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IRGSE Portugal  - 2008

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia Primária - 

TEP (Mtep)

IRGSEpol Indice de Risco 

Geopolítico de Segurança 

Energético (Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de Risco 

Geopolítico de Segurança 

Energética               ∑ 

IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 2,35 0,20 2,42 0,04 0,10

Líbia 1,55 0,13 2,12 0,02 0,04

Argélia 1,39 0,12 2,50 0,01 0,04

Brasil 1,27 0,11 2,27 0,01 0,03

% TEP Arábia Saudita 1,26 0,11 2,14 0,01 0,03

50,11 Restantes (8)* 3,75 0,04 1,00 0,01 0,01

HHI ∑ 0,11

4,60 Nigéria 2,64 0,57 2,42 0,33 0,79

% TEP Argélia 1,97 0,43 2,50 0,18 0,46

19,95 HHI ∑ 0,51

Colombia 1,31 0,51 2,48 0,26 0,65

2,56 África do Sul 0,87 0,34 2,17 0,12 0,25

EUA 0,19 0,07 1,92 0,01 0,01

% TEP Noruega 0,16 0,06 2,09 0,00 0,01

11,09 Ucrânia 0,02 0,01 2,52 0,00 0,00

Rússia 0,01 0,01 2,47 0,00 0,00

HHI ∑ 0,39

4,35

% TEP

18,85

0

% TEP

0

IRGSE 0,47

23,08

Tipo Mtep Mtep

Gás Natural
1,25 0,25

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)
(Si^2) Sipr (ri*Si^2)

(Si)

Renováveis

Nuclear

0,24 0,12

Petróleo

11,57

Carvão 0,92 0,10

IRGSE Portugal  - 2009

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energética               

∑ IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 2,22 0,22 2,53 0,05 0,13

Arábia Saudita 1,16 0,12 2,32 0,01 0,03

Brasil 0,97 0,10 2,26 0,01 0,02

Noruega 0,92 0,09 1,97 0,01 0,02

% TEP Líbia 0,9 0,09 2,21 0,01 0,02

42,51 Restantes (8)* 3,70 0,05 1,00 0,02 0,02

HHI ∑ 0,11

5,07 Nigéria 2,04 0,40 2,53 0,16 0,41

% TEP Argélia 3,03 0,60 2,47 0,36 0,88

21,83 HHI ∑ 0,52

Colombia 1,33 0,38 2,49 0,14 0,35

3,54 África do Sul 1,16 0,33 2,21 0,11 0,24

EUA 0,75 0,21 1,96 0,04 0,09

% TEP Noruega 0,17 0,05 1,97 0,00 0,00

15,25 Indonesia 0,11 0,03 2,45 0,00 0,00

Restantes (3)* 0,02 0,01 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,30

4,74

% TEP

20,41

0

% TEP

0

IRGSE 0,49

0,68 0,10

Renováveis

Nuclear

0,23 0,10

Petróleo

9,87

Gás Natural
1,29 0,28

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)
(Si^2)

Sipr 

(ri*Si^2)

(Si)

23,22

Tipo Mtep Mtep

Carvão
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IRGSE Portugal  - 2010

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - 

TEP (Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de 

Risco Geopolítico 

de Segurança 

Energética               ∑ 

IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 1,69 0,16 2,66 0,03 0,07

Quazaquistão 1,52 0,14 2,23 0,02 0,05

Líbia 1,47 0,14 2,35 0,02 0,05

Brasil 1,08 0,10 2,24 0,01 0,02

% TEP Angola 1,07 0,10 2,45 0,01 0,02

44,96 Restantes (12)* 3,79 0,03 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,09

4,45 Nigéria 2,61 0,59 2,66 0,34 0,92

% TEP Argélia 1,84 0,41 2,44 0,17 0,42

18,84 HHI ∑ 0,52

Colombia 1,4 0,51 2,48 0,26 0,64

2,75 EUA 0,6 0,22 1,99 0,05 0,09

África do Sul 0,5 0,18 2,20 0,03 0,07

% TEP Noruega 0,2 0,07 1,85 0,01 0,01

11,64 Rússia 0,05 0,02 2,52 0,00 0,00

HHI ∑ 0,35

5,8

% TEP

24,56

0

% TEP

0

IRGSE 0,44

0,82 0,10

Renováveis

Nuclear

0,21 0,09

Petróleo

10,62

Gás Natural
1,33 0,25

Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)
(Si^2)

Sipr 

(ri*Si^2)

23,62

Tipo Mtep Mtep (Si)

Carvão

por Fonte Energética

IRGSE Portugal  - 2011

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energética 

∑ IRGSEpol * Cf/TPES

Angola 2,18 0,21 2,47 0,04 0,11

Arábia Saudita 1,53 0,15 2,29 0,02 0,05

Brasil 1,36 0,13 2,23 0,02 0,04

Cazaquistão 1,35 0,13 2,26 0,02 0,04

% TEP Nigéria 1,21 0,12 2,65 0,01 0,04

42,04 Restantes (12)* 2,72 0,02 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,11

4,66 Nigéria 2,80 0,60 2,65 0,36 0,96

% TEP Argélia 1,86 0,40 2,50 0,16 0,40

18,93 HHI ∑ 0,52

Carvão Colombia 2,9 0,76 2,44 0,58 1,41 1,50 0,23

3,81 EUA 0,8 0,21 1,99 0,04 0,09

Noruega 0,1 0,03 1,84 0,00 0,00

% TEP Rússia 0,01 0,00 2,50 0,00 0,00

15,48 HHI ∑ 0,62

5,8

% TEP

23,56

0

% TEP

0

IRGSE 0,60

Tipo Mtep Mtep

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)

(Si)

24,62

Renováveis

Nuclear

0,27 0,11

Petróleo

10,35

Gás Natural
1,36 0,26

(Si^2)
Sipr 

(ri*Si^2)



Anexo A - Índice de Risco Geopolítico de Segurança Energética  

Portugal (2008-2011) e Cenário Petróleo Lusófono Sul 

 

Pressupostos do Cenário Petróleo Lusófono Sul  

 Aumento da produção de petróleo no Brasil (duplicação da produção prevista em 2020) 

 Aumento da produção de gás natural em Angola durante a presente década  

 Produção de gás natural em Moçambique em funcionamento (previsão para 2018-2020) 

 Exportação de gás natural dos EUA em funcionamento durante a presente década 

 

 

 

 

IRGSE Portugal  - Cenário Petróleo Lusófono Sul 

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energética               

∑ IRGSEpol * Cf/TPES

Brasil 2,18 0,20 2,23 0,04 0,09

Angola 1,5 0,14 2,47 0,02 0,05

Arábia Saudita 1,4 0,13 2,29 0,02 0,04

Cazaquistão 0,9 0,08 2,26 0,01 0,02

% TEP Noruega 0,9 0,08 1,84 0,01 0,01

43,90 Restantes (12)* 3,80 0,03 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,09

Argélia 1,40 0,30 2,50 0,09 0,23

4,65 Moçambique 1 0,22 2,29 0,05 0,11

% TEP EUA 0,75 0,16 1,99 0,03 0,05

19,11 Angola 0,50 0,11 2,40 0,01 0,03

Restantes (2)* 1,00 0,11 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,01

Colombia 1,1 0,46 2,44 0,21 0,51

2,40 EUA 0,8 0,33 1,99 0,11 0,22

% TEP Noruega 0,4 0,17 1,84 0,03 0,05

9,86 Rússia 0,1 0,04 2,50 0,00 0,00

HHI ∑ 0,35

6,6

% TEP

27,13

0

% TEP

0

IRGSE 0,25

por Fonte Energética

24,33

Renováveis

Nuclear

Gás Natural

Carvão

Quota de Mercado (por importações)
Risco 

Político (ri)
(Si^2) Sipr (ri*nr)*Si^2)

Tipo Mtep Mtep (Si)

0,21 0,09

Petróleo

10,68

0,41 0,08

0,79 0,08



Anexo B - Índice de Risco Geopolítico de Segurança Energética  

Brasil (2008-2011) e Cenário Factor Recuperação 40% Campo Lula 
 

 

 

 

IRGSE Brasil  - 2008 0,1364

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia Primária - 

TEP (Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energética 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de 

Risco Geopolítico 

de Segurança 

Energética               

∑ IRGSEpol * 

Cf/TPES

Nigéria 8,21 0,41 2,42 0,16 0,40

Arábia Saudita 3,12 0,15 2,14 0,02 0,05

Angola 2,56 0,13 2,48 0,02 0,04

Argélia 1,83 0,09 2,50 0,01 0,02

% TEP Iraque 1,67 0,08 2,86 0,01 0,02

8,50 Restantes (9)* 2,85 0,02 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,22

10,50 Bolivia 10,09 0,96 2,53 0,92 2,34

% TEP Argentina 0,41 0,04 2,35 0,00 0,00

4,41 HHI ∑ 0,92

EUA 3,74 0,34 1,92 0,12 0,22

10,97 Austrália 2,52 0,23 1,88 0,05 0,10

Canadá 1,18 0,11 1,87 0,01 0,02

% TEP Colômbia 0,92 0,08 2,48 0,01 0,02

4,61 Venezuela 0,74 0,07 2,39 0,00 0,01

Restantes (13)* 1,87 0,01 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,19

84,00

% TEP

35,28

108,76

% TEP

45,68

3,64

% TEP

1,53

IRGSE Brasil 0,17

238,11

Renováveis

Tipo Mtep Mtep

2,34 0,10

Nuclear

0,53 0,05

Petróleo

Energia Não 

Renovável 

Interna 

Carvão

Gás Natural

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco 

Político (ri)
(Si^2) Sipr (ri*Si^2)

(Si)

20,24

0,37 0,02

IRGSE Brasil  - 2009

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energética 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de 

Risco Geopolítico 

de Segurança 

Energética               ∑ 

IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 9,57 0,49 2,53 0,24 0,60

Arábia Saudita 3,42 0,17 2,32 0,03 0,07

Líbia 1,68 0,09 2,21 0,01 0,02

Iraque 1,65 0,08 2,81 0,01 0,02

% TEP Argélia 1,57 0,08 2,47 0,01 0,02

7,41 Restantes (7)* 1,69 0,01 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,29

7,91 Bolivia 7,55 0,96 2,50 0,91 2,28

% TEP Nigeria 0,07 0,01 2,53 0,00 0,00

2,99 Trinidad and Tobago 0,28 0,04 2,28 0,00 0,00

HHI ∑ 0,91

8,82 EUA 4,15 0,47 1,96 0,22 0,43

Austrália 2,97 0,34 1,88 0,11 0,21

Canadá 0,6 0,07 1,86 0,00 0,01

% TEP Colômbia 0,6 0,07 2,49 0,00 0,01

3,34 Venezuela 0,3 0,03 2,22 0,00 0,00

Restantes (3)* 0,2 0,02 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,35

109,00

% TEP

41,27

115,40

% TEP

43,69

3,40

% TEP

1,29

IRGSE Brasil 0,14

Gás Natural

Carvão

264,11

Energia Não 

Renovável 

Interna 

Renováveis

Nuclear

0,67 0,02

0,73 0,05

Petróleo

19,58

2,28 0,07

Sipr (ri*Si^2)

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco 

Político (ri)
(Si^2)

Tipo Mtep Mtep (Si)



Anexo B - Índice de Risco Geopolítico de Segurança Energética  

Brasil (2008-2011) e Cenário Factor Recuperação 40% Campo Lula 
 

 

  

 

 

IRGSE Brasil  - 2010

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP (Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança 

Energética               ∑ 

IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 8,93 0,53 2,66 0,28 0,76

Arábia Saudita 3,32 0,20 2,29 0,04 0,09

Iraque 1,39 0,08 2,77 0,01 0,02

Guiné Equatorial 0,73 0,04 2,42 0,00 0,00

% TEP Angola 0,66 0,04 2,45 0,00 0,00

5,61 Restantes (10)* 1,73 0,01 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,33

Bolivia 9,18 0,79 2,47 0,62 1,54

Nigeria 0,79 0,07 2,66 0,00 0,01

Trinidad and Tobago 0,74 0,06 2,28 0,00 0,01

% TEP Qatar 0,61 0,05 2,01 0,00 0,01

Peru 0,15 0,01 2,34 0,00 0,00

Restantes (3)* 0,17 0,00 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,63

EUA 5,16 0,47 1,99 0,22 0,44

12,22 Austrália 3,27 0,30 1,87 0,09 0,17

Colômbia 1,12 0,10 2,48 0,01 0,03

% TEP Canadá 1,05 0,10 1,85 0,01 0,02

4,09 África do Sul 0,67 0,06 2,20 0,00 0,01

Restantes (4)* 0,96 0,02 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,33

131,20

% TEP

41,27

122,80

% TEP

43,69

3,90

% TEP

1,29

IRGSE Brasil 0,14

0,66 0,03

298,52

Renováveis

Nuclear

0,87 0,05

Petróleo

16,76

Gás Natural

Energia Não 

Renovável 

Interna  

11,64

3,90

1,56

Carvão

0,06

Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)
(Si^2)

Sipr 

(ri*Si^2)

Tipo Mtep Mtep (Si)

por Fonte Energética

IRGSE Brasil  - 2011

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de 

Risco Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de 

Risco Geopolítico 

de Segurança 

Energética               ∑ 

IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 9,20 0,56 2,65 0,31 0,83

Arábia Saudita 3,40 0,21 2,29 0,04 0,10

Iraque 1,20 0,07 2,74 0,01 0,01

Austrália 0,64 0,04 1,87 0,00 0,00

% TEP Guiné Equatorial 0,60 0,04 2,44 0,00 0,00

5,75 Restantes (9)* 1,4 0,01 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,36

Bolivia 8,80 0,76 2,47 0,57 1,41

EUA 1,49 0,13 2,66 0,02 0,04

Trinidad and Tobago 0,79 0,07 2,28 0,00 0,01

% TEP Qatar 0,25 0,02 2,01 0,00 0,00

HHI ∑ 0,59

China 6,53 0,60 1,99 0,35 0,71

14,33 Indonésia 1,76 0,16 1,87 0,03 0,05

Austrália 1,69 0,15 2,48 0,02 0,06

% TEP Canadá 1,58 0,14 1,85 0,02 0,04

5,01 Rússia 0,85 0,08 2,20 0,01 0,01

Restantes (4)* 1,92 0,04 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,43

124,17

% TEP

41,27

115,80

% TEP

43,69

4,08

% TEP

1,29

IRGSE Brasil 0,15

0,86 0,04

Energia Não 

Renovável 

Interna 

Renováveis

Nuclear

0,95 0,05

Petróleo

16,44

Gás Natural

11,33

1,47 0,06

3,96

(Si^2) Sipr (ri*Si^2)

286,15

Tipo Mtep Mtep

Carvão

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco 

Político (ri)

(Si)
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Pressuposto para elaboração do Cenário Factor Recuperação 40% Campo Lula  

 

IRGSE Brasil  - CENÁRIO FACTOR RECUPERAÇÃO 40% CAMPO LULA

Milhões Toneladas Equivalentes de Petróleo (Mtep)

Total Energia 

Primária - TEP 

(Mtep)

IRGSEpol Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energético 

(Concentração)                     

∑ (Sipr)

IRGSE Indice de Risco 

Geopolítico de 

Segurança Energética               

∑ IRGSEpol * Cf/TPES

Nigéria 1,20 0,19 2,65 0,04 0,10

Arábia Saudita 1,20 0,19 2,29 0,04 0,08

Iraque 1,10 0,17 2,74 0,03 0,08

Austrália 0,50 0,08 1,87 0,01 0,01

% TEP Guiné Equatorial 0,93 0,15 2,44 0,02 0,05

2,21 Restantes (9)* 1,4 0,02 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,13

Bolivia 7,80 0,67 2,47 0,45 1,11

Nigéria 1,49 0,13 2,66 0,02 0,04

Trinidad and Tobago 0,79 0,07 2,28 0,00 0,01

% TEP Qatar 0,25 0,02 2,01 0,00 0,00

HHI ∑ 0,47

China 6,53 0,60 1,99 0,35 0,71

14,33 Indonésia 1,76 0,16 1,87 0,03 0,05

Austrália 1,69 0,15 2,48 0,02 0,06

% TEP Canadá 1,58 0,14 1,85 0,02 0,04

5,01 Rússia 0,85 0,08 2,20 0,01 0,01

Restantes (4)* 1,92 0,04 1,00 0,00 0,00

HHI ∑ 0,43

135,28

% TEP

41,27

115,80

% TEP

43,69

4,08

% TEP

1,29

IRGSE Brasil 0,09

0,86 0,04

Energia Não 

Renovável 

Interna 

Renováveis

Nuclear

0,33 0,01

Petróleo

6,33

Gás Natural

10,33

1,16 0,04

3,61

(Si^2) Sipr (ri*Si^2)

286,15

Tipo Mtep Mtep

Carvão

por Fonte Energética Quota de Mercado (por importações)
Risco Político 

(ri)

(Si)

Factor 

Recuperação 

Campo Lula

Produção 

(barris/dia)

Presente (2013) 18%(#) 100.000

Potencial futuro 40%(∆) 222.222(*)

(#) valor médio confirmado Galp Energia

(*)Produção anual de 11,11 tep

(∆) valor médio alcançado na indústria



Anexo C - Worldwide Governnace Indicators (2005-2011), World Bank Group 

 
 

2008 2009 2010 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Média Média Média Média

País

ÁFRICA DO SUL -0,17 0,08 0,20 0,0723 -0,109 -0,025 0,02 0,635 0,648 0,474 0,51 0,42 0,39 0,44 0,33 0,26 0,21 0,19

ANGOLA -0,784 -0,494 -0,469 -0,3289 -0,331 -0,215 -0,33 -1,314 -1,082 -1,004 -1,06 -1,05 -1,047 -1,10 -0,74 -0,71 -0,67 -0,68

ARÁBIA SAUDITA -0,688 -0,628 -0,622 -0,3843 -0,473 -0,229 -0,30 -0,325 -0,569 -0,438 0,136 0,145 0,147 0,00 -0,42 -0,27 -0,11 -0,12

ARGÉLIA -1,127 -1,021 -1,118 -0,0388 -0,142 -0,009 -1,35 -0,559 -0,664 -0,665 -1,15 -1,05 -1,148 -1,16 -0,78 -0,69 -0,59 -0,81

ARGENTINA 0,007 0,068 0,159 -0,0388 -0,142 -0,009 0,20 -0,568 -0,628 -0,671 -0,72 -0,8 -0,69 -0,74 -0,30 -0,37 -0,40 -0,36

AUSTRÁLIA 0,9 0,905 0,897 0,9721 0,7799 0,815 0,87 1,617 1,663 1,706 1,77 1,781 1,657 1,79 1,32 1,32 1,30 1,28

BARBADOS 1,11 0,93 1,05 1,079 1,0578 1,071 1,30 1,16 0,86 0,90 0,85 0,55 0,46 0,61 0,95 0,91 0,84 0,84

BERMUDA 0,84 0,81 0,80 0,8293 0,7179 0,936 1,00 1,35 1,34 1,36 1,38 1,39 1,37 1,36 1,09 1,08 1,10 1,13

BOLÍVIA -0,95 -0,86 -0,87 -0,7393 -0,501 -0,4 -0,50 -0,64 -0,86 -0,98 -0,87 -0,83 -0,82 -0,75 -0,86 -0,80 -0,69 -0,63

BRASIL -0,082 -0,127 -0,171 -0,2605 0,2043 0,048 -0,04 0,053 -0,035 -0,035 0,067 0,176 0,189 0,17 -0,09 0,00 0,07 0,12

CANADÁ 0,965 1,035 1,022 1,0329 1,1099 0,942 1,04 1,542 1,559 1,611 1,664 1,691 1,687 1,68 1,32 1,36 1,35 1,36

CHINA -0,245 -0,312 -0,28 -0,5114 -0,551 -0,766 -0,70 -0,261 -0,329 -0,241 -0,16 -0,21 -0,231 -0,20 -0,31 -0,32 -0,40 -0,44

COLÔMBIA -1,748 -1,606 -1,569 -1,8253 -1,756 -1,494 -1,25 0,044 0,118 0,211 0,266 0,162 0,306 0,35 -0,73 -0,75 -0,72 -0,61

EGITO -0,912 -0,864 -0,654 -0,5014 -0,638 -0,907 -1,29 -0,464 -0,458 -0,306 -0,18 -0,18 -0,181 -0,33 -0,49 -0,41 -0,43 -0,59

EUA 0,083 0,453 0,371 0,4313 0,3238 0,311 0,54 1,575 1,878 1,858 1,55 1,385 1,418 1,49 1,09 0,99 0,90 0,91

GUINÉ EQUATORIAL -0,18 -0,50 0,09 0,1957 0,3519 0,24 -0,09 -1,39 -1,34 -1,33 -1,32 -1,29 -1,38 -1,34 -0,70 -0,55 -0,53 -0,58

INDONESIA -1,248 -1,205 -1,078 -1,0572 -0,776 -0,887 -0,82 -0,478 -0,307 -0,297 -0,3 -0,32 -0,375 -0,33 -0,71 -0,64 -0,62 -0,58

IRÃO -1,124 -1,296 -1,267 -1,025 -1,503 -1,565 -1,45 -1,458 -1,554 -1,611 -1,59 -1,66 -1,608 -1,68 -1,39 -1,44 -1,49 -1,58

IRAQUE -2,806 -2,877 -2,809 -2,4983 -2,203 -2,272 -1,95 -1,592 -1,474 -1,354 -1,15 -1,01 -1,067 -1,10 -2,03 -1,84 -1,70 -1,60

LÍBIA 0,139 0,211 0,425 0,7884 0,7117 -0,058 -1,01 1,009 1,07 1,058 -0,88 -1,1 -1,15 -1,52 0,45 0,17 -0,28 -0,69

MÉXICO -0,231 -0,476 -0,501 -0,7311 -0,75 -0,792 -0,70 1,115 1,045 1,117 0,331 0,252 0,278 0,35 0,13 -0,05 -0,24 -0,23

NIGÉRIA -1,813 -2,124 -2,089 -1,8143 -1,837 -2,047 -1,94 1,679 1,735 1,738 -0,78 -0,76 -0,78 -0,69 -0,56 -0,92 -1,34 -1,34

NORUEGA 1,289 1,183 1,25 1,2841 1,2457 1,289 1,35 -0,922 -0,986 -0,926 1,44 1,442 1,482 1,41 0,54 0,96 1,36 1,37

PERÚ -0,93 -0,90 -0,76 -0,9015 -1,049 -0,867 -0,69 0,07 0,13 0,25 0,33 0,40 0,45 0,50 -0,31 -0,29 -0,27 -0,21

PORTUGAL 0,783 0,871 0,8 0,9682 0,7799 0,68 0,70 0,792 0,684 0,718 1,113 1,05 0,818 0,66 0,86 0,90 0,90 0,78

QATAR 0,009 0,153 0,343 1,0924 1,1696 1,064 0,65 0,89 0,854 0,812 0,667 0,629 0,541 0,44 0,65 0,79 0,86 0,75

QUAZAQUISTÃO 0,378 0,612 0,605 0,6054 0,7243 0,463 -0,17 0,422 0,706 0,702 -0,37 -0,31 -0,323 -0,28 0,48 0,33 0,13 0,02

REINO UNIDO -0,944 -0,766 -0,722 0,4221 0,1683 0,404 0,37 0,329 0,383 0,551 0,422 0,168 0,404 1,62 0,05 0,17 0,33 0,52

RÚSSIA -1,20 -0,90 -0,86 -0,7655 -0,918 -0,887 -0,88 -0,17 -0,45 -0,34 -0,77 -0,92 -0,89 -0,35 -0,68 -0,76 -0,86 -0,81

SUIÇA -0,069 -0,107 0,067 1,217 1,2779 1,207 1,29 -1,118 -1,32 -1,222 1,217 1,278 1,207 1,64 -0,02 0,64 1,23 1,32

TRINDADE E TOBAGO 0,108 0,367 0,231 -0,0965 -0,133 -0,035 0,15 0,641 0,704 0,68 -0,1 -0,13 -0,035 0,40 0,30 0,08 -0,09 0,04

TUNÍSIA -0,354 -0,033 0,119 0,1271 0,1791 0,098 -0,23 -2,066 -2,186 -2,017 0,127 0,179 0,098 -0,18 -0,64 -0,21 0,13 0,02

UCRÂNIA -1,179 -1,159 -1,205 0,042 -0,378 -0,102 -0,15 -1,199 -1,245 -1,562 0,042 -0,38 -0,102 -0,56 -0,85 -0,57 -0,15 -0,28

VENEZUELA 0,368 0,426 0,285 -1,2827 -1,41 -1,37 -1,30 -0,575 -0,581 -0,43 -1,28 -1,41 -1,37 -1,49 -0,48 -0,92 -1,35 -1,39

VIETNAME 0,37 0,38 0,24 0,1715 0,2442 0,129 0,17 -0,57 -0,58 -0,51 0,17 0,24 0,13 -0,61 -0,02 0,09 0,18 0,05

Qualidade RegulatóriaEstabilidade Política e Ausência de Violência/Terrorismo
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-2,3 2,95

-2,4 2,98

-2,5 3,01

  

Média Risco Geopolítico 

para utilização em Cenário  

ÁFRICA DO SUL 2,2 

ANGOLA 2,47 

ARÁBIA SAUDITA 2,29 

ARGÉLIA 2,5 

ARGENTINA 2,35 

AUSTRÁLIA 1,87 

BARBADOS 2,02 

BERMUDA 1,93 

BOLÍVIA 2,44 

BRASIL 2,23 

CANADÁ 1,87 

CHINA 2,38 

COLÔMBIA 2,44 

EGITO 2,08 

EUA 1,99 

GUINÉ EQUATORIAL 2,44 

INDONESIA 2,44 

IRÃO 2,74 

IRAQUE 2,74 

LÍBIA 2,47 

MÉXICO 2,32 

NIGÉRIA 2,65 

NORUEGA 1,84 

PERÚ 2,32 

PORTUGAL 2,02 

QATAR 2,06 

QUAZAQUISTÃO 2,26 

REINO UNIDO 2,11 

RÚSSIA 2,5 

SUIÇA 1,87 

TRINDADE E TOBAGO 2,26 

TUNÍSIA 2,26 

UCRÂNIA 2,35 

VENEZUELA 2,68 

VIETNAME 2,26 
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IAES – Indicadores na fonte estatística original 

 

Fontes: Eurostat Energy Statistics. [Em linha]. European Comission, 2013. Disponível em http://ec.europa.eu/energy/observatory/statistics/statistics_en.htm; Key World 

Energy Statistics.[Em linha].International Energy Agency, 2012. Disponível em http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf; World Energy 

Outlook, 2011.[Em linha]. International Energy Agency, 2011. Disponível em http://www.worldenergyoutlook.org/  

 

IAES – Indicadores convertidos na escala 1-5 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Portugal 0,2 0,2 0,12 0,11 2,17 2,21 2,05 2 18% 20,41% 24,56% 23,56% 30,10% 33,30% 50,00% 43,60% 82% 81% 76% 78% 1,00

Brasil 0,29 0,28 0,24 0,28 1,47 1,41 1,46 1,47 48,40% 46,90% 47,40% 45,80% 73,40% 83% 79% 89% 3,80% 4,40% 7,50% 8,30% 0,70

Intensidade Energética Intensidade Carbónica Sector Energético Produção de Energia Primária Renovável Eletricidade Verde Dependência Energética Desenvolvimento 

Energético

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Portugal 4,00 4,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,80 1,90 2,00 2,00 2,50 2,55 3,00 2,85 0,18 0,19 0,24 0,22 1,00

Brasil 3,50 3,75 3,75 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,90 2,90 2,80 4,00 4,20 4,00 4,50 0,96 0,95 0,92 0,91 0,70

Desenvolvimento 

Energético

Intensidade Energética Intensidade Carbónica Sector Energético Produção de Energia Primária Renovável Eletricidade Verde Dependência Energética

2008 2009 2010 2011

Portugal 0,42 0,45 0,30 0,29

Brasil 2,44 2,47 2,36 2,36

Índice de Autonomia Energética 

Sustentável

http://ec.europa.eu/energy/observatory/statistics/statistics_en.htm
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/
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Anexo E - Entrevistas a observadores qualificados 

Nome: Dr. Sérgio Toledo 

Função: Secretário da energia, ciência e tecnologia da Embaixada do Brasil em Portugal  

Data de realização da entrevista: 18 de Dezembro de 2011 

 

Sinopse  

Segurança energética no Brasil 

O Brasil tem um mix energético muito diversificado, sendo que quase metade são energias 

renováveis, com muita hidroeletricidade. Isso dá muita segurança energética, ainda por cima 

sendo o Brasil auto-suficiente em petróleo. É um mix único no mundo.  

Papel dos biocombustíveis 

Os biocombustíveis podem ser uma solução para os transportes, dado que não implicam a 

construção de uma infraestrutura nova. A Alemanha não é muito a favor dos 

biocombustíveis, porque podem constituir uma alternativa viável face à tecnologia automóvel 

do hidrogénio baseada no gás natural (GN). Mas não há conflitualidade entre 

biocombustíveis e GN – são complementares e cada qual tem o seu lugar. O Brasil tem muita 

terra para produção – haja mercado.  

E a Alemanha quer normalizar a industria automóvel de acordo com o seu conceito de motor. 

Além disso, os EUA também criam alguns obstáculos à exportação do biocombustível 

brasileiro, porque o ROI energético da cana-de-açúcar é superior ao do milho, o que o torna 

menos competitivo.   

Cooperação Portugal-Brasil 

Portugal pode ser um importante parceiro estratégico no desenvolvimento tecnológico na 

indústria petrolífera brasileira, um factor muito importante para a segurança energética do 

Brasil. A cooperação entre universidades brasileiras, portuguesas e empresas portuguesas é 

muito bem vista. E se Portugal conseguir facilitar a cooperação das universidades brasileiras 

com outras europeias na área do petróleo e gás, claro que isso será uma vantagem na relação 

de cooperação estratégica entre Portugal e Brasil.  
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Seria muito vantajoso e interessante se houvesse um quadro de cooperação científica e 

empresarial entre Portugal e Brasil na área de energia, no qual start-ups e PME se pudessem 

instalar nos dois mercados de forma facilitada, cruzando os seus capitais e conhecimentos. 

Por exemplo, se uma start-up brasileira se pudesse instalar em Portugal, numa universidade, 

com impostos reduzidos durante os primeiros anos de actividade, contratualizando uma parte 

dos serviços com a universidade portuguesa onde está instalada. E o mesmo aconteceria no 

sentido inverso com uma start-up portuguesa no Brasil.  
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Nome: Prof. Doutor António Costa Silva  

Função: CEO da Partex Oil&Gas 

Data de realização da entrevista: 19 de Dezembro de 2011 

 

Sinopse  

 

Política energética portuguesa 

Sem se resolver a questão energética dos transportes em Portugal, não se resolve nada, nem o 

défice comercial. Há que apostar na eficiência energética nos transportes – 25% da energia é 

perdida no motor de combustão. A segurança energética é diversificação. Por isso, o 

transporte tem de ser mais híbrido e daí mais seguro. 

Não há pensamento estratégico para a energia em português. Não há um fio condutor claro. A 

política energética portuguesa sofre muitas oscilações. 

A Repsol levou 10 anos para concretizar o contrato de exploração de gás natural no Algarve. 

Passamos a vida a dizer que o país não tem recursos, mas faz-se sempre muito pouco para 

explorar os potencialmente existentes.  

As energias renováveis são muito importantes e a campanha contra as renováveis é 

prejudicial. Não podemos passar a vida a construir e a destruir.  

No petróleo temos muita diversidade de fornecedores. Mas no gás natural há muita 

concentração. Se acontece algo na Argélia, a situação será muito complicada. Temos de nos 

centrar na segurança, diversificar o abastecimento, as reservas estratégicas de gás natural são 

muito importantes. Temos muito boas condições para isso, com os depósitos salinos no 

Carriço.  

Portugal e o gás natural 

Nos EUA o preço do gás é 4 vezes mais baixo. Portugal tem potencial offshore no gás. Além 

disso, Portugal junto com Espanha possui 50% dos terminais de GNL da Europa; temos tudo 

para nos transformarmos num mercado gasífero dinâmico. Tem de haver visão de longo 
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prazo e de um projeto em conjunto com Espanha. Temos armazenamento, alguma produção e 

infraestrutura de liquefacção. Porque não transformar a península numa plataforma de 

abastecimento de gás para a europa toda, com um spot market próprio?   

Relações Cooperação Portugal-Brasil  

Brasil é um dos países do mundo com a segurança energética mais protegida. Portugal deve 

aprender com projetos conjuntos com o Brasil, com empresas luso-brasileiras a operarem ao 

mercado global.  

Todo o universo da CPLP é fundamental. Portugal associado ao Brasil pode ser crucial em 

Moçambique, para criar sinergias e alavancar recursos. No Índico todos os países precisam de 

energia. Moçambique tem de organizar o mercado e dar incentivos económicos para os 

empreendedores desenvolver tecnologias e lançar empreendimentos. 

China, Brasil e Portugal  

China em 2008 foi o único país que tinha as suas reservas estratégicas todas em dia, o que dá 

uma ideia de como a China leva a sério a posse de recursos energéticos.  

Portugal tem uma posição geoestratégica na Europa muito interessante. Portugal tem relações 

antigas com todos os BRICS. Por exemplo, porque não fazer um acordo Portugal-Brasil-

China para um pacto comercial, para aproveitar os projetos de alargamento do Canal do 

Panamá e do corredor ferroviário via Colômbia. Aqui Portugal pode funcionar, via Porto de 

Sines, como uma plataforma logística competitiva para produtos chineses e o mesmo para 

com os brasileiros. O Atlântico será um corredor energético e comercial para os produtos 

chineses e Portugal tem de estar nesse jogo. 

Hidratos de metano: o futuro em Portugal 

Podem levar uma ou duas décadas, mas os hidratos de metano vão afirmar-se. O Japão vai ter 

um projeto comercial ainda nesta década. O conteúdo energético dos hidratos de metano é 3 

vezes superior ao dos fósseis convencionais. Pode mudar o jogo e aumentar a nossa 

segurança energética, dado que existem muitas formações na nossa plataforma continental e 

nos arquipélagos também. Daí a extrema importância estratégica do alargamento da nossa 

plataforma continental. 
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Temos de fazer uma rutura conceptual e percepcionar-mos como um Pais-arquipélago. Com a 

extensão da plataforma continental, teremos uma dimensão oceânica equivalente a uma Índia 

marítima.  
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Nome: Prof. Doutor Adilson Oliveira  

Função: professor e investigador em economia da energia na Universidade Federal do Rio 

De Janeiro  

Data de realização da entrevista: 8 de Novembro de 2012 

 

Sinopse 

 

Qual é a principal diferença entre a Petrobras e as NOC (National Oil Companies) de 

outros países? 

  

A Petrobras é uma NOC de tecnologia desde o início em que foi criada. O poder principal da 

Petrobras é ter tecnologia, não reservas de petróleo. 

 

Como assim? 

  

A Petrobras nasceu sem petróleo. Isso criou uma cultura de consciência de que as coisas não 

são fáceis, você tem de trabalhar no duro para encontrar petróleo. Além disso, como se 

pensava que não havia muito petróleo no Brasil, isso fez com que não houvesse muita pressão 

das multinacionais para acelerar a exploração. Estavam sim mais interessadas em entrar no 

mercado de derivados petrolíferos (gasolina, diesel) brasileiros. 

 

Mas afinal havia muito petróleo no Brasil… 

 

Na altura, as grandes multinacionais estrangeiras tinham razão no facto do Brasil não ter 

petróleo em grande quantidade, em onshore. Mas o offshore mudou as regras do jogo.  

 

Pode explicar como se operou esse factor «game-changer»? 

 

Quando a Petrobras encontrou petróleo offshore, as multinacionais pressionaram a abertura 

do mercado brasileiro. E este foi aberto pelos militares, em 1974. Mas a constituição não 

permitia essa abertura. Os militares estavam divididos em duas grandes facções: uma mais 

nacionalista-fascista e outra mais moderada. O Presidente da altura, o Geiser, era um 
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nacionalista moderado, mas tinha muita dificuldade em quebrar o monopólio total da 

Petrobras. Ele quebrou o monopólio, mas sem quebrar a lei. Foi na TV e disse o monopólio 

fora modificado. Era ditadura e pronto! E acabou por ter muito apoio da esquerda por ter feito 

frente aos fascistas. Foi então que a Petrobras foi aberta em forma de contrato de partilha.  

  

 

E como foi desenhado o contrato de partilha? 

 

A Petrobras tinha que dar as áreas para as empresas. Optou por dar às empresas estrangeiras 

as que tinham pouca probabilidade de encontrar petróleo para e ficou com as melhores. Mais 

tarde, então as estrangeiras iriam pegar as melhores. Mas com a crise económica da década 

de 80 e o declínio da ditadura, as multinacionais foram embora. E nessa altura, ainda por 

cima, o preço do barril do petróleo no mercado global baixou para os 10 dólares. 

  

E então quando é que se dá a inversão da situação? 

 

Com a implantação da democracia no Brasil, as multinacionais voltaram. A presidência do 

Fernando Henrique Cardoso começou por propor a mesma solução do Collor de Mello, a 

privatização total da Petrobras. Mas acabou por retirar a proposta. O Estado permaneceu com 

a maioria do capital, mas abriu o restante ao mercado. O controlo estatal assegurou assim a 

continuidade do domínio tecnológico da Petrobras em mãos brasileiras. 

  

Como foi organizada a licitação dos blocos? 

 

Novamente a Petrobras ficou com os melhores blocos. O pessoal mais inteligente, como a 

Galp Energia, decidiu entrar como sócia da Petrobras, porque percebeu que era a Petrobras 

quem sabia o «mapa da mina». A empresa brasileira sabia como e onde encontrar petróleo. 

Então a Petrobras fez o seguinte acordo: eu abro espaço para você aqui e você abre para mim 

no seu país de origem. Para ter concorrência aqui, quero ter presença lá. E aí é que a 

Petrobras começa a ter presença global. Além disso, as empresas sabiam do poder de 

conhecimento e tecnológico da Petrobras sobre a geologia brasileira. Quem fez isso ganhou. 

A Exxon Mobil optou por ir sozinha e não achou nada. Por outro lado, o governo também 
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deixou de decretar os preços dos derivados do petróleo e alinhou-os com o mercado 

internacional. Desta forma obteve recursos financeiros para a exploração petrolífera. 

  

Ou seja, ser parceiro da Petrobras trouxe potenciais vantagens na participação de 

blocos rentáveis. Mas também no acesso ao conhecimento geológico?  

  

Sim. As empresas que se tornaram parceiras da Petrobras iniciaram uma aprendizagem sobre 

como interpretar a geologia do onshore e offshore brasileiros.  

 

Mas a Petrobras continua a deter uma posição quase monopolista de presença nos 

blocos e no mercado brasileiro. Isso não é prejudicial ao processo de inovação 

tecnológica, cuja dinâmica é estimulada por um ambiente competitivo? 

  

O papel do monopólio da Petrobras em todos os projetos é muito importante para uma 

inovação sustentável. Quando se descobre uma área petrolífera todo o mundo quer ir lá. É 

como o ouro, aparece gente de todo o lado! Havia muitas empresas que podiam furar o fundo 

do mar. Mas ao ter o monopólio, a Petrobras conseguiu organizar o processo de inovação da 

tecnologia que ela não tinha e postergar o progresso tecnológico. E aí até a geologia ajudou. 

A plataforma continental brasileira é descendente - a Petrobras começou a perfurar aos 100 

m, 200 m e por aí adiante…  

 

Isso é o equivalente a uma curva de aprendizagem… 

 

Pois, e só através do monopólio é que conseguiu criar essa competência e dominá-la. Levou 

mais tempo, mas valeu a pena. Toda a gente diz que a concorrência é bom, mas nesse caso, 

não foi bem assim. A Petrobras teve margem para criar por si própria o conhecimento 

fundamental que a diferencia no mundo. E esse é um grande poder.  

 

Vê espaço para a cooperação científica entre Portugal e Brasil no petróleo e gás? Como? 

 

O interesse brasileiro é ver Portugal atuar como um apoio na aceleração do seu processo de 

inovação. Mas tem que haver uma decisão portuguesa nesse sentido.  
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Quais os nichos científicos que Portugal pode contribuir?  

 

Nós temos isso mapeado e tem de existir um «match» dentro desses segmentos. E não se 

pode vincular apenas à vertente científica, tem também de envolver as PME tecnológicas. 

Não é só cooperação para troca de professores e alunos. É preciso uma base industrial para o 

Brasil entrar no mercado europeu, africano e do golfo do México. Mas volto a insistir que 

tem de haver uma decisão política partilhada por Portugal e Brasil neste tema. Tem de se 

colocar dinheiro para apoio às PME, para ligá-las à base científica. Por exemplo, o 

Inovapetro tem 3 milhões de reais para investir em PME que trabalhem no petróleo e gás. Se 

a gente identificar empresas do Brasil, era bom ter apoio para instalá-las em Portugal cá, 

como também instalar PME portuguesas no Brasil. 

  

E como pode a parceria entre a Galp Energia e a Petrobras potenciar a cooperação 

científica entre Portugal e Brasil?  

  

A aproximação entre a Galp Energia e a Petrobras é estratégica para lançar alicerces firmes. 

Empresas como a Galp Energia vão apoiar a Petrobras com gente qualificada e dinheiro para 

a exploração e produção petrolífera. Além disso, Portugal tem muitas vantagens na Europa. 

Tem acesso a programas de formação e de I&D tecnológico da UE. É um acesso privilegiado 

a redes de conhecimento europeias e isso é importante para a formação da base industrial 

brasileira. Isto porque o Brasil não tem condições pra fazer tudo sozinho. Por exemplo, pode-

se fazer muita coisa cá no Brasil e voltar a Portugal para testar a tecnologia.  

 

E no que toca a mercados internacionais, na sua opinião, onde é que a Galp Energia 

pode atuar como uma parceira útil da Petrobras? 

 

Com a Galp Energia a Petrobras quer ser parceira em África. A Petrobras tem relativamente 

boas relações com Angola e Nigéria. Mas a Petrobras tem tanta exigência em casa que não dá 

para fazer muito mais lá fora. A Galp Energia tem boas relações com África e por isso devia 

ser criado, em conjunto com a Petrobras, um programa para formação de quadros africanos. 

Aí a entrada fica fácil. Ter um parceiro que faça isso é muito bom para a Petrobras. Neste 

processo, a Galp Energia aprende no Brasil para fazer em África o que a Petrobras ainda não 
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consegue fazer lá. Mas o Brasil também quer a Europa e o Golfo do México. E Portugal pode 

ser parceiro em tudo isso. 

 

E que outras formas de parceria se podem desenhar, por exemplo? 

 

Uma outra parceria pode ser construir uma refinaria com a Petrobras num mercado que seja 

importante para as duas empresas. A Petrobras tem que ter refinarias fora do Brasil. A 

Petrobras está a construir dentro do território brasileiro, mas não tem capacidade para ir 

sozinha para fora.  

 

E como vê a CPLP nesta dinâmica? Se somarmos o petróleo e gás de Angola e 

Moçambique, vimos que o espaço lusófono poderia e deveria criar uma política e uma 

diplomacia energética coordenadas para ter mais força no mercado global…   

 

Conceber uma política energética coordenada no espaço lusófono ainda é um tema debatido 

num círculo muito restrito de pessoas. Ainda há uma resistência grande porque os países 

CPLP ainda pensam tudo muito na vertente local, estão muitos centrados nos problemas do 

dia-a-dia. É preciso chamar a atenção para uma política energética da CPLP, sobretudo para o 

Atlântico Sul. É preciso realizar seminários e conferências que envolva pessoal com nível 

intelectual e político com influência.  

 

Para finalizarmos a nossa conversa, sendo a energia um recurso determinante para uma 

estratégia de poder, e sendo o Brasil auto-suficiente em petróleo, que tipo de potência 

quer ser o Brasil no presente século? 

 

Nós não queremos ser uma Arábia Saudita. Nos não queremos ter 500 famílias a viver bem e 

o resto a passar fome. É que a segurança energética do Brasil também possui uma vertente 

social estratégica: tem de gerar impacto social positivo, transformacional, com melhores 

condições de vida para todos. O nosso projeto é de sociedade e não económico. Queremos ser 

uma potência energética democrática e não oligárquica. 

 

 

 



Anexo E - Entrevistas a observadores qualificados 

Nome: Dr. Agostinho Pereira de Miranda  

Função: jurista especializado no sector do petróleo e gás 

Data de realização da entrevista: 17 de Outubro de 2012 

 

Brasil e petróleo no contexto internacional 

A energia no Brasil está a passar por uma fase de viragem por causa do pré-sal e é fruto de 

muitos anos de avanço tecnológico da Petrobras. A evolução do petróleo no Brasil é 

paradoxal. Se é verdade que a campanha do «Petróleo é nosso» levou a uma estagnação da 

indústria brasileira, porque a fechou, por outro lado é um período muito importante porque 

levou ao reforço da Petrobras, à constituição da empresa estatal, e ao modelo de concessão da 

pesquisa e exploração de petróleo e gás. Foi o modelo dominante.  

Depois da privatização da Petrobras foi atraído muito investimento. O período de 

investimento no Brasil começou depois da privatização da Petrobras e com abertura à 

participação de empresas estrangeiras. Essa evolução trouxe a tecnologia e o know-how do 

pré-sal, embora isso não seja sempre reconhecido no Brasil. E depois desta fase surgiu o 

contrato de partilha da produção. Mas esta modalidade tem três obstáculos: 

1º O equilíbrio do contrato de partilha de produção, com a exigência de que a 

Petrobras seja sempre o operador dominante 

2º A obrigação maximalista de conteúdo local, mas que agora está em reformulação. 

Começou a haver estrangulamento no desenvolvimento dos equipamentos e o governo 

começou a ser menos exigente do ponto de vista do conteúdo local. Havia áreas 

completamente vedadas às OFS e essas exigências foram abrandadas. Empresas com 

capital de maioria estrangeira já podem intervir e contratar com a Petrobras.  

3º As dificuldades técnicas patentes na E&P em condições de fronteira tecnológica no 

pré-sal. Tem havido alguns sustos e retrocessos. As operações são realizadas a 

temperaturas e pressões nunca antes testadas. 

4º Reconfiguração do mercado nacional e internacional. Já existem pedidos de 

exportação das ramas de crude dos EUA para o mercado internacional de petróleo e 
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gás. Será uma mudança sísmica. Dentro 5 anos, o petróleo não convencional irá 

reformular as regras do jogo.  

Parceria Galp-Petrobras no offshore 

Mesmo que seja para o insucesso Portugal e Brasil já estão interligados na indústria de 

petróleo e gás. Por exemplo, o nível de sinergias operacionais é muito profundo a nível da 

informação geológica. Mais um ano, e a Petrobras será a empresa internacional com maiores 

elementos de informação sobre as estruturas de petróleo e gás na geologia pré-salífera.  

Oportunidades de cooperação Portugal-Brasil 

Portugal está muito atrasado na E&P. Desperdiçamos o capital humano português que estava 

envolvido na pesquisa e exploração em Angola e Brasil. Mas o potencial existe. Pode ser 

acelerado pelo dinamismo das universidades: o IST e outras escolas já desenvolvem algumas 

iniciativas de I&D. também podemos explorar oportunidades nos sectores «soft» do petróleo 

e gás (programaçãpo de software, contabilistas, economistas, advocacia). 

Temos é de conseguir o pilar do capital humano, as pessoas que trabalham no setor em 

Angola e Moçambique. O potencial existe, mas está muito dependente dos protagonistas, a 

Petrobras, a Galp e os governos dos países, para que criem condições para que o SCT dos 

dois países trabalhe neste domínio.  

Propostas para políticas de cooperação 

Olhando para outras experiencias históricas, acho que se os dois países alocassem uma parte 

da receita para a formação de quadros para o sector petrolífero, isso seria uma medida 

positiva e auto-sustentável. Por exemplo, Angola determinou que 15 cêntimos de dólar por 

cada barril de petróleo produzido fosse para a formação de quadros. Isso possibilitou que 

muita gente se formasse e o dinheiro era gerido pelos operadores, portanto foi gerido de 

forma eficiente. 

O jogo duro internacional da indústria do petróleo tem ensinado à Petrobras que têm de ser 

superiores tecnologicamente, na gestão e nas soluções contratuais. E há uma distância muito 

grande entre Portugal e o Brasil neste respeito. 
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O nosso papel será inevitavelmente secundário, mas pode ser potenciado por sermos um 

parceiro da U.E., por desenvolver iniciativas dentro do quadro institucional da U.E., com o 

nosso saber-fazer. 

No setor do petróleo e gás, a UE tem projetos de captura e armazenagem do CO2 que podem 

ser aproveitados para a participação de entidades brasileiras nesses projetos, num esquema de 

parceria bilaterais e consórcios.  

A Europa continua a financiar projetos de longo prazo de energia solar, e Portugal pode ser 

uma ponte interessante para o Brasil. Os sistemas descentralizados são muito interessantes 

para o interior brasileiro, à semelhança do que tem vindo a ser feito com a União Africana. 

O dialogo energético UE-África pode ser muito interessante como modelo para o Brasil. O 

Brasil vê Portugal como concorrente em Africa, porque não foram colonizadores. É um ponto 

de fricção entre Portugal e Brasil. Mas pode ser uma ponte de cooperação. Veja o que se 

passou com a concorrência India-China, que se firmou um acordo de cooperação. Portugal e 

Brasil deviam fazer um acordo de cooperação para Africa.  

Abertura da universidade brasileira à cooperação 

Da minha experiência, são razoavelmente abertos. Os brasileiros consideram-nos sofisticados 

do ponto de vista legal e jurídico. Ouvem com atenção o que temos a dizer. Em poucos anos 

colocaram de pé uma revista de energia. Aprendem muito depressa e fazem. Iniciam rápido a 

sua curva de aprendizagem e são militantes naquilo que fazem. Nós somos muito mais 

professorais.  

Apesar dos avanços tecnológicos, não há qualquer hipótese para um país como o Brasil, que 

tem ilhas de excelência, adquirir num horizonte de curto-médio prazo conhecimentos 

suficientes para dispensar uma Sclhumberger ou uma Halliburton. O nível de especialização é 

tanto, que vai levar muito tempo a haver um conhecimento generalizado daquelas soluções 

tecnológicas. O Brasil continua muito dependente das tecnologias estrangeiras, ainda que 

tenha no domínio da pesquisa e das puras e duras técnicas de perfuração a grandes 

profundidades. Tem vantagens nesse domínio no mundo. Agora isso é só uma parte. Há tudo 

o resto da tecnologia de produção. E aí há um défice grande.  

As medidas de abertura ao investimento estrangeiro e a não obrigar a obrigações de partilha 

do know-how é uma tendência crescente no Brasil, fruto da realidade económica de cada 
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projeto. Se cada projeto levar cada vez mais tempo, em projetos em que as margens não estão 

asseguradas, a situação torna-se muito complicada. É preciso ser-se eficiente. O custo de cada 

campo é astronómico, é precisar cortar custos. A presença direta de operadores internacionais 

sem limites artificiais a conteúdo local e know-how é bom. Há menos emprego para os 

brasileiros, mas é a realidade.  

Cooperação Portugal-Brasil e a CPLP na indústria do petróleo 

A criação de uma Comunidade energética na CPLP era o ideal. A necessidade é tão óbvia e 

as sinergias são tão patentes entre Brasil, Angola, Moçambique e Portugal. Mas todos os 

projetos empresariais na CPLP têm sido um fracasso. Os obstáculos são de natureza política 

de indefinição do controlo do processo. Por exemplo, se Portugal toma iniciativa, Brasil 

desconfia e Angola recua. Depois há fracos recursos económicos para a CPLP avançar com 

projetos concretos. Há muito papel e poucas acções concretas. 

Por exemplo, Moçambique anda às aranhas para ver o que deve fazer com as descobertas de 

gás natural. O Brasil já passou por isso, porque não ajuda? A mão-de-obra portuguesa é 

muito qualificada e poderia contribuir na estruturação industrial moçambicana. Isto acontece 

porque os interesses não estão alinhados. É preciso um alinhamento político. 

Mas tenho mais fé na confluência de interesses empresariais, como as relações entre a Galp e 

a Petrobras. Nos EUA as empresas grandes criam oportunidades para as pequenas. Devia 

haver um entendimento entre as grandes empresas petrolíferas da CPLP, longitudinal, para 

criar parcerias para as pequenas empresas de cada um dos países, que arrastasse outros 

players mais pequenos.  

Um programa de articulação empresa-universidade entre Portugal e Brasil (não paga 

impostos, cria a empresa na universidade) também seria muito positivo. Os ingleses fazem 

isso na Commonwealth.  

Cooperação I&D com outros países  

A Noruega tem objectivos nacionais e não gosta de os partilhar com ninguém. Os EUA são 

muito abertos. Têm muitas instituições vocacionadas para estas iniciativas. Também há o 

Canadá. 



Anexo E - Entrevistas a observadores qualificados 

Além disso, há interesse geopolítico dos EUA para reforçar o Atlântico como corredor 

energético global. Há um défice energético enorme da Europa. Se os EUA têm pontos de 

fricção com o Brasil, não sei. Mas nos últimos 10 anos o investimento das empresas 

americanas continua a crescer. Há uma complementaridade de interesses muito grandes.  

A instabilidade na América Latina hispânica prejudica os EUA e o Brasil. E o Brasil será a 2ª 

potência das Américas. Aqueles derriços são típicos de 2 grandes potências, mas não os levo 

muito a sério. Havia um problema na Refinaria de Pasadena que tinha sido adquirida pela 

Petrobras. O Joe Kennedy e o Gabrielli resolveram em três dias a coisa, com um contrato de 

milhões de dólares.  

Por isso, gostemos ou não, estamos a caminhar para uma era de estados mais exíguos. 

Portanto o papel das comunidades empresariais de um lado e de outro será importantíssimo.  

Mesmo o aumento da refinaria de Sines dá para as necessidades internas de Portugal e para os 

compromissos com os EUA. Não há margem. Os custos de operação são muito elevados e é 

difícil fazer dinheiro. Refinarias será em Africa.    
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Nome: Dr. João Nuno Mendes 

Função: Director de New Ventures de Exploração & Produção da Galp Energia 

Data de realização da entrevista: 1 de Outubro de 2012 

 

Sinopse  

 

Brasil no contexto energético global 

O Brasil é muito importante pelas descobertas petrolíferas que realizou e pelo grande projeto 

industrial que está criar com este recurso. É um país de extraordinária importância para 

Portugal e a Galp Energia. É natural o aumento da importância política do brasil, de acordo 

com o seu próprio interesse regional. O Brasil tem uma estratégia própria - não está na 

dependência de terceiros.  

Sobre a importância da tecnologia para a Petrobras 

A Petrobras é pioneira e o CENPES é importante para assegurar a vanguarda tecnológica - 

estamos a trabalhar em condições de fronteira neste tipo de exploração petrolífera. As 

empresas de Oil Field Services (OFS) têm muita proximidade com o CENPES e a Petrobras.  

A presidente da Petrobras tem uma visão de longo prazo. Há uma preocupação no equilíbrio 

entre projetos de exploração e de produção. Ou seja, não é a tecnologia em si, mas ao serviço 

daquilo do que serão as novas áreas de exploração, pois estas vão trazer atrás de si novas 

tecnologias. Há uma visão a 20 anos, onde estarão as novas áreas de exploração.  

A importância da Galp Energia para a segurança energética de Portugal 

Para um país como Portugal é importante que haja empresas de O&G integradas detentoras 

de reservas petrolíferas. Isso é muito importante. É um desígnio estratégico, porque está-se 

melhor protegido contra flutuações de mercado, sobretudo quando se está a viver uma nova 

era de corrida aos recursos energéticos do petróleo e gás. O investimento no Brasil permitiu à 

Galp Energia ter no seu balanço importantes reservas petrolíferas. Os países sem recursos 
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naturais são mais frágeis, por isso existir uma empresa com este perfil é geopoliticamente 

significativo. 

Vivemos um espaço globalizado. Temos que ter integração das economias e das respetivas 

empresas. Estando a Galp integrada, está sujeita a menos flutuações. Com efeito, é 

fundamental o acesso a recursos nos seus ativos.  

Sobre o conceito de segurança energética: acesso a recursos  

O acesso a recursos é crucial dentro do conceito de segurança energética. É importante que as 

áreas geográficas com recursos estejam abertas a investimento das empresas europeias. Neste 

conceito de segurança energética, há um conjunto de partilha de experiências para outros 

tipos de recursos que não só o petróleo e gás.  

A segurança energética é uma questão global, a economia está mais integrada. A segurança 

energética reside mais na interdependência e não num conjunto de independências. Quanto 

mais líquido for o mercado global, maior é a segurança energética do planeta. Embora 

teoricamente faça sentido colocar a segurança energética em subconjuntos de países, na 

prática é difícil realizá-lo na escala planetária.  

Sobre o conceito de segurança energética: criar uma vantagem comparativa e/ou 

competitiva  

O caso do «shale gas» nos EUA reside no preço. Neste momento está-se a quantificar qual o 

impacto de libertar enormes quantidades de GNL para a formação do preço a do gás a nível 

global.  

Mas se estivermos a falar de escassez o caso é outro.  

Se um país tiver acesso a recursos energético a um preço que lhe dê uma vantagem 

comparativa face a outros países (por exemplo, no caso do shale gas nos EUA), então está 

mais seguro. Os EUA serão um dos poucos países ricos em recursos petrolíferos a ter o preço 

dos derivados de petróleo a níveis mais baixos. 

Por isso, a segurança energética deve ser tratada no sentido de construir uma vantagem 

comparativa.  
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Portanto, a Europa fica mais segura energeticamente se as suas empresas tiverem acesso a 

reservas de recursos em geografias ricas em petróleo e gás. Nesse sentido Portugal, através da 

Galp Energia, contribui, à sua escala, para a segurança energética europeia.  

Relações Portugal-Brasil na segurança energética  

Quanto às relações específicas da segurança energética Portugal-Brasil, não existem pontos 

de conflito entre Portugal e Brasil no domínio do petróleo e gás.  

Estas são profícuas, com geração de riqueza para os dois países. Há espaço de cooperação 

energética Portugal-Brasil, ao serviço da segurança energética, se esta contribuir para a 

construção de uma vantagem comparativa na economia global.  

Portanto, olhar para a tecnologia da E&P num determinado espaço geográfico não faz 

sentido. Se temos competências tecnológicas, fazemos delas uma vantagem competitiva e 

comparativa para estar no mercado. E não têm que ser necessariamente «lusófonas». Se o 

mercado permitir, crescerão.  

Sobre o novo papel das NOC e das IOC 

As políticas de conteúdo local dos países que têm recursos petrolíferos têm sido reforçadas e 

o Brasil não é exceção. Há uma vontade política brasileira para que o setor do petróleo e gás 

dinamize as das empresas nacionais. As empresas de Oil Field Services desenvolveram-se 

com o «outsourcing» das IOC. 

Hoje em dia as NOC atuam com práticas empresariais de mercado. As IOC têm cada vez 

menos poder. Têm de se diferenciar pela sua capacidade tecnológica, de acesso a capitais, de 

transferênca de know-how adquirido com as experiências. Isso é fundamental para as IOC. O 

acesso a recursos energéticos é cada vez mais difícil e mais caro.  

Se uma IOC não tem acesso a capital, know-how, tecnologia e capital humano altamente 

qualificado, para assegurar a qualidade de operações, de segurança, de ambiente e de 

transferência de capacidade industrial, de certeza que vai ter dificuldade em afirmar-se. 
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Nome: Prof. Doutor Manuel Heitor 

Função: Director do Centro IN+, do Instituto Superior Técnico; ex-Secretário de Estado da 

Ciência e Tecnologia; Dinamizador da criação do South Atlantic Oil and Gas Observatory    

Data de realização da entrevista: 25 de Outubro de 2012 

 

Sinopse  

 

Relações Portugal-Brasil na Segurança Energética 

Falar de Portugal e Brasil é muito delicado, sem passar pela Europa. Numas vezes facilita, 

noutras não. Na Europa não existe um mercado energético comum como na agricultura, a 

segurança energética é muito débil na Europa.  

Em termos de dimensão, para o Brasil, Portugal é muito pequeno. O Brasil compara-se a um 

continente como a Europa. Não é relevante «falar» com Portugal, é irrelevante para o Brasil. 

Pode ter algum interesse com África, pode interessar em alguns casos a triangulação Brasil-

Portugal-África. Mas vejo mais Portugal como ator nas Relações Brasil-Europa.  

Mesmo assim, Portugal tem uma posição privilegiada na América do Sul face a Espanha. 

Espanha foi expulsa das suas colónias com guerras. Em contraste, Portugal deu a 

independência ao Brasil. E deu um rei. Há uma relação de grande confiança entre Portugal e 

Brasil.  

No século XX, na década de 90, os espanhóis lucraram muito com as grandes empresas na 

América do Sul. Com os portugueses não há essa desconfiança. Para o Brasil, Portugal é uma 

região europeia, é «mínimo». Portugal pode relacionar-se com alguns Estados brasileiros, 

mas não ao mesmo nível com o Estado Federal. 

A necessidade de criar conhecimento especializado nas políticas públicas e tecnológico 

na área petrolífera 

Só que na Europa as questões energéticas ainda são de âmbito nacional. Neste quadro de 

grande incerteza sobre a energia, estes temas são debatidos nos grandes centros de 
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conhecimento. Não depende apenas de meios diplomáticos, ou de entendimentos políticos. 

Infelizmente em Portugal não há esse conhecimento, nem existe prática de juntar a política a 

esse conhecimento. Só os grandes países é que fazem isso, e quem faz melhor são os EUA e o 

Reino Unido. Têm thinks-tanks para-governamentais que fornecem conhecimento para apoio 

à decisão, que já funcionam por muitos anos, com muito conhecimento acumulado. Por 

exemplo, o Belfer Center da Kennedy School of Policy está ligado diretamente a 

Washington, há o Energy Resources Group de Berkeley, o Engineering and Policy da CMU...  

Os alemães também têm hoje muitos centros de apoio à decisão politica. Por isso, uma coisa 

é explicar com amadorismo, outra coisa é discutir com conhecimento. A revolução do shale 

gas e shale oil nos EUA é fruto destes processos.  

A grande mudança do jogo energético mundial e o impacto na segurança energética 

global 

A evolução dos cenários do petróleo é muito incerta. Os cenários de há 30, 10 anos não se 

verificaram hoje.  

As regras do jogo vão mudar, sobre no posicionamento dos grandes monopólios incumbentes 

(EUA) na busca de petróleo, face aos novos challengers (China). Acho que a Rússia se 

deverá ficar pelo Ártico. Os russos não têm capacidade tecnológica. E a China deverá 

focalizar-se na captação de recursos petrolíferos na África e na América do sul. E é essa 

tendência que preocupa o Brasil.  

A Petrochina [a maior NOC chinesa] será um «player» global. A China tem uma classe média 

em ascensão e o petróleo que estão a tirar é todo para consumo interno. Acho que formular a 

questão apenas na cooperação Portugal-brasil é coxa. O que Portugal pode usar neste 

contexto dominado pelas grandes potências, dado a língua que tem, mas com o pouco 

conhecimento especializado que possui? 

E além isso, Portugal também está num contexto político e financeiro muito negativo. Será 

sempre um pequeno player. Não vai influenciar nada. Em termos de segurança energética 

global, Portugal é irrelevante. Contam os EUA, a Rússia, China e mais tarde o Brasil. 

Potencial de Portugal no petróleo e gás: posição estratégica na costa europeia, língua 

portuguesa, relação privilegiada com Brasil e África 
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Sabemos que as reservas do pré-sal também vão aparecer no Atlântico Sul da África 

Ocidental, e também poderão aparecer no Atlântico Norte. Isto, junto com o «shale gas» e o 

«shale oil», faz com que, a prazo, o Médio Oriente perda importância para a política 

energética dos EUA. O que Portugal pode então fazer aqui? 

Portugal está numa zona do mundo desindustrializada, o Sul da Europa. A integração 

económica europeia resultou que a indústria se concentrasse numa única zona, a Alemanha. 

Portugal não tem vantagens comparativas relevantes, para já. Portugal tem algumas 

oportunidades de relacionamento no petróleo fora da Europa, no Brasil e em África, com um 

operador com participações pequenas em alguns consórcios, a Galp Energia.  

Pode também haver um eventual reforço de Sines face ao alargamento do Canal do Panamá 

em 2015. Sines pode ser uma localização de indústrias para montagem e transformação de 

matérias-primas. Há muitos bens da China que podem vir para a Europa por esta via.  

Nestes poucos cenários, para Portugal, a emergência de novas fontes de petróleo é uma 

oportunidade única. Embora a nossa capacidade científica tenha aumentado muito, as outras 

potências já fazem isto há 50 anos. Mas sabe pouco. E na área do petróleo Portugal sabe 

muitíssimo pouco. Isto é, tem oportunidade, mas ainda tem pouco conhecimento acumulado.  

Nós, Portugal, temos que avançar muito. Temos que saber conjugar o petróleo com a abertura 

do canal do Panamá. Como usar isto para alavancar novas indústrias? Não tem de ser cá em 

Portugal. Com as participações da Galp no Brasil, em Angola e em Moçambique já é possível 

fazer isso nesses países. E daqui a 20 anos vai-se conseguir chegar ao petróleo do Atlântico 

Norte. 

Acumular conhecimento na E&P de petróleo e gás para criar uma rede empresarial no 

sector  

Sabe-se pouco na área da exploração. Claro que se pode investir e saber mais. Na área da 

produção, é pouco provável que venha a existir uma OFS portuguesa, pois estas já estão 

muito institucionalizadas no mercado. Pode-se é criar uma rede de empresas de suporte às 

OFS. Até que ponto a presença da Galp no petróleo brasileiro e moçambicano pode criar 

novas empresas na cadeia de valor industrial?  

Ao formar mais pessoas, ao fim de um tempo algumas dessas pessoas vão criar as suas 

próprias empresas para fornecer, por exemplo, a Galp Energia.  
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É preciso estudar as oportunidades da cadeia de valor no sector. Os projetos de I&D são bons 

para criar uma base de conhecimento para mais tarde criar uma nova camada empresarial. A 

Galp pode influenciar alguma coisa, mas tem de ser estrategicamente focalizada. É preciso 

criar uma dinâmica industrial portuguesa que aos poucos se vá posicionando junto dos 

grandes atores do petróleo.  

O Brasil está a tentar lançar o mesmo processo, através das políticas de conteúdo local. O 

desenvolvimento industrial brasileiro faz-se sobretudo à volta da Participação Especial de 

1%. Mas a Petrobras depende totalmente das OFS americanas. É que trabalhar com as 

universidades só tem retorno a longo prazo, só serve para criar uma base de capital humano 

altamente qualificado.  

Portanto, embora com dimensões diferentes, tanto Portugal como o Brasil enfrentam um 

problema comum no petróleo: falta de massa crítica e total dependência tecnológica. Por 

exemplo, os lucros da FMC Technologies [uma das 10 maires OFS do mundo] do Brasil vão 

todos para os EUA.  

Não acredito numa rede de países lusófonos para a criação de uma indústria. Se os brasileiros 

tivessem uma sobre-capacidade nacional, podiam ir para fora. Mas ainda não sequer têm 

capacidade nacional. As políticas do Lula criaram uma classe média, mas como não tem 

indústria suficiente, têm de importar muito. O Brasil tem de desconcentrar de São Paulo e 

depois com base nos recursos naturais que tem, criar uma indústria que exporte e que 

satisfaça as necessidades nacionais.  

É um processo que depende de pessoas técnicas, e a muito longo prazo. Por um lado, a 

Petrobras prefere trabalhar com pequenas empresas que domina, do que ter que se relacionar 

com uma Petrochina ou uma Shell. E os brasileiros preferem trabalhar com portugueses, do 

que com alemães e americanos, que lhes «roubam» tudo. Só que Portugal tem de saber mais 

sobre E&P de petróleo e formar mais pessoas altamente qualificadas.   

A Petrobras tem de desenvolver uma infra-estrutura que não tem. Portugal pode ajudar o 

Brasil a construir aquilo que não tem. Mas o Brasil tem muitos «reinos». E podemos jogar 

com essas assimetrias de competição entre os Estados Federais do Brasil.  

Só que uma estratégia vencedora precisa de um investimento muito grande. A Galp Energia 

tem de criar uma rede de empresas para atacar a indústria naval. A Galp Energia devia 



Anexo E - Entrevistas a observadores qualificados 

comprar os estaleiros de Viana do Castelo e colocar lá a frota da Petrobras a ser construída, 

em toda a linha da plataforma mecânica. Só que deverá ser preciso atrair capital dos chineses 

para isto acontecer.  
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Nome: Engº Carlos Camerini 

Função: Diretor da Organização Nacional para a Indústria do Petróleo 

Data de realização da entrevista: 27 de Outubro de 2013 

 

Sinopse  

 

Sistema energético do Brasil: mix de fontes e relações internacionais 

O Brasil não tem relações com a OPEP. O Brasil até agora é pouco auto-suficiente, mas 

consome mais do que isso. Algumas vezes exporta, mas tem que importar numa quantidade 

semelhante ou maior do que a que exporta. Não tem capacidade para refinar todo o petróleo 

pesado. Exporta o pesado e importa o leve.  

A gente tem uma boa relação com a AIE. Temos uma matriz energética muito diversificada. 

O etanol já foi maior. A eólica está crescendo. O nosso mix renovável é confortável.  

Projecção da indústria petrolífera brasileira em África  

É uma boa oportunidade. Há três anos atrás era um grande objectivo. A geologia do petróleo 

é muito semelhante. A decisão da Petrobras de produzir rapidamente o pré-sal envolve um 

investimento enorme. Então, devido a isso, a tendência hoje é diminuir fortemente a sua 

actividade internacional. E África está nesse bolo. A rentabilidade no pré-sal vai ser muito 

alta. Nenhum projeto em África vai dar essa rentabilidade. E a Petrobras, por lei, tem 30% 

dos poços do pré-sal, o que implica muito investimento e muito trabalho em casa para fazer. 

Só no Libra [campo leiloado em Dezembro de 2013] tem de desembolsar 6 bilhões de reais. 

O Campo de Libra contém mais de 10 bilhões de barris. 

Relação Brasil-Portugal na segurança energética 

A partir de 2015 a Petrobras vai ser exportadora. A quantidade de recursos será enorme, não 

só para consumo interno, mas também na colocação no mercado internacional. Quanto à 

segurança energética, Portugal ao ter uma empresa parceira na produção de petróleo no 

Brasil, ela vai ter o petróleo e o petróleo é dela. Isto garante a segurança energética. É 
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petróleo garantido. E a tendência vai ser garantir a continuidade energética de Portugal. Mas 

Portugal e a China não podem ser dependentes só deste petróleo.  

As incertezas das novas fontes de petróleo e a corrida aos recursos energéticos 

A China vai comprar o óleo de Libra. Vai antecipar recursos, garantindo a compra antes da 

sua produção. Mas, por outro lado, ninguém sabe direito como vai ser o «shale gas» e o 

«shale oil». Ninguém sabe como funciona. Muitos poços tiveram um pico e depois caíram. 

Existe um consórcio de 20 empresas para tentar estabilizar como é o comportamento de 

produção do «shale gas» e do «shale oil».  

As prioridades tecnológicas da E&P no pré-sal brasileiro 

Em contraste, existe mais tecnologia para o pré-sal do que para o «shale gas». Já estamos 

produzindo 350.000 barris dia. Os grandes desafios tecnológicos do pré-sal já estão 

ultrapassados. O que existe agora é desenvolvimento tecnológico para cortar custos, 

aprimoramento, maior produtividade. O problema da perfuração do sal, do CO2, a redução de 

prazos de produção, a redução de custos, é isso que é preciso. Por exemplo, um caminho que 

se está a explorar é, em vez de Colocar equipamentos em cima de um navio, é ficar tudo em 

«subsea» (submarino).  

A importância da tecnologia para a segurança energética brasileira 

A tecnologia é um factor estratégico para a segurança energética como a existência do 

próprio recurso. No caso específico do Brasil, já não se trata tanto da produção, mas da 

optimização e da segurança ambiental dos processos. Sustentabilidade tem muito 

desenvolvimento tecnológico e é uma dimensão que não tem sido muito focada, porque não 

tem havido acidentes, felizmente. Quando há, existe investimento tecnológico. O último 

grande acidente no Brasil foi em 2003. ‘Tá na altura de haver outro…(risos) 

Potencial de cooperação Portugal-Brasil no setor do petróleo e gás  

Onde Portugal é bom é na construção, tem excelentes institutos e empresas de 

metalomecânica. Eu apostaria muito nas energias renováveis, solar e eólica. É onde há 

desenvolvimento tecnológico em Portugal e é superior ao Brasil. Na área naval poderia 

aportar alguma coisa e no «subsea» do brasil. Tem de haver acordos entre instituições 

brasileiras e portuguesas, e Portugal nas renováveis entra forte, como aportador de 
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tecnologia. Já existem combinações de renováveis com outras tecnologias para produção de 

petróleo. Portugal também poderia produzir soluções de automação e controlo e de software 

open-source. Isso seria interessante. Mas a concorrência é brava. Contudo, Portugal já 

mostrou que pode construir uma indústria competitiva a partir do nada, como aconteceu no 

software.  

Neste respeito, a instalação das OFS Technip, Subsea 7 e N.O.V. em Lisboa nos últimos três 

anos é um sinal muito positivo do potencial da engenharia portuguesa. Mas tem é que ser 

estruturada essa relação. Portugal poderia se posicionar em alguns nichos de tecnologia.     

Relação da Petrobras com as OFS 

Existe uma dependência muito grande. Os 5 maiores produtos tecnológicos que a Petrobras 

foram feitos com a FMC Technologies e a Subsea 7.  

Política do conteúdo local do setor petrolífero 

O Conteúdo Local tem várias interpretações. A tendência natural é que o governo auxilie o 

empresário a produzir localmente. Mas o empresário tem de ser competente. É uma política, 

não é uma lei. Se não existir oferta no Brasil, pode comprar fora. O Conteúdo Local pode ser 

utilizado para fazer melhor e mais fácil do que as soluções actualmente existentes, como 

aconteceu em Aberdeen, na Escócia.  

Portugal como facilitador da cooperação interna no Brasil 

É mais fácil fechar um acordo Sintef-Petrobras-Onip-Galp Energia do que com 3 entidades 

brasileiras juntas. Portugal pode ajudar a construir cooperação interna no Brasil. Por 

exemplo, uma universidade portuguesa pode juntar várias universidades brasileiras. Portugal 

tem de trazer o bom que a Europa tem de tecnologia para o Brasil.  

A aliança Petrobras-Galp Energia 

A Petrobras pensou e deve continuar a pensar entrar na Galp Energia. A empresa portuguesa 

não é assim tão grande, o que é uma vantagem no seu investimento. Como a Galp tem um 

portefólio de bons relacionamentos em mercados interessantes, poderia, por exemplo, ser um 

braço da Petrobras em África. Mas também se pode fazer uma aliança estratégica. A Galp vai 

absorver tecnologia e isso seria uma evolução natural da relação Galp-Petrobras. A Galp 

poderia ser uma boa operadora em África com a tecnologia da Petrobras.  
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Nome: Dr. Rui Baptista  

Função: Diretor de Exploração e Produção da Petrogal Brasil entre 2008 e 2012; actual 

assessor da Administração da Galp Energia com responsabilidades na definição de projectos 

de Pesquisa e Desenvolvimento no âmbito das geociências 

Data de realização da entrevista: 25 de Outubro de 2012 

 

Sinopse  

 

Sistema energético do Brasil: mix de fontes e relações internacionais 

O Brasil tem uma política própria na gestão dos seus recursos, mas não ainda conseguiu 

alcançar de forma consistente a auto-suficiência em hidrocarbonetos. Há petróleos que 

produzem em excesso para o seu aparelho refinador (os pesados) e por isso têm de os 

exportar. Mas exportam menos do que aquilo que importam. Por isso, o Brasil não está na 

OPEP. 

O Brasil é uma potência em vias de consolidação. É um país num processo de 

desenvolvimento, com muitas desigualdades internas. Simultaneamente, a sua integração no 

mundo exterior está em crescendo. É preciso ver que o Brasil durante uma boa parte do 

século XX, tinha um regime político pouco democrático e vivia muito na sua ligação aos 

países da América do sul. Além disso, é um país de dimensão continental. E por isso sente 

necessidade de se demarcar para se posicionar. Mas ainda tem uma economia muito 

fragilizada. O seu principal foco económico continua a ser o Mercosul.  

Os brasileiros são muito orgulhosos. Vêem-se como um país «independente». Veja-se como 

reagem quando são maltratados, retaliando na mesma moeda. Querem demonstrar que são 

uma potência e não querem ser maltratados. Por exemplo, houve um episódio recente em que 

uns cidadãos brasileiros foram barrados à entrada dos EUA. No mesmo dia, o Brasil retaliou 

impedindo a entrada de cidadãos americanos.  

A presença da Galp no Brasil 
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Não foi um factor de sorte. Foi fruto da capacidade técnica nacional que a Galp conseguiu 

reunir para a entrada na exploração de petróleo no Brasil. Juntamos uma equipa com pessoas 

que já estavam reformadas ou que já tinham trabalhado no petróleo nos tempos coloniais, 

sobretudo em Angola. O facto de termos analisado com proficiência os dados disponíveis, e 

termos escolhido determinadas áreas na Bacia de Santos que outros não quiseram, com os 

resultados que obtivemos, tudo isso aumentou a nossa credibilidade junto das instituições 

brasileiras.  

E isso fez com que reforçasse os laços com a Petrobras. Gerou-se uma empatia muito grande 

entre as equipes técnicas portuguesas e brasileiras. As redes de relações pessoais a este nível 

são muito importantes para a criação de sinergias operacionais.  

Onde Portugal pode cooperar com o Brasil na indústria do petróleo 

Na tecnologia de produção o Brasil está mais desenvolvido do que nós. Podemos levar ideias, 

dar sugestões, mas não vamos dar contributos tecnológicos. Não temos em Portugal nenhuma 

empresa produtora de equipamentos. Só se projectássemos cá e a nossa tecnologia fosse 

fabricada no Brasil. Caso contrário, somos iguais a outro país qualquer para o Brasil.  

A subsidiária da Tecnhip que está instalada em Lisboa (Lusotechnip) faz isso: planeia o uso 

do equipamento. O peso de um contrato com a Tecnhip pode ser elevado, mas o peso das 

empresas que vão fabricar os equipamentos é desproporcional. A grande movimentação de 

dinheiro não é para o projectista, mas sim para o fornecedor do equipamento. Além disso, a 

lei de conteúdo local mandata que qualquer equipamento deverá ser manufacturado no Brasil.  

A Technip está-se a implantar cá porque aquilo que vendem são as ideias. É o «capital 

intelectual» do projeto. E depois o projeto é executado no Brasil. É um nicho tecnológico 

onde Portugal se pode posicionar. Podemos trazer mais empresas de projeto para Portugal. E 

o nosso custo-homem de engenharia é mais barato do que no Brasil.  

Agora para fabricarmos equipamento industrial, só ultrapassando o regime de conteúdo local. 

Por exemplo, temos estaleiros que podem ser usados para construir a frota brasileira de 

navios de produção e logística. Isso será rejeitado, porque não é conteúdo local. Agora, se 

fosse possível construir uma parceria financeira para uma empresa brasileira ser accionista 

dos estaleiros, isso poderia ser uma boa medida trazer algum negócio para Portugal. 
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Só que temos de ter uma noção bem realista do que é o Brasil. Por exemplo, o caso recente 

do programa «Ciência Sem Fronteiras». Estavam a vir demasiados bolseiros brasileiros para 

Portugal, de forma desproporcionada. O governo brasileiro poderia limitar o número de 

bolsas. Mas não. Simplesmente cortou o programa por inteiro para Portugal. Isso revela o 

lado muito egoísta da fase de afirmação do Brasil como potência, mas é um facto com o qual 

temos de lidar e «encaixar» - assimetria entre Portugal e Brasil é muito grande. É necessário 

haver trabalho político de alto nível para tentar equilibrar estas relações. 

Mas o Brasil vai ter abrir o mercado da fabricação de equipamentos. A bem da nação, vão ter 

de fazê-lo, sob pena de perderem o «time-to-market».  

Cooperação Portugal-Brasil para projecção em África  

Portugal pode fazer muito pouco. Os brasileiros são tão bem ou melhor recebidos do que os 

portugueses. Os angolanos não encaram os portugueses ou os brasileiros melhores do que os 

outros. Tudo funciona com capital em cima da mesa. E a China é o maior investidor nestes 

três países.   
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LusoTechnip in few words…

 Legal Registration and Set-up

 Entity registered on 1st September 2011

 Structure

 Originally a Brazilian initiative, designed to accomodate 60 engineers to support

Brazilian projects activities,

 Opportunity and business case presented to NSC Region for UKBU joining the Luso

office project,

 Lusotechnip became a multi-segment and multi-regional engineering centre to

support Technip worldwide activities.

 Team

 Started with 21 engineers on 21st November 2011;

 Has double its original engineering pool to reached 120 engineers today;

 Workload distributed within 3 dedicated Segments to attend Onshore/Offshore,

Flexible Pipe and Subsea engineering activities

Excellence, Delivery and Sustainability are key !
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Highlights

Actual Office surface: 1,500 sqm rented in 5° floor of Torre Ocidente

 Total of 122 employees (end of Dec/ 2013)

 118 engineers to cover Onshore/Offshore, Flexible Pipe & Subsea activities

 Support disciplines such as Finance, Admin, HR, IT

 Senior Management Team (Expats)

Training Room (22 workstations)



Office & Financial Mg

Victor Duarte

Region NSC

Adm. Assistant
Cláudia Monteiro

HR Officer
Vanda Mendes

IT Technician
Rui Hipólito

Flexible Pipes
Eng.

Cristiano Silva

Subsea
Leandro dos

Santos

Onshore/Offshore
Franz Kaltner

Flexible
Design Lead

Laurent Bouroumeau

Subsea Eng Lead
François Letournel

Structure Lead
Sophie Lahousse

Piping (18)

Process (2)

Civil / Structure (11)

Instrumentation (5)

Electrical (2)

Mechanical (2)

Procedure (7)

Installation Analysis (2)

Structure & Design (5)

Cost Control and
Planning

Nancy Gameiro

Mechanical Eng. (33)

Region Brazil

Flexible Pipes Eng. (8) Subsea Eng, (16)

OPERATIONAL ORGANIGRAM

Note 2: 120 EngineersNote1: Managers Expats
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Headcount shows continuous growth from
2011 to 2013
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1. Lusotechnip in a Glance

* FootNote

Overall Headcount

Management
Support

Brasil NSC TOTAL

Management / Leads 1 4 3 8

HR / Admin / IT 3 3

Subsea BR 13 1 14

Flexible BR 33 33

On / Offshore BR 39 1 40

Subsea & Flexible - UKBU 24 24

ACTUAL – JAN. 14 4 89 29 122
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LUSOTECHNIP: Engineering Centre to support

• TECHNIP INDIA

India

• TECHNIP OCEANIA

Australia• TECHNIP BRAZIL

• FLEXIBRAS TUBOS FLEXÍVEIS

Brazil

• GDF Suez - Juliet Project

Norway

• TECHNIP UK LIMITED

United Kingdom

• FLEXIFRANCE

• TECHNIP FRANCE (Yamal LNG Project)

France

• TECHNIP ANGOLA

(Future Projects)

Angola

• Engineering Centre

• Training Pole

Portugal

• Future Projects

Mozambique

• ASIAFLEX PRODUTS

Malaysia
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3. Take it Further

LusoTechnip has a natural and key vocation to work for future projects in

“CPLP- Community of Portuguese language countries “

(such as Brazil, Angola and Mozambique). In the last years, 52% of the most

recent and new oil & gas field discovery are located in these countries:

The large gas field discovered in Mozambique: Rovuma Field,

The development of pre-salt exploration Santos Basin in Brazil,

The Angola´s pre salt basin.

Therefore, LusoTechnip is prepared and ready to assume and provide

innovative and creative work for any Technip Entity .
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Vision & Mission

LUSOTECHNIP
Vision Energising our People in Engineering Excellence

Mission To be recognised as a Global Engineering Hub providing
high value services for the growing subsea, onshore and

offshore markets in a multi-cultural environment

Objective Provision of
• High Calibre Talent Recruitment

• Specialised Package & Project Delivery
• Training Hub

• Integrated Resources
• Knowledge Sharing

(Cross Group, Segment and Discipline)
• Cross Fertilisation

• Assured Delivery (Eng & QHSE)
• Targeted Global Mobility
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Take it Further - outlines

 Mobility challenges to work across multiple regions.

 Develop and strength synergies and engineering support across

Technip Operation Centres for all segment of activities.

 Building the Future
Investing in Human Resources and Technologies

Promote and Develop TALENTS and EXPERTS

Acting as ONE TECHNIP spirit and vision

Sustainability key!



www.technip.com
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