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GALP adquire posição no Bloco Uirapuru 

na 4ª rodada de partilha de produção no Brasil 

 

 Petrogal Brasil deterá participação de 14% nesta área, em que a Petrobras exerceu 

o seu direito de preferência enquanto operador, com uma posição de 30% 

 ExxonMobil e Equinor adquirem participações de 28% cada 

 Aquisição enquadra-se no compromisso estratégico da Galp de reforçar a sua posi-

ção em ativos de elevada qualidade em áreas core 

A Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, e em parceria com a ExxonMobil Exploração 
Brasil Ltda. (ExxonMobil) e a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltd. (Equinor), adquiriu uma participação 
no bloco de exploração Uirapuru, no âmbito da 4ª Rodada de Partilha de Produção realizada 
hoje no Brasil pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) exerceu o seu direito de entrar no consórcio como opera-
dor com uma participação de 30% na área. A Petrogal Brasil deterá uma participação de 14%, 
enquanto a ExxonMobil e a Equinor adquirem uma participação de 28% cada. 

O consórcio ofereceu um excedente em petróleo (profit oil share) de 75,49%. Os compromis-
sos adicionais incluem o pagamento de um bónus de assinatura total de c.R$2,65 mil milhões 
(c.$683 milhões, correspondente a c.$96 milhões relativos à participação da Petrogal Brasil)1, 
bem como a perfuração de um poço de exploração. 

O Uirapuru tem uma área de 1.285 km2 e situa-se no polígono do pré-sal na bacia de Santos, 
a 175 km da costa e numa lâmina de água que varia entre 800 e 2.100 m. O bloco encontra-
se próximo do BM-S-8 e adjacente ao Norte de Carcará, onde a Empresa detém atualmente 
participações de 17% e 20%, respetivamente. 

A aquisição enquadra-se no compromisso estratégico da Galp de reforçar a sua posição em 
ativos de elevada qualidade em áreas core, como o pré-sal brasileiro, através de parcerias sóli-
das. 

 

1 Correspondente à taxa de câmbio USD:BRL à hora do comunicado. 
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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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