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Galp contrata compra de gás a 20 anos com Venture Global LNG 

 

• Início das exportações de LNG da Venture Global previsto para 2022 

• Galp deverá adquirir 1 milhão de toneladas de GNL por ano 

• Aprovisionamento alimenta atividade estratégica da Galp no mercado internacional 

 

A Galp assinou hoje um acordo com a Venture Global LNG para a aquisição, durante 20 anos, de um 

milhão de toneladas por ano de gás natural liquefeito (GNL) a partir do terminal de exportação de 

Calcasieu Pass, localizado em Cameron Parish no Estado norte-americano da Louisiana.  

O acordo está sujeito à tomada da decisão final de investimento pela Venture Global LNG relativa à 

construção do terminal, cujo projeto está atualmente em desenvolvimento com o objetivo do início das 

operações em 2022. 

O acordo está ainda sujeito à satisfação das condições precedentes habituais neste tipo de acordos, 

incluindo a aprovação por parte das autoridades competentes, nomeadamente a emissão das 

autorizações de exportação e a documentação por parte da Federal Energy Regulatory Commission.   

Este acordo enquadra-se na estratégia da Galp de assegurar aprovisionamento de longo-prazo 

balanceado e competitivo para as suas atividades internacionais de gás natural, contribuindo para o 

desenvolvimento de soluções de energia eficientes e ambientalmente sustentáveis. 

 

Sobre a Venture Global / Calcasieu Pass  

A Venture Global LNG será um produtor de GNL baseado nos EUA. A Venture Global Calcasieu Pass, 

LLC, uma subsidiária da Venture Global LNG, encontra-se a desenvolver o terminal de exportação de 

GNL Calcasieu Pass, localizado em Cameron Parish, no Louisiana. Está previsto que este terminal 

modular de produção tenha nove trens de liquefação e produza mais de 10 mtpa. 
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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 6.750 pessoas. 
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