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ANEXOS - lndice descriminativo 

0 volume II e constituido pelos anexos a seguir indicados, os quais, embora 

diferentes, se apresentam segundo uma sequencia 16gica num total de 131 

paginas. 

ANEX0-1 

ANEX0-11 

ANEX0-111 

ANEXO-IV 

ANEXO-V 

Estudo de casos. 

Guiao tipo utilizado nas entrevistas e inquerito 

dirigido para tratamento estatistico. 

lnformagao recolhida do inquerito anterior e 

respectivos mapas do tratamento estatistico. 

Quadros da informayao estatistica numerados 

de Quadro 1 a Quadro 14. 

Compilagao e enquadramento de informac;ao 

basica sobre a Petrogal - campo de observac;ao 

deste estudo e o sector petrolifero 

Neg6cios e actividades da Petrogal 

Constitui~o da GalpEnergia 

Alguma geografia da refina~o na Europa 

Compilagao da regulamentagao interna 

basica da Petrogal 

Sumula, devidamente ordenada por temas, dos 

principais regulamentos intemos da empresa 

Portaria n° 99/87 sobre a formula de 

prec;os dos combustiveis nacionais 

Apresenta~o do modelo matematico original 

da formula de calculo dos pre~s 

ex-refinaria dos combustiveis nacionais 

'· 
'''"'./ 
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ANEXO I 

lnquerito e guiao-tipo de entrevistas - estudo de caso na Petrogal 

0 estudo do processo de tomada de decisao no sector petrolifero 

processou-se atraves da informac;ao recolhida de urn conjunto de entrevistas 

semi-direccionadas e das respostas a urn inquerito normalizado, junto de 

administradores, directores gerais e staffs superiores da Petrogal. A 

fundamentac;ao te6rica do estudo de casos, bern como a definic;ao dos 

actores-decisores inquiridos e a descric;ao dos varios modelos de tratamento 

e respectivas variaveis, ja foi teoricamente efectuada no volume I. 

0 guiao-inquerito foi acompanhado de uma c6pia do despacho do 

conselho cientffico sobre a natureza do estudo a efectuar, mas assinala-se, 

que nao se necessitou de nenhuma ajuda monetaria nem institucional para 

se obterem as entrevistas e as respostas ao inquerito. 

Os administradores, directores-gerais e quadros superiores consultados 

demonstraram conhecer o tema do estudo e ate a sua oportunidade, bern 

como, a terminologia tecnica utilizada. 

Todos confirmaram que nao havia noticia, de qualquer estudo sobre a 

tomada de decisao empresarial que tivesse sido realizado na Petrogal, nem 

nenhum dos inquiridos - habituados a responder a inqueritos externos - se 

recordou de ter recebido urn inquerito dedicado exclusivamente a este tema. 

lndependentemente do teor das entrevistas, todos os inquiridos se 

prontificaram a preencher, no final das mesmas, o questionario, o qual foi 

recolhido pessoalmente nessa altura. 

Mesmo os directores, que haviam inicialmente sido consultados sobre a 

elaborayao do inquerito - para comentarem preliminarmente uma serie de 

questoes e adicionarem eventualmente outras - voltaram a responder 

igualmente ao mesmo. 
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Como consequencia, todos os dados recolhidos no inquerito, 

independentemente do seu tratamento ou considera9ao, constam do 

Anexo II. 

Atendendo ao conhecimento pessoal de todos os inquiridos e ao 

melindre do tema, nao foi aconselhavel gravar as entrevistas, a pedido dos 

pr6prios, mas tomaram-se na sua presenc;a e independentemente de 

conversas e reunioes passadas, uma serie de notas escritas, que no estudo 

se referem como notas de trabalho. 

0 grau de abertura dos entrevistados nao foi uniforme, nem isso seria 

de esperar, atendendo as diferentes personalidades, ao seu curriculum na 

empresa e a diferente motiva98o face as graves altera96es que atravessam 

toda a empresa. Atendendo a esta situa9ao, e embora continuando 

disponiveis, sugeriram o anonimato e alguns "silencios" que se guardaram, 

em nada alteraram as conclusoes deste estudo. 

No ambito acabado de descrever considerou-se o balan9o global das 

entrevistas como bastante positivo. 

As conclusoes obtidas neste estudo sobre o ensaio das hip6teses foram 

satisfat6rias, bern como a coerencia tanto a nivel te6rico como na sua 

confronta98o com a realidade. No entanto, na ausencia de estudos 

anteriores e porque o estudo nao se esgotou em si proprio, entende-se que 

sao indispensaveis novas explora96es sobre o tema em apre9o, 

rJOmeadamente, sobre os poderes. 

! . 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIAVEL: Elabora<;ao do processo 

lndique, se atribui a fase de fina/izagao uma imporMncia nuclear e 
reduzindo as restantes fases para uma posigao insignificante ou nula. 

(Se respondeu com a pontua~ao 1,2,3 passe a questao segulnte. 
Se respondeu com a pontuar;ao 4 e 5, depois de fer o contexto te6rico abaixo 
indicado, passe a pagina seguinte). 

lndique, qual a importancia que atribui a cada uma das fases a seguir 
enumeradas do processo de decisao: 

• Fase de arranque 
Reconhecer a existencia do problema 
Diagnosticar o problema 

• Fase de desenvolvimento 
Definigao dos objectivos e dos criterios de escolha 
lnventario de recursos, meios e "constraints" 

• Fase de finalizagao 
Ava/iagao das w3rias so/ugoes que /he sao enviadas 
Selecgao (esco/ha) de uma das so/ugoes 

• Fase de implementagao 
Execugao da solugao que foi decidida 
Contro/o 

(Embora regra geral independente do decisor pronuncie-se sabre a 
importancia da mesma). 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Recorda-se que e nas fases de arranque e desenvolvimento que se elaboram 
as varias solug6es a propor a decisao superior. Na fase de finaliza<;ao, no 
modelo 16gico estrutural em causa, o superior assume a decisao face a urn 
numero limitado de soluc;oes alternativas que r~cebeu e preparadas 
previamente por terceiros. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional . 

VARIA VEL: Participa<;ao e descentraliza<;ao da decisao 

lndique, a importancia que concede aos seguintes estilos de decisao: 

• A decisao programada de rotina esta localizada 70 a 80% abaixo 
de chete de divisao inclusive. 

• A decisao programada de rotina restante 30 a 20%, mas nao 
delegada, e tratada a nivel descendente nas rases de arranque e 
de desenvolvimento assumindo o decisor apenas a discussao e a 
decisao formal. 

• As decisoes estrategicas sao quase todas 90 a 100% tratadas a 
nivel das Direcqoes Gerais e decididas a nivel de Comissao 
Executiva. 

Sobre as decisoes estrategicas considere as seguintes hipoteses: 

- Solicitar, a nivel individual ou grupal, apenas a informaqao 
sobre o problema reservando o decisor para si proprio todo o 
restante trabalho e a tomada de decisao . . 

- Solicitar, a nive/ individual a informaqao e promove tambem a 
discussao sobre o problema embora reservando o decisor para 
si proprio a tomada de decisao. 
So/icitar, a nivel grupa/ a inforrnaqao e discussao do problema 
e soluqoes reservando o decisor para si proprio a tomada 
de decisao. 

- Solicitar, a nivel grupal a informaqao e discussao do problema 
e soluqoes aceitando o decisor, em grupo a ideia da maioria. 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

As quest6es apresentadas nao sao mutuamente exclusivas. Entende-se que 
conforme as caracterfsticas do problema, o decisor assuma diferentes tipos 
de estilo de decisao. Assim, aceita-se em extrema que possa haver 
simultaneamente em todas as respostas o coeficiente (5) ou o coeficiente (0) 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

SimI Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

] VARIA VEL: Apoio analftico a decisao 
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lndique, o grau de diferente importancia que confere a cada uma das 
seguintes modalidades "de apoio a decisao de natureza estrategica". 

• Metodos quantitativos ap/icados intemamente 

Modelos de refinaqao 110 
Modelos de 110 (optimizantes) adequados as areas 
restantes 
Criterios financeiros (ROE, ROI, VAL, TIR, Breack even, 
etc., etc.) 
Matrizes de analise estrategica 

• Metodos comportamentais ap/icados intemamente 

Brainstorming e De/phy-methods 
Judgment 

• Estudos tecnicos, obtidos extemamente, junto de licenciadores e 
consultores internacionais, indiciando ja soluqoes. 

• lndique, se na tomada de decisao, independentemente do arsenal 
tecnico-capitalista enumerado anteriormente existem na empresa 
"package" sectoriais de ajuda/apoio a tomada de decisao'~ 

CONTEXTO TEORJCO RECAPJTULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e indagar a existencia de instrumentos analfticos de apoio a 
decisao. 

CRITERIO CLASSIFJCATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Medic I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Style e cultura interna 

Solicita-se o vosso parecer sabre se ocorrencias, como as que a seguir se 
descrevem, se tern repercutido, embora com tempo, par toda a empresa: 

• A distribuiqao de recursos financeiros, por fomecimentos de 
serviqos de terceiros, em detrimento do investimento inferno em 
meios humanos, informaticos e materiais 

• A alterar;ao das estruturas existentes e mudanr;a de dirigentes 

• o estabe/ecimento de hierarquias entre Direcr;oes Gerais com 
consequentes repercussoes no estatuto pessoa/ e nos premios 

• A intervenqao de coligaqoes, situadas no meio envo/vente da 
empresa, e que entram em tensao discreta com o estatuto e o 
poder inferno 

• A mudanqa de C.E.O. 

CONTEXTO TEO RICO RECAPITULA TJVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

A existencia, dentro de certos limites, de criticas e menor estabilidade e 
considerada hoje, par uma larga corrente de autores, como uma ocorrencia 
democn3tica normal e com efeitos internes competitivos, sobretudo nas 
empresas de grande dimensao e em que o capital esta repartido. 

CRITERIO CLASSJFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

SimI Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organizac;oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Style e comunicayao 

Solicita-se o vosso parecer sabre o tipo de comunicayao, em rela<;:ao a 
decisao, que tern observado na empresa: 

• Na tomada de decisao, a comunicagao previa a alguns 
accionistas ou a terceiros com acesso aos accionistas, e um 
factor real e previamente considerado pelos decisores 

• No top management tem havido um uelemento integrador'' que tem 
provocado uma acgao din;!jmica e pessoal com repercussao, 
negativa ou positiva atraves de toda a empresa 

• Na comunicagao tem havido recurso a metaforas do tipo 
usimbolos empresariais, reunioes rituais e apelo ao espirito de 
grupo" 

• Na comunicagao tem havido recurso a um discurso concreto 
sobre eficiemcia e trabalho arduo, conso/idagao de quotas de 
mercado e rentabilidade de capitais 

• Na comunicagao o enfase tem sido colocado numa aureola 
tecnica-racional em si propria 

• Na comunicagao o enfase tem sido habilmente colocado numa 
· aureola tecnica-raciona/ mas apenas como um meio, para se 

exercer actividade politica empresarial 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULA TIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e confirmar a existencia nos processo de decisao de urn grau de 
influencia pessoal em paralelo com as regras organizacionais estabelecidas. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

DIMENSAO: Obtengao da lnformagao 

lndique, em cada uma das fases indicadas do processo de decisao, a 
graduagao, elevada ou nao, que atribui a cada uma das seguintes questoes: 

Fases 
lnicial Desenvolvimento FinalizaQao 

• A obtenqao da informaqao imp/icou 
um esforqo inferno elevado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

• A informaqao inicia/mente obtida era 
po·uco credivel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

• o tratamento da informaqao assume 
alta complexidade 1 .. 2 .. 3 . .4 .. 5 1 .. 2 .. 3 . .4 .. 5 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 

• A informaqao e conclusoes parciais 
foram comparados com informaqao 

2 3 4 5 de estudos semelhantes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

0 objective e caracterizar a obtengao da informagao. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor Significado: 

5-
3-
1-

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

DIMENSAO: Obtengao de lnformac;ao 

lndique em cada uma das fases indicadas no processo de decisao, a 
graduagao, elevada ou nao, que atribui a cada uma das seguintes questoes: 

• As fontes de intormaqao foram 
em elevado numero 

• As fontes de informaqao extema 
fabricantes e consultores - tiveram 
uma contribuiqao fundamental 

• As fontes de informaqao intema 
tiveram tambem significado 

• A revisao da informaqao e 
soluqoes, na fase final, foi 
importante 

Fases 
lnicial Desenvolvimento 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

0 objective e caracterizar as varias fontes de informac;ao. 

Finaliza9ao 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

12345. 

1 2 3 4 5 

De notar que as respostas nao sao relacionadas, podendo-se obter tres "uns" 
ou tres "cincos", simultaneamente. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

DIMENSAO: lnteracc;ao entre o pessoal 

lndique, em cada uma das fases do processo de decisao, a graduayao, 
elevada ou nao, que atribui a cada uma das seguintes questoes: 

• Os contactos formais com outras 
Direcqoes toram e/evados 

• Os contactos informais com outras 
Direcqoes tambem toram elevados 

• Os contactos formais com o exterior 
(nomeadamente Ministerios) 
foram elevados 

lnicial 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

Fases 
Desenvolvimento 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Finalizagao 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e identificar se houve muitas ou poucas reunioes com pessoal de 
outras Direcc;oes ou se foi formado algum grupo especial para tratar do 
assunto, o que significa uma interacyao elevada. A terceira questao refere-se 
ao grau de negociayao desenvolvido por cada DirectoriAdministrador com 
entidades externas. Considers que mais de tres contactos formais significa 
uma classificayao elevada. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: · 

SimI Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Medio I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

DIMENSAO: lrregularidade do processo 

lndique, em cada uma das fases do processo de decisao, a graduayao, 
elevada ou nao, que atribui a cada urn das seguintes questoes: 

• 0 processo teve muitas 
inte"upgaes 

• 0 processo teve interrupgoes 
prolongadas 

• As principais causas das 
interrupgaes foram as seguintes: 

- Novo estudo do problema 

- Reconsideragi!io de alguns 
pontos da so/ugi!io 

- Resistfmcia (atraves da 
demora) da parte de outros 
interesses 

lnicial 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 ~ 5 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULA TIVO 

Fases 
Desenvolvimento 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Finaliza~o 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e identificar se o processo se desenvolveu mais ou menos 
continuamente ou se teve muitas interrup96es. 
As demoras superiores a um mes e que derivaram de respostas do exterior 
ou internas sao consideradas interrup96es. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIAVEL: Extensao da decisao 

., I 
'I 

lndique, aproximadamente, qual o nivel hierarquico (vertical) e a durayao 
temporal (longitudinal) que prevale9eram em cada uma das fases do processo 
de decisao. 
0 met6do de classitica9ao desta questao e diferente do habitual e esta 
indicado no tim. 

Fases 
lnicial Desenvolvimento Finalizac;ao 

• A decisao formal foi assumida ao 
seguinte nivel 12345 12345 12345 

• 0 processo, no conjunto das tres 
fases, teve a seguinte durat;ao 
temporal · 

12345 12345 12345 

• 0 processo na fase final de 
implementat;ao teve a seguinte 
durat;ao temporal 

CONTEXTO TEO RICO RECAPITULA TIVO 

lmplementac;ao 

1 2 3 4.5 

0 objective e identiticar, em cada fase do processo, qual o nlvel hierarquico 
em que se obtem o deferimento e a seguir identiticar o tempo de dura~o 
aproximado de cada fase independentemente de ter havido interrup96es. 
Os dois indicadores sao total mente independentes. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 
Hierarquia 

Simbolo Significado: 

1 
2 
3 
4 
5 

Outros 
Chefe de Divisao 
Director 
Director -Geral 
Administrador . 

Dura9ao 
Simbolo Significado: 

1 
2 
3 
4 
5 

ate 1 ,5 meses 
ate 4,5 meses 
ate 9, 5 meses 
ate 18 meses 
ate 30 meses 

':I 
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Processo de decisio em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Complexidade do processo 

Solicita-se o vosso parecer sabre se urn problemalsolu98o de natureza 
estrategica, quase sempre envolvendo alguma controversia, implica, clara ou 
veladamente, situac_foes complexas, conforme as que a seguir se descrevem: 

• 0 facto de surgir um problema novo na Empresa, pode constituir, 
s6 por si, uma fonte de complexidade para a decisao. 

• 0 facto de um problema, embora nao sendo novo, mas indiciar 
um criterio de solut;ao que nao e conhecido na empresa pode 
constituir uma fonte de complexidade para a decisao. 

• 0 facto de um problema, embora nao sendo novo, poder originar 
consequencias bastante extensas, em cadeia, atravessando varias 
areas da Empresa, pode constituir uma fonte de complexidade. 

• 0 facto de um problema poder ter varias solut;oes alternativas 
satisfat6rias e envolver varios defensores com uma posit;ao de 
decisao relativamente semelhante. 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULA TIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e averiguar a influencia do grau de complexidade organizacional e 
nao tecnica que urn problema de natureza estrategico pode implicar para a 
decisao. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Medic I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Poder e influencia 

Solicita-se o vosso parecer sabre se um problema/soluc;ao de natureza 
estrategica, quase sempre envolvendo alguma controversia, implica, clara ou 
veladamente, situac;:oes conforme as que a seguir se descrevem: 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica, suscitam quase 
sempre a atengtio de lobbies extemos. 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica suscitam o 
interesse de participagtio dos quadros infernos na solugtio - a 
nivel de demonstraqtio de saberes, consolidaqtio de hierarquia, 
intervengtio em pr6ximos processos e acesso aos corredores 
superiores do poder como forma de enriquecer uma 
competencia pessoal e torna-la ntio substitufvel. 

• Decisoes e problemas de natureza estrategica, passam sempre 
pelo exercfcio do poder individual ou grupal atendendo a que 
regras limitativas existentes na empresa tipo contro/o 
orgamental, regras de procedimento, convengoes colectivas de 
trabalho, delegagoes anuais institufdas e ate o c6digo de etica e 
imagem - s§o sempre susceptfveis de uma interpretagtio pessoa/ 
subtil e propria da posigao hierarquica ocupada. 

• Decisoes e problemas estrategicos e uso do· poder acabam 
sempre por influenciar a carreira profissional dos quadros 
superiores 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULA TIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e confirmar a existencia nos processo de decisao de um grau de 
influencia pessoal em paralelo com as regras organizacionais estabelecidas. 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

SimI Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o case do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Apoio externo a decisao 

Solicita-se o vosso parecer, sabre o grau de concordEmcia ou nao e 
independentemente do elevado know-how interne, com as seguintes 
quest6eslafirmac;6es: 

• A Empresa, recorre com frequencia a prestar;ao de servir;os de 
empresas externas, para a solur;ao de problemas complexos 

• A Empresa, por vezes recorre a empresas externas, para a 
obtenr;ao de solugoes previamente desejadas 

• A Empresa, recorre com frequfmcia, a empresas externas como 
forma expedita de solucionar problemas que envo/vem cargas 
psico/6gicas e tensionais e/evadas entre pessoas e grupos infernos 

• A Empresa, recorre com frequencia, a empresas externas, apenas 
para ganhar tempo na obtenr;ao de solur;oes morosas, uma vez 
que os seus recursos humanos infernos estao bastante 
sobrecarregados 

CONTEXTO TEO RICO RECAPITULA TIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e averiguar 0 grau de apoio a decisao que foi obtido externamente 
par variadas raz6es 

CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organizac;oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Meio envolvente contextual e relacional - Ambiente 

Solicita-se o vosso parecer sabre o grau de concordancia ou nao com as 
seguintes quest6eslafirmac;6es, relacionadas com o meio envolvente da 
Empresa: 

• Alguns problemas estrategicos actuais, tem na realidade uma forte 
componente ambiental. 

• Alguns problemas estrategicos actuais, mesmo sem um directo 
impacto ambiental sao tambem prudentemente abordados, por 
iniciativa da Empresa, na perspectiva ambiental como mera 
medida defensiva perante a opiniao extema. 

• Os problemas estrategico actuais, apresentam uma forte 
componente ambiental com origem na legislaqao nacional e 
comunitaria. 

~ Alguns problemas estrategicos actuais, sao conotados com uma 
forte preocupaqao ambiental, nao por influencia da protecr;ao do 
ambiente, mas por interesses muito diferentes, como 
reorganizar;ao industrial e alteraqao velada da concorrencia. 

CONTEXTO TEORICO RECAPJTULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e averiguar o grau de influencia do meio envolvente e respectivas 
variaveis contextuais e relacionais, muito especialmente a questao ambiental, 
no processo de decisao. 

CRITERIO CLASSJFICATIVO: 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Media I Nem verdadeiro, nem falso 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Meio envolvente contextual - Moda 

Solicita-se o vosso parecer sobre o grau de concordancia ou nao com as 
seguintes questoeslafirmagoes: 

• Os problemas estrategicos das principais industrias e servigos 
mundiais, surgem constantemente como · noticia de re/evo nos 
grandes Medias. 

• 0 movimento de fusoes e aquisigoes, nomeadamente das grandes 
empresas petroliferas, tem sido uma das noticias mais ventiladas 
nos ultimos 5 anos nos grande Media. 

• Alguns problemas estrategicos, de grandes empresas, ainda com 
so/ugoes apenas inicializadas ou em estuao, sao apresentadas 
nos Medias com solugoes finais e definitivas a fim de se obter um 
efeito influenciador - efeito decision-makers. 

• As noticias sobre problemas estrategicos e respectivas solugoes 
que sao propagados a nivel dos grandes medias, estao imbuidos 
da influencia dos grandes lobbies econ6micos que pressionam 
solugoes pr6prias. 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

0 objective e averiguar o grau de influencia do meio envolvente contextual, 
'nomeadamente dos grandes medias, no processo de decisao. 

n CRITERIO CLASSIFICATIVO: 

0 
n 
n 

Valor 

5-
3-
1-

Significado: 

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Medic I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 



u 
] 

] 

] 

J 
J 
] 

n 
0 
n 

n u 

n 
n u 

n 
n L 

n 

Processo de decisao em organiza~oes 
de capitais publicos e privados: 
o caso do sector petrolifero nacional 

VARIA VEL: Exito do processo de decisao 

Solicita-se o vosso parecer, eminentemente numa perspectiva pratica, sabre 
as seguintes questoes finais - fase de implementagao - da decisao: 

• lndique, e sem ferir padroes de efici{mcia minimos, se considera 
que na elaboragao e na implementagao da solugao estrategica se 
devem ainda considerar atitudesconcretas e optimizantes a). 

• lndique, na vida real, se nas · decisoes de natureza estrategica o 
decisor tem sempre duvidas sobre se possui toda a informagao uti/ 
e algumas incertezas sobre os resultados finais que se vierem a 
obter. 

• lndique, na vida real, se concorda que existem ou se podem 
aplicar-se processos "fechados" bJ na decisao estrategica. 

• lndique, na vida real, se no estabelecimento de objectivos globais 
(mais ligados a decisao estrategica) se deve procurar estabelecer 
objectivos claros, razoaveis e exequiveis para a situagao da 
empresa, ou estabelecer sempre os melhores objectivos g/obais 
segundo uma linha matematica optimizante. 

CONTEXTO TEORICO RECAPITULATIVO 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

A ideia fundamenta-se num clima de realismo, que visa nao se prolongar em 
complexidade e tempo, os processes de decisao estrategica que ja por si sao 
enviesados e morosos. 

a) Na fase final de estaleiro dos grandes projectos a ideia e finalizar o projecto segundo o 
caderno de encargos e dai a questao que se colocou em primeiro Iugar. · 

b) Processo fechado: Significa urn decisor, urn objectivo 6ptimo definido, uma escala de 
preferE'mcias perfeitamente liquida, urn conhecimento total de toda a informayao 
necessaria e urn meio envolvente simples e previsivel. 
Conforme consabido as decisoes programadas de rotina, pelas suas caracteristicas 
pr6prias, aceitam com frequencia este tipo de processo. 

CRITERIO 'cLASSIFICATIVO: 
Valor Significado: 

5-
3-
1-

Sim I Muito I Bastante verdadeiro I Elevado 
Medic I Nem verdadeiro, nem false 
Nao I Nada I Nada verdadeiro I Baixo 
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ANEXO II 

Tratamento estatistico da informa~o 

Neste anexo apresenta-se a informac;ao ja tratada, recolhida atraves do 

inquerito apresentado no anexo anterior e relacionada com os modelos sobre 

a necessidade de urn processo de decisao, a identificac;ao do processo de 

decisao estrategica e o modelo que estabelece a correlac;ao explicativa do 

mesmo processo. 

Nos Quadros 1 , 2 apresenta-se a informa~o relacionada com o modelo 

sobre a necessidade e o grau de descentralizac;ao do processo e de apoio 

analitico. No Quadro 3 consta a inforrnac;ao sobre os modelos 4 e 5 

relacionados com a carreira do decisor e o exito predictivo de uma decisao 

estrategica. Os Quadros 4 a 13 referem-se ao modelo de identificac;ao do 

processo de decisao estrategica, nomeadamente, as variaveis "intermitencia" 

e "extensao global" e o desenvolvimento das respectivas dimensoes e 

indicadores. 0 Quadro 14 refere-se a informa~o do modelo explicativo do 

processo de decisao estrategica e respectivas variaveis "complexidades do 

contorno da decisao, decisao e moda" e dos "poderes dos directores, 

consultores intemacionais e lobbies" e respectivos indicadores. 

Em rela~o a este ultimo, utilizou-se no respectivo tratamento o package 

SPSS e o package ASA e cujos resultados finais constam do texto te6rico no 

Volume I. 
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Quadro l 

Necessidade de urn Processo de Decisao e Graus de Descentraliza~ao e Apoio Analitico 

(") ~ 
"0 ;.:. 

(") 0 0 "' ?l ~ z t:l 
~. 

:;:: t:l 

0 
(") r ~ 0 ffi (") t:l tTl· 

~. t:l p :-l !;l 
.., 

~ r ~ :i :-l "' > 0 tT1 :;:: 0 :-l tT1 

~ "' p -l ?" 2: ~ ;.:. ~ 
t:l tT1 ~ ?" 0 c: > :!l 3: ~ z ;.:. 0 

~ 
"0 (") 0 z (") 

~ tT1 0 
~ r ~ c: ;;:: > "0 , ~ ., > "' a :< r ;-

INDICADORES: I 2 "j 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

RESPONSA VEIS POR: 

0 DlRTMB 3 4 3 2 5 2 I 5 4 4 5 3 

DIRT AS 4 3 5 2 5 4 I I I I I 4 

DIRTPA I 4 3 I 4 3 I 5 5 4 5 5 

DIRT FL 3 3 4 I 4 4 3 4 4 4 4 4 

DIRTAO 3 5 2 I 4 3 I 5 5 5 4 5 

DIRT PP 4 4 4 I 3 3 2 4 5 5 4 4 

DIRT FP 5 3 5 I 4 5 I 3 4 3 5 5 

n DIRTEA I 4 5 2 5 4 2 5 4 5 5 4 

DIRTEE I 4 5 2 5 3 I 5 4 5 5 5 

DIRTHD I 5 I I 2 3 3 3 3 3 3 5 

DIRT EO 5 2 2 I 4 4 I 3 3 3 3 4 

DIRT FE I 2 5 I 5 3 2 4 4 4 4 4 

DIRTCG 2 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 

D!RTMP 2 2 5 2 4 2 2 4 4 4 4 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - I 2 5 5 2 4 4 2 5 3 5 5 4 

CONSUL TOR SUPERIOR - ll 2 4 3 I 3 4 2 5 5 5 5 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - ill 2 4 5 2 4 4 2 5 4 5 5 4 

n CONSUL TOR SUPERIOR - IV 2 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - V 4 4 4 I 5 I I 3 3 2 3 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - VI 4 4 4 3 4 3 2 5 3 4 5 5 

CONSUL TOR SUPERIOR- Vll 2 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 

CONSUL TOR SUPERIOR - Vill 4 4 5 I 4 3 2 5 4 5 5 5 

n CONSUL TOR SUPERIOR- IX 3 4 4 4 4 3 2 ? ? ? ? I 

CONSUL TOR SUPERIOR -X 5 4 3 3 3 4 2 4 4 3 5 4 

CONSUL TOR SUPERIOR- XI 5 4 3 2 3 4 2 5 s 4 5 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - Xll 2 2 4 2 3 2 3 4 4 5 4 4 

CONSUL TOR SUPERIOR - XIll 4 4 3 2 5 4 2 5 s 5 s 5 

CONSUL TOR SUPERIOR - XIV 5 3 4 I 4 2 I I I I I 4 

TOTAL 82 103 109 49 113 93 54 112 104 108 114 120 

n 
MEDIA 2,93 3,68 3,89 1,75 4,04 3,32 1,93 4,31 4,00 4,15 4,38 4,29 

n Fonte: Dados e Calculos do Autor a Partir da Informa9ao Recolhida no Inquerito 

n 



lJ 

0 
[] 

n 
0 
0 
n 

n 
n 
u 
n 
n 
n 
n 
n 

Quadro 2 

Necessidade de urn Processo de Decisao: Hierarquia da Tomada de Decisao em cada Fase do Processo 

DECISOES: 

DIRTMB 

DIRT AS 

DIRTPA 

DIRTFL 

DIRT AO 

~IRTPP 

DIRTFP 

DIRTEA 

DIRTEE 

IDIRTHD 

!DIRT EO 

DIRT FE 

jDIRT CG 

iDIRTMP 

TOTAL 

'Ti 
'Ti >-
>- en 

'Ti trl en 
t::;) >-trl en z trl trl en 

'Ti ...... trl 
\.) z z ...... 
>- < ~ t'"" 0 

4 4 

5 4 

5 5 

5 4 

4 5 

5 5 

5 3 

5 5 

5 5 

5 5 

5 4 

5 5 

5 4 

5 4 

68 62 

5-AD~STRA~AO-CEO 
4 - DIRECTORES GERAIS 

3 - DIRECTORES 

2 - CHEFES DE DIVISAO 

1- OUTROS 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

65 

Fonte: Dados e Calculos do Autor a Partir da Informac;:ao Recolhida no Inquerito 
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[] Quadro 3 

Style, Cultura, Carreira do Decisor e Exito da Decisao 

z > 

~ 
(") ~ c: ~ Cl 0 3:: 

-; 
~-1:"" 0 m (") m 

-; 
Ci f'l c: Cl 0 0 

-; 
>· 0 ~ :;: .... ., > 0 f'l :z 0 
0 -(") § ~ ~ 

..., ..., 
~ Or (") > 

m m (") 0 (") 

"' "' c:l 0 m 0 r (") 

INDICADORES: 13 14 15 16 i-'1 18 19 20 

RESPONSA VEIS POR: 

DIRTMB 5 4 3 5 5 5 3 4 

DIRT AS I 4 4 4 2 I I 3 

DIRT PA 5 5 5 5 5 4 2 4 

DIRTFL 3 3 3 5 4 4 3 4 

DIRTAO 2 5 4 5 4 4 I 5 

DIRT PP 4 4 4 4 4 3 4 5 

DIRTFP 3 5 3 4 4 4 5 5 

DIRTEA 5 4 4 5 5 3 4 4 

DIRTEE 5 4 4 5 5 5 4 4 

DIRTHD 5 5 5 4 5 4 3 4 

DIRT EO 2 4 4 5 4 4 5 5 

DIRT FE 4 3 2 4 4 4 4 4 

n DIRTCG 5 4 4 5 4 3 5 4 

DIRTMP 4 3 5 5 2 3 3 5 

CONSULTOR SUPERIOR- I 4 3 4 5 4 3 3 4 

CONSUL TOR SUPERIOR -II I 2 5 4 2 3 3 4 0 
CONSULTOR SUPERIOR- Ill 4 4 2 4 4 4 5 3 

CONSULTOR SUPERIOR- IV 3 4 4 5 3 4 2 4 n 
CONSULTOR SUPERIOR- V 5 3 3 4 4 4 3 5 

CONSULTOR SUPERIOR- VI 5 4 5 5 4 ·4 3 3 n 
CONSULTOR SUPERIOR- VII 4 3 4 5 4 3 2 4 

n CONSULTOR SUPERIOR- VIII 4 5 4 5 5 3 5 4 

CONSUL TOR SUPERIOR- IX 3 3 4 4 3 3 4 4 

CONSUL TOR SUPERIOR- X 4 4 4 5 5 4 4 5 

CONSULTOR SUPERIOR- XI 4 4 5 5 5 3 3 5 

CONSULTOR SUPERIOR- XII 2 4 4 4 3 2 2 4 

CONSULTOR SUPERIOR- XIII 2 4 4 4 3 3 5 5 

CONSULTOR SUPERIOR- XIV 3 3 4 5 4 3 5 4 

TOTAL 101 107 110 129 110 97 96 118 

n MEDIA 3,61 3,82 3,93 4,61 3,93 3,46 3,43 4,21 

n Fonte: Dados e Ca.Jculos do Autor a Partir da Informas:ao Recolhida no Inquerito 
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Quadro 4. 

Identificafi:liO do Processo: Dimenslio "Obtenfi:liO da Informfi:lio" na Fase Inicial 

DIMENSAO: OBTENCAO DA INFORMACAO 

MAPA H2- D + C (INT) 
FASES: ab- tota media 

DECISOES: 

n MONO-BOlA- TERM LEJXOES 4,00 3,00 4,00 5,00 3,00 19,00 3,80 

AREAS DE SERVICO 5,00 2,00 4,00 5,00 4,00 20,00 4,00 

0 PARQUE DE AVEIRAS 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 17,00 3,40 

FECHO REF. LISBOA 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 8,00 1,60 

POL. AMBIENTAL- AUTO OU.. 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00 16,00 3,20 

0 
5,00 3,00 3,00 5,00 4,00 20,00 4,00 PESQUISA/PROD- ANGOLA 

sub-total 

0 
FORMlJLA PRECOS COMBUST. 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 19,00 3,80 

PARCERIAESTRAT- ARABES 5,00 3,00 4,00 5,00 5,00 22,00 4,40 

PARCERIAI!STRAT- GDP/ENI 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 20,00 4,00 

MOD.IIIERARQUIZAC.\0 DlRC 3,00 2,GO 1,00 5,00 5,00 16,00 3,20 

EMPRtsTlMO OBRIGACIONISTA 2,00 1,00 3,00 2,00 4,00 ll,GO 2,40 

MOD. RESERVAS ESTRATEGICAS 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 20,00 4,00 

n CARTAOGALP 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 21,00 4,20 

MEGA PROMOC.\0 PUBLIC. 4,00 1.00 3,00 4,00 3,00 15,00 3,00 

u -
sub-total 

MEDIA 
' 

TOTAL 55,00 33,00 45,00 58,00 54,00 :a~~ :···•·lWZ.:0o 

MEDIA TOT 3,!12 2,33 3,21 4,15 3,79 ::1~~}1C 

1- DIFICULDADI! Dl! OBTENCAO 

2- QUALIDADI! SUFICIENTE 

3- VOLUME I!LEVADO 

n 4- IMPORTANCIA INF. EXTERNA 

5- IMPORTANCIA INF.INTERNA 

n Fonte: Dados e C:ilculos do Autor a Partir da Informayiio Recolhida no Inquerito 
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Quadro 5 .. , 

ldentifica~ao do Processo: Dimensao "lnterac~ao" na Fase Inicial 

DEMENSAO:~CcAO 

MAPAH2-D+C(INT) 
FASES: 8 su)).. f:ota mCdia 

DECJS6ES: 

MONO·BOIA ·TERM LEIX6ES 3,00 1,00 4,00 8,00 2,67 

AREAS DE SERVIcO 4,00 3,00 5,00 12,00 4,00 

PARQUEDEAVEJRAS 4,00 4,00 5,00 13,00 4,33 

FECHO REF. LISBOA 4,00 1,00 2,00 7,00 2,33 

POL AMBIENTAL- AUTO OIL 2,00 1,00 3,00 6,00 2,00 

PESQUISA I PROD- ANGOLA 3,00 4,00 4,00 11,00 3,67 

sub-total !lt~l 'i1~~· :~.: '~~; < 

:"::.:·~~ ~ 
·.,,; ·• :. 

YiP;!:' ><! '1~~~ MEDIA 

FORMULA PREcOS COMBUST. 1,00 2,00 3,00 6,00 2,GO 

PARCERIAESTRAT· ARABES 2,00 2,00 5,00 9,00 3,00 

PARCERIAESTRAT- GDP/ENl 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

MOD. JIIEBARQVIZAcAO DlRC 2,GO 2,GO 1,00 5,00 1,67 

EMPREsTlMO OBRIGAClONlSTA 3,00 2,00 3,00 8,00 2,67 

MOD. RESERVAS ESTRATEGICAS 4,00 5,00 3,00 12,00 4,00 

0 CARTAOGALP 4,00 3,00 4,00 11,00 3,67 

MEGA PROMOcAO PUBUC. 4,00 4,00 1,00 9,00 3,00 

u 
n -

sub-total 

MEDIA 

. 

~~~; 

TOTAL 41,00 35,00 44,00 f-;~~: I'·~;<?~ 

n MEDIA TOT 2,98 2,48 3,23 ;;~x 

6-CONTACTOSFORMAIS 

D 
7- CONTACTOS INFORMAIS 

8-CONTACTOSMINISTERUUS 

n 
n Fonte: Dados e Cruculos do Autor a Partir da Informas;ao Recolhida no Inquerito 

n 
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Quadro 6.' 
ldentifica~ao do Processo: Dimensao "lrregularidade" na Fase Inicial 

9 -INTEBRUP(:i)ES ELEVADAS 

10 -INTEBRUPC0ES PROLONGADAS 

11- NECESSIDADE NOVOS ESTUDOS- RE1ROAC 

12 - NECESSIDADE DE REVlSAO DOS EST.lNlClAl 

13 -RESISTENCIA A CEDER A INFORMAcAO 

Fonte: Dados e CaJ.culos do Autor a Partir da Informa~o Recolhida no Inquerito 

' \ 
\ "'' \ _,./ l 
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Quadro 7. 

ldentifica.;:lio do Processo: Dimensao "Obten.;:ao da Informa.;:ao" na Fase de Desenvolvimento 

n 
n 
n 
n 
n 

14- DIFICULDADE DE OBTENcAO 

15 - QUALIDADE SUFICIENTE 

D 16- VOLUME ELEVADO 

n 17 -IMPORTANCIA INF. EXTERNA 

18 -IMPORTANCIA INF.!NTERNA 

n Fonte: Dados e CaJ.culos do Autor a Partir da Informa9iio Recolhida no In.querito 

n 



Quadro8. 
ldentifica~io do Processo: Dimensio "Interac~ao" na Fase de Desenvolvimento 

n 
0 

0 

0 
n 14- DIFICULDADE DE OBTENI;AO 

0 
IS- QUALIDADE SUFICIENTE 

16- VOLUME ELEVADO 

n 17 -IMPORTANCIAINF. EXTERNA 

18 -IMPORTANCIA INF.INTERNA 

n Fonte: Dados e C8lculos do Autor a Partir da Informa9ao Recolhida no Inquerito 

n 



u 
Quadro 9.· 

ldentifica~ao do Processo: Dimensao "lrregularidade" na Fase de Desenvolvimento 

n 

0 

0 
0 

D 

0 
0 22 ·INTERRUPI;(IES ELEVADAS 

D 
23 -INTERRUPI;(IES PROLONGADAS 

Z4- NECESSIDADE NOVOS ESTUDOS- RETROA 

0 25- NECESSIDADE DE REVISAO DOS EST.INICI 

26 -RESIS:riNCIA A CEDER A INFORMAc;:AO 

n Fonte: Dados e Calculos do Autor a Partir da Informa9lio Recolhida no lnquerito 

n 



u 
Quadro 10. 

D 
ldentifica~ao do Processo: Dimensao "Obten~ao da Informa~ao" na Fase Final 

0 
0 
D 

0 

0 
0 
0 27 - DIFICULDADE DE OBTEN(:AO 

28 - QUAlJDADE SUFICIENTE 

29- VOLUME ELEVADO 

0 30- IMPORTANCIA INF. EXTERNA 

31- IMPORTANCIAINF.INTERNA 

n Fonte: Dados e Calculos do Autor a Partir da Informayao Recolhida no Inquerito 

n 



u 

Quadro 11: 

[J 
ldentifica~lio do Processo: Dimenslio "lnterac~lio" na Fase Final 

n 

0 
D 

0 
0 
0 
0 
D 32 • CONTACI'OS FORMAlS 

33 • CONTACI'OS INFORMAJS 

34 • CONTACI'OS MINISTERIAIS 

n 
Fonte: Dados e Oilculos do Autor a Partir da Informayao Recolhida no Jnquerito 



u 
Quadro 12., 

ldentifica~iio do Processo: Dimensiio "lrregularidade" na Fase Final 

DIMENSAO: IRREGVLAIUDADE 

MAPAH2-D+C(INT) 
FASES: 35 36 37 38 39 sub-total mCdia 

DECIS6ES: 

MONO-BOlA- TERM LEIX6ES 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 24,00 4,80 

AREAS DE SERVI(:O 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 2,00 

n PARQUEDEAVEIRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 1,40 

FECHO REF. LISBOA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 1,20 

POL. AMBIENTAL- AUTO on. 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 19,00 3,80 

PESQUJSA/PROD- ANGOLA 2,80 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,40 

sob-total 

~ 
::·:~i'Ai ~:.:Y. 

;,;{· ~ MEDIA ;to 

D 
FORMULA PRE(:OS COMBUST. 3,00 3,00 2,00 5,00 4,00 17,00 3,40 

PARCERIAESTRAT- ARABES 2,00 1,00 5,00 4,00 5,00 17,00 3,40 

PARCERIAESTRAT- GDP/ENI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 

MOD. BIERARQUIZA(:AO DIRC 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 17,00 3,40 

EMPRESTIMO OBRIGACIONISTA 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 10,00 2,00 

MOD.RESERVAS ESTRATEGICAS 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 17,00 3,40 

CARTAOGALP 2,00 1,00 5,00 4,00 5,00 17,00 3,40 

MEGA PROMO(:AO PUBUC. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 

-· "• sub-total . ···, .: 
/o'r·':.· :; ;:: 

MEDIA ,' ,: ;::?'; -~. 

TOTAL 30,00 31,00 35,00 41,00 41,00 .. ,;,;;,;;;; I:.F~:· 

0 MEDIA TOT 2,15 2,23 2,48 2,85 2,94 :-~~-

35 -INTERRUP(:i)ES ELEVADAS 

36 ·1NTERRUP(:6ES PROLONGADAS 

37 • NECESSIDADE NOVOS ESTUDOS -RETROAC(:A 

n 38- NECESSIDADE DE REVISAO DOS EST. INICIAIS 

39-RESISTENCIA A CEDER A INFORMA(:AO 

n Fonte: Dados e Cruculos do Autor a Partir da Informayao Recolhida no Inquerito 

n 



u 

[] 

0 DECISOES: 

MONO-BOlA- TERM LEIXOES 

0 
AREAS DE SERVI( 0 

P ARQ_UE DE A VEIRAS 

0 
FECHO REF. LISBOA 

POL. AMBIENTAL- AUTO OIL 

0 
PESQUISA I PROD- ANGOLA 

sub-total 

r 
MEDIA 

FORMULA PRECOS COMBUST. 

u P ARCERIA ESTRAT- ARABES 

P ARCERIA ESTRAT- GDP I ENI 

n MOD. HIERARQUIZACAO DIRC 

EMPRESTIMO OBRIGACIONISTA 

r MOD. RESERVAS ESTRATEGICAS 

CARTAOGALP 

[ MEGA PROMOCAO PUBLIC. 

sub-total 

I MEDIA 

I TOTAL 

MEDIA TOT 

D 
0 

Quadro 13 
Identifica~ao do J?rocesso: Variavel 

"Extensao Global" -Temporal e Longitudinal 

DIMENSAO: 

extensao temporal <-, 
FASES: 40 41 42 43 sub- total 

10 

9,50 14 50 750 8 00 31,50 

4 50 1,50 4,50 4 50 10 50 

9 50 9 50 4,50 4,50 2~,50 

4 50 4 50 4,50 4,50 13,50 

4,50 18 00 4 50 4 00 27 00 

9 50 9 50 4 50 18 50 23 50 

42 00 57 50 30 00 4400 . -129:50 

7,00 9,58 5,00 8 80 

9 50 18 00 4,50 4,50 32 00 

2 00 4,50 100 000 750 

2 00 450 1,00 4,50 7,50 

6 00 4 50 450 4 50 15 00 

,150 1,50 150 150 6,50 

4,50 9,50 150 2 00 15 50 

4 50 9,50 9,50 4,50 23 50 

2 00 3 00 1,50 1,50 6,50 

34 00 55,00 25,00 23 00 11400 

4 25 6 88 313 3 29 

76 00 112,50 55 00 67,00 24350 

5,43 8 04 393 4 79 17.;;39 

40- FASE INICIAL 

41- FASE DE DESENVOLVIMENTO 

42 - FASE FINAL 

43- FASE DE IMPLEMENTACAO 

media 

10 50 

3 50 

7~83 

4,50 

9,00 

G_83 

719 

10 67 

2 50 

2 50 

5,00 

2,17 

517 

7 83 

217 

475 

n Fonte: dados e ccilculos do autor, a partir da informayao recolhida no inquerito 

n 

DIMENSAO: 

Longitudinal 

total 44 

39 50 3 

15~00 3 

28~00 2 

18 00 1 

2700 4' 

42 00 5 

18 

3'00 

36,50 4 

7 50 4 

12,00 5 

19 50 3 

8 00 1 

1750 4 

28 00 4 

8 00 4 

29 

363 

47 

2218 3;36 



u 

[] 

0 
1 

0 
2 
3 
4 

6 
14 

5 
7 

n 9 
10 

11 

0 
12 
15 

16 

8 

n 13 
17 

18 

n 
19 

21 
20 

22 

D 23 

24 
25 

D 
26 
27 

28 

u 
0 
0 
D 

n 
n 
n 

Quauro 14 

Explica~ao do Processo: Vari:iveis "Complexic.laues do Contorno c.la Ot:cisao, Decisao t: ua Mouu" 

e "Poderes dos Dircctores, dos Consultores lnternacionaies e dos Lobbies" 

• • • 
A B D E F H I J 

INTERMI1 EXT-TOT RARID RADICAL POSIC IN SUB DIFJ.VID PRINT 
DIRT EO 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 
CONSULTORV 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 
DIRTFL 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 
CONSULTOR II 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 
CONSUL TOR VI 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 !,00 
CONSTJ'L TOR VIII 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 
DIRTMP 2,00 3,00 2,00 3,00 5,00 3,00 2,00 2,00 
DIRTPA 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 5,00 
DIRHD 3,00 3,00 5,00 2,00 4,00 5,00 3,00 4,00 
CONSULTOR I 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 
DIRTEA 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 5,00 3,00 4,00 
CONSULTOR X 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 
DIRT AS. 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 
CONSULTOR IV 2,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 

CONSULTOR IX 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
DIRTGE 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 
DIRT AO 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 
CONSULTOR XI 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
DIRTMB 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 
DIRTPP 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 

CONSUL TOR VII 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 
CONSULTOR ill 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DIRTCG 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

CONSULTOR XII 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
DIRTRE 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

CONSULTOR XIll 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

DIRTFP 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 

CONSULTOR XIV 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL 83,00 92,00 97,00 96,00 110,00 . 107,00 91,00 105,00 

Fonte: dados e calculos do autor, a partir c.la informa<;iio recolhida no inquerito. 

·' 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 

N of Cases = 2810 

n N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

Scale 1011429 1019418 313078 3 

n Item Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
313810 312500 314643 12143 110659 I 0132 

Item Variances Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 

a 114947 113651 116019 12368 111734 I 0144 

Inter-item 
Covariances Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 

0 110763 1 9788 111852 12063 112108 10086 

Inter-item 

0 
Correlations Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 

1 7216 16802 18015 11213 111784 10038 

0 
Item-total Statistics 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Squared Alpha 

0 
if Item if Item Total Multiple if Item 
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 

D 616786 513373 1 7182 15158 18882 

Ui 617143 512487 1 8085 1 6754 18115 
618929 418399 1 8081 1 6778 18090 

[]Hotelling's T-Squared 119584 F 19430 Prob. 14024 
Degrees of Freedom: Numerator 2 Denominator 26 

nReliability Coefficients 3 items 

Alpha 18853 Standardized item alpha 1 88 60 

u 
n 

n 
D 

n 
n 
n 
n 
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u R E L I A B I L I T y 

N of cases = 

u Statistics for Mean 
Scale 111 5000 

Item Means Mean n 318333 

Item Variances Mean 

D 115212 

Inter-item 
Covariances Mean 

0 18629 

Inter-item 
Mean 

0 
Correlations 

15609 

n Item-total Statistics 

U Scale 

F nH 
UJ 

Mean 
if Item 
Deleted 

715714 
716786 
717500 

n Hotelling Is T-Squared 
U Degrees of Freedom: 

(]Reliability Coefficients 

Alpha 17973 

u 
0 
n 
u 
0 
n 
D 
n 
n 

A N A L y s I S S C A L E (A L P H A) 

2810 

N of 
Variance Std Dev Variables 

917407 

Minimum 
317500 

Minimum 
111058 

Minimum 
15053 

Minimum 
14045 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

612540 
415225 
315278 

311210 

Maximum 
319286 

Maximum 
21 04 63 

Maximum 
113981 

Maximum 
18227 

Corrected 
Item
Total 

Correlation 

14527 
17534 
17754 

15323 F 
Numerator 

3 items 

3 

Range Max/Min 
11786 110476 

Range Max/Min 
I 9405 118505 

Range Max/Min 
1 8929 217670 

Range Max/Min 
14182 210341 

Squared 
Multiple 

Correlation 

12102 
16780 
1 6949 

12563 Prob. 
2 Denominator 

Standardized item alpha 17930 

Page 

Variance 
10081 

Variance 
12302 

Variance 
11784 

Variance 
10417 

Alpha 
if Item 
Deleted 

18942 
16060 
15729 

17758 
26 

I 
!· 
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0 

n 
0 
0 
n 
0 
n 
D 

D 
D 

n 
D 

n 
n 
n 

The SAS System 00:02 Tuesday, April 16, 2002 

The CORA Procedure 

3 Variables: ORDPROCESS ORDCOMPL ORDPODER 

N 

28 
28 
28 

Mean 

14.50000 
14.50000 
14.50000 

Simple Statistics 

Std Dev 

8.02658 
8.14112 
8.07488 

Median 

14.50000 
16.00000 
14.50000 

Spearman Correlation Coefficients, 
Prob > jrj under HO: Rho=O 

ORDPROCESS ORDCOMPL 

ORDPROCESS 1.00000 0.92472 
ORDPROCESS <.0001 

ORDCOMPL 0.92472 1.00000 
ORDCOMPL <.0001 

ORDPODER 0.81216 0.81806 
ORDPODER <.0001 <.0001 

Minimum Maximum Label 

1 .00000 
1. 00000 
1. 00000 

24.50000 ORDPROCESS 
27.00000 ORDCOMPL 
27.00000 ORDPODER 

N = 28 

ORDPODER 

0.81216 
<.0001 

0.81806 
<.0001 

1.00000 

Kendall Tau b Correlation Coefficients, N = 28 
Prob > jrj under HO: Rho=O 

ORDPROCESS ORDCOMPL ORDPODER 

ORDPROCESS 1.00000 0.84041 0.68478 
ORO PROCESS <.0001 <.0001 

ORDCOMPL 0.84041 1 .00000 0.67864 
ORDCOMPL <.0001 <.0001 

ORDPODER 0.68478 0.67864 1.00000 
ORDPODER <.0001 <.0001 



u 
n 

Vfjiable 

D~~COMPL 
D!fiPROCESS 
DF\JPODER 

0 
n 

n 
n 

D 

0 
D 

D 

D 

n 
n 

The SAS System 00:02 Tuesday, April 16, 2002 

N 

28 
28 
28 

The CORA Procedure 

ORDCOMPL 1 Partial Variables: 
2 Variables: ORDPROCESS ORDPODER 

Simple Statistics 

Mean Std Dev Median Minimum 

14.50000 8.14112 16.00000 1.00000 
14.50000 8.02658 14.50000 1.00000 
14.50000 8.07488 14.50000 1.00000 

Spearman Partial Correlation Coefficients, N = 28 
Prob > jrj under HO: Partial Rho=O 

ORDPROCESS 
ORO PROCESS 

ORDPODER 
ORDPODER 

ORDPROCESS 

1.00000 

0.25436 
0.2004 

ORDPODER 

0.25436 
0.2004 

1. 00000 

Kendall Partial Tau b Correlation Coefficients, N = 28 

ORDPROCESS 
ORDPROCESS 

ORDPODER 
ORDPODER 

ORDPROCESS 

1.00000 

0.28750 

ORDPODER 

0.28750 

1.00000 

Maximum Label 

27.00000 ORDCOMPL ! 

24.50000 ORDPROCESS I 

27.00000 ORDPODER 



u 
0 

0 
u 
D 
0 
0 
n 

n 
0 
D 

D 
D 
D 

n 
n 

The SAS System 00:02 Tuesday, April 16, 2002 

N 

28 
28 
28 

The CORA Procedure 

ORDPODER 1 Partial Variables: 
2 Variables: ORDPROCESS ORDCOMPL 

Simple Statistics 

Mean Std Dev Median Minimum 

14.50000 8.07488 14.50000 1 .00000 
14.50000 8.02658 14.50000 1 .00000 
14.50000 8.14112 16.00000 1 .00000 

Spearman Partial Correlation Coefficients, N = 28 
Prob > lrl under HO: Partial Rho=O 

ORDPROCESS 
ORDPROCESS 

ORDCOMPL 
ORDCOMPL 

ORDPROCESS 

1. 00000 

0.77580 
<.0001 

ORDCOMPL 

0.77580 
<.0001 

1. 00000 

Kendall Partial Tau b Correlation Coefficients, N = 28 

ORDPROCESS 
ORDPROCESS 

ORDCOMPL 
ORDCOMPL 

ORDPROCESS 

1 .00000 

0.70191 

ORDCOMPL 

0.70191 

1 .00000 

Maximum Label 

27.00000 ORDPODER 
24.50000 ORDPROCESS 
27.00000 ORDCOMPL 
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D 
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n 
0 
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D 
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ANEXO Ill 



n 
n 
0 
u 
a 
u 
n 
u 
n 
n 
n 
0 
n 
n 
n 
D 
n 

ANEXO Ill 

lnforma9ao basica sabre a Petrogal, como campo do estudo de caso, a 

constitui~o da Galp-Energia eo poder e, ainda, alguma geografia europeia 

sobre o crude. 

Este anexo e constituido por informa~o compilada e sintetizada sobre a 

Petrogal, a partir de varias fontes e com varias origens. Neste ambito, 

assinala-se a importancia do relat6rio anual, que nao se desejou alterar, na 

medida que e uma fonte oficial alem de transmitir, tambem, uma certa 

maneira de escrever e de se estar na empresa. 

0 unico objective e disponibilizar uma informa~o basica e fundamental, 

para o entendimento formal e descritivo da Petrogal, da sua estrutura, dos 

seus responsaveis e das suas varias actividades, na medida que esta 

constituiu, o campo de observa9ao do presente estudo. 

A seguir, apresenta-se uma informa~o sobre a nova empresa Galp

Energia, holding da Petrogal e da GOP, na medida que reflecte na pratica o 

tema das fusees e moda na gestao que foi largamente tratado no texto 

te6rico. 

Deixa-se ainda, uma breve noticia sabre a aprecia~o extema 

comparativa da empresa com outras organiza9oes e alguma informa9ao 

sabre a geografia do crude, nomeadamente, a rede de oleodutos da Asia 

Menor que foram citados, com algum pormenor, no texto. 



u 
n 
n 
0 

n 
0 
~r:ross~ Missao 

)ijrar no sector energetico, focalizando 

.s nossas actividades na produgao, 

r~sporte,. refinag~ao, distribuigao e·ve~.da de 

~etr61eo, produtos petroliferas e gas. naturaL .. _ , ll ' . . '.. ., -=" 

~l~;:~;~o~:~:1:i;~i~fii£~f~~~ 
elevantes ou noutras regioes onde.·possamos:~ c.1.1r; 

lflngar vantagens competitivas. 

,~}r os nossos clientes, em todos os 

1ercados onde actuamos, com qualidade, 

efiranga e respeito pelo ambiente. 

lnngar nfveis de rentabilidade adequados 

ara os capitais que utilizamos. 

n 

n 

Petro 
Uma Mudan~a c 

liP2J Petr6leos de Portugal 

~Petrogal, s.a. 

Energia 

i 
i. 



n 
n 
n 



u 
0 
0 
0 

T I VEMQS a visao para actuar ... 
SATISFAZER OS NOSSOS CtiENTES COM ELEVADOS PADROES DE QUALIDADE; VALORIZAR, NA SUA 

DIMENSAO HUMANA E PROFISSIONAL, OS NOSSOS COLABORADORES; REMUNERAR ADEQUADA· 

MENTE OS NOSSOS ACCIONISTAS; PRATICAR OS MAIS ELEVADOS VALORES DE £TICA E 

INTEGRIDADE PROFISSIONAL; RESPEITAR A QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES ONDE 

OPERAMOS; CUMPRIR UMA FUN<;AO ESTRAT£GI.CA NO ABASTECIMENTO ENERG£TICO DO PAfS. 

n 
0 
0 
a TEMOS a missao de cumprir ... 

OPERAR NO SECTO~ ENERG£TICO, FOCALIZANDO AS NOSSAS ACTIVIDADES NA PRODU<;AO E 

0 REFINA<;AO DE PETROLEO, TRANSPORTE, DISTRIBUI<;AO E VENDA DE PRODUTOS PETROLfFEROS; 

ACTUAR NA PENfNSULA IB£RICA E PAfSES COM OS QUAIS TEMOS AFINIDADES CULTURAIS 

RELEVANTES OU NOUTRAS REGIOES ONDE POSSAMOS ALCANCAR VANTAGENS COMPETITIVAS; 

SERV.IR OS NOSSOS CLIENTES, EM TODOS OS MERCADOS ONDE. ACTUAMOS, COM QUALIDADE, 

SEGURANCA E RESPEITO PELO AMBIENTE; ALCANCAR NfVEIS DE RENTABILIDADE ADEQUADOS · 

PARA OS CAPITAlS QUE UTILIZAMOS. 

0 
0 TEREMOS sempre presente a estrategia ... 
0 NO SENTIDO DE DAR CORPO A NOSSA VISAO EMPRESARIAL: DESENVOLVER PRODU<;AO PROPRIA 

0 
DE HIDROCARBONETOS; PREPARAR A REFINA<;Ao PARA OS DESAFIOS DO AMBIENTE E DO 

MERCADO; CONSOLI DAR A DISTRIBUI<;AO DE COMBUSTfVEIS NO ESPACO IB£RICO; DESENVOLVER 

0 NEGOCIOS DE COGERA<;Ao NAS REFINARIAS; INTERNACIONALIZAR SELECTIVAMENTE; 

D DESENVOLVER 0 NEGOCIO DOS QUfMICOS (AROMATICOS). 

n 
n 
n 



u 
a MARCAMOS 
0 A NOSSA ACTIVIDADE PELA RECUPERACAO DE 

u 
RESULTADOS CONSEGUIDA E PELA REMUNERACAO 

n DOS CAPITAlS QUE NOS FORAM CONFIADOS. 

0 
n MARCAMOS 
0 A DIFERENCA NA RELACAO DE CONFIANCA COM 

0 
OS NOSSOS ACCIONISTAS E COLABORADORES 

n 
0 PELA NOSSA VISAO EMPRESARIAL DE CONJUNTO. 

n 
n MARCAREMOS 
0 0 NOSSO LUGAR DE FORMA CONTINUA, 

0 
O SABENDO EVOLUIR SEGUNDO AS REGRAS DE 

0 UM MERCADO CADA VEZ MAIS GLOBAL. 

n 
n 
n 



u 
n 
a ~ 
a CRIAMOS 
a OS .INCENTIVOS ADEQUADOS PARA UMA EFECTIVA 

a RACIONALIZACAO DOS NOSSOS RECURSOS. · 

0 

~ CRIAMOS 
0 AS CONDICOES NECESSARIAS PARA GARANTIR A 

Q PERMANENTE SEGURANCA DAS NOSSAS OPERACOES. 

a 

° CRIAREMOS 
n 
O FORMAS DE ACTUACAO INOVADORAS VISANDO 

0 A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. 

n 
n 
D 

n 
n 



u 
a POTENCIAMOS 
Q AS NOSSAS INFRAESTRUTURAS E TECNOLOGIAS 

u 
COM VISTA A ASSEGURAR 0 CUMPRIMENTO DOS 

0 
O NOSSOS OBJECTIVOS. 

0 
o POTENCIAMOS 
Q A APRENDIZAGEM E A ESPECIALIZA<;AO DOS 

0 
fl NOSSOS COLABORADORES PARA QUE CONTRIBUAM 

0 PARA 0 SUCESSO DA NOSSA MISSAO. 

0 
o POTENCIAREMOS 
U 0 NOSSO CONHECIMENTO DOS MERCADO$ 

D 
U PARA OPTIMIZARMOS A NOSSA JA ELEVADA 

0 CAPACIDADE CONCORRENCIAL. 

n 
D 
n 
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• Realizac;:ao dos estudos preliminares 

visando a definic;:ao da configurac;:ao da 

Central de Cogerac;:ao de Sines. 

• Entrada nas energias renovaveis, 

atraves duma parceria estrategica com a 

empresa Ao Sol - Energias Renovaveis. 

Lda. propondo-nos apoiar projectos 

desenvolvidos por esta empresa, na 

esfera da energia solar. abrangendo 

o mercado do solar/termico. 

No sentido de consolidar e reforc;:ar as 

nossas vantagens logrsticas e comerciais 

constitufmos as sociedades que em 

seguida se descrevem. 

TLG- Transportes Uquidos e Gasosos. Lda, 

que se destina ao servic;:o de transporte 

rodoviario nacional e internacional de 

combustrveis lfquidos. gasosos. produtos 

qufmicos. lubrificantes. betumes e afins e 

sua comercializac;:ao. 

Sigas - Armazenagem de Gas, ACE, 

onde a nossa participac;:ao atinge 

os 63% do capital, que vai operar na 

concepc;:ao. construc;:ao. gestae 

e explorac;:ao, em Sines, de uma 

caverna de Gases de Petroleo 

Liquefeitos. em parceria com a 

BP e a Borealis. 

Sempre a Postos - Produtos 

Alimentares e Utilidades, Lda. onde 

participamos em 75% do capital, para 

a gestae e explorac;:ao das lojas de 

conveni~ncia dos postos GALP. em 

parceria com a Modelo-Continente. 

CLCM- Companhia Logfstica de 

Combustfveis da Madeira, SA, cujo 

objecto e a instalac;:ao e explorac;:ao de 

parques de armazenagem de combustfveis 

lfquidos e gasosos, bem como das 

respectivas estruturas de transporte. 

Petrogal Trading. Ltd. sediada na lrlanda 

(Dublin). para se dedicar ao trading de 

petroleo bruto e produtos. Embora 

a constituic;:ao formal tenha ocorrido ja 

no corrente ano, praticamente todo 

o trabalho que conduziu a sua concre

tizac;:ao foi realizado em 1999. 
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• lnaugurac;:ao de 45 Postos de 

Abastecimento: 24 no Continente 

(sendo 2 posic;:oes de mar). 2 na Regiao 

Autonoma dos Ac;:ores. 11 em 

Espanha. 4 em Angola (com a Sonangalp). 

2 em Cabo Verde (com a Enacol) e 

2 em Moc;:ambique. 

• Remodelac;:ao de 53 postos de 

abastecimento. 

• Aumento de 20 para 24 do numero 

de postos de abastecimento com oferta 

de GPL Auto. 

• Consolidac;:ao da actividade de distri

buic;:ao. mantendo a posic;:ao de lideranc;:a 

destacada em todos os produtos: 

Quota Global: 51,1% 

Quota de Produtos Brancos: 46,8% 

Quota de Produtos Pretos: 58.3% 

• Concepc;:ao e lanc;:amento na Rede Galp 

Gas de um programa de Excelencia de 

Servic;:os. tendo em vista a motivac;:ao para 

a melhoria da qualidade e prestac;:ao de um 

servh;:o de nfvel elevado e uniforme no 

atendimento a todos os clientes de garrafas. 

Esta iniciativa apoiou-se na experiencia 

bem sucedida de um programa a decorrer 

na rede de postos de abastecimento. 

• lnaugurac;:ao da estac;:ao de Gas Auto de 

Barajas. em Espanha (Madrid). o que 

constituiu um importante reforc;:o da 

nossa presenc;:a neste segmento do pars 

vizinho. Trata-se do terceiro posto de 

abastecimento GALP em Espanha a 

disponibilizar este produto. 

• Convite a toda populac;:ao do concelho 

de Matosinhos para visitar, durante um 

dia. esta Refinaria. numa acc;:ao sem 

precedentes. denominada Refinaria 

Aberta, sempre com o objective de nos 

darmos a conhecer. um pouco melhor. ao 

publico em geral. Esta iniciativa teve 

grande adesao. tendo-se registado visitas 

na ordem das 1 200 pessoas que 

puderam percorrer as instalac;:oes fabris 

acompanhadas por um guia. 

• lnfcio. em meados de Dezembro. da 

produc;:ao propria de petroleo bruto com a 

entrada em explorac;:ao do Campo Kuito, 

no Bloco 14 do offshore profundo de 

Angola onde temos uma participac;:ao de 9%. 

• Obtenc;:ao de mais duas participac;:oes. 

cada uma de 5%. nos Blocos 32 e 33 do 

offshore ultraprofundo de Angola. 

considerados pela nossa industria de 

elevado potencial. 

• Lanc;:amento do Plano de Desenvolvi

mento Processual e Ambiental para as 

Refinarias de Sines e Matosinhos. 

• Preparac;:ao e apresentac;:ao do dossier

·proposta (Proposta Auto-Oilj de candidatura· 

ao 3° Quadro Comunitario de Apoio. que 

se encontra em fase de avaliac;:ao. 

• Conclusao do processo de 

licenciamento e lanc;:amento do concurso 

para o equipamento da Central de 

Cogerac;:ao de Matosinhos. bem como 

das negociac;:oes para a ligac;:ao a Rede 

Electrica Nacional. 
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envolvente economica 

lnternacional 

A economia mundial registou em 1999 

um crescimento mais positivo do que se 

esperava. Depois de 1998 ter sido 

marcado pelo agravamento da crise 

econ6mica asiatica e pelo seu alastrar a 

outras economias emergentes, no ano de 

1999 deu-se uma recuperac;ao da 

actividade econ6mica internacional. 

A economia mundial registou uma taxa de 

crescimento do Produto lnterno Bruto 

(PIB) de 3%. quase urn ponto percentual 

acima da taxa observada em 1998. 

Tambem o conjunto de parses da OCDE 

viram o seu PIB subir de 2.4% para cerca 

de 2.8% no mesmo periodo. 

Para este bam comportamento da 

economia mundial muito contribuiu o 

desempenhq da economia dos EUA que. 

contra todas as expectativas. manteve 

uma elevada taxa de crescimento (4.1 %). 

atingindo. ja no inrcio de 2000. o recorde 

hist6rico de expansao econ6mica 

ininterrupta de 107 meses. Uma forte 

progressao do consumo privado. 

a manutenc;ao do investimento em nrveis 

bastante elevados e o crescimento das 

exportac;oes no 2° semestre explicam 

o dinamismQ da economia americana. 

A retoma das economias asiaticas. em 

particular da japonesa e da coreana, 

contribuiu, de igual forma. para melhorar 

o clima econ6mico internacional. 0 Japao. 

que em 1998 tinha registado uma taxa 

negativa de crescimento de 2.8%. viu a 

sua economia crescer cerca de 1.4% em 

1999. tendo as despesas publicas 

desempenhado um papel relevante no 

processo de recuperac;ao. No caso da 

Coreia. bem como noutras economias 

asiaticas. depois de uma severa recessao 

no ano transacto. registou-se em 1999 

uma clara recuperac;ao alimentada por um 

forte crescimento da procura interna. 

A actividade econ6mica na Uniao 

Europeia teve uma desacelerac;ao 

significativa no 1 o semestre de 1999, mas 

na segunda metade do ano houve uma 

inversao dessa tendancia, embora esta 

recuperac;ao tenha sido insuficiente para 

compensar a contracc;ao inicial. Assim, na 

media do ano, a taxa de crescimento do 

PIB foi de 2.1% que compara com os 

2.8% observados em 1998. 

A situac;ao nao foi uniforme em toda a 

comunidade, mas e possrvel afirmar que 

nos principais parses de zona euro 

(Aiemanha. Franc;a e ltalia) o crescimento 

da procura interna no 1 o semestre nao foi 

suficiente para anular a quebra nas 

exportac;oes. No segundo semestre. 

a depreciac;ao do euro e a melhoria do 

comercio mundial incentivaram as expor

tac;oes e. consequentemente, o cresci

mento econ6mico. A taxa de desemprego 

diminuiu e as taxas de juro e de inflac;ao 

mantiveram-se em valores historica

mente baixos. embora indiciando uma 

tend~ncia de subida nos ultimos meses. 

Para esta alterac;ao na taxa de inflac;ao 

contribuiu a evoluc;ao do prec;o do 

petr61eo bruto. que em Fevereiro se 

cotava em cerca de 1 0 USD/bbl e em 

Dezembro ja ultrapassava os 25 USD/bbl. 

Desde a Guerra do Golfo que o prec;o do 

crude de refer~ncia do Mar do Norte. 

brent dated. nao sofria variac;oes tao 

significativas. o que fez com que a 

cotac;ao media de 1999 atingisse os 

18 USD/bbl face aos 12,7 USD/bbl 

observados no ano anterior. 

0 prec;o do crude quase triplicou entre o 

inicio eo final do anode 1999 motivado por: 

• Do lado da oferta. na sua reuniao de 

Marc;o a Organizac;ao do Paises 

Exportadores de Petr61eo (OPEP) decidiu 

aumentar o corte na produc;ao de 

2.6 milhoes de barris por dia para 

4.32 milhoes de barris e criou uma maior 

sintonia entre todos os parses da 

Organizac;ao no cumprimento das quotas 

acordadas. Enquanto nos seis meses 

anteriores a esta revisao o grau de cumpri

mento das quotas estabelecidas foi de 

apenas 63%. nos seis meses seguintes 

aquela percentagem subiu para 85%. 
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A mudan<;a polrtica ocorrida na Venezuela 

e o maior envolvimento no acordo de 

produtores nao pertencentes ~ Organiza<;ao. 

como o Mexico, a Noruega e a Russia. 

refor<;aram a discipline dentro da OPEP. 

• Do lado da procura. a melhoria da 

actividade econ6mica mundial e. em 

particular, a recupera<;ao excepcional dos 

parses asi~ticos levou a que a procura 

mundial de petr61eo crescesse 1, 7% 

face aos 0.8% registados em 1998. 

0 acrescimo da procura em 1999 foi de 

1.23 milhOes de barris por dia; deste 

incremento cerca de 90% concentrou-se 

nas economias da Asia/Pacrfico. 

A conjuga<;ao destas duas for<;as fez com 

que ao Iongo de 1999 os elevados stocks 

de petr61eo bruto e produtos refinados 

dos parses da OCDE, criados durante 

1998. se tivessem reduzido para os valores 

mais baixos dos ultimos quatro anos. 

Pre<;os altos em rela<;ao a pre<;os esperados 

no futuro levaram ~ redu<;ao de stocks e. 

em consequencia. stocks baixos contri

burram para o acrescimo dos pre<;os. 

A subida do pre<;o do petr61eo bruto nao 

foi acompanhada de igual forma pelas 

cota<;oes dos produtos refinados, fazendo 

com que o diferencial destes para o brent 

dated se tivesse deteriorado, em 

compara<;ao com 1998. em quase todos 

os produtos. mas com maior impacto no 

fuel61eo e no gas61eo. !: mesmo necess~rio 

recuar ~ decada de 80 para encontrar 

registos de margens de refina<;ao tao 

baixas como as observadas em 1999. 

Com o crude fortemente valorizado. as 

industries com tecnologias que permitem 

a utiliza<;ao de mais do que um 

combustrvel (bi-fuel) optaram par 

consumir menos fuel61eo e. par via disso. 

o seu diferencial para o brent foi 

penalizado. J~ no caso do gas61eo, o nrvel 

de stocks muito elevado gerou uma 

grande pressao para a baixa de pre<;o 

deste produto. S6 no ultimo trimestre do 

ano, devido ~s novas especifica<;oes 

aprovadas para 2000. a cota<;ao do 

gas61eo beneficiou de uma pequena 

melhoria face ao crude. 

Quanto ~s margens comerciais dos 

combustrveis, embora nao tenham sido 

homogeneas em todos os parses 

europeus. e possrvel concluir que. de uma 

mane ira geral. as. margens medias 

unit~rias em 1999 foram ligeiramente 

inferiores ~s registadas no ana transacto. 

Por diferentes razoes. os distribuidores 

nao passaram para o consumidor final a 

totalidade do acrescimo dos pre<;os dos 

produtos refinados. agravando-se. par 

isso, as margens de distribui<;ao. 

Apesar das margens de refina<;ao em 

d61ares terem sido muito fracas. a 

valoriza<;ao do pre<;o do crude, relevante 

para as empresas produtoras de crude, a 

polftica de redu<;ao de custos, a maior 

eficiencia nos dispendios de capital e a 

valoriza<;ao do d61ar face ao euro 

permitiram ~s empresas petrolrferas 

europeias melhorar. de forma significative, 

os seus resultados lrquidos em 1999 

comparativamente com os observados 

em periodo hom61ogo. 

Nacional 

Em 1999 a actividade econ6mica em 

Portugal registou uma desacelera<;ao. 

como PIB a apresentar uma taxa de cresci

mento 2.9%, ficando cerca de um ponto 

percentual abaixo da observada no ano 

anterior. A convergencia real com a Uniao 

Europeia manteve-se, mas a um ritmo mais 

Iento do que nos tres anos transactos. 

0 abrandamento da actividade resultou 

duma quebra significative do investimento 

e das exporta<;oes de bens e servi<;os. 

Estas duas componentes da procura 

tinham beneficiado em 1998 de uma 

conjuntura excepcional, devido ~ 

realiza<;ao da Expo-98 e ao finalizar de 

alguns grandes prqjectos de infraestruturas. 

0 termino do segundo Quadro Comunit~rio 

de Apoio e a fase de transi<;ao para o 

terceiro devem ter afectado o nrvel de 

investimento durante o ano de 1999. 
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0 ambiente externo desfavoravel 

condicionou o desempenho das expor

tac;oes portuguesas. embora haja sinais de 

recuperac;ao na segunda metade do ano. 

0 aumento do rendimento disponrvel das 

famflias e a forte expansiio do credito ao 

consumo alimentaram o dinamismo do 

consumo privado. que foi o principal 

factor de crescimento da economia. em 

especial no 1° semestre. As condic;oes 

monetarias potenciaram este perfil da 

procura, pois as taxas dejuro reais 

aproximaram-se de zero. Tambem as 

expectativas no mercado de trabalho 

foram favoraveis. uma vez que a taxa de 

desemprego passou de 4.7% no 

1° trimestre de 1999 para 4.1% no ultimo. 

A desacelerac;iio da actividade econ6mica 

e o processo de substituic;iio de alguns 

produtos petrolrferos pelo gas natural 

contriburram para que. em Portugal. a 

taxa de crescimento da procura dos 

produtos originarios do petr61eo tivesse 

baixado de aproximadamente 10% em 

1998 para cerca de 1,5% em 1999. 

0 andamento niio foi. naturalmente. 

semelhante para todos os produtos. com 

os combustrveis consumidos no sector de 

transportes a revelarem maior dinamismo. 

0 mercado dos combustrveis auto voltou 

a progredir a um bom ritmo. tendo as 

vendas conjuntas de gasolinas e gasoleo 

crescido a taxa media anual de 5, 7%. 

Esta dinamica. acima da media europeia. 

teve suporte nas vendas de verculos 

automoveis. que registaram uma taxa de 

crescimento proxima de 9% e. pelo 

segundo ano consecutive. atingiram um 

novo recorde de vendas com cerca de 

407 mil viaturas. 

Em termos individuais. a procura de 

gasoleo. com um crescimento de 7,3%. 

continuou a superar o consumo de 

gasolina. que cresceu 2.6%. em resultado 

da alterac;iio que se tem vindo a dar no 

parque autom6vel a favor dos verculos a 

diesel. estimulada por uma fiscalidade 

extremamente favoravel ao gasoleo. 

Assinale-se que a partir do segundo 

semestre deixou de se comercializar 

gasolina com chumbo em.Portugal. o que 

constituiu uma antecipac;ao face a 
Oirectiva Comunitaria e. em particular. a 

outros parses do Sui da Europa. 

No caso dos gases de petroleo liquefeitos 

(GPL). a sua substituic;ao pelo gas natural 

gerou uma quebra na procura de 2.5%. 

Esta substituic;ao deu-se fundamental

mente no segmento industrial. cujo 

mercado e constitufdo na pratica pelo 

propano. ja que no segmento domestico. 

onde prevalece o butano. o consumo se 

manteve relativamente estavel face ao 

ano anterior. Por sua vez, a procura de 

GPL auto cresceu muito em relac;iio ao 

perfodo homologo. mas este mercado e 

ainda bastante pequeno. 

0 consumo de fueloleo registou uma 

descida de 2,6%, em resultado da 

reduc;iio da actividade industrial, cujo 

fndice de Produc;ao Industrial (IPI) da 

industria transformadora baixou de 3,1% 

em 1998 para 0.9% em 1999. e da sua 

substituic;ao pelo gas natural tanto na 

produc;iio de electricidade - a Central da 

Tapada do Outeiro entrou em pleno 

funcionamento - como noutros segmentos 

industriais. 0 peso do fueloleo com baixo 

teor de enxofre. no total de fuel 

consumido na industria, atingiu em 1999 

cerca de 30%. o que representa um 

crescimento de aproximadamente 5 pontos 

percentuais face ao ano anterior. 

Em 1999 o mercado das bancas aereas 

e marftimas cresceu 7.5%. valor idemtico 

ao do ano anterior. e uma das taxas mais 

altas da decada. Para este dinamismo 

contribufram a procura de jets e de 

fueloleo. A taxa de crescimento dos 

primeiros atingiu 5.6% e foi sustentada 

pelo elevado movimento de avioes nos 

aeroportos nacionais (+10.4%). Ja o forte 

crescimento na procura de fueloleo 

bancas. com 26.8%, resultou do 

aproveitamento casurstico de algumas 

oportunidades de abastecimento. 

PETROGAL 
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Explora\'ao no Bloco 14 
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Em meados de Dezembro de 1999 entrou 

em produc;ao o Campo Kuito, no Bloco 14 

do offshore profunda de Angola. onde 

temos uma participac;ao de 9% e reservas 

proprias da ordem dos 30 milhOes de barris. 

Os campos Belize e Benguela devem entrar 

em produc;ao dentro de dois a tr(!)s anos. 

Com a entrada em produc;ao do Campo 

Kuito inici~mos um novo ciclo na nossa 

histdria, passando a ser uma empresa com 

produc;ao propria de petrdleo, o que nos 

permite um posicionamento mais equilibrado 

na cadeia de valor do negdcio. 

Na sequencia do esforc;o que vem sendo 

desenvolvido, obtivemos, tambem, duas 

participac;oes de 5% nos Blocos 32 e 33 

do offshore ultraprofundo de Angola. 

apds concurso internacional que contou 

Participa\'Oes da Petrogal Explora~ao em Angola 

r:~ Bloco 14 
Cabgoc (Op) 31% 
Sonangol 20% 
Agip 20% 
Total 20% 
Petrogal Explorap'Jo 9% 

Cabinda Centro 
UMC A. C. (Op) 30% 
Rep sol 25% 
Sonangol 20% 
Petrogal Explorar;ao 20% 
Gulf Energy R. 5% 

Bloco 1/82- Safueiro 
Agip (Op) 50% 
Elf 25% 
Petrogal Explorar;tJo 9% 
Ina Naftaplin 7.5% 
Naftagas 7.5% 

Bloco 32• 
Elf(Op) 30% 
Sonangol 20% 
Prodev 20% 
Esse 15% 
Marathon Oil 10% 
Petrogal Explorar;tJo 5% 

Bloco 33• 
Esse (Op) 45% 
Son angel 20% 
Elf 15% 
Falcon Oil 10% 
NIR 5% 
Petrogal Explorar;t!o 5% 

*Actual mente detidos pcla Pctrogal 

com a participac;ao de grandes operadores 

mundiais do sector. 

Atraves da nossa afiliada Petrogal 

Explorac;ao - onde se concentram todas 

as func;oes do Grupo relativas a Pesquisa 

e Produc;ao - mantemos grandes 

expectativas em relac;ao quer ao Bloco 14 

quer aos Blocos 32 e 33, pelo que 

esperamos vir a aumentar a nossa 

produc;ao propria nos proximos anos. 

Face as perspectivas que se nos deparam, 

acreditamos estarem criadas as condic;oes 

para alcanc;armos. a medio prazo. uma 

das metas a que nos propusemos e que 

constitui um dos eixos centrais da nossa 

estrategia desde 1996 - uma produc;ao 

propria da ordem de 20% das nossas 

necessidades de refinac;ao. 
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Aprovisionamento 

A actividade de aprovisionamento foi 

desenvolvida num contexto de subida 

acentuada do pre<;o das ramas. nao 

acompanhada pela subida do pre<;o dos 

refinados. nomeadamente do gasoleo e 

do fueloleo. o que implicou cuidados 

especiais para fazer face a "onda 

especulativa" e de maior incerteza que se 

gera nestas circunstancias. 

No que se refere a Petrogal. mantivemos 

uma polltica de diversifica<;ao da nossa 

carteira de fornecedores. como forma de 

garantir. nao so. a seguran<;a e flexibili· 

dade do aprovisionamento. mas tambem 

de conseguir a optimiza<;ao do nosso 

sistema refinador. 

Na medida em que os cortes aos 

levantamentos impastos pela OPEP. que 

em determinados momentos foram 

superiores a 30%. incidiram mais sobre 

as ramas sour (maior teor em enxofre), 

houve que recorrer significativamente a 

petroleos brutos mais sweet (baixo teor 

em enxofre), nao so porque foram mais 

acessrveis no mercado mas ainda porque, 

durante alguns periodos. permitiram 

margens de refina<;ao razoc1veis. 

Dar que. em 1999. as principais origens 

das ramas adquiridas pelo Grupo Petrogal 

tenham sido o Mar do Norte e a Nigeria. 

seguidas pela Arc1bia Saudita. lrao. lraque 

e Mexico. 

Consolidando urn processo iniciado nos 

fins de 1998. e por forma a minimizar os 

riscos inerentes a volatilidade dos pre<;os 

das ramas. e a permitir uma melhor 

avalia<;ao do nrvel das margens de refina~;ao. 

passamos a comprar o petroleo bruto 

'just in time". ao ritmo das necessidades 

de processamento no sistema refinador. 

e na base das cota<;oes medias mensais. 

Esta forma de aquisi<;ao desenvolveu-se 

no ambito de contratos estabelecidos 

com dois operadores internacionais de 

1 • linha e com a GITE- Galp International 

Trading Establishment. empresa do Grupo 

Petrogal vocacionada para a actividade de 

trading. Segundo os mesmos, os 

fornecedores garantem volumes mrnimos 

armazenados nas nossas instala<;Oes, 

disponrveis para utiliza<;ao imediata por 

parte da Petrogal. em caso de necessidade. 

Em simultaneo viabilizam a referida 

aquisi<;ao a medida do tratamento. 

No contexto acima referido, em 1999. 

o Grupo Petrogal adquiriu. para stocks 

e tratamento, cerca de 14 milhOes de 

toneladas, correspondendo a urn valor 

aproximado de 350 milhoes de contos 

(a pre<;:os CIF). Destas aquisi<;oes. 47% 

foram realizadas ao abrigo de contratos e os 

restantes 53% atraves de 69 cargas spot. 

Estes montantes. que constituem novo 

recorde de volume de compras. corres

pondem a um aumento. face ao ano 

anterior. de cerca de 6,5% em quantidade. 

e a cerca de 57% em valor (custo CIF). 

Mantendo o controle da actividade de 

shipping das ramas adquiridas. afretc1mos 

104 navios para o aprovisionamento do 

nosso sistema refinador. 

Como materia prima complementar para a 

Refinaria de Matosinhos. importamos ainda 

502 mil toneladas de Nafta Straight Run. 

Por efeito do regime de funcionamento 

da Refinaria. nomeadamente devido a sua 

paragem programada para manuten<;ao. a 

quantidade de nafta adquirida, maioritaria

mente a produtores mediterranicos, foi 

inferior a de 1998 em cerca de 20%. No 

entanto. e porque o seu pre<;o subiu 

fortemente, em consequencia do aumento 

dos pre~;os do petroleo bruto e por retoma 

da actividade petroqurmica mundial. a 

factura de compra foi superior a de 1998 

em cerca de 7%, atingindo urn montante 

proximo dos 16,5 milhoes de cantos. 

Mercado Externo 

A estrategia de actua<;ao no mercado 

externo continuou a orientar-se por 

criterios de optimiza<;ao do nosso sistema 

refinador. assegurando a importa<;ao e/ou 

exporta<;ao dos produtos que em cada 

momento surgiram como necessaries. 

Origem do Crude lmportado 1999 
Total: 13 989 ton 

M6dio Oriente 

· ., Africa 

America Latina 

Mar do Norte 

Outros 

PETROGAL 
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ou de interessante coloca~;ao. e resultantes 

do balan~;o entre os pianos de fabrico 

optimizados e os compromissos comerciais 

da Empresa. 

Quanto a importa~;ao de produtos acabados 

e componentes. adquirimos 1 071 mil 

toneladas. isto e. mais 7,9% que em 

1998. Devido ao aumento dos pre~;os. o 

valor de aquisi~;ao rondou os 38 milhoes 

de contos, o que representa um aumento 

de 50% em rela~;ao ao ano anterior. 

Por efeito do crescimento do mercado 

interno e de algumas flutua~;oes 

da produ~;ao. nomeadamente devido a 

paragem programada na Refinaria de 

Matosinhos. ha a destacar o forte incre

mento das importa~;oes de gasoleo. cuja 

aquisi~;ao foi de 274 mil toneladas. o que 

representa um acrescimo de 102% em 

rela~;ao a 1998, e de GPL (butano e propanol. 

cujo montante foi 343 mil toneladas e. 

portanto. mais 29% do que no ano anterior. 

Em contrapartida, e essencialmente por se 

tratar de um produto cujo mercado esta em 

redu~;ao. a necessidade de importa~;ao de 

17 4 mil tone Iadas de fueloleo corresponde 

a cerca de 55% do adquirido no a no anterior. 

No que respeita a exporta~;oes. a ja referida 

paragem da Refinaria de Matosinhos e a 

debilidade registada nas margens de 

refina~;ao. bern como o crescimento do 

mercado interno, justificam que so se 

tivessem colocado no mercado interna

cional 1 059 mil toneladas. excluindo os 

fornecimentos a Petrogal Espanola. ou 

seja. menos 29% do que em 1998. 

Todavia. porque os pre~;os absolutes conse

guidos foram superiores. o valor de venda 

destas quantidades foi de cerca de 

35 milhOes de contos. valor este apenas 

inferior em 10% ao contabilizado no 

ano anterior. 

Continua a merecer destaque a nossaja 

consolidada presen~;a no mercado 

americana das gasolinas de melhor 

qualidade. cujas exporta~;oes atingiram as 

580 mil tone Iadas. menos 21% que em 

1998, e renderam cerca de 22 milhOes de 

contos. ou seja. cerca de 5% acima do 

valor do ano anterior. 

Da nossa actividade exportadora. 

merecem ainda destaque o facto de 

continuarmos a ser o principal fornecedor 

de gasoleo para a Guine Bissau, atraves 

da nossa afiliada Petromar. e a renova~;ao 

dos contratos com os operadores no 

mercado de Cabo Verde. atraves dos 

quais asseguramos as necessidades 

deste pars em combustrveis lfquidos. 

Refira-se tambem que demos inlcio a 

comercializa~;ao de oleos base por carro

·tanque. a partir de armazenagem alugada 

em Antuerpia. Embora ainda incipiente. 

cerca de 4 300 toneladas. este canal de 

negocio apresenta boas perspectivas 

como complemento alternative para 

escoamento dos nossos excedentes de 

produ~;ao. porque esta localizado num 

mercado com um vasto leque de produ

tores de lubrificantes. apetentes para 

oleos base de boa qualidade. como sao 

reconhecidamente os da Petrogal. 

Ainda uma nota sobre a actividade de 

trading de petrol eo bruto e produtos. que 

a Petrogal manteve em 1999. embora em 

menor volume do que no ano anterior. 

devido essencialmente as piores 

condi~;oes oferecidas pelo mercado. 

Assim. e seguindo uma polftica 

oportunlstica de revender cargas de 

petroleo bruto e de nafta. sempre que 

o negocio se revelou atractivo e as 

disponibilidades do nosso sistema refinador 

o permitiram. revendemos no mercado 

internacional 5 carregamentos de petroleo 

bruto. correspondentes a cerca de 500 

mil toneladas. e 4 cargas de nafta, que 

envolveram cerca de 100 mil toneladas. 

0 lucro Hquido gerado por esta actividade 

de trading atingiu os 110 mil contos. 

Mercado Interne 

Atraves dos contratos de fornecimento de 

produtos mantidos com as companhias 

concorrentes. asseguramos a cobertura 

das necessidades destes operadores no 
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mercado nacional. praticamente na sua 

totalidade quanta a gasolinas. gas61eos e 

jets. e em elevada percentagem nos 

casas do fuel61eo e do GPL. 

Oeste modo, em 1999. as vendas as 

concorrentes rondaram as 4.8 milhOes de 

toneladas. representando um crescimento 

superior a 4% relativamente a 1998. 

Oevido ao aumento das cotac;Oes 

internacionais de refer~ncia. a esta 

quantidade correspondeu um valor de 

cerca de 144 milhOes de cantos, 

reflectindo um crescimento em cerca de 

2i% face ao ana anterior. 

As vendas a clientes especiais. para 

produc;ao de energia electrica e petro

qufmica. mantiveram-se estaveis em 

quantidade. em cerca de 1.4 milh6es de 

toneladas. mas traduziram-se num 

aumento do valor de venda para cerca de 

32.4 milhOes de cantos. Para este 

significative aumento. de cerca de 43% 

em relac;ao a 1998. destaca-se o efeito da 

forte valorizac;ao da nafta para petroqufmica. 

Futuros e Derivados 

0 ana de 1999 fica marcado pela 

implementac;ao e entrada em produc;ao 

do Modelo lntegrado de Gestao do Risco. 

Adquirido e desenvolvido com o apoio 

especializado de uma importante 

instituic;ao financeira internacional, este 

potente modelo matematico envolve uma 

complexa estrutura de correlac;Oes entre 

. as principais variaveis ex6genas·suscep

trveis de influenciarem os resultados da 

Empresa. quer sejam ffsicas. econ6micas 

ou financeiras. 0 seu funcionamento e 

suportado por uma base de dados 

permanentemente actualizada. com series 

hist6ricas dos ultimos dez anos para cada 

variavel. e na "visao" que, num dado 

momenta. o mercado futuro apresenta 

para cada uma delas. 

Perante um determinado cenario de 

objectives. o modelo permite. nao s6 

dimensionar os riscos que possam afectar 

os resultados desejados. como propOr 

actuac;Oes de protecc;ao e optimizac;ao da 

relac;ao resultados versus risco. 

Dada a sua concepc;ao modular. o modelo 

permite uma analise e apoio as decisOes 

que se desejem tamar. nao s6 ao nrvel da 

actividade da Empresa. como um todo 

integrado. mas tambem ao nrvel de cada 

uma das suas unidades de gestao. 

Quanta a actuac;ao concreta. prosseguimos 

em 1999 a polftica de cobertura do risco 

inerente a actividade de aquisic;ao. produc;ao 

e venda de petr61eo bruto e produtos. 

No que respeita ao petr61eo bruto. 

actuamos no mercado de futuros. par 

forma a que o seu prec;o de aquisic;ao 

correspondesse a media das cotac;Oes de 

cada m~s. e para "protecc;ao" dos stocks 

quando a sua desvalorizac;ao Fosse expec

tavel e a estrutura do mercado o permitisse. 

Protegendo a actividade de exportac;ao. 

actuamos no mercado sempre que os 

diferenciais entre as cotac;Oes dos 

produtos comprometidos para exportar 

e as do petr61eo bruto se apresentaram 

significativamente superiores aos 

objectivos orc;amentais. 

Preocupac;ao fundamental continuou a ser 

protecc;ao da margem de produc;ao para 

o mercado interno, em niveis iguais ou 

superiores aos orc;amentados. Este 

desiderata foi prejudicado pela continuada 

subida do prec;o do petr61eo bruto que. 

nao acompanhada da correspondente 

subida das cotac;Oes dos produtos. 

poucas vezes permitiu que o mercado de 

papel oferecesse margens interessantes. 

De qualquer modo. conseguimos um grau 

de cobertura superior a 42% das nossas 

vendas no mercado interno. 

Em termos globais. e tendo em contas os 

custos de "alisamento" do prec;o do petr61eo 

bruto e de "protecc;ao" dos stocks, e os 

proveitos associados a. cobertura das 

margens nos mercados interno e externo. 

a actividade de futuros e derivados resultou 

numa contribuic;ao para os resultados do 

Grupo na ordem dos 10.6 milhOes de d61ares, 

isto e. cerca de 1.8 milhOes de cantos. 

PETROGAL 
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Com uma capacidade global de destilac;ao 

de petr61eo bruto de 15,2 milhoes de 

toneladas/ano, em Sines e Matosinhos. 

garantimos o abastecimento de 85% 

de todos os produtos petrolfferos 

consumidos no pars. 

Em 1999, as duas refinarias trataram 

13,6 milhoes de toneladas de petr61eo 

bruto e outras materias primas. o que 

representa uma taxa de utilizac;ao de 

89.4%, valor muito pr6ximo da media 

europeia e equivalente a do ano anterior. 

Durante o ano findo fizemos, tambem, 

um enorme esforc;o humano e financeiro 

para garantir a compatibilidade tecnol6gica 

de todos os processos de neg6cio com 

o Ano 2000: ambas as refinarias foram 

objecto de um rigoroso e pormenarizado 

plano de compatibilizac;ao. 

A passagem para o ano 2000 decorreu 

com um grau de eficacia de 1 00% de 

todos os sistemas envolvidos. 

Se exceptuarmos o perrodo em que 

decorreu a guerra do Golfo, a industria de 

refinac;ao esteve sujeita. durante a ultima 

decada. a uma situac;ao de margens muito 

reduzidas. Para fazer face a esta situac;ao 

e perante a necessida.de imperiosa de 

recuperar econ6mica e financeiramente a 

Empresa, desenvolvemos grandes 

esforc;os no ambito da reduc;ao de custos 

e da optimizac;ao operacional: 

a) Em relac;ao ao primeiro objectivo, refira

·Se que o esforc;o de reduc;ao de custos. 

encetado em 1995, colocou ambas as 

refinarias numa posic;ao estruturalmente 

competitiva no enquadramento europeu. 

b) Quanto ao segundo, iniciamos a 

concretizac;ao da Reconfigurac;ao 

lntegrada do aparelho refinador (Master 

Plan da Refinac;ao), para responder as 

novas especifica<;Oes europeias de alguns 

produtos petrolrferos, definidas ao abrigo 

do programa Auto-Oil 200012005 e, as 

alterac;oes na estrutura da procura de 

produtos e na composic;ao da oferta 

internacional de petr61eo bruto. 0 esforc;o 

de investimento nos pr6ximos anos devera 

ultrapassar os 120 milhoes de contos. 

Na Refinaria de_ Matosinhos conclurmos a 

construc;ao de um Splitter de Reformado, 

que permitiu a reduc;ao do teor de 

benzeno nas gasolinas para um valor 

inferior ou igual a 1 %, em cumprimento 

da directiva 70/98. A execuc;ao deste 

investimento corresponde ao primeiro, de 

um conjunto mais alargado, inserido no 

ambito do Programa Auto-Oil 2000/2005. 

Entretanto, relativamente aos restantes 

investimentos, concretizamos ja a aqui

sic;ao das licenc;as e temos em curso a 

engenharia basica das respectivas unidades. 

Os esforc;os de melhoria das Refinarias da 

Petrogal vao prosseguir, pois estamos 

convictos que a exist~ncia de um sector 

de refinac;ao forte e competitive em 

Portugal se reveste de importancia 

estrategica. Uma vez concretizados os 

projectos delineados, a Refinaria de Sines 

assumir-se-a como uma das melhores 

refinarias de conversao da Europa e 

ainda a Refinaria de Matosinhos sera 

considerada como uma das melhores 

refinarias europeias de especialidades. 
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Para alem da capacidade de armazenagem 

instalada nas refinarias de Sines e 

Matosinhos. a Petrogal dispoe ainda de 

diversos parques comerciais espalhados 

pelo territ6rio nacional que dao apoio 

Jogrstico para a colocac;ao de produtos. 

Sao eles: 

• Perafita e Rosairinho (destinados a 

armazenagem de GPL). 

• Aveiro {produtos qufmicos e gas6leo 

para bancas). 

• Porto Brandao (utifizado como parque 

de fuel61eo para a cogerac;ao e de gas6leo 

e fueldleo para bancas). 

• Faro (vocacionado para armazenagem 

de produtos brancos, principal mente jets 

para o aeroporto). 

• Parques das Regioes Aut6nomas da 

Madeira e dos Ac;ores. 

Para reforc;o da armazenagem estrategica 

de gasdleo e fuel6leo estamos tambem a 

proceder a reactivac;ao dos Parques de 

Sacavem e do Real e iniciamos ja os 

trabalhos de adaptac;ao do Parque de 

Porto Brandao e de aumento de capaci

dade para produtos qufmicos em Aveiro. 

Concretizamos o contrato de aluguer do 

pipeline Boa Nova-Ovar, pertencente a 

Nato, bem como o seu licenciamento para 

uso comercial e construc;ao de um novo 

oleoduto entre Ovar e o Parque de Aveiro. 

Prosseguimos tambem com a implemen

tac;ao do sistema de turnos. na 

distribuic;ao de combustrveis brancos. 

sistema que tinha sido iniciado em 1998, 

e que permite obter uma melhor explo

rac;ao das viaturas ao servic;o. bem como 

reduzir custos com a entrega de produtos. 

Para o exercfcio das nossas actividades de 

transporte e logfstica participamos 

activamente em algumas empresas 

instrumentais como a CLC - Companhia 

Logfstica de Combustfveis. SA. a CLCM -

- Companhia Logfstica de Combustrveis 

da Madeira, SA. a Sacor Maritima, SA. a 

Tanquisado- Terminais Marftimos, SA 

e a TLG - Transportes Uquidos e 

Gasosos. Lda, o que nos permite dispor 

dos principais meios logfsticos nacionais 

e de mais de 90% da capacidade de 

armazenagem instalada no pars. 

Entretanto, atraves da Portaria 53/2000, 

de 21 de Janeiro de 2000, dos Ministerios 

do Equipamento Social, da Defesa 

Nacional. da Agricultura, do Desenvolvi

mento Rural e das Pescas. e do Ambiente 

e Ordenamento do Territ6rio, fomos 

autorizados a utilizar a monoboia oce~nica, 

ao largo do Porto de Leixoes. 

A sua entrada em funcionamento esta 

apenas condicionada a conclusao da 

auditoria tecnica e de seguranc;a. que esta 

neste momenta em curso. Esta infra

estrutura portuaria e operada pela 

CL T- Companhia Logfstica de Terminais 

Marftimos, Lda, empresa do Grupo na 

esfera da Sacor Maritima. 

Constiturmos, ainda, a Sigas, ACE, 

estabelecida para a construc;ao, gestao e 

explorac;ao de armazenagem de GPL em 

Sines, e cuja adjudicac;ao da obra foi 

concretizada em 1999. 

No ambito da actividade com as empresas 

associadas, colaboramos com a Sacor 

Maritima no estudo para a implantac;ao de 

uma monob6ia de abastecimento ao Parque 

de Faro com navios de 18 mil toneladas. 

Em resposta as nossas exigencias, cada 

vez mais rigorosas, em materia de 

seguranc;a, ministramos cursos de 

formac;ao para motoristas; participamos 

activamente na elaborac;ao do acordo 

sobre seguranc;a no transporte de 

mercadorias perigosas e implementamos 

o Plano Estrategico de Seguranc;a em 

todas as nossas instalac;oes. Demos 

tambem infcio ao cumprimento de todas 

as acc;oes ambientais, aplicaveis aos 

Parques de Combustfveis. que integram 

o Plano de Acc;ao Ambiental da Petrogal. 

Volume da Produ~ao 
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0 mercado de combustrveis sofreu. em Paralelamente prosseguimos com 

1999. uma desacelera!;ao, face a 1998, algumas ac!;Oes tendentes a fidelizar 

encerrando-se o exerclcio com uma taxa clientes. nomeadamente: 

global de crescimento da ordem de 5, 7%. • Melhorias no cartao Fast Galp (que 

A procura de gasoleo cresceu 7,3% e a permite ao cliente acumular pontos 

gasolina quedou-se em 2.6%, reflectindo e troca-los por varios objectos a sua 

assim as altera!;Oes que se t~m vindo a escolha), negociando com novos parceiros 

verificar no parque autom6vel a favor das de modo a renovar a oferta de artigos. 

a viaturas diesel, estimuladas por uma o que permitiu a capta!;ao de 140 000 

fiscalidade relativamente mais favoravel a novas aderentes. perfazendo actualmente 

utiliza!;ao deste combustrvel auto. cerca de 800 000 cartoes emitidos. 

a As praticas comerciais t~m-se tornado • Aperfei!;oamento das grelhas de 

cada vez mais agressivas tendentes a avaliacao do Programa "Excel~ncia de 
Gasolinas ganhar rapidamente quota de mercado e Servicos", lancado em 1996. No final do 

[1 
(OOO'st) (%) tem-se assistido a constante renova!;ao ano cerca de 90% dos postos de 
1000 55 das redes de distribuicao, quer construindo abastecimento. representando 95% das 

... co 
novos postos quer remodelando os vendas tinham Bandeira Azul. ~ "' N g Cll Cl Ill ... ... ... 

0 
BOO ... so existentes. As estimativas mais recentes • Extensao do cartao Galp Frota as 

apontam para a implantacao, em 1999. de Regioes Aut6nomas da Madeira e dos 
600 45 mais cerca de 100 novas posicoes de Acores e a Espanha. 

0 
venda por parte dos outros operadores. Com o objective de diversificar e melhorar 

400 <D 
40 Na Petrogal, SA. no ambito do projecto de a nossa oferta no retalho, celebramos 

~ 
,_ 
"' 
~ \" 'j reestrutura!;ao da rede de revenda. contratos com a Caixa Geral de DepOsitos 

'001 
~%~ lt,;'i f&BJ 35 construlmos 24 posicoes (incluindo duas e o Banco Esplrito Santo. para a 

0 
·1~ 4~~ 

f~1 ~;'f~ Areas de Servivo em Grandola e dois instalacao de Servivos Financeiros na 
0 ,.,.,!, m·· '· ::: 30 postos de abastecimento na Regiao Rede de Postos e constitulmos, emjoint-

95 96 97 98 99 
Aut6noma dos Avores). procedemos a -venture com a Modelo/Continente, uma n Com Chumbo remodelavao de 53 postos de abasteci- Empresa de Lojas de Conveniencia. 

~ ScmChumbo menta e encerramos 23 por motivos Resultante dos nossos esforvos de 
• Quota legais. ambientais e/ou econ6micos. investimento e do nosso posicionamento n A nossa rede de retalho passou a dispor estrategico conseguimos manter a 

de 1 120 pontos de venda. lideranva e aumentar a nossa participavao 

ll 
Gasoleo No sentido de ampliar progressivamente (das vendas da Rede) no mercado global, 

(OOO'st) (%) a oferta de GPL Auto. adaptamosja tendo atingido 39,1% nas gasolinas e 

1200 
"' 

40 24 postos de abastecimento para este 25.5% no gas61eo. 
co 

efeito. A partir de Julho deixamos de Atraves da nossa associada Galpgeste. 

n ~ 

... produzir e comercializar Gasolina Super exploramos as principais Areas de Servivo 
900 N 30 

~ N com Chumbo. dando assim resposta da rede de revenda do Grupo em Ill 

0 
a mais uma preocupacao ambiental e Portugal. que em finais de 1999 eram 30, 

600 20 cumprindo, antecipadarnente. a disposicao correspondentes a 47 postos de venda, 

comunitaria nesse sentido; em dos quais 10 duplos e um simples se 

compensa!;ao passamos a oferecer localizam em auto-estradas. 

n 300 10 
Gasolina Sem Chumbo Aditivada, por Em Espanha prosseguimos a expansao 

forma a satisfazer as necessidades dos da rede de postos GALP e contamos ja 

0 0 velculos sem catalisador. com 186 posi!;Oes naquele mercado. 

n 95 96 97 98 99 
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area comercial lutwificantns 

lubrificantes 

(OOO'st) (%) 
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...... Lubrificantcs 

• Quota 

PETROGAI.. . 

Em 1999. vendemos 32 mil toneladas 

de lubrificantes acabados e mantivemos· 

a nossa lideranc;a de mercado com uma 

quota de 26%. 

Consolidamos o projecto de iberizac;ao 

deste neg6cio. o que se traduziu na 

conquista de um elevado numero de 

clientes em Espanha e na criac;ao de uma 

joint-venture para comercializac;ao de 

lubrificantes na Galiza e AstUrias (Galpfer). 

Apesar dos valores ainda modestos. 

e que portanto devem ser interpretados 

neste contexte. registe-se apenas o 

facto de termos sido a marca que mais 

cresceu naquele pals. com vendas de 

3.5 mil toneladas. 

Na area industrial a marca GALP distinguiu

·se pela utilizac;ao da sua empresa 

instrumental Galplub que presta servic;os 

de lubrificac;ao tipo "chave na mao". 

Com a conquista de mais duas recomen

dac;oes de marca, consolidamos nao s6 o 

prestfgio e a notoriedade da marca. como 

fizemos aumentar a penetrac;ao no 

segmento de concessionarios. 

A concentrac;ao da actividade do neg6cio 

no seu core business implicou a 

contratac;ao de todo o servic;o de logfstica 

;' L'·· 

em regime de outsourcing e o 

encerramento de um dos Armaz~ns 

(Porto Alto). 

No sentido de corresponder as exigencias 

do mercado e as expectativas dos 

clientes. lanc;amos 30 novos produtos. 

nomeadamente nas gamas de Jubrificantes 

para engrenagens. motos. especificac;oes 

VW. multiusos e travoes. assim como 

novas tipos de embalagem. como. por 

exemplo. os capos de lubrificac;ao. 

Lanc;amos mais um inqu~rito de aferic;ao 

da satisfac;ao do cliente e iniciamos um 

Servir;o de Apoio ao Cliente. no sentido 

da melhoria contrnua da relac;ao com este. 

lguarmente se desenvolveu um programa 

de formac;ao de clientes nas varias ver

tentes referentes a tribologia. aos lubrifi

cantes e suas aplicac;oes a lubrificac;ao. 

Na exportac;ao mantivemos os mercados 

ja existentes e iniciamos actividades em 

mais dais - Congo e Ubano. 

·Para al~m da Qualidade. tambem o 

Ambiente e a Seguranc;a mereceram a 

nossa atenc;ao constante. Fiz~mos um 

estudo sobre o impacto dos 61eos usados 

e implementamos os Sistemas de Gestao 

do Ambiente e da Seguranc;a. 

~) 
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area comercial c::lientes (Jirnctos 

u Esta Area de Negocios e responsavel pela 0 mercado de betumes. apos dois anos 

comercializa<;:ao de um conjunto de de franco crescimento, registou uma 

produtos e servi<;:os para as empresas. quebra substancial. provocada por atrasos 

consumidoras de fueloleo. gasoleo. no lan<;:amento de algumas obras 

gasolinas e betumes. Durante este importantes. Tal facto conduziu a uma 

exerclcio. mantivemos. praticamente sem redu<;:ao de aproximadamente 30% no 

altera<;:6es significativas, a posi<;:ao de mercado, mantendo a Petrogal uma quota 

lideran<;:a destacada em todos os na vizinhan<;:a dos 42%. 

produtos deste segmento de mercado. Prosseguindo uma polltica muito clara de 

Neste ultimo ano continuamos a apostar aposta na qualidade. iniciamos o processo 

numa polltica de qualidade de servi<;:os. de certifica<;:ao do negocio de betumes de 

reconhecida pelo mercado. diferenciando acordo com as normas ISO 9000. 

a venda e criando valor para a Empresa e Foi tambem durante o exerclcio de 1999 

para os clientes. que iniciamos o processo de integra<;:ao 

0 mercado de fueloleo sofreu um deste negocio ao nrvel lberico. com o 

decrescimo em consequancia do objectivo de desenvolvimento da 

aumento da penetra<;:ao do gas natural. actividade no mercado espanhol atraves 

Naturalmente, a estrutura deste mercado da troca de experiancias e praticas 

continua a sofrer altera<;:oes provocadas comerciais. bem como de sinergias aos 

pelo crescimento do mercado de fueloleo mais variados nrveis. 

de baixo teor de enxofre. produto com Estimamos que a quota de mercado do 

caracterlsticas consideradas mais segmento do gasoleo comercializado fora 

favoraveis do ponto de vista ambiental. da rede de retalho seja de 40%. 
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Apesar da forte concorrencia que 

caracteriza o mercado do gas. ja 

completamente liberalizado ha muitos 

anos. e da transferencia de consumes 

para Gas Natural. afectando particular

mente a Petrogal. dada a sua estrutura 

de clientes. conseguimos subir ligeira

mente a nossa quota de mercado. 

atingindo os 44%. quando no ano anterior 

trnhamos registado 43. 7%. 

0 mercado de garrafas foi o que maior 

contribute deu para esta melhoria de 

quota. uma vez que no segmento de 

granel industria se vai tornando cada vez 

mais diflcil angariar clientes. especialmente 

nas zonas de implantac;;ao do Gas Natural. 

0 mercado de gas canalizado esta 

fortemente pressionado pelo crescimento 

da rede de distribui<;ao de Gas Natural 

existindo ainda. no entanto. potencial em 

zonas onde estas infra-estruturas nao 

estao desenvolvidas. 

Na op<;ao Gas Conforto. registamos 

incremento de vendas de 50%. 

Para obtermos estes resultados 

desencadeamos diversas campanhas e 

ac<;oes promocionais, designadamente 

campanhas trimestrais junto da Rede de 

Revenda. Campanha dirigida as Escolas 

e o Programa "Excelencia de Servic;;os". 

Com o Programa "Excelencia de Servic;;os" 

pretendemos motivar os nossos 

revendedores para a melhoria da 

qualidade e presta<;ao de um servi<;o de 

nlvel elevado e uniforme no atendimento 

a todos os clientes de garrafas. 

Continuamos os trabalhos de manuten<;ao 

e moderniza<;ao das instalac;;oes colectivas 

de armazenagem a granel e distribuic;;ao 

de gas canalizado, orientados sempre na 

procura do melhor servic;;o ao cliente. 

0 ano de 1 999 foi tambem aquele em 

que obtivemos a Certificar;ao da 

Qualidade da Galp Gas de acordo com os 

requisites da norma NP EN ISO 9002. 

abrangendo de forma integrada as fases 

de armazenagem, enchimento, 

distribui<;ao. comercializac;;ao e servic;;o 

pos-venda do negocio de GPL. 

No ambito do processo de iberizac;;ao do 

negocio de GPL. inauguramos a estac;;ao 

de Gas Auto de Barajas. Espanha 

{Madrid). o que constitui um importante 

refor<;o da presenc;;a Galp Gas neste 

segmento do pals vizinho. 

0 crescimento das vendas de GPL em 

garrafas no mercado espanhol esta 

condicionado pela incipiente liberalizac;;ao 

dos pre<;os de venda que provoca 

compressao de margens. 0 segmento de 

granel. apesar do crescimento dos 

consumos de Gas Natural. continua com 

potencial dado tratar-se de clientes 

sensrveis ao prec;;o praticado e a 
assistencia pos-venda prestada. 

No entanto. para podermos entrar com 

determina<;ao neste segmento carecemos 

de boas infra-estruturas loglsticas. 

Gases de Petrdleo Liquefeltos 

(OOO'st) (%) 
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area comercial intern;xionnl 

PETilOGAI.. 

Dando cumprimento a um dos vectores 

da nossa estrategia. prosseguimos. em 

1999, o objective de internacionalizac;ao 

selectiva. com especial destaque para 

Espanha e para os palses africanos de 

expressao oficial portuguesa. 

Em Espanha mantivemos o nlvel de 

presenc;a no mercado, atraves da Petrogal 

Espanola. em todas as areas de negocio 

em que estamos presentes: combustlveis. 

betumes. lubrificantes. qulmicos e GPL. 

Em Angola desenvolvemos a nossa 

actividade em duas vertentes: 

• Com a Petrogal Explorac;ao. Lda. na area 

da pesquisa e explorac;ao de petroleo bruto. 

• Com a Petrogal Angola, Lda, nas areas 

de distribuic;ao de combustlveis (atraves 

da Sonangalp). e da produc;ao e distribuic;ao 

de qulmicos para a agricultura. saude 

e usos domesticos (atraves da Agran). 

Tambem em Angola conclulmos. atraves 

da Sonangalp. a construc;:ao de quatro 

novas posic;:oes, todas localizadas em 

Luanda. passando para seis o numero 

total de postos de abastecimento. Dada 

a situac;:ao de conflito que se vive neste 

pals. o ritmo de desenvolvimento dos 

nossos projectos de distribuic;:ao foi 

naturalmente afectado e apresenta-se 

aquem do desejavel. 

Em Cabo Verde. atraves da Enacol (na 

qual detemos 32,5%), conclulmos 

a construc;:ao de mais dois postos de 

abastecimento. passando a rede a dispOr 

de vinte e seis posic;:Oes. Reforc;ando a 

nova imagem da Enacol, iniciou-se a 

comercializac;:ao de gasolina sem chumbo 

o que constituiu uma novidade no 

mercado de combustlveis deste pals. 

Assistimos na Guine-Bissau ao tlmido 

retomar da actividade economica, embora 

ainda com grandes dificuldades. depois 

do conflito registado naquele pals em 1998. 

A Petromar manteve a sua rede de postos 

em funcionamento, a Petrogas -

- Guine-Bissau reiniciou as vendas de 

GPL fora de Bissau e recomec;:ou-se a 

reparac;:ao do Parque de GPL, por forma 

a permitir. em breve, a importac;:ao de 

combustlveis por navio. 

Em Moc;:ambique passaram a ser sete os 

postos de abastecimento da nossa Rede 

neste Pals, com a construc;:ao. em 1999. 

de mais duas novas posic;:Oes. 

Dada a necessidade de modernizar o 

parque de garrafas da Moc;acor iniciou-se 

em Novembro a sua renovac;:ao tendo 

sido colocadas. em Moc;:ambique, 85 000 

novas garrafas G-26. 

Foi dinamizada a polltica comercial. tendo

·Se iniciado a escolha dos revendedores 

para a rede de Gas, e incentivado aquela 

func;:ao na cadeia de vendas. como 

potenciadora da "butanizac;ao" do pals. 

As vendas de GPL (Granel) da Moc;:acor 

foram afectadas pela paralisac;:ao da 

Vidreira de Maputo. havendo negociac;oes 

para o seu rearranque no inlcio de 2000. 

I . 
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area COmerciaf aviac!io e mariniV:l 
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0 lniciamos tambem os fornecimentos por Bancas Ao!reas 

pipeline de Jet A 1 a todas as outras (OOO'st) (%) 

n empresas petroliferas que operam no 450 65 

Aeroporto Sa Carneiro, no Porto. Este 0 .. .... 
tipo de abastecimento permitiu eliminar 375 Ill .. i1i "' 60 

N "' "' "' 

n a circula<;ao de verculos cisterna entre r;'" 55 
a Refinaria e o Aeroporto, aumentando 300 ff·:·;! 

;;::j 
assim a seguran<;a e a protec<;ao 22s Vi: 50 

f"' 0 
Avia.;ao ambiental, e contribuiu para melhorar a rJ·i 
0 ano de 1999 ficou assinalado pela qualidade dos nossos produtos e servi<;os. '~f, 

45 

publica<;ao de varios diplomas legais que Em 1999 garantimos ainda a renova<;ao !'''' 75v.: 40 

~ 
introduziram altera<;oes significativas no da certifica<;ao dos combustlveis de 

acesso a actividade de presta<;ao de servi<;os avia<;ao. nas suas vertente de produ<;ao. 0 :,•,':3 
35 

em aeroportos nacionais. no licenciamento distribui<;ao e comercializa<;ao. segundo 95 96 97 98 99 

n do uso privado dos bens de domrnio a Norma ISO 9002, pela Associa<;ao ...,. Jets 

publico ar existentes e no sistema tarifario. Portuguesa de Certifica<;ao (APCER). • Quota 

Algumas dessas altera<;oes, nomeada-

0 
mente a redu<;ao dos prazos estabelecidos Marinha 

de licenciamento, que podem pOr em causa 0 ano de 1999 ficou assinalado pelo 

investimentos ja efectuados em infra- acordo celebrado entre a Administra<;ao 

0 
-estruturas de armazenagem e distribui<;ao do Porto de Sines e a Autoridade 

de combustrveis nos aeroportos nacionais, Portuaria de Singapura para a cria<;ao do 

levaram a que todos operadores tivessem denominado "Terminal XXI", a funcionar 

n 
contestado oportunamente a polltica da em 2003, e que sera o maior porto de 

ANA neste domrnio. Tambem a altera<;ao transhipment de contentores no Oceano 

do sistema tarifario mereceu o desacordo Atlantica e no Mediterraneo Ocidental. 

n 
geral. quer da industria, quer das Pelas suas consequ~ncias negativas nesta 

companhias aereas. devido ao impacto actividade. o a no findo ficou ainda associado 

negative que tal medida ira provocar na a prolongada greve dos pescadores de 

n 
competitividade dos aeroportos nacionais. arrasto, o que motivou, naturalmente, uma 

A procura de Jets. com um aumento de acentuada queda do consume de gas61eo 

5.6%. voltou a estar bastante animada neste segment a de mercado. Bancas Marltimas 

em 1999, embora aquem do atingido em Paralelamente. o mercado das bancas (OOO's t) (%) 

0 1998 (+11,4%), como reflexo do esteve bastante animado, particularmente 600 82 

abrandamento da taxa de crescimento no fuel61eo e intermediates. em que se Cl) 
Cll 

500 
.. 

do movimento de avioes nos aeroportos estima que o mercado tenha crescido 26.8%. 80 

D portugueses de 16.2% para 1 0.4%. No seu conjunto. as vendas da Petrogal 
400 

0 acrescimo das vendas da Petrogal registaram um crescimento de 10%, o 78 

superou o do mercado em 1,8 pontos que supera o do mercado em 0,7 pontos 300 

0 percentuais, o que nos permitiu melhorar percentuais e eleva a nossa quota para 76 

a nossa participa<;ao e encerrar o perto dos 80%. 200 m 
0 16 10. CD 
CD "' CD N 

exerclcio com uma quota de 51 ,5%. Durante o anode 1999. foram inaugurados 
N 

~ 
N 

I 100~ ~ 
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n Em 1999 iniciamos a nossa actividade no dais novas postos de abastecimento em r~~ \'<~ 
. 

o~' ~~ ~ 
. 

Aeroporto do Funchal no ambito da marinas (Peniche e Portimao). o que eleva !'~-'"" 
72 

licen<;a que nos foi concedida pel a ANAM- para 34 o numero total de posi<;oes GALP 95 96 9i 98 99 

n :- Aeroportos e Navega<;ao Aerea da em funcionamento ao servi<;o da pesca e Fuel61eo 

Madeira. por um perlodo de quinze anos. das actividades nauticas de recreio. .... Gas61co 
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estrutura central 

PErROGAL. 

As diversas direc<;oes da Estrutura Central 

estiveram. durante o exercrcio de 1999. 

envolvidas em muitas fun<;oes, algumas 

das quais decorrentes do importante 

processo de mudan<;a que envolve a 

integra<;ao dos negocios de petroleo e gels. 

De entre elas destacamos as seguintes: 

• Participa<;ao no Projecto de Fun<;oes 

Corporativas, no ambito da Galp, SGPS, 

tendo em vista a consecu<;ao de sinergias 

na gestao conjunta dos dois negocios. 

• Prepara<;ao da informa<;ao respeitante a 
Petrogal constante do "Data Room". bem 

como assegurar o seu funcionamento 

durante o perlodo em que decorreram as 

consultas no ambito do concurso para 

escolha do parceiro estrategico para a 

Galp. Esta actividade contou com a 

colabora<;ao de praticamente todas as 

estruturas da empresa. 

• Apoio na prepara<;ao do "Strategic 

Partnership Agreement" entre o Grupo 

ENI e o Grupo Galp relativamente ao 

negocio do petroleo (Petrogal). 

No ambito das actividades que constituem 

a rotina normal da Estrutura Central 

salientamos. pela sua relevancia directa 

na vida da Empresa. as seguintes: 

• lmplementa<;ao da base de dados, 

Sistema lnfogal. na rede informcltica da 

Petrogal e desenvolvimento da Intranet -

- Petronet. 

• Prepara<;ao e apresenta<;ao do dossier

·proposta (Proposta Auto-Oil) de candida· 

tura ao 3° Quadro Comunitclrio de Apoio. 

• Refor<;o da presen<;a. atraves da 

Auditoria lnterna. em Empresas do 

Grupo Petrogal. bem como acompanha

mento da Fun<;ao Compras. 

• Elabora<;ao e distribui<;ao do 1 o Relatorio 

Ambiental da Petrogal: defini<;ao e 

implementa<;ao do sistema de acompanha· 

mento da execu<;ao do Protocolo de 

Melhoria Continua de Desempenho 

Ambiental: defini<;ao do Plano lntegrado 

de Gestao de Reslduos da Petrogal 

e inlcio da implementa<;ao do Plano 

Estrategico de Seguran<;:a da Empresa. 

• Representa<;ao, pelo Gabinete de 

Assuntos Comunitarios. em 3 Grupos de 

Trabalho da EUROPIA- Polltica 

Energetica. Concorr~ncia e Qualidade do 

Ar- e acompanhamento dos trabalhos da 

Comunidade sobre a polftica energetica 

ambiental. fiscal e de seguran<;a. 

relativamente aos produtos petroliferas. 



servicos partilhados 
--~t---~---------------------------------------------------------------------------------------3-S-I-39--

[] 

n 

n 
n 

n 

Constitufda por todas as estruturas que 

prestam servi<;:os as outras areas da 

Empresa. sem ela as actividades principais 

que decorrem da sua missao nao seriam 

adequadamente desenvolvidas: Contabili

dade e Finan<;:as. Compras. Gestao de 

Riscos. Recursos Humanos. Jurfdicos, 

Engenharia e Constru<;:ao, Apoio Geral e 

Organiza<;:ao e Sistemas de lnforma<;:ao. 

Dentro dos princfpios de organiza<;:ao da 

Empresa, urn dos fios condutores do 

sistema de servi<;:os partilhados consiste 

no imperativo tendencial de prestarem 

servi<;:os de acordo com as necessidades 

dos "clientes" e em condi<;:oes competitivas 

com as praticadas no mercado. A implemen

ta<;:ao desta pratica tornar-nos-a mais 

competitivos. aumentara a efici~ncia dos 

Servi<;:os e dos Negocios e facilitara a SU(l 

rela<;:ao com potenciais clientes externos. 

Para alem do envolvimento em grupos de 

trabalho. para racionaliza<;:ao desta 

estrutura a nlvel do Grupo Galp, salientamos 

apenas alguns dos importantes servi<;:os 

desenvolvidos durante 1999. 

No ambito da moderniza<;:ao e adequa<;:ao 

dos sistemas de informa<;:ao a celeridade 

das novas solicita<;:oes de mercado, para 

alem da migra<;:ao das nossas aplica<;:oes 

informaticas para a plataforma SAP R/3 

IS-OIL.ja em conformidade com a 

problematica do ano 2000 e adequada a 

passagem para o Euro. merecem ainda 

realce muitos outros projectos iniciados 

e/ou conclufdos em 1999, e que irao dotar 

a Empresa dos mais modernos instrumentos 

para tratamento da informa<;:ao: Renova<;:ao 

de lnfra-estruturas, Renova<;:ao do Parque 

Informatica. Automa<;:ao da Rede. Data 

Warehouse da Rede. Projecto Oil Accounting 

System (OAS) da Refina<;:ao. Projecto Real 

Time Data Base (RTDB). Projecto Galp 

Frota Multi-Empresas, entre outros. 

Quanto a contabilidade. fiscalidade e 

finan<;:as. para alem da procura continuada 

na melhoria da qualidade do servi<;:o. foi 

alargado o numero de Empresas do Grupo 

na presta<;:ao dos respectivos servi<;:os. 

Os Servi<;:os de Engenharia e ConstrU<;ao 

estiveram envolvidos em grandes projectos 

que contribuem para o refor<;:o do nosso par

que industrial e comercial, como: Areas de 

Servi<;:o (Grandola). Armazenagens de Mato

sinhos e Sines. Terminal de Sacavem, 

Cavernas de Sines para GPL e oleodutos 

Matosinhos-Cortega<;:a e Cortega<;:a-Aveiro. 

lmportante ainda eo papel dos nossos 

Servi<;:os Jurfdicos no suporte aos diversos 

negocios. alguns de grande complexidade. 

De referenciar os Joint Operation 

Agreements dos Blocos 32 e 33 do offshore 

Angolano, Acordo Complementar de 

Empresas (Sigas - Armazenagem de Gas, 

ACE). constitui<;:ao da Petrogal Trading. Ltd 

e da Tanquisado - Terminais Mariti mos. SA. 

Nos Servi<;:os de Compras, para alem de 

importantes passos no sentido da racionali

za<;:ao e gestao do processo de compra 

de materiais. utilizamos ja a Internet. 

processo que iremos por certo aprofundar. 

dadas as potencialidades que apresenta. 

Na vertente Administrativa. procuramos 

melhorar as condi<;:oes de trabalho e 

seguran<;:a. beneficiando e melhorando as 

nossas diversas instala<;:oes. de modo a 

aumentar o bem estar Fisico e psicologico 

de todos quantos trabalham na Petrogal. 

Desenvolvemos a ac<;:ao da Petromed, 

viabilizando a extensao do programa 

comum a 25 empresas do Grupo. em 

condi<;:oes de cobertura e coloca<;:ao 

extremamente vantajosas. 

No campo da Medicina do Trabalho. foi 

criada uma nova dinamica. que permitiu 

que mais de 50% dos trabalhadores 

tenham sido submetidos a exames 

medicos no quadro das compet~ncias 

atribuldas a estes servi<;:os. Na Medicina 

Curativa foram criados novos Centros 

Medicos. melhorando muito a situa<;:ao. 

Finalmente. foi iniciado, com ~xito. 

o processo de loteamento e venda do 

Bairro Petrogal, em Sacavem. a cargo da 

nossa afiliada Soturis. a par de outras 

actividades similares visando a aliena<;:ao/ 

rentabiliza<;:ao de activos nao operativos. 

PETROGAL 
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0 comportamento do mercado dos 

produtos petroqufmicos. nomeadamente 

dos aromaticos de base. foi significativa

mente influenciado pela subita inversao 

da tend~ncia de descida de prec;o do 

petroleo bruto que se vinha verificando 

ate Marc;o. quando os parses produtores 

decidiram estabelecer entre eles uma 

maior sintonia no sentido do 

cumprimento das quotas acordadas. 

Em consequ~ncia. o mercado dos 

produtos petroqufmicos e derivados 

passou de uma situac;ao de clara 

sobreoferta Face a procura - que havia 

sido reduzida na sequ~ncia da crise 

financeira que afectou a generalidade dos 

parses do sudoeste asiatica - para uma 

situac;ao de reposic;ao de stocks 

associada a aumentos significativos do 

volume de compras provocados pela 

percepc;ao da subida dos prec;os. 

Neste cenario. assistimos a partir do 

segundo trimestre do exercfcio de 1999. 

ao incremento das cotac;oes spot 

dos produtos petroqurmicos face as suas 

cotac;oes de contrato (validas para um 

trimestre). o que permitiu aos produtores 

poderem melhorar o seu netback medio 

de venda e compensar de alguma forma. 

a perda de margem que ocorria ao Iongo 

do trimestre. devido a continua subida de 

custo da sua materia-prima. indexada as 

cotac;Oes da nafta e/ou da gasolina. 

As nossas vendas de aromaticos. 

solventes. parafinas. e outros produtos 

qufmicos no mercado nacional, atingiram 

165 mil toneladas. volume id~ntico ao 

realizado em 1998, e 377 mil toneladas 

no mercado externo (mais 33 mil toneladas 

do que em 1998). Os volumes disponrveis 

para exportac;ao sao. nesta actividade, 

muito determinados pela optimizac;ao do 

sistema refinador no qual esta inserida a 

nossa fabrica de aromaticos. 

No total vendemos 542 mil toneladas de 

produtos qurmicos com uma facturac;ao 

global de 26.4 milhoes de contos. 

Este foi outre dos negocios em que 

iniciamos. neste exercrcio, a integrac;ao 

a nrvel iberico, com gestao directa das 

vendas de solventes no mercado espanhol, 

que nos vai permitir uma melhor conduc;ao 

de toda a sua actividade e, consequente

mente. a sua optimizac;ao global. 
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A popula<;:ao activa da Petrogal. SA 

passou de 2 777 trabalhadores. no final 

do a no de 1998. para 2 909 em 31/12/99. 

Esta evolu<;:ao deriva da importancia que 

atriburmos a renova<;:ao de quadros e da 

necessidade de dar resposta as car~ncias 

que se vieram a identificar nos sectores 

operacionais das Refinarias de Matosinhos 

e de Sines em resultado da adop<;:ao do 

horario de 38 horas semanais. 

0 total de pessoal do Grupo passou para 

4 431 efectivos. isto e mais 395 do que 

em 1998. Os principais aumentos 

verificaram-se na Petrogal. SA (132). na 

Associada da Petrogal Espanola - Galpgest 

(54). e na afiliada da Petrogal SA -

- Galpgeste (129). 

No seguimento do programa de 

"Recrutamento de Jovens Quadros". 

integramos 31 recem licenciados nas 

areas de Engenharia. Economia e Gestae 

de Empresas. que tinham sido admitidos 

a Estagio em 1998 e que no decurso do 

mesmo demonstraram ser possuidores 

de qualidades que permitem antever que 

virao dar a Petrogal um contribute 

importante. Tendo em aten<;:ao os bans 

resultados conseguidos com esta 

iniciativa. desencadeamos 36 novas 

Estagios no decorrer deste ano. 

Prosseguimos o desenvolvimento dos 

esfor<;:os no sentido de criar e refor<;:ar os 

instrumentos de Gestae de Recursos 

Humanos. com o objective de desenvolver 

uma Polftica Estruturada de Recursos 

Humanos. Neste sentido. foi totalmente 

reformulado o Sistema de Gestae de 

Desempenho. tendo sido publicado o 

respective Manual. cuja difusao par toda a 

Empresa foi acompanhada par um 

cor]junto de sessoes de apresenta<;:ao e 

esclarecimento que abrangeu a totalidade 

dos avaliadores identificados no universe 

da Petrogal. Foram tambem criadas 

regras definidoras de um Sistema de 

Incentives a For<;:a de Vendas atraves do 

qual se pretende recompensar o esforc;o 

desenvolvido na melhoria da performance 

das areas comerciais da Empresa. 

Publicamos os resultados do projecto de 

Analise e Qualifica<;:ao de Fun<;:Oes 

(Metodologia Hay), destinado a criar uma 

cadeia de relacionamento das diversas 

Fun<;:Oes existentes na Petrogal e a 

permitir o desenvolvimento de uma 

Polftica Salarial que permita recompensar 

adequadamente os trabalhadores, tendo 

em aten<;:ao a manuten<;:ao das rela<;:Oes 

de equidade interna e externa. estabele

cendo um referendal com as praticas 

identificadas no mercado para postos de 

trabalho de dimensao equivalente. 

Neste ambito, foram tambem levadas a 

cabo diversas sessOes de apresenta<;:ao 

e esclarecimento. atraves das quais se 

tentou dar resposta as principais duvidas 

e preocupa<;:Oes relatadas durante a fase 

de prepara<;:ao deste trabalho e tambem 

identificar aspectos do mesmo que 

mere<;:am eventuais ajustamentos futuros. 

numa optica de aperfei<;:oamento e 

manuten<;:ao do Sistema. 

Prosseguimos com os trabalhos de 

cria<;:ao de um Plano de Carreiras. 

baseado na identifica<;:ao das competMcias 

tecnicas necessarias para o correcto 

desempenho das tarefas e responsabili

dades requeridas pelos diversos postos 
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de trabalho existentes na Petrogal. 

Este plano. entre outros aspectos. vai 

permitir uma preparac;:ao sistematica 

e orientada dos trabalhadores para o 

desempenho de func;:oes correspondentes 

a postos de trabalho de nrvel superior. 

Tambem durante este exercfcio 

avanc;:amos com a formulac;:ao de uma 

Polftica de Alcool e Drogas e adoptamos 

normas de Controlo e Prevenc;:ao do 

Controlo do Alcool em meio laboral. que 

visam fundamentalmente sensibilizar os 

trabalhadores para as consequ~ncias 

negativas que podem resultar do 

consumo de substancias toxicas e de 

bebidas alcoolicas. e assim contribuir para 

o reforc;:o das condic;:oes de higiene e 

seguranc;:a existentes na Petrogal. 

Finalmente. em conjunto com a 

Petroforma levamos a cabo diversas 

sessoes de Formac;:ao em Gestao de 

Recursos Humanos. para sensibilizar as 

chefias para a responsabilidade que lhes 

esta cometida na sua qualidade de 

Gestores de Pessoas. fornecendo-lhes 

conhecimentos e informac;:ao considerados 

essenciais para os apoiar no seu trabalho 

diario de envolvimento e motivac;:ao dos 

trabalhadores pelos quais sao responsaveis 

na consecuc;:ao dos objectivos de progresso 

e desenvolvimento que estao trac;:ados 

para a Petrogal. Criamos assim condic;:oes 

indispensaveis para que a Empresa 

responda de forma eficaz aos desafios 

que continuamente se apresentam numa 

sociedade em evoluc;:ao acentuada. 

PETROGAL 
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As empresas sao consideradas. cada vez 

mais. pec;:as fundamentais do desenvolvi

mento economico. geradoras de riqueza 

e de emprego. e em muitos segmentos. 

tambem motores do desenvolvimento 

tecnologico e de investigac;:ao. 

0 seu papel. todavia. nao deve confinar· 

-se a estes parametros. A constituic;:ao de 

parcerias entre empresas. governos e a 

sociedade civil e hoje um conceito defen

dido como uma das grandes linhas de 

desenvolvimento de actuac;:ao na Europa. 

entendendo-se que as empresas t~m que 

ir mais alem. cabendo-lhes responsabili· 

dades tambem de ordem social. 

Presentemente conjugam-se vertentes 

como o incentivo a comunicac;:ao e a 

informac;:ao. o desenvolvimento das 

compet~ncias de lideranc;:a e o pensamento 

estrategico. com toda uma pratica de 

defesa de valores fundamentais de uma 

cultura empresarial - preservac;:ao do 

ambiente. manutenc;:ao da seguranc;:a. 

aposta na qualidade total. conduta etica -

- que aproxima as empresas das comuni

dades onde se inserem e com as quais 

vao interagindo, alargando a sua esfera de 

actuac;:ao nos mais variados domrnios. 

Temos vindo a assumir esta postura. 

no tecido empresarial portugu~s e na 

parcela de responsabilidade que nos cabe 

no desenvolvimento economico do pars. 

Sendo os nossos produtos petrolfferos 

que alimentam a enorme fatia da energia 

primaria consumida em Portugal - cerca 

de 70% da totalidade - entendemos que 

a nossa missao nao pode ficar par aqui. 

Temos responsabilidades perante a socie

dade em vertentes tao diversas quanta 

complementares - desde o respeito pelos 

valores e direitos individuais dos nossos 

colaboradores. accionistas e clientes. a 

preocupacao do bem estar das comunidades 

envolventes e da sociedade em geral. 

Nesta perspectiva. temos vindo a 

desenvolver. para dentro e para fora. 

polfticas renovadas de comunicac;:ao com 

os nossos publicos. de preservac;:ao do 

ambiente. de seguranc;:a das pessoas e 

das instalacoes. da qualidade dos nossos 

produtos e servic;:os. da excel~ncia global 

da nossa performance. 

Em 1999. no ambito da Comunicac;:ao. 

salienta-se que reforcamos a nossa 

imagem atraves da intervenc;:ao em 

organizac;:oes de Comunicac;:ao Empresarial, 

nacionais e estrangeiras. designadamente 

no ambito da Europa e Brasil. Na aplica

c;:ao das novas tecnologias de informac;:ao. 

implementamos. na rede informatica 

da empresa. a Base de Dados designada 

par Sistema lnfogal. desenvolvemos 

significativamente a Intranet e o site 

principal da Petrogal na Internet. 

Patrocinamos ainda grandes eventos 

publicos que reforc;:aram a notoriedade 

e papel cultural da Empresa. 

Relativamente a area do Ambiente. 

destacamos a implementac;:ao do sistema 

de acompanhamento da execuc;:ao do 

Protocolo de Melhoria Contrnua de 

Desempenho Ambiental. a defini<;ao dos 

requisites de implementac;:ao do Sistema 

de Gestao Ambiental decorrente do Plano 

Estrategico de Ambiente da Petrogal. a 

definic;:ao do Plano lntegrado de Gestao 

de Resrduos. tendo sido tambem publicado 

o primeiro Relatorio Ambiental da Empresa. 

Na area da Qualidade. damos destaque a 

definic;:ao das linhas gerais de um Projecto 

Estrategico da Qualidade. a lanc;:ar em 

2000. visando a evoluc;:ao da situac;:ao de 

Garantia da Qualidade de Produtos para 

uma Qualidade Total da Petrogal. 

Obtivemos ainda neste ana a certificac;:ao 

do Sistema da Qualidade da Galp Gas. 

Quanta a area da Seguranca. salientamos 

o infcio da implementac;:ao do Plano 

Estrategico da Seguranc;:a que vinha sendo 

preparado e que incluiu. entre outras 

acc;:oes. a publicac;:ao da polrtica de 

Seguranc;:a da Petrogal e a realizac;:ao de 

auditorias de diagnostico as Refinarias. 

Parques de Armazenagem. Pastas de 

Abastecimento da Rede e de Clientes 

Directos. e Ediffcio Galp. 



fl 

J i 

0 
D 
0: 

0 
0 
0 
0 
u 
n 
n 
u 
il 
n 
n 
n 
n 
n ~ 

n 



~·~------------------------
associadas do grupo petrogal 

-.~------------------------------------------------------------------------------44 I 45 

n 
n 
n 

ll 
n 

n 

Apresentam-se seguidamente as 

Associadas do Grupo Petrogal. com uma 

breve descri<;:ao da sua actividade 

principal e alguns indicadores economicos 

e financeiros referentes a 1999. 0 nlvel 

de participa<;:oes indicado inclui as 

participa<;:oes directas e indirectas. 

Empresa de Pesquisa e Explora<;ao 

Petrogal Explorar;ao - Pesquisa 

e Produr;ao Petrolffera, Lda 

A Petro gal Explora<;:ao, detida a 100% 

pela Petrogal, SA tem como actividade 

o comercio e industria de petroleo. 

incluindo a prospec<;:ao, pesquisa 

e explora<;:ao de hidrocarbonetos. 

0 ano de 1999 teve como facto mais 

relevante para a empresa a entrada em 

produ<;:ao do Campo Kuito. no Bloco 14 

do offshore profunda de Angola, onde 

tem uma participa<;:ao de 9% e reservas 

proprias da ordem de 30 milhoes de barris. 

De referir tambem a obten<;:ao de duas 

participa<;:oes de 5% nos Blocos 32 e 33 

do offshore ultraprofundo de Angola 

(actualmente detidos pela Petrogal, SA) 

e os bons resultados nos po<;os de 

avalia<;:ao dos campos Belize e Benguela, 

que devem entrar em produ<;:ao dentro de 

2-3 anos e projectar a produ<;:ao da 

Petrogal para cerca de 15 000 barris/dia. 

No inlcio de 1999 a Petrogal Explora<;:ao 

adquiriu a Petrogal, SA 24% do capital 

social da GITE- Galp International Trading 

Establishement; esta empresa passara a 

comercializar a produ<;:ao da Petrogal 

Explora<;:ao e a garantir a Petrogal. SA 

o abastecimento de crudes sweet. 

Empresa de Gas Natural 

Petrogas - Sociedade Gestora de 

Participar;oes Socia is, SGPS 

A Petrogas foi transformada em 

Sociedade Gestora de Participa<;:oes 

Sociais no decurso do ano de 1999, 

tendo como objecto unico a gestao de 

participa<;:Oes sociais de outras 

sociedades como forma indirecta de 

exerclcio de actividades economicas. 

Neste ambito, a empresa acompanhou 

a actividade da Transgas e das 

Distribuidoras Regionais de gas natural. 

de que e accionista. tendo contribuldo 

para o financiamento destas sociedades 

atraves da entrega de suprimentos e 

presta<;:oes acessorias no montante global 

de 1 276.4 mil contos ao Iongo de 1999. 

0 nlvel de desenvolvimento do projecto 

portuguE:!s do gas natural, recentemente 

alargado as zonas interiores do pals, e a 

elevada capta<;:ao de clientes principal

mente nos sectores domestico. comercial 

e industrial. contribuiram para que a 

empresa apresentasse um Resultado 

Uquido de 89.4 mil contos no final do ano. 

Empresas de Logfstica 

Sacor Maritima, SA 

Participada pela Petrogal SA em 85, 55% 

do capital, a Sacor Maritima e especializada 

no transporte marftimo de produtos 

petroliferas e assegura os transportes 

costeiros continentais e para as Regioes 

Autonomas da Madeira e dos A<;:ores. 

operando ainda no mercado internacional. 

Com uma frota composta por quatro 

petroleiros, dois butaneiros. trE:!s bateloes 

e um rebocador e recorrendo a 

afretamentos. quando necessaria. 

efectuou o transporte de 5,4 milhOes de 

toneladas de produtos (mais 6% do que 

em 1998), 76% dos quais em frota propria. 

0 volume de negocios atingido foi de 

8,6 milhoes de contos. ligeiramente 

superior ao de 1998 (8,5 mifhoes). para 

o que nao foi indiferente a regularidade 

registada na evofu<;:ao do frete no 

mercado internacional. 

A Sacor Maritima encerrou 1999 com 

380.9 mil contos de Resultados Uquidos. 

PETROGAL EXPLORACAOEM 31/.12199 
.. 'rtrid~-~~~·ic'~:·•·;o··":~·in:.il~)··· 
·· capltals&lai:r··:: ·::-:::··:;/:·· • .. s.·ooo.o• 

Activolfq~ld():'·';:·.:;:~:·!;.": -, '87 2Hl,4 
_·. c~pltal r>~61l~lc;;::::~.·-~ ...... 1_9.636.1 

cirvrda Banc_arla 24 466,3 

Volume de Neg~clos · 275 694,7 

ResultBdos Operacionals 14 954,3 

ResultadosUquldo~ 14 649,8 

· N" Efectlvos ~a) ·.··• · 

·. (aJ lndul p.!sso.J cla Petrtlgai. SA. 
· destacado em setvl¢~ .. : , ·· · · · 

PETROGASEM 31/12/99 

Capital Social 

Activo Lfquido 

Capital PrOprio 

Dlvida Bancaria 

Volume de NegOcios 

Resultados Operacionais 

Resultados Lfquidos 

N• Efectivos (a) 

(a) lnclui pcssoal da Petrogal. SA. 
destacado em servtc;o. 

(milcontos) 

700,0 

6 437,5 

6 423,7 

0,0 

0.0 

(43.0) 

89,4 

2 

SACOR MARITIMA EM 31/12/99 

Qndicadones consolidados) (mil contos) 

Capital Social 3000,0 

Activo Uquido 11 927.9 

Capital Pr~prio 7 928.4 

Dfvlda Financeira 2 823,5 

Volume de Neg6clos 8 645,9 

Resultados Operaclonais 40.6 

Resultados Uquidos 380,9 

N° Efectivos (a) 204 

(a) lndul pessoal da Petrogal, SA. 
dcstacado em se<VI<;o. 

PET ROGAL 
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Uc EM 31/12/99 

npital Social 

L tlvo Uquido 

Capital PrOprio 

DMda BanCl!ria 

alume de NegOcios 

sultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

n;fectlvos {a) 

clul pessoa! da Petrogal. SA. 
cadoem~. 

ONQUISADO EM 31/12/99 

npital Social 

tivo Uquido 

Capital PrOprio 

Dlvlda Banc~rla 

nlume de NegOcios 

sultados Operacionais 

Resultados Llquidos f} Efectivos 

L 

GeM EM 31/12199 

npital Social 

Utivo Uquido 

Capital PrOprio 

(I
ida Banc~ria 

lume de NegOcios 

sultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

nEfectivos 

OG EM 31/12/99 

npital Social 

lluvo Uquido 

Capital PrOprio 

aida Bancaria 

ume de NegOcios 

sultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

nEfectivos 

n PE.THOGAL. 

n 

{mil cantos) 

5 000,0 

51 064,9 

6 084,6 

27 775.0 

7 731,6 

2 669,5 

1 084.3 

60 

(mil contos) 

6 000,0 

9 263,8 

6 286,3 

0.0 

579.6 

152.6 

47.5 

11 

(mil contos) 

50.1 

51,0 

50.1 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0 

(milcontos} 

45.0 

65.4 

43.5 

0,0 

0.0 

(1,5) 

(1,5) 

CLC- Companhia Logtstica de 

Combustrveis. SA 

Detida em 65% do capital pela Petrogal. 

SA. e a proprietaria do parque de 

Armazenagem e Expedi<;ao situado em 

Aveiras e do Oleoduto multiprodutos 

Sines-Aveiras. 

Em 1999, a actividade desta empresa 

caracterizou-se fundamentalmente pela 

consolida<;ao das opera<;oes de 

armazenagem e expedi<;ao. tendo-se 

verificado um acrescimo de 5.7% nas 

quantidades transportadas relativamente 

a 1998 e obtido um volume de negocios 

de 7. 7 milhoes de contos (mais 7% do 

que em 1998). 0 Resultado Uquido foi de 

1.1 mil hoes de contos. 

Tanquisado- Terminais Marftimos, SA 

Ocupa-se da recep<;ao. armazenagem 

e expedi<;ao de produtos petrolfferos. 

Um dos acontecimentos mais relevantes 

para a Tanquisado, verificado no decurso 

do ano de 1999. foi a aquisi<;ao da 

totalidade do seu capital social pela 

Petrogal. SA. 

Durante o ano o Terminal da Tanquisado. 

na Mitrena, movimentou 105 mil 

toneladas de fueloleo e cerca de 400 mil 

metros cubicos de produtos brancos 

constituindo-se como o principal 

polo abastecedor destes produtos na 

peninsula de Setubal. 

CLCM- Companhia Logfstica de 

Combustfveis da Madeira, SA 

Detida pela Petrogal SA em 77,65%, foi 

constitulda em Novembro de 1999. tem 

por objecto a instala<;ao e explora<;ao de 

parques de armazenagem de combustlveis 

lfquidos e gasosos, bem como das 

respectivas estruturas de transporte. 

TLG- Transportes Uquidos e Gasosos, Lda 

Constitulda em Julho de 1999, e detida a 

100% pela Petrogal. SA esta empresa 

destina-se ao servi<;o de transporte 

rodoviario nacional e internacional de 

combustlveis lfquidos. gasosos, produtos 

qulmicos. lubrificantes. betumes e afins 

e sua comercializa<;ao. 

Esta afiliada esta envolvida no transporte 

"capilar" de combustlveis no territorio 

nacional e dispoe actualmente de 17 

carros-tanque para o desenvolvimento da 

sua actividade. 

A Petrogal passou a dispor de uma 

empresa de refer~ncia, quer em termos 

de custos quer de seguran<;a. refor<;ando. 

deste modo. a loglstica do Grupo. 
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Sigas - Armazenagem de Gas. ACE 

Empresa detida pela Petrogal em 63%, 

foi constitulda em Outubro de 1999, e 

destina-se a operar na concepc;ao. 

construc;:ao. gestao e explorac;:ao, em 

Sines. de uma caverna de Gases de 

Petroleo Liquefeitos, em parceria com 

a BP e a Borealis. 

0 Activo Uquido, no final do ano, atingia 

os 1 580,2 milhares de contos. 

Empresas de Servic;os 

Petroforma- Petrogal Formar,:ao. SA 

Detida a 100% pela PetrogaL SA. esta 

afiliada tem por objecto principal a 

concepc;:ao. organizac;:ao e desenvolvimento 

de acc;:oes de formac;:ao profissional. bem 

como quaisquer outras actividades indus

triais. comerciais, de investigac;:ao ou de 

servi<;os conexos com o objecto principal. 

Neste sentido, a Petroforrna desenvolveu 

a sua actividade com vista ~ obtenc;:ao da 

melhoria dos nfveis de conhecimentos e 

valorizac;:ao dos colaboradores do Grupo 

PetrogaL para o que. em 1999, promoveu 

826 acc;:oes de forma<;:ao em diferentes 

areas, nomeadamente nas dos Sistemas 

de lnforma<;:ao. Ambiente, Qualidade, 

Seguranc;a. Recursos Humanos e Gestao 

Global, com a participac;:ao de 2 1 06 

trabalhadores e um total de 254 550 horas. 

Soturis - Sociedade lmobiliaria e Turfstica, SA 

Detida a 100% pela PetrogaL SA. destina

·se ao exercrcio da actividade imobiliaria e 

da industria hoteleira e outras actividades 

conexas ou afins. 0 Resultado Uquido foi 

de 210 contos. 

Petromed - Mediar,:ao de Seguros, 

Sociedade Unipessoal, Lda 

Empresa de mediac;ao de seguros detida 

a 100% pela Petrogal, SA. 0 Resultado 

Uquido do exercrcio foi de 6 870 contos. 

Tagus RE. SA 

Empresa cativa de resseguros e detida a 

100% pel a PetrogaL SA. 

PETROFORMA EM 31/12/99.:. :: : . 
· · :'' ... ,.,, .. ":~·:: .. :. ·:;· .• ,. ·-·:· (;rll cantos) 

Capital SoCial .... ,·:·· :::/·4o.o 
·· ActiVo i.:iquicto 
·. · Caplt~I.Pr6~rf~ : . .' > 

Dfvlda Bancllrfa 

·.v~1L.,;,e de'r.J~9oc~~~· :·:· 
Resultados Operaclonals' 

Res~ltados Lfq.~ld~s · 
N' Efectlvos (a) 

(a) lneJul pcssoel da Pettogal. SA. 
destocado em~. 

SOTURIS EM 31/12/99 

Capital Social 

Activo Uquido 

Capital Pr6prio 

Dlvida Bancaria 

Volume de Neg6cios 

Resultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

N' Efectivos (a) 

(a) lndul pessoal da Petrogal, SA. 
destacado em servlc;o. 

PETROMED EM 31/12/99 

Capital Social 

Activo Lrquido 

Capital PrOprio 

Dlvida Bancaria · 

Volume de Neg6clos 

Resultados Operacionais 

Resultados Llquidos 

N' Efectivos 

TAGUS RE EM 31/1Z/99 

Capital Social 

Activo Uquido 

Capital Pr6prio 

Dlvida Bancaria 

Volume de Neg6cios 

Resultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

N' Efectivos 

PETROGAL 

·:·1'36.3 

: 4.0.3 
•.• 0,0 

· '459,5 

·. 0,9 

0,1 

14 

(mil centes) 

10.0 

351,9 

293.8 

0,0 

118,6 

(12.7) 

0,2 

(mil cantos) 

3,0 

38,1 

11,3 

0,0 

57,6 

12,1 

6,9 

4 

(mil centes) 

250,0 

4 286,6 

250,0 

0.0 

2 023.6 

664,1 

0,0 

0 

461 47 
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[lLPGESTE EM 31/12/99 

npital Social 

(J:tivo Uquido 

Capital Proprio 

1 
ida Bancaria 

(jlume de NegOcios 

- sultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

aEfectivos {a) 

ndul pessoal da Petrogal. SA. 
tacado em servh;o. 

aPOR EM 31/12/99 

npital Social 

ljuvo Uquido 

Capital Proprio 

aida Bancaria 

lume de Negocios 

sultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

UEfectivos 

n 
EIVAL EM 31/12/99 

ftpital Social 

U;tivo Uquido 

Capital PrOprio 

Q
vida Bancaria 

lume de Negocios 

esultados Operacionais 

Resultados llquidos n Efectivos (a) 

U lnctui pessoal da Petrogal. SA. 
destacado em service. 

n 
PROBIGALP EM 31/12/99 

npital Social 

tivo Uquido 

Capital PrOprio 

fl"ida Bancaria 

ulume de NegOcios 

Resultados Operacionais 

'ffsultados Uquidos 

IJ Efectivos 

n PEl ROGAL 

n 
n 

(mil cantos) 

20.0 

1 558,0 

25.7 

o.o 
35114,5 

(10.6) 

0.5 

63 

{mil cantos) 

785,0 

1 878,6 

1173.6 

0.0 

3 975,8 

43.7 

40,5 

8 

{mil cantos) 

100.0 

1 325.1 

393,5 

136.9 

1 726.0 

39.1 

16.6 

33 

(mil contos) 

80.0 

555.4 

189.0 

138,9 

829.2 

80.3 

51.2 

11 

Empresas Comerciais 

Galpgeste - Gestao de Areas de Servil;:o, Lda 

Detida pela Petrogal. SA a 99.98%. a 

Galpgeste encerrou o exercfcio de 1999 

com a responsabilidade pela gestao de 30 

Areas de Servh;:o (17 duplas e 13 simples). 

correspondendo a 47 postos de abaste

cimento. Destas Areas. 10 duplas e uma 

simples localizam-se em auto-estradas. 

0 volume de negocios cresceu 14.4%. 

atingindo os 35 milhOes de contos. 

0 Resultado Uquido foi de 498 contos. 

Sopor- Sociedade Distribuidora de 

Combustrveis, SA 

A Sopor tem como accionistas a 

Petrogal. SA. com 51% e a Sonangol 

com 49%. Tem por actividade a 

distribuic;ao. venda e armazenagem de 

produtos petrolfferos. explorac;ao de postos 

de abastecimento. estac;oes de servic;o 

e oficinas de reparac;ao e negocios conexos 

com estas actividades (restaurac;ao 

e hotelaria). Para alem de continuar a 

comercializar, em exclusive. combustfveis e 

lubrificantes fornecidos pela Petrogal. 

decidiu manter a inclusao da sua rede de 

retalho nas campanhas promocionais de 

grande impacto da Petrogal SA. nomeada

mente o Cartao de Fidelizac;ao Fast Galp. 

Com uma rede de revenda de 34 postos 

de abastecimento a Sopor teve em 1999 

um volume de facturac;ao de 4 milhOes de 

contos e encerrou o exercfcio com 

40.5 mil contos de Resultados Lfquidos. 

Eival- Sociedade de Empreendimentos, 

lnvestimentos e Armazenagem de Gases. SA 

Detida pela Petrogal. SA. em 97,93%. 

actua nas areas de Gas e Complementares. 

Equipamento para Estac;oes de Servic;o 

e Aditivos para Tratamento de Aguas 

e Combustrveis. 

Terminou em 1999 a reconversao do 

parque de garrafas (substituic;ao das 

garrafas minigas de 2Kg por 3Kg azul). 

A manutenc;ao do apoio comercial da area 

de Gas da Petrogal. SA, na divulgac;ao dos 

produtos Eival junto da rede de revenda 

contribuiu significativamente para o 

crescimento da area de negocio "Gas e 

Complementares". 

Em 1999 o seu volume de negocios 

atingiu 1.6 milh6es de contos e obteve 

um Resultado depois de lmpostos de 

16.6 mil contos. 

Probigalp - Ligantes Betuminosos de 

Portugal, SA 

Esta associada. detida em 50% pela 

Petrogal. SA. viu-se confrontada no seu 

segundo ano de vida com uma situac;ao 

de grande escassez de obras publicas, 

com repercussOes particularmente 

negativas quer ao nfvel dos trabalhos de 

conserva<;:ao rodoviaria. quer nas 

construc;oes de raiz. com incorporac;ao 

de pavimentac;Oes betuminosas. 

Esta co~untura desfavoravel levou 

inevitavelmente a uma quebra nos 

consumes de ligantes betuminosos. que 

motivou a diminui<;:ao do volume global de 

vendas da Empresa. quando comparado 

com os valores homologos do exercfcio 

do ano anterior. 

Durante o ano de 1999 a Probigalp 

facturou 829.2 mil contos. repartidos 

entre vendas de emulsOes e betumes e 

encerrou o exercfcio com um Resultado 

Uquido de 51.2 mil contos. 
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Galplub - Servh;os de Lubrificar;ao, Soc. 

Unipessoal, Lda 

Detida a 100% pel a Petrogal. SA, 

tem como principal actividade o estudo, 

gestae. aplicac;:ao e recuperac;:ao 

de lubrificantes. 

A Galplub. que teve o primeiro ano de 

actividade em 1999. revelou-se uma 

empresa importante na consolidac;:ao das 

vendas de lubrificantes. fundamentalmente 

nas areas industriais. dada a crescente 

tendt:Jncia para a exigt:lncia do servi<;:o 

interligado ao fornecimento do produto. 

Parten - Portugal Energia, SA 

Com um capital social de 300 mil contos 

totalmente detido pela Petrogal. SA. actua 

ao nrvel da execuc;:ao de projectos de 

produc;:ao de energia electrica e termica. 

garantindo tambem a sua comercializac;:ao. 

Sempre a Pastas - Produtos Alimentares 

e Utilidades. Lda 

Empresa constitufda em Novembro de 

1999. participada em 75% do capital pela 

Petrogal. SA. e cujo objecto e a gestao e 

explorac;:ao das lojas de convenit:lncia dos 

postos GALP. em parceria com a cadeia 

Modelo-Continente. 

ASA - Companhia Logfstica de 

Combustfveis de Aviar;ao, Lda 

Com um capital social de cinco mil euros. 

dos quais a Petrogal subscreveu uma 

participac;:ao societaria de 50%. tem por 

objecto social: 

a) A prestac;:ao de servic;:os relacionados 

com armazenagem e abastecimento de 

derivados de petroleo a aeronaves. 

b) Quaisquer actividades acessorias. 

conexas ou complementares da referida 

na alfnea anterior. 

Empresas Regionais 

Petrogal Madeira - Distribuir;ao 

e Comercializar;ao de Combustrveis 

e Lubiificantes, Lda 

Detida a 100% pel a Petrogal. SA. esta 

associada comercializa os produtos GALP 

em toda a Regiao Autonoma da Madeira. 

Em 1999 reforc;:ou a sua dinamica. que 

contribuiu para a obtenc;:ao de um volume 

de negocios de 8.8 milhoes de contos 

e um crescimento global das vendas em 

cerca de 9,1 %. 

Durante 1999 foi alargada a Regiao 

Autonoma da Madeira a utilizac;:ao do 

Cartao Galp Frota, cujo grau de adesao 

se pode considerar muito satisfatorio. 

A empresa participou no capital de 2 

novas sociedades na area logrstica: 

• Companhia Logrstica de Combustrveis 

da Madeira (CLCM). da qual a Petrogal 

Madeira detem 35% do capital e assumira 

a construc;:ao e gestae do novo Parque de 

combustrveis a construir no Cani<;:al. 

• Pemaco. da qual a Petrogal Madeira 

detem 51% do capital e cujo objecto 

principal e a logrstica e a distribuic;:ao de 

produtos petroliferas. 

A Petrogal Madeira encerrou o ano com 

um Resultado Uquido de 173 mil contos. 

40 149 
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i f3esultai:los Operaclonals .. , . o.o 
' Resiiltado$Liq~iil~$ · , .. ' " ... (o.1) 

N° EfectlvOS · ~: '·: 9 
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PORTENEM 31/12/99 

(mil contos) 

Capital Social 300,0 

Activo Lrquido 306.1 

Capital Proprio 281,9 

Dlvlda Bancaria 0,0 

Volume de NegOcios 0.0 

Resultados Operacionais (18.7) 

Resultados Llquidos (17.6) 

N• Efectlvos 0 

SEMPRE A POSTOS EM 31/12/99 

{mil cantos) 

Capital Social 200,0 

Activo Uquido 201.1 

Capital Proprio 200.1 

Drvlda Bancarla 0,0 

Volume de Negoclos 0.0 

Resultados Operacionais (0.4) 

Resultados Llquidos 0.1 

N• Efectivos 0 

PETROGAL MADEIRAEM 31/12/99 

Capital Social 

Activo Llquido 

Capital PrOprio 

Dlvida Bancaria 

Volume de Negocios 

Resultados Operacionais 

Resultados Llquidos 

N• Efectivos {a) 

(a) lnclui pessoal da Petrogal. SA. 
destacado em service. 

PETROGAL 

(mil Contos) 

400.0 

2 417.0 

599,8 

6.8 

8 776,4 

270.3 

173.2 

6 
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OrROGALA<;ORES EM 31112/99 

Qndlcadores consolldados) 

(}ital Social 

Ltvo Uquldo 

Capital PrOprio 

~
da Banc~ria 

' me de Negoclos 

ultados Operacionais 

Resultados Llquldos 

ectivos (a) 

ui pessoai da Petrcgal. SA. 
do em servic;o. 

(mil COntos) 

694.8 

3 552,0 

1 010,9 

250,8 

5 418.5 

206,9 

258,1 

43 

OrROGAL ESPMJOLA EM 31/12/99 

Qndicadores consolidados) 

{}ital Social 

.LJivo Uquido 

Capital Proprio 

riida Bancaria 
y me de NegOcios 

~ ultados Operacionais 

Resultados Uquidos 

[tfectivos (a) 

clui pessoa1 d~ Petrogal. SA. 
cado em servrco. 

n 

0 
0 
D 
n 
0 PET ROGAL 

D 
n 

{mil cantos) 

18407,3 

49 783.0 

15 230,2 

19 651.6 

116 308.1 

616,4 

152,7 

315 

Petrogal Ar;ores - Distribuk;:ao 

e Comercializar;ao de Combustfveis 

e Lubrificantes, Lda 

Detida pela Petrogal, SA. em 100% do 

capital, comercializa os produtos GALP 

em toda a Regiao Autonoma dos A<;ores. 

0 ano de 1999 foi marcado pela 

consolida<;ao da actividade comercial e 

operacional da Petrogal A<;ores. 

merecendo relevo o aumento verificado 

no volume de negocios que atingiu 5.4 

milhoes de contos, representando assim 

um aumento no valor da factura<;ao. 

relativamente a 1998, de 6%. 

Destaca-se tambem o aumento de cerca 

de 2% da quota de mercado dos 

combustrveis lfquidos e. sobretudo, o 

posicionamento no mercado de GPL. cuja 

quota revela a tend~ncia de recupera<;ao 

face ao ano anterior. atingindo no final do 

exercrcio os 57%. Estes indicadores 

constituem um incentive para continuar a 

desenvolver e intensificar todos os 

esfor<;os necessaries para a prossecu<;ao 

dos objectives da Petrogal A<;ores num 

mercado cada vez mais competitive. 

A Petrogal Ac;:ores obteve um Resultado 

Uquido no exercrcio de 258.1 mil contos. 

Empresas lnternacionais 

Petrogal Espanola, SA 

Detida a 100% pela Petrogal. SA. a 

Petrogal Espanola actua no mercado 

espanhol como distribuidora de produtos 

petroliferas (combustrveis auto. GPL. fuel

oleos, betumes. lubrificantes e qufmicos). 

A actividade desta associada foi afectada 

em 1999 por acontecimentos como: 

• Legisla<;ao que pos fim ao sistema de 

prec;:os maximos aplicado as gasolinas. 

• Aumento das cotac;:oes internacionais 

dos produtos e. simultaneamente. 

estabiliza<;ao dos prec;:os de venda, com a 

consequente compressao das margens. 

• Consolidac;:ao e consequente arranque 

da estrutura iberica. 

Neste cenario, a Petrogal Espanola 

fechou o exercfcio de 1999 com 

Resultados Uquidos de 152,7 mil contos. 

A empresa manteve o seu nrvel de 

presenc;:a no mercado em todas as linhas 

de negocio, tendo, no entanto. 

aumentado substancialmente a sua 

participa<;ao no mercado de GPL e no de 

Lubrificantes. 

Registe-se que o exercrcio findo foi muito 

positive para os negocios de Oleos Base 

(cresceu 28% face a 1998) e dos 

Lubrificantes, com a captac;:ao de cerca de 

150 clientes e a cria<;ao, emjoint-venture 

com um dos principais concessionarios 

da Galiza. a Galpfer. na qual a Petrogal 

Espanola detem 51% do capital. 

Para a consecu<;ao da sua actividade. 

a Petrogar Espanola conta ainda com 

participa<;oes de 100% na Galpgest (com 

objectives id~nticos aos da sua 

homonima portuguesa) e 50% na 

CLG - Companra Logrstica de Gas (cujo 

objective e o armazenamento e 

comercializa<;ao de produtos derivados 

do petroleo). 

Petrogal Guine-Bissau, Lda 

Esta empresa, detida a 1 00% pela 

Petrogal. SA. com um capital social de 

233.2 mil contos, tem por objecto social 

a pesquisa e explora<;ao de petroleo bruto 

e de gas natural. produc;:ao. distribui<;ao, 

transporte, armazenagem, comerciali

za<;ao de combustrveis lfquidos e 

gasosos. oleos base e lubrificantes e 

derivados do petroleo e a explora<;ao de 

postos de abastecimento e ainda de 

estac;:oes de servi<;o. 

Detem as participac;:oes na Petromar 

(65%). que se dedica a distribuic;:ao de 

combustrveis e lubrificantes no mercado 

interne Guineense e ao fornecimento de 

bancas. e na Petrogas Guine-Bissau 

(65%). cuja principal actividade e a 

armazenagem e distribui<;ao de GPL. 
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Petrogal Mo(:ambique, Lda 

Criada em finais de 1997 com um capital 

social de 66,5 mil contos, a Petrogal 

Mo~ambique e detida a 100% pel a 

Petrogal, SA. e tem por objecto social a 

pesquisa e explora~ao de petroleo bruto e 

de gas naturaL produ~ao, distribui~ao, 

transporte, armazenagem, comerciali-

za~ao de combustrveis lfquidos e gasosos. 

oleos base e lubrificantes e explora<;:ao de r 

postos de abastecimento e de esta~oes 

de servi~o de assist~ncia a automoveis. 

Detem a participa~ao de 76% na Mo~acor. 

proprietaria de dois Parques de armaze

nagem de gas e enchimento de garrafas. 

Detem tambem uma participa~ao de 

6,25% na PIM - Parque Industrial da 

Matola, SA. cuja actividade e a concep~ao. 

promo~ao, explora~ao e gestao de 

Parques e lnfraestruturas lndustriais. 

Petrogal Angola, Lda 

Esta afiliada com capital social de 

659,5 mil COntOS, e tambem detida a 

100% pela PetrogaL SA. tem por 

objecto social a produ~ao, distribui<;:ao. 

transporte, armazenagem e comer

cializa~ao de combustrveis lfquidos e 

gasosos. oleos base e lubrificantes 

e tambem a explora<;:ao de postos de 

abastecimento e esta<;:oes de servi~o. 

A Petrogal Angola detem as participa~oes 

de 49% na Sonangalp, proprietaria de seis 

postos de abastecimento em Luanda. 

Tem interesses na Agran, empresa de 

produ~ao e distribui~ao de produtos 

qufmicos para a agricultura. saude e usos 

pomesticos, com participa~ao de 98,67%. 

Petrogal Cabo Verde, Lda 

A Petrogal Cabo Verde tem por 

objecto principal: 

• A pesquisa e explora~ao de petroleo 

bruto e de gas natural. 

• A presta<;:ao de servi~os de assist~ncia 

tecnica e ced~ncia de uso de marca GALP, 

de forma<;:ao e treino, promo~ao e gestao 

de actividades empresariais em Cabo Verde 

nas areas de pesquisa e explora~ao de 

petroleo bruto, gas natural e energia, 

e outras actividades relacionadas com a 

produ~ao. distribui<;:ao, transporte e armaze

nagem de produtos derivados do petroleo. 

Petrogal Brasil, Lda 

Empresa em que a PetrogaL SA, participa 

em 100% do capital social, a Petrogal 

Brasil tem por objecto a refina~ao de 

petroleo bruto e seus derivados. o seu 

transporte. distribui<;:ao e comercializa~ao 

e. ainda, a pesquisa e explora~ao de 

petroleo bruto e gas natural bem como 

quaisquer outras actividades comerciais, 

industriais, de investiga<;:ao e presta<;:iio e 

servi<;:os conexos com aquelas actividades. 

podendo. ainda, participar em outras 

sociedades, qualquer que seja a sua 

natureza e objecto. 

so I 51 
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perspectivas 

Desde a guerra do Golfo que o pre!;o do 

petrdleo nao sofria varia!;oes tao 

acentuadas. Com efeito, depois de um 

infcio de ano (de 1999). em que o petrdleo 

de refer~ncia do Mar do Norte, brent 

dated, chegou a baixo dos 10 USD por 

barril, o que levou alguns observadores a 

vaticinarem a hipdtese de este poder atingir 

os 5 USD por barril, eis senao quando se 

inicia um processo de si.Jbida gradual (e 

sustentada?) ate proximo dos 26 ddlares. 

Como os pre!;os finais dos produtos, em 

geral. nao acompanharam esta subida, 

este exercrcio fica marcado por margens 

comerciais ligeiramente inferiores as do 

ano anterior e por margens de refina!;iiO 

com valores de tal modo baixos, que e 

necessaria recuar aos anos oitenta para 

encontrar algo de comparavel. 

£ dificil de prever ate que ponto os nrveis 

actuais de pre!;OS (prdximos dos 30 USD 

por barril) t~m uma natureza mais ou 

menos sustentavel. como alias o ultimo 

ano muito bem ilustra. 

No entanto, os "arraf!jos empresariais", 

tais como fusoes, aquisi!;oes e outros 

tipos de alian!;as. apontam para um 

posicionamento estrategico para fazer 

face a uma industria cada vez mais global 

e, portanto mais competitiva, e em que 

mais importante do que cada elo da 

cadeia e o conjunto desta como estrutura 

potenciadora de cria!;iiO de valor. 

Apesar destas dificuldades, ocorreram, 

contudo, eventos que marcaram positiva

mente a evolu!;ao dos resultados das 

empresas petrolfferas em geral. como 

sejam a valoriza!;ao do crude, a for!;a do 

ddlar americana (divisa de refer~ncia no 

mercado petrolffero). a polftica de redu!;ao 

de custos e a polftica de racionalizacao 

dos investimentos. entre outros. 

Tambem a Petrogal. apesar de alguns 

desequilfbrios no seu portfolio, conseguiu 

passar este exercrcio com resultados 

operacionais superiores aos do ano 

anterior. registando mesmo Resultados 

Lrquidos (apds impostos) em condicoes 

de remunerar os accionistas em linha 

com a pratica da industria petrolrfera. 

Durante o ano findo iniciou-se um novo 

ciclo na vida da Petrogal, agora enquadrada 

num grupo energetico mais amplo -

- Galp - envolvendo, de forma articulada, 

os negdcios de petrdleo e gas natural 

e em parceria estrategica com dois 

importantes operadores energeticos, com 

dimensao internacional. 

Embora ainda nao sejam visrveis os 

resultados destas parcerias, nao temos 

duvidas que elas irao brevemente 

reflectir-se, positivamente, na vida da 

empresa, elevando-nos para patamares 

superiores de competitividade. 

Apesar do que ja foi conseguido, sabemos 

que muito esta ainda par fazer, pais existem 

debilidades que enfraquecem a nossa 

estabilidade empresarial a Iongo prazo. 

Estamos certos que o plano que temos 

em andamento consubstancia a resposta 

aos desafios que temos pela frente e vai 

permitir-nos sermos capazes de servir, 

com qualidade e em condicoes competi

tivas, os nossos clientes, assegurando ao 

mesmo tempo o cumprimento rentavel 

da nossa missao. 

Com este plano pretendemos prosseguir 

o esforco de racionalizacao de custos, 

preparar a refinacao para os desafios do 

ambiente e do mercado, consolidar a 

distribuicao no mercado iberica e em 

geografias com afinidades, desenvolver a 

producao propria de hidrocarbonetos, em 

suma, termos um posicionamento mais 

equilibrado, quantitativa e qualitativamente, 

na cadeia de valor do petrdleo, numa pers

pectiva de operador integrado de energia. 

Estamos convictos que os novos 

accionistas da Galp nao deixarao de dar 

0 impulso indispensavel a implementacao 

deste projecto e contribuir decisivamente 

para o sucesso da estrategia preconizada, 

ja que internamente dispomos da 

tecnologia, das infra-estruturas e, 

sobretudo, das pessoas, motivadas para 

que tal venha a acontecer. 
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Galp Retail 
J. Martins de Jesus 

Petmg<ll .!:\~ores 
Paulo Lopes 

Petrogal Madeira 
Joao Pamplona 

Probiga!p ·)·--

Martinha 
Borralho 

Pt:trogas 

Galp Direct Sales 
Joao Pedro Brito 

Galp Gas 
J.Correa Guedes. 

Galr:;, Lubricants 
Manuela Meneses 

Galp Chemicals 
A. Gon;;alves Nunes 

·----··- --·.----

Galp .L\viation 
and fV!arine 
Braulio Amado 

Agran '!i 

Sonangalp .) 

Enacol .}----' 

Petrornar -:::;, 

Galpgest ) 
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C.l. Gas "'} 

Petrogal Exploration 
A. Lopes da Silva 
·----·-------

Petrogal Espanola 
J. Gomes da Silva 

Galp International 
Fernando Guimaraes 

Petrogal Angoia 
J.Ferreira Rodrigues 

Petrogal Cabo Verde 
Matos de Sousa 

:··························: 

Petrogal Guine-Bissau 
Jorge Lan~a de Morais 

Petrogal ~Jlocamb;qL;e 
A.Martins Cereja 
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Analise Economica 

Os Resultados Uquidos consolidados do 

Grupo Petrogal ascenderam. no ano de 

1999. a 22.1 milh6es de cantos positivos. 

tendo-se verificado um decrescimo em 

10.4 milhoes de cantos relativamente ao 

verificado em id~ntico perfodo de 1998. 

Tal evolur;ao decorre essencialmente do 

impasto sabre o rendimento do exercfcio 

estimado pela Petrogal. o qual ascende a 

7.2 milh6es de cantos. pais os Resultados 

Antes de Impastos do Grupo atingiram 

cerca de 29.3 milhoes de cantos (-3.5 

milhOes de cantos que no ana anterior). 

Apesar da quebra mencionada refira-se, 

nao so a prestar;ao evidenciada ao nfvel 

dos Resultados Operacionais que. com 

um incremento de 3.4% face a id~ntico 

perfodo de 1998. mantiveram a tend~ncia 

de crescimento registada nos ultimos 

exercfcios. mas tambem a melhoria do 

nfvel dos Resultados Financeiros. os quais 

registaram um desagravamento em 1, 7 

milh6es de cantos relativamente a 1998. 

0 desempenho da Empresa-Mae 

determinou este comportamento pela 

diminuir;ao dosjuros suportados na ordem 

dos 3.2 milhoes de cantos. 

0 Volume de Neg6cios do Grupo 

aumentou em 7% relativamente ao ano 

transacto a que cor responde um 

montante de 61,5 milhoes de cantos. 

A consolidar;ao deste indicador favoreceu 

as contas individuals em 16.4 %. 

correspondendo a um acrescimo de 133.1 

milhoes de cantos. 

A Petrogal Espanola manteve-se como a 

Empresa do Grupo que mais influenciou 

tal evolur;ao com um peso no Volume de 

Negocios consolidado de 12,3%. 

No que diz respeito a estrutura do Volume 

de Neg6cios. o Custo das Mercadorias 

Vendidas e Materias Consumidas, conjunta

mente como ISP- Impasto sobre os 

Produtos Petrolfferos, permanecem como 

as rubricas que maior peso t~m naquela 

rubrica. A partir do exercfcio de 1999, o 

ISP passou a ser inclufdo no Custo das 

Mercadorias Vendidas e Materias 

Consumidas. sendo no entanto aqui 

evidenciado dada a sua relevancia. A este 

respeito refira-se ainda que a estrutura 

apresentada para o Grupo Petrogal se 

revela bastante identica a da Empresa-Mae, 

salientando. mais uma vez. o peso desta 

ultima na formar;ao das contas consolidadas. 
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0 "Cash-Flow" (Autofinanciamento) do 

Grupo Petrogal. essencialmente por efeito 

da reduc;ao do Resultado Uquido, 

evidenciou um decrescimo de 12.9 

milhOes de contos face a 1998. No mapa 

da evoluc;ao do cash-flow dos ultimos 

cinco exercfcios constata-se a tendMcia 

de melhoria significativa dos nrveis de 

desempenho do Grupo. 

Analise Financeira 

Ao nrvel da estrutura patrimonial do Grupo 

Petrogal verificou-se um aumento em 

133.8 milhOes de cantos do valor do 

Activo Uquido quando comparado com 

o ano anterior. A evoluc;ilo verificada na 

Empresa-Mae com um incremento de 

72 milhOes de cantos e no Grupo 

Petrogal Explorac;ilo, nomeadamente 

atraves da Galp International Trading 

Establishment (+61.2 milh6es de cantos 

relativamente a 1998) a qual passou a 

deter as exist~ncias de petroleo bruto. 

encontram-se na base desta evoluc;ilo. 

Neste ambito. sao ainda de destacar: 

• 0 acrescimo em 32 milhOes de cantos 

no lmobilizado em Curso. dos quais cerca 

de 17 milhOes de cantos decorrem do 

investimento na pesquisa petrolffera em 

Angola- Blocos 14. 32 e 33. 

ANALISE DO CASH·FLOW (AUTOFINANCIAMENTO) DO GRUPO PETROGAL 
(milhOcs de contos) 

Netas 1999 1998 1997 1996 1995 

Resultados Uquidos 22,1 32,5 18.5 6.6 (11.9) 

Amortizac;oes (a) 38,5 40,1 36.1 35.1 35,4 

Variac;ao das Provisoes (b) (3,9) (3,0) (10.6) (4,8) 2.4 

Cash· flow 56,7 69.6 44,0 36,9 25,9 

(a} Inc lui as amortizac;oes e invcstimentos financciros c de diferenc;as de consolidac;ao. 
(b) No excrclcio de 1998 nao se cncontram incluldas as provisoes contabilizadas em acr~scimos de custos no valor de 0.2 milhOes 

de cantos. No exercfcio de 1997 nao se encontram inclufdas as provisoes contabilizadas por contrapartida de Resultados 
Transitados e .tyustamcntos de Estrutura no montantc de 19.5 milhOes de cantos e de 0. 7 milhOcs de cantos. rcspcctivamente. 
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• 0 aumento em 81,9 mil hOes de 

cantos do valor das Exist~ncias com 

origem, quer no acentuado aumento, 

em 1999, das cotac;oes de mercado do 

petr61eo bruto, produtos acabados 

e intermedios, quer no registo em 

exist~ncias do valor do ISP referente a 

introdu<;ao ao consumo dos produtos 

acabados sujeitos aquele impasto. 

0 Passivo consolidado (incluindo os 

lnteresses Minoritarios) aumentou em 

35,2% quando comparado a 1998, o que 

equivale a um montante de 128.8 milhoes 

de cantos. Para esta situa<;ao revelou-se 

fundamental quer o aumento da Dfvida 

Financeira do Grupo a qual se situa, no 

exercrcio em causa. em 223,3 milhOes 

de cantos quando. no final do ano 

anterior, ascendia a 193.7 mil hoes de 

cantos(+ 15,3%). quer o acrescimo 

registado ao nrvel das dfvidasa terceiros, 

nomeadamente nos Adiantamentos por 

Conta de Vendas, a qual representa o 

valor das responsabilidades da Petrogal 

perante as suas concorrentes por 

reservas estrategicas, e que ascende. 

no final do exercrcio de 1999, a 42.9 

milhoes de cantos. 

Neste contexto, sublinhe-se a inversao da 

situa<;ao evidenciada pelo Fundo de 

Maneio Operacional do Grupo Petrogal 

face ao registado no ano anterior. o qual 

evolui de 21.1 milhoes de cantos em 

1998 para -15,5 milhOes de cantos no 

corrente exercfcio . 

Por ultimo e considerando que para o 

calculo do racio de Autonomia Financeira 

foi inclufdo nos Capitais Pr6prios o valor 

referente a emissao de Trtulos de Partici

pac;ao (2.2 milhoes de cantos), registe-se 

a evoluc;ao verificada ao nrvel dos 

indicadores financeiros do Grupo. 
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EVOLU<;:AO DA l)fVIDA FINANCEIRA 
(milhOcs de cantos) 

Emprcsa 

Petrogal 

CLC (65%) 

Grupo Petrogal Espanola 

Grupo Petrogal Explorac;:ao 

Grupo Sacor Maritima 

Outras 

Mil Prazo 

112.0 

16.3 

13,0 

0.0 

2.5 

0.1 

143,9 

ANALISE DO FUNDO DE MANE/0 DO GRUPO PETROGAL 
(milhOes de cantos) 

Rubrica 1999 

Olvida Financeira 

C. Prazo Total 

45.7 157.7 

1,8 18.1 

6,6 19.6 

24.5 24.5 

0.3 2.8 

0.5 0.6 

79,4 223,3 

1998 1997 

Capitais Permanentes 385,7 396.7 344.9 

367.7 

(22.8) 

Activo Fixo de Explorac;:ao 

Fundo de Maneio Operacional 

401,2 375,6 

(15,5) 21.1 

INDICADORES FINANCEIROS DO GRUPO PETROGAL 
(%) 

lndicador 

Autonomia Financeira 

Solvabilidade 

Estrutura Financeira 

Estrutura Financeira (s/ CLC) 

(a) Capitais Proprios/Activo 
(b) Capita is Proprios/Passivo Total 
(c) (Divida Financeira . Disponibilidades)/Capitais Proprios 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

27,4 

37,4 

104,9 

96,1 

33.2 

48.8 

102.9 

92.5 

23.6 

30.2 

179.9 

164.8 

Var.% 

99/98 

9.0 

(8,1) 

2.1 

421.3 

(6.7) 

200.0 

16,6 

1996 

299,1 

327.5 

(28.4) 

24.2 

31,1 

169,4 

154.9 

(d) s/ ClC = (Divida Financeira · Disponibilidades . Dlvida da ClC + Disponibilidades da ClC)/Capitais Proprios 

Contrib.p/ 

Grupe% 

70.6 

8.0 

8.8 

11.0 

1.3 

0.3 

1995 

299.1 

327.5 

(28.4) 

25.1 

33.6 

171.8 

158.3 

Em virtude do financiamcnto na CLC ter side cfcctuado atrav~s de Project Finance a sua dfvida foi retirada neste indicador. 

Evolu~ao da Dlvida 
Financeira Grupo Petrogal 

(000 OOO'cts) 

300 

250 N 

200 

150 

100 

fD. .. 
N 

50 .... : 
.!ij 

co 
.; 

PI 

~:~· .. 
N 

N 

R·g~·~·~· 0 ...:.:..._....:;.._....:;.._...;;;. _ _;;;;;_ 

95 96 97 98 99 

Emprl!stimos Obrigacoes Mil 

Emprl!stimos Bancarios M/l 

Tltulos Participac;ao 

Empr~stimos Bancarios CP 

PETROGAL 



indicadores economicos e financeiros J~_. ________________________________________________________________ __ 

n Rentabilidade dos 
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GRUPO PETROGAL- DADOS ECONOMICO-FINANCEIROS 
(milhocs de cantos) 

Volume de Negocios 

Volume de Negocios s/ ISP 

Resultado antes de Impastos 

Resultado Lrquido 

Excedente Bruto de Explorac;:ao 

Resultados Operacionais 

Resultados Financeiros 

Resultados Correntes 

Resultados Extraordinarios 

Cash-Flow (Autofinanciamcnto) 

VAB: Valor Acrescentado Bruto 

lnvestimento Total 

Activo Lfquido 

Capitais Proprios 

Notas 

(a) 

(b) 

Passivo Oneroso (sf Provisoes para Beneflcios de Reforma) (c) 

1999 

943,9 

621.5 

29,3 

22,1 

82,3 

39,3 

(10,5) 

28,8 

0,6 

56.7 

109.4 

60,9 

677.8 

183.4 

192,3 

1998 

882.4 

543,9 

32,8 

32,5 

84,8 

38,0 

(12.2) 

25,9 

7,1 

69.6 

107,8 

38.3 

544,0 

178,4 

183.6 

GRUPO PETROGAL- INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 
(%) 

Notas 

Rentabilidade dos Capitais Utilizados • ROACE (d) 

Rentabilidade dos Capitals lnvestidos. ROIC (e) 

Rentabilidade do Activo · ROA (n 

Rentabilidade dos Capitais Proprios • ROAE (g) 

Solvabilidade (h) 

Autonomia Financeira (i) 

Estrutura Financeira Ol 

Estrutura Financeira s/ CLC (k) 

Rotac;:ao do Activo (I) 

Cash-Flow OperacionaiNol. de Negocios (s/ ISP) (ml 

Resultado Operacionai/Proveitos Operacionais 

1999 

8,6 

7,9 

3,6 

12,2 

37,4 

27.4 

104.9 

96,1 

154.5 

11,9 

4,0 

1998 

11,7 

11.7 

5,9 

21,2 

48,8 

33.2 

102.9 

92,5 

161.4 

13.8 

4.3 

GRUPO PETROGAL - INDICADORES OPERACIONAIS E DE MERCADO 

Populac;:ao Activa em 31 de Dezembro (N"l 

Volume de Negocios (s/ISP) 1 N" de Electives 

a 31 de Dezembro (1000 cts) 

VAB/N" Efectivos a 31 de Dezembro (1000cts) 

(n) 

(a) Resultados Uquidos + Amortizac;ocs + Variac;ao das Provisoes 

4 431 

140,3 

24.7 

4 036 

134.8 

26,7 

1997 

918.4 

608,8 

18,5 

18,4 

70.2 

33,2 

(22.5) 

10.7 

7,9 

44.0 

96.9 

57.3 

549,4 

127,5 

229.4 

1997 

11,1 

11,0 

3.5 

15,0 

30.2 

23,6 

179,9 

164,8 

174,8 

9,6 

3.6 

3 928 

155,0 

24.7 

1996 

922,6 

545,9 

6,8 

6,6 

59,8 

21,9 

(18.0) 

4,0 

2,8 

36.9 

91,3 

47.2 

501.5 

119,0 

201,5 

1996 

7,1 

6,9 

1.3 

5,5 

31,1 

24.2 

169.4 

154,9 

187.2 

9,6 

2.3 

4 607 

118.5 

19.8 

1995 

850.9 

507,3 

(11,9) 

(11,9) 

59.6 

17.7 

(29,0) 

(11,2) 

(0.6) 

25.9 

87.7 

48.6 

484,4 

121.7 

209.1 

1995 

4,8 

4,8 

(2.4) 

(12, 1) 

33.6 

25.1 

171.8 

158,3 

175,8 

15.6 

2.1 

4 492 

112,9 

19.5 

(b) Volume NcgOcios + Variacao Producao + Trabalhos para PrOpria Emprcsa + Provcitos Suplcmcntares · Subsidies a Exploracao · 
. Custo Mcrcadorias Vendidas e Mat~rias Consumidas · Fornccimcntos c Servic;os Extcrnos · Impastos Directos 

(c) Obrigacoes + Tltulos de Participacao + Dlvida Bancaria Total. Disponibilidadcs 
(d) (Resultados Uquidos + lnteresses Minoritarios + Custos Financeiros da Olvida Financeira)/Media do Capital Utilizado 
(e) (Resultados Uqt.idos + lnteresses Minoritarios + Custos Finanoeiros da Olvida Financeira • (1-Taxa de lmposto)/Media do Cap. Utifizado 
(n Resultados Uquidos/Activo Media 
(g) Resultados Uquidos/Media dos Capitais PrOprios 
(h) Capitais PrOprios/Passivo Total 
(i) Capitais PrOprios/Activo 
Ul (Divida Financeira . Oisponibilidades)/Capitais PrOprios 

• Em 1999. pela primeira vez. a Petrogal SA. nao beneficiou de creditos fiscais resultantes de resultados negatives de anos anteriores; 
a IRC referente a 1999 e de cerca de 7.2 milh6es de cantos. 
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GRUPO PETROGAL- DADOS ECONOMICO-FINANCEIROS 
(milhocs de Euros I taxa de convcrsao: 1 Euro • 200,482 escudos) 

Volume de Neg6cios 

Volume de Neg6cios s/ISP 

Resultado antes de Impastos 

Resultado Llquido 

Excedente Bruto de Explorac;ao 

Resultados Operacionais 

Resultados Financeiros 

Resultados Correntes 

Resultados Extraordinarios 

Cash-Flow (Autofinanciamento) 

VAB: Valor Acresc.entado Bruto 

lnvestimento Total 

Activo Uquido 

Capitais Pr6prios 

Netas 

(a) 

(b) 

Passivo Oneroso (sl Provisoes para Beneflcios de Reforma) (c) 

1999 1998 1997 1996 1995 

4 708.0 4 401.3 4 580.9 4 602.2 

3100,1 2712,7 3036,9 2722,7 

4 244.3 

2 530.6 

(59,4) 

(59,4) 

297,1 

146,2 

110,4 

410.3 

196,2 

(52.3) 

143,9 

3.2 

283.2 

545,7 

303,6 

3 381 '1 

914.6 

959,3 

163,6 

162,0 

422.8 

189.7 

(60.7) 

129.0 

35.6 

347.2 

537,9 

92,5 

92,0 

350.3 

165.5 

(112.0) 

53,5 

39.3 

219,5 

483,2 

33,8 

32,9 

298.4 

109,7 

(89.6) 

20.1 

13.9 

184.2 

455.3 

88.5 

(144.6) 

(56.1) 

(2.8) 

129.0 

437.2 

191,0 285.8 235.4 242.7 

2713,6 2740.4 2501.7 2416.4 

889.7 636.1 593,4 607.1 

915.7 1 144.5 1 005.2 1 043,1 

PETROGAL. SA - DADOS ECONOMICO-FINANCEIROS 
(milhOcs de Euros I taxa de convcrsao: 1 Euro • 200,482 escudos) 

Volume de Neg6cios 

Volume de Neg6cios s/ISP 

Resultado antes de Impastos 

Resultado Llquido 

Excedente Bruto de Explorac;ao 

Resultados Operacionais 

Resultados Financeiros 

Resultados Correntes 

Resultados Extraordinclrios 

Cash-Flow 

VAB 

lnvestimento Total 

Desinvestimento Total 

Exportac;oes (milhOcs USD) 

lmportac;ao Pet. Bruto e Refinados (milhoes USDI 

Activo Uquido 

Capitais Pr6prios 

Passivo 

Netas 

Passivo Oneroso (sl Provisoes para Bencflcios de Reforma) (o) 

1999 1998 1997 1996 

4 044.3 3 825.2 4 006.8 4 038.3 

2467,1 2136.6 2463.1 2158.8 

142,4 162,1 92,0 32,7 

110,4 

292.1 

105.6 

34.0 

139.6 

2.8 

260.3 

387.7 

254.2 

6.9 

2 228.0 

162,0 

379.9 

173.2 

(46,1) 

127.1 

34.9 

322.5 

474.6 

170.1 

22.3 

398.3 

92,0 

315.2 

153.6 

(102,1) 

51.6 

40.4 

196.6 

423.5 

211.0 

52.4 

538,8 

32,7 

275.8 

105.7 

(83.8) 

21.9 

11.0 

169.8 

410.5 

196.0 

23.9 

345.2 

1995 

3 775,9 

2 062.0 

(58,4) 

(58,4) 

273.3 

81.8 

(136.7) 

(55.0) 

(3.5) 

116.2 

396.1 

106.2 

3,5 

325.2 

9096.9 1131.7 1 717.7 1 438.4 1 434,7 

2 7 42.9 2 384.3 2 426.2 2 238.6 2 168.2 

914.6 889,7 636,1 593.3 607.2 

1 828.3 1 494.6 1 789.9 1 645.0 1 561.0 

786.9 758.5 1 016.8 917.1 955.8 

(k) Scm CLC = (Divida Financcira . Disponibilidadcs. Dlvida CLC • Disponibilidades da CLC)I Capitals PrOprios 
Em virtudc do financiamento na CLC tcr side efcctuado atrav~s de Project Finance. a sua dfvida foi retirada nestc indicador 

(1) Volume de NcgOciosiActivo Medic 
(m) Cash-Flow Opcracionat = Rcsultado Opcracional + Amortizar;:oes + Variac;ao das Provisoes 
(n) Populac;ao Activa das emprcsas do Grupe 
(o) Obrigac;Ocs • TP's • Divida Bancaria Total + Divida a GITE 

Nota: Para cfcito do cCIIculo do indicador de Autonomia Financeira. os Capitais Prcprios encontram-se innuenciados pelo valor des 
Tltulos de Participac;ao (2.2 milhOcs de cantos). 

Rentabilidade dos 
Capitals Pr6prios- ROAE 

(%) 
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1000 Maio res I Holdings & Grupos - Das arvores isoladas ao cerne da 
floresta - Petrogal 

Data: 31-10-97 

Petrogai/Galp Pag.: 78/79 

HOLDINGS & GRUPOS 

as arvores isoladas 
oao cerne 
n 

o malisannos ind.lvidual
mente cada uma das 1000 
MAl ORES empresas que 

m em Portugal. corremos 
o risco de nos concentrannos ex-

ness ivamente nas arvores, per
endo a perspectiva da floresta. 
sto porque muitas destas em

presas, integradas em enormes 

tl
rupos economicos. sao apenas 
m dos instrumentos para a 
cos~o dos objectivos gerais 

aa holding. n;io podendo por is- . 
so ser vistas fora da .,floresta» a 

rt
ue pertencem. 
Tanto mais que, nos tiltimos 
mpos. a tendencia verific.ada 

entre as maiores empresas tern 

O
ido a do desmembramenlo em 
reas especificas de actividade, 
tribuidas a novas empresas que 

vao nascendo. Caso e~idente eo 
da EDP. terceiro mais poderoso 

nrupo nacional em volume de 
eg6cios e nurnero de trabalha
ores. que hoje abrange mais de 

20 empresas, induindo a propria 

rEP. SA. De uma enorme em
esa responsavel por todas as fa

de produ~ao. tr.msporte e dis
tribui<;ao de energia, a EDP adop-

au uma estrutur;J mais flexivel 
ue, alem de aumentar a com
etitiidade nas areas em que ac

tua, pennite-lhe entrar mais fa
cilmente em novas areas de ne
flXi~. co~no e o caso das teleco
LJ~mca<;oes. 

Aq ui. tendo a Sonae como 
principal parceiro, a EDP, atra-

a·s da ETG. uma das suas sun
diarias. ira passar a concorrer 
m a Telecom nas cornunica

~Oes moveis. S5o as tend~ncias 
da globaliza<;ao. urn conceito 

O
~e ontem significava a aboli
o das fronteiras geograficas 
as que hoje se ~plica igual-

mente is se cada vez 

da floresta 
• - • CopiJgjS • ...,_ 

P · · s '"""" If' TraballnJdores . ....... ~ ~opno ~ 

2889152 8487 
107 215 6 675 · --·--.--mnu·----36ar 
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dcl"'inercado. Inaugu

postos de abastecimen
. Iriova'ri5es, como a cria~iio de 

"«~~"'~'" 0 de servic;o no campo d;t medni
ca, permitiram aumentar as vendas. Outro 
dos facture:; de inovac;'ao f"oi a cartao 
Galp Frotas, cuj;ts vendas subiram 44171;. 
Os prcjufzos baixar;tm devido. sohn:tudo. 
a indemniZa\=UO pela aliemt~ao dos terre
nos da Petrogal situados na zoria 
da Expo '98, avaliada em 15 mi
lhiies de contos. 12 milhiies dos 
quais pagos em Abril de 1994. As 
restantes companhias que safram 

Ex arne 

Supk 
........... ! 

polio da Petrogal. Entretanto, a Direcyiio
-Geral de Concorrencia e Pre9os desconfia 
de tuna cartelizayiio nos prevos dos com
hustiveis. devido aos aumentox sin1ulti\ncos 
tiL' norte a sui do pais. Em Frunc;a e Espa
nha. onde <t situac;iio e semelhantc c ja se li
herulizarum os prec.;os. a queda dos precros 
f"oi i"or!fada quando OS hipermercados Clllnt

r<llll no negocio. Uma tendencia a observar. 

,1. / 

Portugal esta hoje no setimo Iugar do 
ranking dos pafses da Uniao Europeia 
com as gasolinas mais caras. 0 imposto 
petrolifero- JSP,. imposto sobrc produtos 
petrolfl"cros e IVA - reprcsenta qu;tsc 
75% do prevo da ·gasolina .wper com 
chumbo. A rraca possibilicladc de aumcn
to clas margens podera ser eompensmla 
por uma utilizayiio mais eficaz das lojas 

destas instala~iies cle Cabo Ruivo 
continuarao a abastecer-sc no mi
niparque cia Petrogal ate 1996, al

1 BP PORTUGUESA, SA 

2 GALPGESTE, LDA. 

44,11 
40,19 

3 SHELL PORTUGUESA, SA 40,13 
tura em que clever<i estar disponi 4 CARDOL, LDA. 37,60 
vel o novo parque de Aveiras. 5 ESSO PORTUGUESA, SA 35,57 

nas bombas abastecedoras, disposi
tivos de lavagem de carros ou servi
yOS de garagem. As lojas de conve
niencia, cuja maioria esta ligada a 
gasol ineiras, ja representam urn a 
factura9ao superior a 10 milhiies de 
contos por ano. Com o fecho dos 
hipennercados ao domingo e feria
des ou em horarios mais cedo, as 
bombas poderiio prestar serviqos 
uteis neste campo e aumentar os 
seus lucros em actividades que 
sempre consideraram marginais. A s petroliferas continuam a consi

derar que a liberaliza<;i.io de prc
<;os n~o 1·u1H.:iuna dcYido au monu-

~ ..... ----- ~ 

6 PETROGAL, SA 

7 MOBIL OIL PORTUGUESA, LDA. 

8 ELF PORTUGAL, SA 

9 TOTAL,SA 

10 ALVES BANDEIRA & CA., LOA. 

K;~:::~{ii~i~ir~i[~~ft~~\d~~Ni)t.~~i~Ifug?~¥.0~ 
CAROOL, LOA. 73,27 ESSO PORTUGUESA, SA 

2 MOBIL OIL PORTUGUESA, LOA. 25,93 2 GALPGESTE, LOA. 

3 SHELL PORTUGUESA, SA 23,98 3 BP PORTUGUESA, SA 

4 BP PORTUGUESA, SA 21,88 4 CAROOL, LOA. 

ESSO PORTUGUESA, SA 21,35 s MOBIL OIL PORTUGUESA, LOA. 

6 CIPOL, SA 13,60 6 ALVES BANOEIRA & CA., LOA. 

7 MERCAPETRO, SA 12,31 7 CORAMA, LOA. 

8 GALPGESTE, LOA. 9,27 8 TOTAL, SA 

9 CORAMA, LOA. 3,50 9 ELF PORTUGAL, SA 

10 CEPSA, SA 1,32 10 SHELL PORTUGUESA, SA 

Media do sector 0,07 Media do sector 

GALPGESTE, LOA. 202,37 

2 ELF PORTUGAL, SA 124,88 2 SHELL PORTUGUESA, SA 

3 MERCAPETRO, SA 53,63 3 BP PORTUGUESA, SA 

4 CEPSA, SA 35,14 4 MOBIL OIL PORTUGUESA, LOA. 

5 TOTAL, SA 33,45 5 ESSO PORTUGUESA, SA 

REPSOL, LOA. 26,72 6 CEPSA, SA 

7 PETROGAL, SA 19,32 7 REPSOL, LOA. 

8 CIPOL, SA 14,74 8 TOTAL, SA 

9 CORAMA, LOA. 13,62 9 GALPGESTE, LOA. 

10 CAROOL, LOA. 12,16 10 ALVES BANOEIRA & CA., LOA. 

Media do ector 14,45 

26,56 

26,51 

24,78 

1,26 1 

1,21 2 

1,19 3 

1,12 4 

1,08 5 

1,05 6 

1,00 7 

0,99 8 

0,94 9 

0,83 10 

0,77 

41101 3 

10 286 4 

3 438 5 

2 562 6 

1328 7 

551 8 

447 9 

238 10 

Geraldine Correia 

ESSO PORTUGUESA, SA 1,48 

BP PORTUGUESA, SA 1,28 

SHELL PORTUGUESA, SA 0,99 

ALVES BANOEIRA & CA., LOA. 0,68 

REPSOL, LOA. 0,60 

MOBIL OIL PORTUGUESA, LOA. 0,55 

CEPSA, SA 0,48 

TOTAL, SA 0,27 

PETROGAL, SA 0,20 

CIPOL, SA 0,17 

Media do sector 0,30 

PETROGAL,SA 52,02 

ESSO PORTUGUESA, SA 16,46 

MOBIL OIL PORTUGUESA, LOA. 9,99 

CEPSA, SA 6;41 

REPSOL, LOA. 5,98 

CIPOL, SA 5,06 

TOTAL, SA 4,55 

CORAMA, LOA •. 3,47 

Media do sector 43,58 

Metodotog•a da escotha das MELHORES: a) Selecc;ao de uma amoslra das maiores empresas do sector (no maximo 20) a partir de EXAME 500; b) Ordenac;ao das empresas segundo 
6 zriCICt!dores: valor acrescentado brute. valor acrescentado bruto/vendas. crescimento das vendas. rentabilidade des capitais pr6prios. solvabilidade e liquidez geral: c) Atribui<;a.o de 
~or.:os as 10 pnmerras classrlicadas da seguime forma: ao maror valor em cada criteria foi atribuido um valor de 100%. Os vatores obtidos pet as restantes empresas for am trans forma
cos arn percentagern da pnmerra desse crileno. As empresas que registaram diminuic;:ao de vendas ou prejuizos nao recebem pontes ~a ~rescimento e na r~!'ltabilid~de, respectivame_n· 
:e. c!1 So:~1a por.Cerada Cos pomos obtidos por cada empresa (as cnterios valor acrescentado brute. valor acrescentado bruto/vendas. hqurdez geral e solvabrlrdade tem uma ponderac;ao 
de 0.125 enquanto rentabrlidade des capitais prOprios e crescimento de vendas pesam 0,25 cada uma). A que tiver maier pontuac;ao sera considerada a melhor do sector. Em case de 
empate. a escolha recaira sabre a que registar melhor desempenho no coniunto des criterios. Sea empate persistir. desempata a rentabilidade de capital. 
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Petroliferas - Lueras nao acompanham vendas 

Petrogai/Galp 

PETROLiFERAS 

lucros nao acompanham vendas 
Se em Portugal as margens descem, em termos intemacionais, os imperios 
do petroleo tern aumentado, e muito, os sew rendimentos 

A Pdrogal a111111TtDu 
0 petroleo volrou a ser urn negodo da taxa de: inflac;ao. Dc:stacada das n 96 os Hils lucrts 
apcteeivcl em que os lucros se outra.~ emprt:sa£ petrolifc:r.lS no mc:r- t u sus yflldas 

mulriplicam por virios digitos. Isto cado nacional esta a Petrogal que, 
em rcrrnos mundiais on de as gran des em 1996. rc:gistou um crc:scimcnto 
c:mporios dominam. Par· 
que. em PortugJ.!, o rc:sul- PoRTUGAL 
tado Hquido da maioria Voirne de NegDcio 96 RL96 Quota de ll'depostos 
das em pres as petroliferas ~ crescinento} ~ crescinento} rwertOOo 1996 
rem diminuido, nos ulti- ~ I39milhocs 3,1 mil 14,4% 251 
mos do is anos, como con- 47% 
SC{jUi':ncia do forte invcs- BP 69.3 mi!hOcs 362 mil 6o/. 00 
timento na qualidade dos (3.5'") (rnenos 82%) 
ser-vic;os e nO\'OS postos Molj 133milh0cs 1,6milh6cs 13% 173 
de abasrecimcnro. E tam-
bern poruma Iarvarguc:r- · ill- Prod. petnierts 19,6 milh6cs . 36 3 rnilhares 2,4% 38 
ra co mercia!. {menos 0,2§%) (menos I~) .. 
Segundo operadorcs de ~ I 0,697 milh6es 125 rn.illurc:s 2,5% 86 
mercado. c:sre invc:sri- (mais50%) (menos 38%) 
men to nao rem sido "W 15,97 milh&:s 2% 40 
amortizado pelas vcndas, {mais 18,25%) 
que apesar de aumc:n- [sst 28,149 milh6es 5 99 milh:lres 2% 51 
tarcm, deparam-se com (rnai.s 22%) (men<J.Sj-4% 
margcns muito redu· Ci;>Gl 6,C)<)'i milhiie:; 8milhares l% 52 
zicbs. As Clusas da com- _(mais 39%) (nuls 108%) 
pressao das margens ~ 809milh6cs 6,6milh6cs 45.9-'/o 1130 

prcndem-sc. entre outros (mais 6,9%) {!lUis 1 56%) 
facto res. como limite: de Rt;JSOI 31 milh6cs ·I, 188 milh6cs ·~· ).o 62 
pre<;o dos combustiveis (mais 15,7%) (menos 99J5% 
cstalxlecido p<:lo Gover- C¥3 41 milh<'>ei 40 milh6c:s 4~\~ 86 
no para controla.r a subidA Noc.: Un.id:.ldoc:: como); Funcc. &llJXLS:l.5 

FORTUNA 
Data: 01-10-97 

Pag.: 40 

dos seus resultados de 156%. 
Segundo o seu porta-voz, Antonio 
Mocho, csta evolu~ao resultou de 
uma politica de rc:du~io de custos, 
melhoria da.~ oper.1~oes de refinaria 
c: a cngcnharia financeira do custo de 
divida. 
Por outro !ado, a ap2!1Sio dc:stc: mer
e ado e justificada pclo desenvol
vimento ccon6mico, na indUstria e 
constru~ao civil. De acordo com 
Vieira da Silva, administndor da SheU, 
•o parquc: automovcl nacional so 
ocupa dois tc:n;:os da media europeia 
por mil habitantes, ou seja ha ainda 
30% do mc:rcado com c:spac;o para 
crescer·. Ao nivd internacional, os 
grandes gigantes pc:troliferos tern im
plc:mc:ntado rc:estrutur:i<;ocs nclicais, 
designaclamentc: ao nivc:l da contcn
t;ao de custos, que: contrihuiram par.t 

o forte: crc:scimento dos sc:us resu
ltados. Segundo os obsen'adores de 
mercado, apesar da realidade nacio
nal ser diferc:ntc:, tam bern nao sao as 
vc:ndas que contribuc:m para o forte: 
aumento dos resultados intc:rnado
nais, mas sim as areas da rcfinac;ao e 
c:xplorac;ao. Sofia Ramos· 

MUHDIAL 
Yoime de Heg6cio R1.96 
1996 (%~} 

33 milmilhiics 1, 7 mil milhOcs 

(mals 30%) 

13.4 mil milhOes 765 milh6cs 

_{n.uiS 127%2 

14,67 miliililhOe:; 534milhiics 
(mals25%) 

6,981 mil milhOcs 219milh6cs 

(mais40%) 

6,054 mil milh6cs 468milh6es 

(mais,2%2 

5,280 mil milh6cs 168 milh6e5 

(52'..6) 
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Com o ano de 1999 culminaram 23 anos 

de hist6ria da Petrogal como a Empresa· 

-Mae de um grupo empresarial aut6nomo. 

0 Decreto·Lei 137-A/99 de 22 de Abril 

deu origem a constitui<;:ao da Galp -

- Petr61eos e Gas de Portugal. SGPS. SA. 

empresa para a qual o Estado transferiu 

a totalidade das ac<;:Oes que detinha na 

Petrogal correspondentes a 55% do seu 

capital social. A 13 de Dezembro de 1999. 

e. na sequ~ncia da Resolu<;:ao do Conselho 

de Ministros n° 140-A/99. foi realizada a 

escritura publica atraves da qual a 

Petrocontrol. SGPS. SA transferiu a sua 

participa<;:ao de 45% no capital social da 

Petrogal para a Galp. SGPS; a partir desta 

data o capital social da Petrogal passou a 

ser detido na totalidade pela Galp. SGPS. 

A 17 de Janeiro de 2000 foi publicamente 

anunciado que a Petrocontrol iria vender a 

sua participa<;:ao de 33.34% no capital 

social da Galp. SGPS. no contexto da 

segunda fase de reprivatiza<;:ao da mesma. 

0 que acima se resumiu corresponde a 

concretiza<;:ao de uma polltica de 

integra<;:ao da Petrogal. da Gas de Portugal 

e da Transgas na holding Galp. SGPS. 

Embora nao determinado pela Empresa, 

este foi o acontecimento mais relevante a 

referir em rela<;:ao a 1999. Durante o ano 

participamos activamente no processo de 

avalia<;:ao da Petrogal que serviu de base 

as transac<;:oes realizadas; adicionalmente 

preparamos toda a informa<;:ao e demos 

todo o nosso melhor apoio ao processo 

de avalia<;:ao e "due diligence". que 

culminou com o acordo para a aquisi<;:ao 

pela ENI. pela EDP e pela lberdrola de 

33.34%. 11% e 4%. respectivamente. do 

capital social da Galp. SGPS. 

Apesar das dificuldades sempre 
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A ogrega<;:oo do sector do 

p(loleo e do gas natural, subordi

nclJo a uma estrategia de gestoo 

cometida a recem-constitufda hold

ina GALP, visa, sobretudo, a 

a~ oveitamento de sinergias no 

sefiido aumentar a capacidade 

ccLJpetitiva dos varios. neg6cios, 

rentabilizar os investimentos, desen

vctJer a operacionalidade dos sis

elbs e criar novas solu<;:oes, de 

nodo a sermos ccpazes de pro

:J(Ir, c.0m rapidez e eficacia, as 

·e~~ostas, ho:e e no proximo futuro, 

~11idas por um mercodo mois 

JitJ9ado, como e o do Peninsula 

berica e outros a/em dele. 

-rfp-se de uma nova realidade 

)r{Je coexistem dais grandes seg

nentos - o do petr61eo e o do gas 

1cflra/ - ambos produtores de ener

Ji!Je geradores de ne96cios, rea-

lidade esto que assenta. numa novo 

filosofia de gestoo que estabelece 

as grandes linhas estrategicas de 

enquadramento dos varios neg6-

cios e exerce o respectivo controlo 

face oos obiectivos definidos para 

coda um deles. Por sua vez, os 

neg6cios recorrem a presta<;:oo dos 

diversos servi<;:os, de forma parti-

lhada, (Compras, Contabilidade, 

Recursos Humanos, jurfdicos, 

Administrativos, e outros) quer se 

situem no segmento do petr61eo 

(Petrogal), quer se situem no do gas 

natural (Gas de Portugal), sem que 

haja duplica<;:oo de fun<;:oes e 

dando origem a uma economic de 

meios e de custos. 

A gestao superior do GALP ·conta 

com um staff, os orgoos centrais do 

holding, com as inerentes fun<;:oes 

corporativas. 

Neste ono 2000, a indo ha bem 

pouco tempo "vista" por alguns 

como uma era longfnqua em que 

realidades de hoje noo passavam 

de fic<;:ao, temos agora peranie 

n6s uma nova e bem concreto rea

lidpde que traz com ela um 

endrme desafio. Este desafio, mais 

ainda do que confronter-nos com 

as nossas competencies tecnicas, 

reside, sobretudo, no nossa 

capacidade para nos adaptarmos 

o um modelo empresarial dife

rente, sermos suficientemente 
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flexfveis as necess6rios mudan<;:as 

·1 capazes de interi_orizar este 

h!vo cen6rio como fazendo 

fJsde j6 parte dele, tanto quanta 
i fazfamos das empresas onde 
L 
nos integr6vamos. 

O
ueremos acreditar que a GALP, a 

tragal e a Gas de Portugal, com 

todo o universo dos seus "satelites", 

flo caminhar para um objectivo 

~\!mum, que e constituir um grande 

nerador de energia nacional 

upaz de competir internacional

mente e atingir dimensoo europeia. 

fl constru<;:oo deste ope rod or inte

(lj:Jdo de energia com capacidade 

competitiva a escalo Iberica, e, pais, 

en grande desafio cometido a 

~Jndeira Vieira, Presidente do GALP, 

e por isso respons6vel numero um 

; deste gigantesco projecto. 

Mas para que os projectos se con

cretizem e tenham sucesso, tem 

que existir uma efectiva partici

pa<;:oo dos parceiros e dos cola

boradores neles intervenientes. E 
atraves de um bom desempenho 

das nossas fun<;:oes, as que nos 

estoo atribufdas hoje ou outras que 

nos venham a ser confiadas ama

nho, que podemos participar acti

vamente no constru<;:oo desta nova 

realidade GALP. 

Vamos relembrar como surgiu a 

GALP, SGPS, SA e fornecer algu

ma informa<;:6o sabre os seus 

objectivos estrategicos, processo 

de privatiza<;:oo, quodro de 

i[)eESTRUTURA~AO E CONSOLIDA~AO 

n 

accionistas, prindpais investimen

tos e outros dodos que nos ojudam 

a conhecer melhor esta nova reali

dade. Para a reflectir com objec· 

tividade e simplicidade, escolhe

mos uma forma foci/, esquem6tica, 

optando pela reprodu<;:oo de 

quadros e fornecimento de alguns 

indicadores. 

A GALP foi oficialmente constitufda 

pelo Decreta-Lei nQ 137-A/99, de 

22.04.99, (Diorio do Republica nQ 

94 - I serie-A), facto j6 noticiodo no 

Flashgalp nQ 9/1999, publicado 

em 28 de Abril de 1999. 

Este foi o primeiro grande passo 

considerado essencial para a 

reestrutura<;:oo do sector energeti

co em Portugal. 
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... dais anos mais tarde 
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. on1o Mexia ganha «guerra» 
l-ela. gestao da Galp Energia 
J presidente da GDP eo novo homem-forte. Rui Vilar entra, mas sem func;:6es executivas. 
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EUROPEAN REFINERI_ES: · , 
European Refineries-Capacities 
as of January 1, 2000 (b/d) 

Albania.. 2 
Austria 
Belgium 
Bulg,?ria · 1 

Croatia 
Czech. 
Derim · 
Fi '·· 
Fsu· 

Europe~·.& ,FSU · :208: ·._:·,':'::',_" :, ~-:26;4E32;';3$9!!';.' 
World .; · · ·:'./)5' :-'·:8l;549,..796;'\" 

Source: Oil and Gas Journal-Worldwide Refining Survey 2000 
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FORTUNA 
Governo - 0 poder do petr61eo Data: 01-11-97 

Energia/Combustiveis e Lubrificantes - Noticias lnternacionais Pag.: 10s 

0 PODER DO P£TROLEO 
Em 1970, as reservas de petrOieo 
cooflnnadas rondavam os 1200 
mflhOe& de barrls. Nos iiltlmos anos 

tern vlndo proeesstvamenta a 

aumentar, ~ a politlca do Sultao 

que optou pela abertura de novas 

COncessOes de 8XpiOr<19ao as candes 
petroliferas estrangelras. Hoje, a 

produ~ e de cerca de 880 mil 

banis por dla e e a mals lmportante 

fonte de riqueza do pais ( representa 

rnals de 80% das rec:eltas do Estado). 

Os cerca de 1700 ~ espalhados 

pelo territorfo, na sua maloria no 
Interior, sao explorados por v3r1as 

companhlas, embora a principal 

produtora seja a PDO, Petroleum 

Development Oman, na qual o 

_ govemo possul 60% do capital, a 

1 Shell34% (sendo quem lldera as 

opera¢es), a Total4% a a Partax 
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Coorporation (pertencente a 
Fund39io Calouste Gulbenkian) 2%. 
Apesar do aumerrto de prod~ao. o 

sultao optou por uma culdadosa 

gestio das reservas (hoje calculadas 

em 5.2 mil milhaes de barris), uma 

vez que sao substanclalmente 

lnfarloles As dos outros paises 

produtores como o Kuwait ou os 

Emlrados Arabes Unldos. 

Provavelmente, esta e a razao pela 

qual o sultanato presclndlu de 

pertencer a OPEP (Organ~ dos 

Paises Exportadores de PetrOieo). E 
neste contexte que se Jnsere a 

estrateg!a de dlversltlc39io de 
lnYeStlmentos que passa sobretudo 

pelo desenvolvlmento do gas natural 

e da Industria e que tern nos 

mercados do Medlo e Extrema 
Oriente como a China, frxfla, Tallilnda 

ou Slngapura os seus principals 

cllentes. Descobertas aclderrtalmente 

durante a prospecfi:ao do petrOieo, as 

resetYas actuals de gas natural 

asc:endem os 27 TCF (trillion cubic 

feet) e sao exploradas pela Oman 

Liquefied Natural Gas Company 

(OLNG), em que 51% do capital e 
detldo pelo govemo, estando o 

restante espalhado por dlversas 

companhias estrangelras, 

lncluslvamente a Partax Coorporatlon 

que tambem possui2%. "A nao ser 

que se descubram mals reservas, 

daqul a 20 anos o petr6leo teril um 
peso de apenas 9% na nossa 

economla," expllca Khallfa AI Hlnal, 

dlrector~eral para o sector de Gas e 

Petr61eo, subllnhando a lmportiincla 

das recem-descobertas reservas de 
gas. Exlstem tambem dols grandes 

projectos Industrials em fase de 
lmplementa.,ao: a constru~·de 

uma fundl9ao de aluminlo com uma 

capacldade produtlva de 480 mil 

toneladas por ano, (prlvada e 

oryamentada em 460 mllhaes de 

contos) e urn complexo petroquiml

co destlnado a produzlr 450 mil 

toneladas por ano de propltlleno de 

alta densldade e 495 mil toneladas 

de balxa densldade. Deverao 

c~ar a funclonar em 1999 e 

2001, respectlvamente. 
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ANEXOIV 

Normas de regulamentagao interna da Petrogal. 

Neste anexo apresenta-se a cornpilayao da sucessiva regularnentayao 

interna que e, basicamente, constituida por ordens de serviyo, regulamentos, 

resoluyoes, despachos e enxertos de aetas do conselho de gerencia, notas 

informativas e comunicayoes internas. 

0 criteria da exposigao consta do indice, especialrnente elaborado 

para o efeito, e cujos principais ternas regularnentares, tern o seguinte 

alcance: 

• Movimentagao e Estatuto do Pessoal 

• Prestayao de trabalho 

• Trabalho fora do local habitual 

• Retribuiyoes 

• Suspensao da prestayao do trabalho 

• Condiyoes particulares de trabalho 

• Disciplina 

• Regalias sociais 

• Higiene e seguranya no trabalho 

• Regulamentagao diversa 

Toda esta regulamentayao tern, naturalmente, uma relayao directa e 

indirecta com o processo de tomada de decisao na empresa. 
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SUBSiDIO DE ISEN<;AO DE HOAARIO DE TRABALHO 

DESP. CONS. DE GERENCIA, DE 6111/80 ........................... . 
C.IJDGP N" 2763/91, DE 9/8 ................................................. . 
EXCERTO DA ACTA, N" 49/96, DA COM. EXECUTIVA, 

DE 05/12 ......................................................... . 

FACILIDADES PARA RADICA«;AO DE TRABALHADORES 
NA .AREA DE SINES 

O.S. N" 19/90, DE 5/6 .......................................................... .. 
EXCERTO DE ACTA OA COM.EXECUTIVA N" 16/97, DE 3/04 

~ 

Pela O.S. n• 42198 de _17/12. ponto 12 .. foram revogados: 

•· A O.S. o• 122179. de 7 de Se!embro eo Regulamento a ela anexo: 
• 0 Despacho do Conselho C:e Gerencia de 24 de Outubro de 19i9; 
• 0 n• 3 da O.S. n• 19:90, de 5 C:e Junho; 

(ponto 4.15 da Regulament~ao lntema} 
• 0 Despacho da Comissao Executiva de 2 de Feverelto de 1993 e as normas a ele anexas. 

sem prejuizo de se manter a apticar;:ao cas mencionadas Normas .cis s•tuar;:oes consliluicas 
durante o respecli,·o periodo C:e vigencia. · 

SUBSiDIO DE SUPERINTENDENCIA 

DESP. DO CONS. DE GERENCIA, DE 22/12182 ..................... .. 

REGIME DO PREMIO DE ASSIDUIDADE 

O.S N• 6190, DE 9/02/90 ................................................... ; ... , 

. REGULAMENTO PARAATRIBUI!;AO DE PREMIOS 
A INOVA«;AO 

O.S. N" 8/89, DE 212 .................................. ::: ..... : • ..:.-::.::..: .. .. 

SUB~iDIO DE ALTITUDE 

EXCERTO DE ACTA DO CONS. DE GERENCJA, N" 4/79, DE 2411 
OESP. DO CONS. DE GERENCIA, DE 2/1179 ............................. . 

ACORDO SOBRE 0 REGIME DA REFEI!;AO EM PERiODO 
DE TRABALHO EXTRAORDINARIO DE .MOTORIST AS 
E CONDUTORES DA DISTRIBUI!;AO 

ACORD<;!, DE 31l0~1!!_1 ·: ......................................................... . 
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Cap.6 

Cap.7 

Cap.S 

i 

L!CENt;AS SEM VENCIMENTO 

DESP. DO CONS. DE GERI:NCIA, DE 13/03/89 ...................... . 

FER lAS 

C.l. DGP/N" 951, DE 27/08/93 ......................... , .................... . 
O.S. N" 26/94, DE 30/06 ........ ~ ............................................. .. 
0.5. N" 15196, DE 01/08 ................................................ . 

NORMAS DE CONCESSAO DE FACILIOADES PARA 
TRABA.LHAOORES-ESTUDANTES 

EXCERTO DATA N° 9, OE 11/S/95 ......................... ;; ...... .. 
O.S. N" 10/99, OE 28/01 ................................................. . 

NORMAS DA PRESTA9AO DO TRABALHO A 
TEMPO PARCIAL 

O.S. N" S/92, OE 23/01/92 .................................................... . 

REGULAMENTO OISCiPLINAR 

EXCERTO DO OESP. 00 CONS. OE GEReNCIA, DE 9/08/82 
O.S. N" 5192. OE 23/01 ..................................................... , .. . 

ACORDO SOBRE REGALIAS SOCIAlS DOS 
TRABALHADORES DA PETROdAL 

O.S. N" 30/95, OE 31/07 .......................................... ~ ............ .. 
C.l.IOGP/CE, N" 69/84, OE 2310? ........................................... . 
OESP. DA COM. EXECUTIVA, OE 15/06190 ... : ..................... .. 
COMUNICA<;AO OA DGP, N" 2779191. DE 21/08 ................... . 
EXCERTO DA CI/OGP/920/GRRT/204, OE 2/07192 ................ . 
EXCERTO DA ACTA N" 12196.0A COM. EXECUTIVA, DE 21/3 
EXCERTO DA ACTA N"33/97,0A COM.~ECUTIV~ DE 2417; 

ACOROO COMPLEMENTAR SOBRE ASSISTENCIA NA 
OOENt;A E NA MATERNIOADE, PROTECt;AO A' 
JNFANCIA E SUBSiDJO POR MORTE 

ACORDO. DE 26101/83 ........................................................ .. 
C.IJOGP, N" 120/84, DE,20/09 .... , ......................................... . 
C.l.IOGP/DPLP, N" 231"541127, DE 17/06/86 .......................... . 
O.S. 23/90, DE 6/08 ............................................................. : •• 
EXCERTO DA C.IJOGP/NHSTAS/10/95, OE 2.1()1 .................. .. 
C.J/OGP/NHSTAS/1420195, DE 15/12 ................................... , .. 
O.S. N" 18/96, DE 04/~0 ......................... : ......................... . 
~~AL DE PROCEDIMENTOS DA SEGURAOORA ......... .. 

REGULAMENTO OA ACt;AO ASSISTENCIAL ·• 
DA EMPRESA 

O.S. N" 13/79, 2/02 .................................................. ;:, .......... . 
C.I.IOGP/CE/206/79, DE 27/03/79 ........................... :: ........ ~ 

REGULAMENTO DE CONCESSAO DE CASAS 
E DO BAIRRO DE SACA.VEM .. 

REGULAMENTO 00 BAIRRO PETROGAL. DE 17/07/59 ... . 
· O.S. N".20/79, DE 19/02 ............................................... .;, .... .. 

RESOLUc;fi.O DA COM. EXECUTJVA N" 2197, DE 24/01 ... .' 

SEGURO DE BAGAGEM 

PROGRAMA OE SEGUROS I DIR. FINANCEIRA-
• FEVEREIRO DE 1994 ................................. : ...................... .. 
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Cap.9 

SEGUROS SOCIAlS 

C.IJDGP/NHSTAS, N" 1322195, DE 23111 ............................. . 
CUGESTAD DE RISCDS, JANEIRO DE 1996 ................... . 
C.IJDGP/CE, N" 88181, DE 4/05 ......................................... , .. . 
C.I./OGP/CE, N" t;iS/83, DE 24/03 ........................................... . 
DESPACHO DO SR. ADMINISTRADOR, DR. CHALMIDUE 

CHAGAS, DE 26/11/98 .............................................. .. 

SUBSiDIO DE ALIMEf':ITA~AO 

EXCERTO 00 ANEXO II DO ACORDO AUT0NOMO/FETESE 
E OUTROS, DE MAR~O DE 1992 ................................... .. 

DESP. DA COM. EXECUTIVA,N" 6195, DE 7104 ................... .. 
O.S. N"43198, DE23112 ...................................................... . 

SEGURO DE.VIOA 

C.IJDGP, JANEIRO DE 1990 .................... : ............................ .. 

ESTATUTO DO'TRABALHADOR PERTENCENTE 
A BRIGADA VOLANTE 

0.5. N" 5/87, DE 20102 ........................................................ . 

NORMA DE PROCEOIMENTO PARA CONTROLO 
AUTOMATICO DE PRESEN~AS 

O.S. N" 30187, DE iS/12 ............................. , .......................... . 
O.S. N" 16/91, DE 6/08 ................................ : ......................... . 
C.IJDGP/2763191, DE 9108 .................................................... . 
DESP. DA COM. EXECUTIVA, DE 18/06!93 .......................... . 
DESP. OA COM. EXECUTIVA, N° 6/95, DE 07/04 ................. .. 
RES. OA COM. EXECUTIVA, N" 14196, DE 01/07 ............... .. 
MEMO RANDO DA OIR.SERVI~OS PESSOAL, DE 09/12/97 .. 

SEGURAN~A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO 

NOTA INFORMATIVA ........................................... - ..... :.. ..... .. 
COM. DO CONS. DE GEReJCIA, N" 28/78, DE 23108 ... . 
O.S. N" 4/96, DE 29/02 ...................................... ~ ................ : .. 

REGULAMENTO DE PORTARIAS 

0.5. N" 3187, DE 22/01 ... ; ....................................... - ......... .. 

SERVI~OS DE MEDICINA DO TRABALHO 
DA PETROGAL . 

o.s. N" 3195, DE 2/02 .......................... , ................. - ......... .. 

Cap. 10 REGULAMENTO DE VISIT AS A INSTALA~OES 
DA PETROGAL 

O.S. N• 25/80, DE 11/02 .................................................... .. 

. NORMAS RELATIVAS A UTIUZA~AO DE 
MOTORIST AS E VEiCULOS AUTOMOVEIS 

O.S. N" 21/97; DE 06/06 ...... :-...................... : ....... : ................. .. 
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REGULAMENTO DO PLANO AUTOMOVEL 

O.s: N" 14/99. DE 18/02 ....................................................... .. 
RESOLU~AO OA COM. EXECUTIVA N" 7/99, DE 18/02 ••••• 
RESOLU<;AO OA COM. EXECUTIVA N"12/96, DE 01/07 •.• 
COMUNICACAO DSRH/042, DE 15/04/98 •••••••••.•..••...•••••.• 

REGULAMENTO OE ATRIBUI9AO DE ARTIGOS DE 
VESTUARIO AO PESSOAL DA PETROGAL 

O.S. N° 13184, DE 26109 ··································:···········~··:······· 

EDIFiCIO GALP- NORMAS E PROCEDIMENTOS 

O.S. N• 36/98, DE 12111 .....•..••..•..•.••.••••••••••.••••..••••.•••.•.••.•••..• 

·. _:. 

···~· ' .. 

.:,..~----~. 

.· .... 
... . . .. · .. ~ 

· .... ,,_ .. 
··:, .. ~· 

.•. v:•; . ,., 



u 
a 
[I 

[] 

n 
0 
0 
0 
0 
u 
n 
0 
u 
n 
a 
~ ANEXOV 
] 

l 
J 

l 
1 



u 
u 
[] 

] 

[] 

0 
n 
n 
0 
u 
n 
0 
u 
0 
n 
a 
~ 
] 

] 

1 
1 

ANEXOV 

Porta ria n° 99/87, de 12 de Fevereiro, sobre os preyos ex-refinaria dos 

combustiveis nacionais elaborada pelo signatario. 

A Portaria acima citada, alterou, literalmente, todo o sistema de calculo 

do pre9o dos combustiveis nacionais. 

Esta informayao refere-se, concretamente, ao documento original - na 

sua singeleza - do modelo matematico que foi elaborado para a citada 

portaria, a fim de se determinar o pre9o ex-refinaria dos combustiveis 

nacionais e a criayao do celebrado impasto sobre o petr61eo - ISP -

largamente debatido na vida nacional dos contribuintes com veiculos 

motorizados. 

Embora constitua o centro nevralgico de uma das catorze decisoes 

estrategicas estudadas, a sua inclusao deve-se, sobretudo ao facto, e apesar 

das suas varias versoes posteriores, de ainda constituir uma das bases da 

filosofia da economia nacional de combustiveis e, por esse facto, aproveita

se a oportunidade para o visibilizar para a maioria dos cidadaos. 
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·=c:( l 1XP ) + f . ED + y. (EI + ER) - q+c . 

f· (EF + DC) , 

f- (A' + 'l ) ' 

se: 

. se: 

3 ( lC ~ 6 

( 14) ~ 

(15) EF • 

(2) cl = 

( 3) 

~ 
(4) 0 
( 5) QT 

(6) ED 

(7) EI = 

(8) C.M.P . 
(9) CPB . 

(101 c 

{11) CIF 

(12) ER • 

PR. !:_ Ql~ 
't (PR.QI'I) 

cr. 1: Q'l' 

c c I. Q'l' 

CI. !. (QI • QB) 
L_ CI (QI + QB) 

CI £ or 
1: QI.CI 

QI + QB + QX 

EX 
l' QI • r QB 

EE + ET + RC 
L QI 

a • CPB + b. COP 

CIE' + ST + OE 

(l +Kl. r. 

(1 • sl . [C + ( l + K) • . E'R] 

TER 
1-(q +c) 

t1 + t2 2 
(1 + K) .r. (1 + d). FOR. 

1- (q+C) 

1 + (t1 +t2) 2 
(16) DC • • (1 + K)-FOB' (r-r', (1 +d) ] 

] 
1-(q+C) 

1 
PR + FC + MC + D 

l --- --- -··· --- __ .. _____ .. _. 



Ll 
·,ai~ta-feira IZ tle Fevereiro de 1987 9' ::o:o~ 1 Serie-Numero 3& 

DIARIO DA REPUBLICA 
PREQO OESTE N0MER0-19~SOO 

al - A re"ov~ <Us aulcaturN ov a acclta~ de =~ aniiWitCI ~ - Parw 01 hOVOS asJinanl~ do Dl4mt dil h-bldd dil l(fl?{lbllctl. 
ra qualqvcc du pvbllea~ ollclals deYm eroc:tuar...: at6 ao nnd o llft{CCIO da mlaacura aeri co~aprcmdldo de Jalldze a Daemllfoo de 
~ cse Jaadlo, no Cllle n: r-ef~ ll aHIJ\alurM llrUIIII 011 pora u cad& -· 0. I!Omac. ~ubllca~ ""' Ncwentbro e Peaemllto do -
1 • aemo1rc. c ate J I de Jultto, para as quo corruDOnderem AD &blor101' que c:omolrtam a l~atda&un ....,io Htlvlrltlee .o 11"'90 6fl ocap~~. 

l • romest,.. 4 - Oa pruoa de redallla~ de fallaa do 01411& <14 lt.•Pflblkw -
· l - Pre>v .Jt l•'aluc para vorK1a IIV\1.!:10, 4$: ~ per llnba de uWt- o coadzlentc • oh!CIIIM aul6ooma • ~ alo, teS-"-Ic, .,_ 

• M$. 30 e PO dlaa A data da aua pa~. 

[ ;.,. • .,._,q..,"••cle, 'I"•' eflclel, "".r ,.JatiTA • o.Oncl01 • • anlnattltu tit oDJ.&r1• tla R.,d.ltllet• t lie .D,.rlt 4a AntMWela .Ia a.,.wlq•• 
n sor dlrJtlda t edrnlfllltrafit tla '"'',."'' Hocloeel.c ... tla Maeda. E. P .. Rua cia D. Fr~adsa Manual •• Mole, !J-1091 Ua~•• CMeL 

[] SUM ARlO 

Ministerios cas Finan~s e da Industria " Comer
cia: 

n.' 99/87: 

Fi:'t:l os pn:r,:os de: vcnda ao J?Ublic:o dos proclutos petro. 
!if eros. 

Ministerio dGS Neg6cias Estrangtiros: 

U
ecl~~; 

De t~:rcm sido au~orizad::t$ transfcr!ncias de verbcn no 
orylln~nto do MinistCrio para o ano de 1986 ncr mon· 
tantc de: 371 63-0 c:ontQ:S. 

Uvi7c.:nn pl.iblioo tcr o Go~mo da Comunid·adc das Baa
mil'S depo•itado um instrumc:nto de ratific;a~lio da Con· 
vcn~iio !Obrc: a Proib-i~ do Desenvolvi~to. tla Pro-0 duc;ao c: do Arm:~:cnamc:nto d::~s Armas Bactcriolugica' 

U (il,ol6gicas) ou T6xicas c sobre a Sua Dcstrui~ao. 

Torna publico tcr o Govemo da Rep(:blica DcmO<:ratica 
S-;;;;;.,Ji~t< do Sri Lank:! dcpositado urn instrumento 
de "~r;fi,·M:i>o d:t C'cnven~ao ~obrc :t Proi.bi~5o do Dc
'~"v"Iv;mcnt~'. da Produ;;iio c do Armncn;~mcnto <.i~~ 
Armas tlactcnol6&ie<W (Biologicas) ou. T6xicas c sobre 
J Sua lJestrui~co. 

D Ministerio da fliucat;So 8 Cultura: 
~ro.lei n.' 72/87: 

Ala~a o pcrfodo de inst:da~ao n .mntos doe cnsino superklr. 
de dive:sos ostabcltti· 

u~= 

a 
] 

] 

1 
J 

1 

De terem ~ido auto:-i:tad:~~ transferlncias de verbas no 
o~nmcnto do Mininerio no montante de 536 844 contcos. 

De t=rcm ~idl7 .:wtorizadas transfercncias de vcrbas no 
.:rc:lr.Jcnto do Minis:erio no mont;:mte de 231 389 contos. 

De tc~c:-:1 sido :!\; :o:izodas tr:~nsfercnciss de verb as no 
Jclt.:;J! orcllmcnto do Ministcri<' ~ara o nno de 1985 
no r.;ontontc de I 'J 62 i COH!O>. 

Ministerio das Obras Piiblicas. Transportes e 
CDITiunicaciies: 

<?-t.rNo do GovernQ n: 12/57: 

:)....; ~,.·:!.: ~ !-•.:rvir!\io :-::d:oc.:k~.:tri:,:;; 
;--:-::--·~:.1:-:-Q di! i:~:,.,·:n.: ~:=-: t:o:.i:n1:'\ 
i :LI:-;c~·- r! •. · ;t •. 1 ,... \' "."tP\'1 :\ 

;1-; ;',r· ... 'aS ~-:dJ:-t~,.·cJnc·::. ;:r.~ 

r.::~~=-c: (."$ c:::"t:~ot; ra~..l;"-'~_.. 

Oeereto do Govemo n: 13/87: 

Sujeitll a servidao radioel~ctric:a e: a outta$ rcstri~Oe$ de 
utilidade publica as :in:ns Cldjac:c:ntes ao pcrc:uno da 
lit;a~io huttiana entre os cmtro3 radioel~ricos de 
Viseu c Tondcla. numa distincia de 19,850 km. 

Pol'ta~ia n.• 100/87: 

.E'tabtlece a relas;iio das dis~~cs legais a Ob$crvar 
pelo& tecnitos responsavc:is pclos projcctos de obra~ e 
sua e,;ecu~io, p21ra efcitos do di3posto no Occreto-Lci 
n: !66/70, de 15 de Abril. 

Rtgiio Aut6noma de Madtlira: 

A'sembleia Rettion•l: 

Reso:U~ da Assemb~iW Regional n.• 5/81/M: 

i\prova o 01~amcnto da Regi~o Aut<inoma da Madeira 
para 1987. 

MINISTERIOS DAS FlNANCAS 
E DA INDUSTRIA E COMERCIO 

Portaria n." 99/87 

de 12 de Fevereiro 

Cons.idcrando a nec:essidade de adaptar os d.iv~sO$ 
esquemas de formac;:ijo de pm;.os dos ptodutos p:tro
liferos aos principios da Comunidade Econ6mica Eu
ropeia - vcrdade, cobortura de custos e transparcn
cia -, por forma a possibilitar uma progressiva apro
ximagao do sistt:ma ocon6mico-financeiro ~ refi.nayao 
no cion a! aos mode!C>s europeus: 

Ao abrigo do artigo 1." do Decreto-Lei n.0 38/84 • 
de 2 dt: Feverciro: 

l\landa o Governo cia Rep(lblica Portuguosa, pelos 
Ministros das Finan9-3s e cia lndlist1·ia e Cotru:rcio, o 
:-:.:guintc: 

1." 

Principio gcrel 

Ch p:·c-:o> de v~mh ilv puhlie0 (PV) de c:Jda um 
1lr.'' rn'dlltt~-:= pt'trt"'Hfc-rc."~ ccn.~tc..nro~ d.:1 li':'tn nn(')\U 



lb38 
nse~o fixados no st:u iimite maximo, tendo em conta 0$ 

ucu~ da n:!\nalf3o, progressivamente adaptados aos 
p~os de vcnda !it:m tax:~s no:s parse.<> da CEE, os 
<~ll:>tos fin:mcciros das importa<;6cs e arm:~Zcn~gcrn de 

np~u\0:1 C ~.;H~rias-pri01as, OS custos 1.11! corncrciali-
U7.al.(<lO c os 1mpostos e taxas. 

F6rmu.la b'-sica 

n Os ~ de venda ao publico (PV) de cada pro
U duro (p), em cada m~s (m), sao obtidos por aplica~o 

da seguinte f6rmuia b~sica: a (1) PV=VA +FR+FC+MC+IC+lSP+IVA 

n 

n 

J 
] 

em que: 

a) l'V represent:a o ptOQO ma;r.imo de venda ao 
p\lblico fiHdo pelo GQvemo; 

h) VA rcprcscnta o valor aduaneiro de importa· 
t;ao em escudos pOt" ronelada, para cada pro
du.to. a soid3 d~ mtinn.rim; nm:·.i.on.lt.is, ou d.os 
lcx':tlis ~ tanto ~uipaorados; 

c) fl~ ~J>~nta 0 valor em e&."UdOS per tone· 
Jad.a da c<nnpensa~ pela ob·rlgatoriedade de 
!1-'>scgur-dr reservas existen~ em terrH6rio na·· 
donal por um pcriodo de 90 dins; 

d) FC rep~ta o somacOrio do val01: em escudoo 
pot tondada dos romponentes finan~-i.n.>, cetm
biaL pc>Ttuari.o c maritimo associ-ados ao p-ro
~sso de aprovi~ionamento de mat~rias-pri~ 
e J'l'nxiutos: 

e) MC reprcsenta o vak>r em escudos por lone
lndn da margcm de co~rcia.li.r..a~ao, de colo
t.:a<;:ao e: rt':'Ve:nd:a, tal como ddinid~ pela Por
taritt n:' 513/86, d-e 4 de Outubro: 

fJ JC n.'prt"scnta o valor em escudoo por lonelad.a 
do impasto interno de c.onsumo criado pdo 
Decrcto-Lci n." 133/82, de 23 de Abril: 

g} lSI' n:presen.t3 o valor do imposto sobrc pro
tluloe; pctrolffem~; ott do sttbsi'dio que for fi
xado: 

fz) !Vt1 ro::pr--'s!!nt~l <.J valor t:m escudos por tone
lada do impasto sobrc o valor <l~:n::;n~.nlado, 
c;ri;tdo pelli Decrcto-Ld n:' 394-B/134, de 26 
de Dez:cmbro, que n!~ulla.r da taxu aplicada 
a \:ada produto da lista anexa. 

Compooente .. vA,. 

0 wmponl!ntc VJ1 lem, em cada mes (m). para 
c.ada produto (p). o valor resultontc das seguintes ex-

(2) l 
PE- T-R- MC + FM, para os produtos 

~ ~;tfda das r..:fi11aria::; nacionais 
VII= . . · 

( I r. para os pr\}dllt<J> rtu!i locar~ •.:quip<!· 
r;n.Jo:s it:s 1"\:rirJ<tria~ llJCionai:; 

I 0. nl 1 :H:= 1,.. ~~ 1'1' .-::::. f'L 
(!'!'- l'f.'J. ~<: t>t>:.:-:-/'1:' 

I SERlE- N.o J6- 12-2-1987 

(4) PP=CP+MC+FR 
(5) CP= ((t +q) · MP+£Rl · K +TR 
(6) MP= [CH · (FO!J+FA) · (1 +3") · (I +d) +ST + 

+DP] · v, +OM · liz 

c 
(7) K= ::::: C: · 0 

:::o 
1'8 <s> q = -·0-:r- 1 

(9) TR.: ~:.!!: · (l+q)+ ~_: TA 
PO :!. 0 

sen do; 

a) PE, o 'It~ da Europa san tax.as», resuJ. 
tante du pond~ dos ~ public:ados 
periodicamente pela CEE para a Rep-Qbliea 
Federal da Alemanha, Franya, Belgica, Dina
marca e &panha, rdativos aos 30 dias que 
ant~ 0 dia 15 do mes (m- 1). PQnde
rados com os consumos anuais mais ~ 
de oada produto conhccid05 par3 aquelos 
pafse.s an res do m& (m): 

b) FR c M.C. ronforme dclinido no n.o 2.0
; 

c) FM, o factor rnoc:ierador dos custO$ de n:fi
nayao; 

ci) CIF, o val~ em escudos por ronclada CEE/ 
Portugal da importayao sob a form.a de pro. 
dutos acabados; 

e) PP, o p~ em escudos por tonelada da pro. 
duyio nacional; 

f) CP, o <..~to n.acional em escudos por tonela~ 
do produto c.onsidorado; 

g) q, o coeficicnte para quebras e consulll06 de 
refina~o aprovado para cada ~mestre; 

h) MP, o val~ em escudos por tonelada da ma
teria-prima Jc rcfina~o n«cional; 

i) !JR, o valor em escudos por tonelada doG ~It
cargos de tefina<;.ao nacional aprovados pan 
cada semestre. compreendendo: 

1) a~ enQirgO!i tlin:~tv:; de refina~o. e~· 
chddos dos fin~ncc.iros, d~ consumos 
e quebras de fabtico c dos encargQS 
afcctos a actividade de processing; 

2) Os encargos gerais da rcfinadora afectos 
a aclividade de ~tina9a0, eltcluidos dos 
impostos e taxa!; c:.1nsiderados nos OU· 
lros componcmcs c os custos financei
ros; 

3) Custos financciroo do activo fixo 1£. 
quido contido no b:~lan~ do 6.0 mes 
anterior ao in(cio de cada semestte, a 
taxa de juro de referinci:a do mercado 
de capi.tais acrescida de 3 poot06 ~ 
ccntua.is; 

i) K, o coeficiente da impu1ac;io des custos me
dias aprovado para cada produto; 

k) TR, o cu.sto em escudos por tonei.ads das 
tr.msf,!!rencia.s de petT6[eo bruro e de ~ 
ducoo scmiacabados cn1-rc ~ instala¢es m
dustriais de refina~,:ao :1 opernr no tt..-rrit6rio 
n.1cion:Il; 

{) CH, o valor de rcfcrcncia do Banco de Po:ttt· 
gal para a vend=1 de divisas quanto ao earn· 
biu do tl6utr amoricano relnr.ivamenrc ao 

1 ~-~-~ . - ---...... ·• • ~- , ·- '·,;.,. •. •'·' •. ~. ·. • . "'·. :r -•. -,."... ·-·:· ..• -• .:r.--: ... ·;..": :_ -.. :-:-. - --~ ::.._ .. . • • 
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me:. (tn- 2), acre.<;ci-do da margcm, ate I 0/ 0,, 

cobr.:tda pelos bancos co~rciais nas opcrn
c;-00> cl-::- c.ompra c vcnda de mocda (!Sltan
gcira; 

m) FOB, o valor FOB em d6lare$ <~mericano3 
por tonelada de petr6Jeo bruto carregado no 
mes (m - 2) destinado A refinar;ao nacional; 

n) FA, o valor em d6lams amcricanos por tone
nala do frete AFRA, pondcrado com as quan
tidades, po:r origem. do pet:rOleo bruto car
regado no mes (m - 2); 

o) s, o valor da ts;ys media aprovado para o 
seguro de, ~ko 17:ruto para cada ~tre; 

p) d, o valor da taxa m€dia aprovado para o.s 
derrnmes oceSnicos de petr61eo brut:o para 
cada semestre; 

q) ST, o valor em escudos por tonelada da » 
brestadia do t:ransporte do petr6leo muto 
conhccido no mes (m - 2) d!vidido pel as 
quantidades de petr61eo bruto carregado no 
mes (m-2); 

r) DP, o v<~lor em escud~ por tonelada das taxas 
e encargos de desc:.arga do petr6loo bruto nos 
portos nacion-ais referidos. ao mes (m- 2), 
1;;0m ex~ das tans futadas para o porto 
de Sines deamtntos da aplica.ySo do De>
c-reto-Lei n.o 127/83, ere 10 de Ml\~o; 

s) v,, o peso d:as quantid.ades de petr6leo brute 
carregado no ~s (m - 2) n:lalivarneute ~ 
soma dcstas com as quantidade.ll de outras 
materia.s-primas (OM) descam:gadas no mes 
(m-2); 

t) OM, o custo em escudos por tonelada das res
tantes materia&-primas adqui.rid:as pa-ra o pro
cesso de refi~o nacional descarrcgadas no 
mes (m-2);. 

u) 1'2. o peso das quantidades de matcria...,..pri· 
mas (OM) desc:uTegadas no mes (m- 2) 
relntivtomc:ntc !I soma d~tns r:om a~; quanti· 
clades dt petr61eo b1·uto carrcgadas r.o m\:s 
(m- 2); 

v) C, o Yalor obtido com bare na media das 
oota~oos, em d6laros a.mcricanos por tooe
nala, scl'lndo o Platt's Oilgram Price Report, 
dos his meses antniores ao mes (m - 2). de 
cada produto constante da lista anexa, para 
o oonjunto dll8 regi008 que seja considerado 
mais ndequado a realidade portugucsa; 

w) Q, a quantidade, em toneladas, de cada pro
duto da Iista anexa aprovada para a produ· 
sao de cada semestre; 

x) PB, a totalidnde, em tonelacbs, de petr61eo 
bruto c mat~rias-primas aprovada p~ra a pro
du~;iio cle coda semestre; 

y) QT. a totalidade, em toneladas, dos produtos 
refin:\dos nprovndtl p~ra n produyao de cada 
scmestre; 

z) TP. o custo total em escudos por tonelada dos 
fret~ '! outros enc?<rgos de transf~ri:ncia do 
P\~tr6lco bruto no mcs (m- 2): 

a') 1A. o custo total em escudo:; por toncl(lda dos 
frf!!l-s c outros l:'nC:1rf.(•~ de tr:ln~fercnci<l dos 
pror!utos semiacabacios no m\:~ (m- 7): 

,'-,') r., ("') ft:t:(VT n7V"'Jcn:IJVl" Ulltln.l J(,.;) <"1{"'\tO"\ do 

rPfinll~3o n.:lCional, que .:a.ssegttr~ti a !>Ua pr<>-

~SET 1996 16=17 351 1 3102341 
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gressiva adapt.aciio :~os niveis eu.ropeu:s, Hssu. 
mindo no pcriodo de 1987 a 1 q93 ~ scguin
tcs valorcs: 

ll~o _ --- ....... _ ·---~- :~::_d_• I' 
1987 .............................................. t,o 
1988 .................................... .......... 0.9 
1989 .............................................. 0,7 
199Q. .............................................. o.s 
1991 .............................................. 0,3 
1992 .............................................. O,t 
1993 e :seguiDt.es ............................... 0,0

1 

4,0 

CompODen&e .. FRio 

0 componente FR tem, em cada mes (m), para cada 
produto (p), o valor resultaote da seguinte e;)tpt"eSSifo: 

N 
(10) FR=t· .. -Cf' 

365 

sen do: 

a) t, a taxa de juro de referenci4l do mercado do 
capHais relativCi ao mes (m- 2) acrescida de 
1 ponto perccntual; 

b) N. o numero de dias fixado para as reservas 
obrigat6rias e~istentes em reJTit6rio nacional, 
para cada mes (m), aplicuve! it refinayaO na• 
cional; 

c) CP, conforme definido no n." J:· 

5." 

Compooeote «fC,. 

0 componente FC tem, em C1\da mcs (rn). para cada 
produto (p). o valor rcsultante das s.egttintes cxpressws: 

(II) FC~A,+A,+DC-RF+'t'S 

(12) Az=l.25-r· ~-1-'0lJ·(l+d)·(l+q)-FR. 
360 

(13) DC= 1,25 (CH- CH') · FOIJ' · (t.;.. d)· {1 + q) 

(1 4) TS;: 6 · (T,qS+T:_-_OP) 
~O+OA+OB 

sendo: 

a) At o valor em escudos por tonclada do frete 
real suportado pda refinadora nacion.al para a 
totalidade de petr6leo lmtto carregado no mes 
(m- 2), dcduz.ido dt) frett! AF'Ri\ definido no 
n.o 3.o; 

b) A2, o valor em ~udos por tonelada do cu.sto 
financeiro da importayao de pctr6lco bruto 
nao contido em FR; 

c) DC, o valor em escudos por tonelada das dife
rem;:as de cambio com a aqui~it;ao de petr6leo 
bruto; 

d) RF. a r=ita financciT<• c:--r~5a <'m escudos 
por tond:Hia r~:Stllt<•ntc d;• diferen~a cnt)'(; o 
pr.:11.o PX c o pr:~zu u'<ll:~lmt>nlt: con~ider:tdo 
no ojolo eoonOJ'T\ioo d ... ,.."' pr"'OCO~::,. Jc N::.f.n~~Qo 

~ mmP~rr.i~li7!1t;:io: 
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[]

•· c:1 TS. o varor rcsultante da apli~o das taxas 
. fixadas para o porto de Sines nos tormos do 

Oecrcto-Lei n.u 127/8.3, de 10 de Marc;o: 
/) r, ~ soma da taxa de juro LIBOR pare& opera
~ de prazo nao superior a PX, oom 06 va· 

rJ !ores reais do spread nonnal e das tax.as, im· 
J f'O'St~ e oomi~ usu;ait;, quando e;dslentes 

n06 financiatnento& extemoo: 
~) PX, o prnro d-c: financiamcnto ecterno imposto 

[] 
1100 impnr:-t~res de petr6loo tm.s.to Oet;tinado 
ao mcrcado nucional pel11 autoridade c1.unbial 
portuguosa; 

h) FOR, d, q, FR., CH e Q, confonne definidos n non." 3."; 
U i) CW, confonne definido para Cll no 11-0 3.0

, 

mas r-elariv-.unon.te ao m& (m-9}; 

a j) F0/3', o valot" FOB em d6laa americanos por 
to~lada de petr6leo bruto ~o no m.& 
(m -9); 

k.) T1, o valor em ~scudos por tonelada da taxa 

[] 

!ixad.a para o petr61eo bruto a t.ratat na refi. 
I na-Ma de Sines; 
I l) 11., o valor em escudos por tonelada da taxa 

fixada para o petr61eo bruto a transferir de 

0 
Sines pan outr3S refiruuiss nacionais; 

m) QS, a quantidad.e de pdroleo broto a trata" 
n~ refinari3 &, Sinc.<~ J'>3l'a· o mercado in.t-cmo 
no mes (rn-2); 

a n) QP, a GUantidade expros611 em tone!~ de 
·. v«roleo bruto ttansfer.ido da I"CCtin.ttia tie Si

n~s pa.ra Olltr.aiS refin.arias nttcion.a}s no melt 
(m-2); 

n u) QA, a qu.an.cida<f.~ exp«essa em toneladas de 
asfal~ aprovRda para a produvio cfus rcfi
na·rias naciorutts patra cada semes~; 

p} QH. ;;~ qunn.tidade ex.pres.sa em tonelad'a6 tl~;: n ole~ dt: bn:.'e aprovad.a pan a P'"'Ciu~o das 
U refinM'ias nacionai.s para cada semestTe. 

6." 

n 
Q componentC fC e, etn oada mC$ (m), pa.Ta cada 

aduro (p). o valor fi::.::ado para o impasto intcmo de 
sumo. de aoordo com o Deoreto-Lei n.o 133/82. 
:n de Abril. 

7.0 a Cornponcnte ciSP:.. . . 

() compon~nte lSP ~. em. cada m& (m), para cads 

~
uto (p). o v<Jlor re~rultante da .~inte expressao: 

~ !SP:::;;PV-(VA+FR+FC+MC+IC+IVA) 
~ ~ . 

CJ) PV. VA. FR, FC, MC e !C. oonfonne dcfinidos 

] 
n,~ numeros anteriorcs; 

o) fVA, conforme dcfin.ido no n.timero seguinte. 

] Compom:n(C «iVA» 

_) c<.,•rr.puncr11e IVA c, em CCida mi!s (m), para c.ada 

lulu< o). tl. vaior em escudos por tone! ada restrltanre. 
pli~.;~:~~"'io <.h t:•~::o cl<> im.po .. ro "lue <:::>t•iYQC" ctn vigvr 
, me-.: (nr) liquidado pela forma que entiio vijl;orar. 

9.<> 

Proccsso~ de determina~io e aplh:a~o ligados a !urrnula blisiea 

a) Os valores dos component~ dE va-ria~o S(:m~
t:ral da f6rmula serao propo&ros pela refinadora nacio. 
nal a Di~io-Geral de Encrgoi'a (DGE), a.t~ 45 di•s 
antes do infcio de cada semestre rdativame:nte so quai 
.a f6rmula c a.pliuda, devoodo a DGE fixaT a refinadot"a 
nacional ostes va!ores, ouvidas a Ins~Geral de 
FinanyM e 11 entidadc que oobrar o ISP, ate qttim:c 
djas ante5 do in{cio daquele mesmo scmestre. 

A falta de resposta at6 w primei:ro dca do m!s (111) 
do semestre c:m qucstio ~ a actitacao t(eita 
dOtS valores propostos. 

b) Os valorcs dos oomponentos de voariayao mensa! 
da formula serio aporesentn.clos pela refi.Dadora nacio
nal a DGE ate quinze dias antes do mb (m), dcvendo 
a DUE jnfotmar a enlidade q-ue oobrv o ISP e a tefi. 
nadora nacional dos valores definitivos. 

10.0 

Oispclsi~ fi!Dis 

Sao r~vogados o Detspacho Normativo n .0 187(77. 
de 22 de Agosto, publicado nc> DiariC1 da R~prlblica. 
1.• '!~ric, n.~ 220, de 20 de Set~mbro de 1977, 01> n."' 2 
\: .3 do despacho conjunto dos Ministros das 'Financ;as e 
do Plano e da Industria c Energia de 28 de Abril de 
1980, publicado no Didrio da Republica, 2.• s~ric, 
n." 115. de t 9 de Setembro de 1980, e o dc::spacho 
coniunto dos Ministros das Financtas e da [ndustria 
c Encrgia de 12 de Outubro de 1983. publiCl!do no 
Diario da R<tpublica, 2.• ~erie, n.0 225, de 5 d~ No
vembro de 1983. 

£nrrad• em vigor 

A presente portaria entra em vigor quinze dia~ ap66 
a data da sua publicayao. 

Mini:.t6rios das fjnan93S c da IndUstria e Comtrcio. 

Assinada em 23 de Janeiro de 1987. 

0 Ministro das Financ;as, Miguel Jose Ribeiro Ca
dil.he.- Pelo Ministro da Industria e Comercio, Luts 
,tfanu<!l Pego Todo·Bom, Secretirio de Estado dn In
dustria e Energia. 

L.i'S'ta arrexa a P~a n: 99/87, de 12 ~ FeYerelrO 

1 - ~ign~cao· d()(! produtos ~tro!Iferos refcridos no n.• !. ' 
Ja mesm:~ Portltri<~: 

G;JSt>lina super; 
Gasolina norm;!!!; 
Pcrrolco iluminante; 
Petr61eo carb-urante; 
Gas6Iro: 
Fud6!co com { % ck S; 
F:Jci6leo com J.S% de S: 
G:t~cs de petr6lco liqudc:itor;: 

B~;tano; 

P~op;~no; 

~.JJff.J quJ·mit::s; 
(: ~s de cubur:ciio. 

2- TOll~ est:;:; produros r~m us Cllr.ll(:tc:rfstic:~& que. 'm 
{3d" momcnto, ostiverem lcg11lmcme fi:r.adas. 

' J 

,. 

""" ! 

~~-1 TOTAL P.06 
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PRE~OS MAxiM OS DE VENDA AO PUBLICO A VIGORAR DE 3 A 16 DE OUTUBRO 

2.000 
42.272 
23.684 
97.000 
163.000 
27.281 
15.035 

l EVOLUyAO DO PE DA GAS. Cl PB I 

2.000 
43.706 
23.974 
97.000 
165.000 

26.145 (j 
17.880 

43.60 + 
43.00 + 
42.40 + 
41.80 
41.20 
40.60 
40.00 

2.000 2.000 2.000 
42.263 44.719 42.263 
12.000 12.321 8.571 
58.000 58.000 29.000 
112.000 115.000 80.000 
24.663 26.995 \.) 24.663 
17.337 17.683 17.766 

162.955 112.263 79.834 

164.680 115.040 82.612 

1.725 2.777 2.777 

i EVOLUyAO DOPE DO GASOLEO I 

39.40 '1::::11-
~.00+--+--+--+--+--+--+--+~ 

2.000 2.000 
44.719 44.505 46.143 
8.893 22.957 23.248 

29.000 90.700 90.700 
83.000 158.000 160.000 

26.995 (j 24.048 25.551 (") 
18.112 20.295 20.501 

158.162 

160.091 

1.929 

EVOLUyAO DO PE DA GAS. Sf PB 95 

43.50 

42.90 

42.30 

41.70 

41.10 
<0 <0 ~ <0 <0 <0 <0 <0 

~ "' "' ~ "' ~ "' ob ob ob <h <h 
C) 0 C) C) C) C) C) C) 

~ ,;., ~ ~ "" <h ~ .... 
0 C) 0 "' 

~ Os PE's. calculados com as scmanas de 2, 9, 16 e 23 de Setcmbro quando comparados com os PE's de Refen!ncia, implicam a alterayao 
t.!o PMVP das Gasolinas em 2$00 c do Gas6leo Diversos e do Gas6leo Agricola em 3$00. 
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MINISTERIOS DAS FINANGAS 
E DA ECONOMIA 

Portaria n.0 224-A/96 

de 24 de Junho 

A Portaria n.0 326-B/94, de 27 de Maio, estabeleceu 
a formula de calculo dos prec;os dos produtos de petr6leo 
submetidos ao regime de prec;os maxirnos, que procurava 
reflectir no rnercado nacional o hfvel media dos prec;os 
praticados na U nHi.o Europeia. Para esse efeito, era uti· 
Iizado urn conjunto de sete pafses, considerados entao 
representatives da media comunitaria. 

Desde entao veri.ficou-se quer o alargamento da 
Uniao Europeia quer altera¢es substanciais .1;1as estru· 
turas de consume d~ produtos de petr6leo, determinadas 
fundamentalmente por razoes am.bientais;, que se t~m . 
traduzido no dcsaparecimento gradtial da gasolina com 
chumbo e do fue16leo· de. alto tear de enxofre .. Esta 
situa<;ao conduz, por urn lado, a que o conjunto de pafses 
ate agora usado apresente limita¢es para o alinhamento 
dos nossos pre~tos com os da media comunitaria e induz, 
por outro !ado, uma volatilidade superior a desejavel 
nos prec;:os maxim as que sao fxxados. Assim sen do, con
sidera-se necessaria alargar aquele conjunto, de modo 
a fazer reflectir de forma mais perfeita a media dos · 
prec;:os europcus, alargando, simultaneamente, o 
perfodo de referenda utilizado no calculo, de modo a 
reduzir aquela volatilidade. 

Por outro !ado, a Lei n.0 10-B/96, On;amento do 
Estado para 1996, estabelece que a gasolina sem chumbo 
de fndice de octane 95 passe para o regime de prec;os 
maximos de venda ao publico. Tratando-se de urn pro
duto que e utilizado a nivel de toda a Uniao Europeia 
com especificac;:ocs comuns, justifica-se que o conjunto 
de pafses usado na f6rmula de calculo seja o mais amplo. 
0 mesmo criteria garante que, para os outros combus
tfveis, sejam considerados todos os pafses em que os 
produtos sao idcnticos aos comercializados no nosso 
mercado. 

Assim, nos tcrmos do n.0 1 do artigo 4.0 do Deere
to-Lei n.0 124/94, de 18 de Maio, com a reda~o que 
!he. foi dada pcla Lei n.0 10-B/96, de 23 de Marc;:o: 

Manda o Govcrno, pelos Ministros das Financ;:as e 
da Economia, o scguintc: 

Artigo 1.0 

F6rmula basica 

Os prec;:os de vcnda ao publico da gasolina super corn 
chumbo, de gasolina sem chumbo IO 95, do gas6leo 
e do fue16leo com tear de enxofre superior a 1% sao 
fixados. no seu limite maximo, pela aplica<;§.o da seguinte 
formula: 

PMVP=PE+FC+ISP+WA 

em que: 

a) PMVP rcpresenta o pre<;o maximo de venda ao 
publico; 

IJ) PE rcpn.:senta o prec;:o da Europa sem taxas, 
resultantc da media dos prec;:os antes de impas
tos nos pafses da Uniao Europeia em que os 
produtos scjam identicos aos comercializados no 
mcrcado nacional; -·- ......... . 

c) Para efeitos da alfnea anterior, os conjuntos de 
paises a usar a data da entrada em vigor da 
presente portaria sao: Alemanha, Belgica, Espa
nha, Franc;:a, Grecia, Holanda, lrlanda, Italia, 
Luxemburgo e Reino Unido, para a gasolina 
super com chumbo; Alemanha, Austria, Bel
gica, Dinamarca, Espanha, Finlandia, Franc;:a, 
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Suecia e Reina Unido, para a gasolina sem 
chumbo IO 95; Alemanha, Belgica, Dinamarca, 
Espanha, Fran~, Grecia, Holanda, Irlanda, Ita
Iia, Luxemburgo e Reina Unido, para o gas6leo; 
Es.panha, Fran~, Grecia, Irlanda, Italia e Reina 
Unido, para o fuel6leo com tear de enxofre 
superior a 1 %; 

cf) FC representa o factor de corre~o para o mer-
.. : cado po· rtugues· · · ': · . ' . .. . 

··e) ISP representa a taxa unitana do impasto sobre 
: ·· os produtos petroliferas; 
,;. f) IVA representa o valor. ·urutano, em :escudos, 

do impasto sobre o valor acrescentado. 
' 

Artigo 2.0 

Definl~iio de PE 

1-0 prec;o da Europa sem taxas para cada produto 
(i) e a media aritmetica dos quatro valores calculados 
no periodo de referencia, em cada uma das semanas 
que o constituem,. sendo cada urn desses valores cal
culado da forma seguinte: 

sen do: 

j=n 
r.P1xc1 

j=l 
PE·=--' . J=n 

r. C; 

j=l 

Pj o prec;:o antes de impostos para cada urn dos 
pafses referidos na alfnea c) do artigo anterior, 
publicado semanalmente pela Direc<;ao-Geral de 
Energia da Comissao das Comunidades Euro
peias nas quatro ultimas publica~6es semanais 
anteriores a data de calculo de PE, convertido 
em escudos; 

Cj o consume anual mais recente, em toneladas, 
em cada urn dos pafses referidos; 

no ntimero de pafses que formam o con junto us ado 
no cilculo do prec;:o de cada produto. 

2- A conversao para escudos dos prec;:os antes de 
impastos em moeda estrangeira e feita utilizando urn 
cambia que corresponde a majorac;:ii.o de 2%o das cota
¢es das divisas fxxadas indicativamente pelo Banco de 
Portugal nos dias em que forem publicados os valores 
de prec;:os respectivos ou, no caso de tais cotac;:6es nao 
existirem, as que se referem ao dia imediatamente a 
seguir. 

3- No cilculo de PE, os arredondamentos serao fei
tos ao nfvel do terceiro algarismo a direita da vfrgula 
ou do cifrao. 
' 4-0 valor de PE e calculado de 14 em 14 dias, 

em quartas-feiras altemadas. 
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Artigo 3.0 

u 
0 factor de correcc,;:ao para o mercado portugues (FC) 

Oefini~iio de FC 

'~
ssume o valor de 2$ por litre para a gasolina super 
om chumbo, g~solina sem chumbo IO 95 e gas6leo 

L • de 2$ por quilograma para o fuel6leo com teor de 
enxofre superior a 1 %. 

0 Artigo 4.0 

Defini~iio de ISP 

n A taxa unitaria do impasto sabre OS produtos petro-
4-ueros e a que se encontra fiXada para cada produto. 

Artigo 5.0 

Defini~ao de IVA 

Jl 0 valor unitario em escudos e o resultante da apli
eu~c,;:.ao da taxa do impasto a PMVP. 

0 Artigo 6.0 

Definis:iio de PMVP 

1 - Os prec,;:os maximos de venda ao publico sao 
l'lomologados de 14 em 14 dias, em segundas-feiras alter
lladas, sendo alterados sempre que se registe uma varia
c,;:ao positiva ou negativa do prec,;:o maximo em vigor, 

U
lcu~ado sem arredo~damento, igual ou superior a 1$ 
r Irtro para a gasolma super com chumbo, gasolina 

~ m chumbo ro 95 e gas6leo e $50 por quilograma 
para o fuel61eo, com IV A inclufdo. 

0 2 - Os prec;:os maxirnos de venda ao publico referidos 
) numero anterior en tram em vigor as 0 horas da quin-

fi~~~~~o~:::~::::, :~~":: .:::li:::;::: 
Ua super com chumbo, da gasolina sem chumbo IO 
25 e do gas61eo sao fixados em escudos exactos. 
04- Os prcc;:os maxirnos de venda ao publico do fue
Ueo com tear de enxofre superior a 1% sao fixados 
~m escudos exactos ou em meios escudos exactos. 

0 Artigo 7.0 

Disposi~iio revogat6ria 

nl-E revogada a Portaria n.0 326-B/9,4, de 27 de 
Lkio. 

2 - Os prcc;:os mciximos de venda ao ptiblico homo
[1ados par? o p~rf~do de 13 a 2_6 de Junhd mantem-se 
Lf vigor ;;.te ao dia .JO de Junho, mc!usive. · 

] 
Artigo 8.0 

Entrada em vigor 

. . ' \· .. ;. ;,.'/ ;! t 
ndos na alfnea c) do art1go 1.0 nas quatro U'lJin;J.as pubJI:' / 
ca<;6es semanais que antecedem o dia 28 ''·dd. Junho. 

Ministerios das Financ,;:as e da Economia. 

Assinada em 21 de Junho de 1996. 

Pelo Ministro das Financras, Antonio Carlos dos San
tos, Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais. - Pelo 
Ministro da Economia, Jose Rodrigues Pereira Penedos, 
Secretario de Estado da Industria e Energia. 

Portaria n.0 224-8/96 

de 24 de Junho 

A Lei n.0 10-B/96, de 23 de Mar~, que aprovou o 
On;amento do Estado para 1996, submeteu a gasolina 
sem chumbo de 95 octanas ao regime de pre~s maxirnos 
de venda ao publico, prevendo ainda a tributa~o do 
gas61eo a taxa do impasto sabre o valor acrescentado 
(IVA) de 12%. Assim, toma-se necessaria proceder as 
correspondentes altera¢es nas taxas do impasto sabre 
os produtos petroliferas (ISP), com vista a manter inal
terado o pre110 maximo de venda ao publico do gas61eo 
e a permitir uma baixa significativa do prec;o de. venda 
ao publico da gasolina sem chumbo com 95 octanas. 

Nestes termos: 
Manda o Govemo, pelos Ministros das Financ,;:as e 

da Economia, em cumprimento do n.0 1 do artigo 1.0 

do Decreta-Lei n.0 124/94, de 18 de Maio, o seguinte: 
1.0 A taxa do impasto sabre os produtos petroliferas 

(ISP) aplicavel a gasolina com teor de chumbo igual 
ou inferior a 0,013 g por litre, classificada pelos c6digos 
NC 2710 00 27 a 2710 00 32, e igual a 90 700$ por 1000 1. 

2. 0 A taxa do ISP aplicavel a gasolina com tear de 
chumbo superior a 0,013 g por litre, classificada pelos 
c6digos NC 2710 00 34 a 2710 00 39, e igual a 97 000$ 11f· 
por 1000 I. I 

1 

3.0 A taxa do ISP aplicavel ao petr6leo, classificado~ Zo ~ 
pelos c6digos NC 2710 00 51 a 2710 00 59, .e igual a 1-t. '1~ 
49 500$ por 1000 I. I 

14
" . 

4. 0 A _taxa do ISP aplicavel ao gas6Ieo, classificado (t~/'.,:,'-' 
pelo c6d1go NC 2710 00 69, e igual a 58 000$ por 1000 I. (,y-;~ 

5.0 A taxa do ISP aplicavel ao gas6leo, classificado 
pelo c6digo NC 2710 00 69, utilizado na actividade agri-
cola, e igual a 29 000$ por 1000 I. 

6.0 A taxa do ISP aplicavel ao fuel6leo com tear de 
enxofre igual ou inferior a 1 %, classificado pelo c6digo 
NC 2710 00 74, e igual a 2500$ per 1000 kg. 

7.0 A taxa do ISP aplicavel ao fuel6Ieo com tear de 
enxofre superior a 1 %, classificado pelos c6digos NC 
2710 00,76 a NC 2710 00 78, e igual a 5500$ por 1000 kg. 

8.0 E revogada a Portaria n.0 25-A/96, de 6 de 
Fevereiro. 

9.0 A presente portaria entra em vigor em 1 de Julho 
de 1996. · 

l -A prcsente portaria entra em vigor em 27 de Ministerios das Financ;:as e da Economia. 

Jho Jc t ~l<)(). 
. Assinada em 21 de Junho de 1996 . 

. -A primc1ra fixac:;:5o dos prec;:os maximos de venda 
> publico rcalizada nos termos previstos na presente Pelo Ministro das Financ;:as, Antonio CarLos dos San-

tana ocorn~ no dia 28 de Junho, para vigorar no tos, Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais.- Pelo 
io?o. que ~ccorre de 1 a 10 de Julho, tendo por ·· Ministro. da Economia, Jose Rodrigues Pereira Penedos, 

_ ~rencra a media dos prec;:os praticados nos pafses refe-. ·.::c• Secretario de.Estado da Industria e Energia;·:~·:- L ':'·-'·:·:·•':· 

l 


