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Galp vai duplicar capacidade de armazenagem  

de gás em Moçambique 
 

 Parques Logísticos da Beira e da Matola prontos em 2020 

 Novos Terminais suportam aumento das vendas e asseguram cobertura em todo o país 

 Ministro da Economia português visitou construção da nova base na Matola 

 Galp participa na FACIM 2019 com o tema ‘Hoje é um bom dia para mudar’ em destaque 

 

A Galp vai duplicar, já no próximo ano, a capacidade de armazenagem de gás em Moçambique e 

aumentar também de forma significativa a armazenagem de combustíveis líquidos, com a conclusão 

dos trabalhos de construção dos novos Parques Logísticos da Beira e da Matola. Esta aposta da empresa 

representa um investimento de 138,7 milhões USD e irá contribuir para uma maior segurança e 

fiabilidade no abastecimento de GPL e combustíveis líquidos em Moçambique.  

No que diz respeito ao GPL, a maior capacidade de armazenagem vai permitir aumentar 

significativamente os stocks deste produto no país e contribuir para a redução dos custos no 

abastecimento, garantindo também que a oferta vai acompanhar a crescente procura. A garantia foi 

dada por Paulo Varela, CEO da Galp Moçambique, na terça-feira, 27 de Agosto, durante uma visita do 

Ministro da Economia português, Pedro Siza Vieira, ao Terminal Logístico da Matola.  

 “O Terminal Logístico em construção na Matola irá contribuir para potenciar a utilização de infra-

estruturas portuárias e ferroviárias, em benefício do País”, explicou Paulo Varela, referindo que “a nova 

base traz sobretudo uma maior segurança e fiabilidade no abastecimento de GPL (gás de garrafa), 

duplicando a capacidade de recepção e armazenagem na zona sul, passando das actuais 3 mil toneladas 

para as 6 mil”. 

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

GPL, nas cidades da Beira e da Matola, vão possibilitar também um aumento da competitividade da 

Galp no mercado nacional e criar condições para abastecer também o mercado em países vizinhos, 

alargando a sua área de influência nesta região de África. 
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Com estes investimentos, que deverão estar concluídos no final de 2020, a Galp passará a contar com 

quatro parques logísticos em Moçambique. A empresa gera actualmente 120 postos de trabalho directos 

e cerca de 2 mil indirectos, números que deverão aumentar, no próximo ano, para os 150 e 2500, 

respectivamente.  

No ano de 2017, o volume de negócios da Galp em Moçambique na área de distribuição de combustíveis 

representou 128 milhões de euros, tendo em 2018 aumentado para os 163 milhões de euros. Um ritmo 

de crescimento para manter nos próximos anos.  

A visita realiza-se no contexto da FACIM 2019, que acontece de 26 de Agosto a 1 de Setembro, na qual 

a Galp marca presença com o tema ‘Hoje é um bom dia para mudar’. A Galp marca novamente presença 

na Feira Internacional mais importante de Moçambique e onde demonstra a sua actividade neste 

mercado e na região. 

Presente no país há mais de 60 anos, desde 2018 que a Galp está em todas as províncias de Moçambique 

através dos seus 62 postos de abastecimento de combustível, apresentando-se como um dos maiores 

investidores no mercado. Com uma escala global, a empresa considera o investimento em 

infraestruturas essencial para o futuro desenvolvimento de Moçambique. Envolvida no sector do Oil & 

Gas, participa também no consórcio que vai extrair e comercializar gás natural na bacia do Rovuma. 
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