

Inês Clares Santos 

João Antunes 

João G. Pereira  

Teresa Rodrigues 

 

 

 

Contactos: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

 

Morada:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

 

Website: www.galp.com 

Email: investor.relations@galp.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL

 

O presente comunicado pode conter declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; despesas de capital 

e operacionais; níveis de performance e planos, calendários e resultados de execução de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e impactos da pandemia 

COVID-19 nos negócios e resultados da Galp, que pode divergir significativamente em função de diversos fatores, incluindo oferta e procura de crude gás natural, produtos petrolíferos, eletricidade e outros 

fatores de mercado que os afetem; os resultados obtidos com políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação ao COVID-19 e para a manutenção do funcionamento das economias 

e dos mercados nacionais e internacionais; os impactos da pandemia COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a saúde e segurança dos seus 

trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos competidores e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio prazo atempadamente e 

em condições económicas adequadas; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos operacionais ou dificuldades 

técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Declarações a respeito de eventuais resultados financeiros ou 

operacionais efetuadas no Capital Markets Day da Galp, realizado a 18 de fevereiro de 2020, não devem ser consideradas como atualizadas ou repetidas em qualquer data posterior, salvo se especificamente 

atualizada ou confirmada neste comunicado ou em divulgações públicas subsequentes.  Fatores importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações 

prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores, ou consultores não pretendem, 

e expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação de elaborar, divulgas, qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou declarações prospetivas 

contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias. 


