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Moçambique   

Galp chega a todas as províncias moçambicanas            

e investe em duas novas bases logísticas 

 

 Reforço da rede de postos de abastecimento duplica presença no país em apenas 

quatro anos 

 Empresa está a investir em duas novas bases logísticas na Matola e na Beira 

 Projectos de gás na bacia do Rovuma colocam Moçambique como um dos motores de 

crescimento da Galp na próxima década 

 Galp está presente há mais de 60 anos em Moçambique e é um dos maiores investi-

dores estrangeiros neste mercado 

 

Com a chegada a Lichinga, a Galp alargou recentemente a sua rede de postos de abastecimento 

a todas as províncias do país, na sequência de um plano de investimento em curso. Entre 2016 

e 2020 a empresa irá duplicar a sua presença em Moçambique prevendo chegar ao fecho de 

2020 com um total superior a 70 postos de abastecimento. Ainda em 2018, a energética irá 

crescer até aos 60 postos de abastecimento – detém actualmente 57 postos – alargando a sua 

presença nas cidades de Matola,  Ressano Garcia, Nampula Pemba, entre outras. 

O plano de expansão da energética passa ainda pela construção, no âmbito de uma parceria,  

de duas novas bases logísticas para recepção, armazenagem e expedição de combustíveis 

líquidos e de GPL nas cidades da Matola e da Beira. A empresa passará desta forma a contar 

com quatro bases logísticas no país. 

Ao todo serão investidos cerca de 150 milhões dólares na expansão da logística e da rede de 

retalho da Galp em Moçambique. O investimento da empresa contribuirá para a criação de novos 

postos de trabalho directos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. No final 

de 2020 o universo de pessoas a trabalhar apenas na área de retalho da empresa será superior 

a 2.600 colaboradores. 

A marcar presença na FACIM 2018, a Galp foi destinguida pela APIEX e pelo Ministério da 

Indústria e do Comércio de Moçambique como reconhecimento da importância dos 

investimentos que tem em curso no país. 

O plano de expansão da Galp significa um reforço dos investimentos da empresa em 

Moçambique, mercado em que a empresa está presente há mais de 60 anos.  

A Galp está igualmente presente em Moçambique no segmento de Exploração & Produção desde 

2007. A petrolífera é um dos principais investidores no país e integra um consórcio para a 

exploração de gás natural em Cabo Delgado na região norte de Moçambique, que recentemente 

submeteu ao Governo o seu Plano de Desenvolvimento para a primeira fase do projecto.   
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Este investimento da Galp em Moçambique é realizado em parceria com a Mozambique Rovuma 

Venture S.p.A. – uma joint venture entre a ExxonMobil, Eni e CNPC –, a KOGAS e a Empresa 

Nacional de Hidrocarbonetos (ENH). A ExxonMobil irá liderar a construção e operação dos trens 

onshore e das instalações relacionadas, enquanto a Eni será o operador do upstream. 

A apresentação ao Governo do Plano de Desenvolvimento para a primeira fase do projeto 

Rovuma LNG reflete o compromisso do consórcio em continuar a desenvolver os recursos de 

elevada qualidade descobertos da Área 4, estimados em cerca de 85 tcf de gas in place. Refira-

se que em Junho de 2017 foi já tomada a decisão de investimento referente ao projeto FLNG 

Coral Sul estando a primeira produção de LNG prevista para 2022. 

O projecto Rovuma LNG terá grande relevo na estratégia de crescimento da Galp e será 

determinante para o aumento do peso do gás no portefólio da empresa. De igual modo, será 

um dos principais  investimentos directos estrangeiros no país, criando milhares de empregos 

directos e indirectos, sendo por isso um motor de crescimento, mas mais ainda, um factor de 

desenvolvimento do país. 

O gás natural é uma das grandes apostas estratégicas da Galp para as próximas duas décadas 

e representará um contributo significativo na transição energética e na descarbonização da 

economia global. 

As actividades económicas da Galp em Moçambique têm sido sempre acompanhadas pelo 

desenvolvimento de políticas de coesão social e com impacto expressivo na comunidade 

moçambicana.  

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e extração 

de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, até 

ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para os nossos clientes 

– sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou consumidores individuais que 

buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de mobilidade. Contribuímos ainda para 

o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades 

que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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