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1. A ENMC



HISTÓRIA

1974 1998 20131976

Criação da International Energy Agency 
(EIA), responsável pelo programa

internacional para o equilíbrio da política
e segurança energética

Portugal torna-se 
membro da IEA

Criação da Entidade Gestora de Reservas 
Estratégicas de Produtos (EGREP), 

responsável pela criação das Reservas de 
Segurança nacionais

Criação da Entidade Nacional para o 
Mercado dos Combustíveis (ENMC),
responsável pelas reservas nacionais, 

mercado de combustíveis e pesquisa e 
exploração petrolífera



MISSÃO

Garantir o cumprimento das obrigações no âmbito da União 
Europeia e da Agência Internacional de Energia

Monitorizar o mercado de combustíveis e dos biocombustíveis, bem 
como garantir a defesa dos consumidores 

Promover e supervisionar as atividades de prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e exploração de recursos petrolíferos



2. ÁREAS DE ACTUAÇÃO



2.1. RESERVAS PETROLÍFERAS



Reservas Petrolíferas

A ENMC é responsável pela aquisição, manutenção, gestão e mobilização de

reservas de petróleo bruto e de produtos de petróleo, a título de reservas estratégicas,
assegurando as funções de entidade central de armazenagem nacional.

• Constitui e mantém ou 
contrata a manutenção 
à sua ordem de 
reservas estratégicas 
de petróleo bruto e de 
produtos de petróleo.

• Prossegue estratégias 
de gestão técnica e 
financeiras adequadas à 
otimização dos custos.

• Fiscaliza o 
cumprimento das 
obrigações de 
constituição de reservas 
por parte das empresas.

• Colabora na execução 
da política de gestão das 
reservas dos produtos 
petrolíferos definida 
pelo Governo.



2.2. MERCADO DE COMBUSTÍVEIS



Mercado de Combustíveis

A ENMC é responsável pela monitorização do mercado de petróleo bruto, de

produtos de petróleo e do GPL canalizado, da segurança do abastecimento do Sistema
Petrolífero Nacional (SPN), assim como da promoção da defesa dos consumidores.

• Monitoriza o 
funcionamento dos 
mercados de petróleo 
bruto e produtos de 
petróleo.

• Promove a segurança 
de pessoas e bens, o 
desenvolvimento e a 
utilização das 
capacidades de 
refinação.

• Procede à fiscalização 
das instalações e 
atividades relacionadas 
com o petróleo bruto e 
combustíveis derivados 
do petróleo.

• Participa na 
elaboração de 
legislação e 
regulamentação sobre 
licenciamento, 
segurança e eficiência 
das atividades e 
operadores do SPN.
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Mercado de Combustíveis

• Emite parecer no 
âmbito dos 
procedimentos de 
licenciamento de 
grandes instalações 
petrolíferas (refinação, 
de transporte e de 
armazenamento, 
postos de 
abastecimento de 
combustíveis).

• Procede ao registo dos 
comercializadores de 
produtos de petróleo, 
mantendo um registo 
devidamente atualizado 
de todos os agentes de 
mercado.

• Executa programas de 
controlo de qualidade 
dos carburantes 
destinados ao 
consumidor final, 
através da execução de 
colheita de amostras de 
combustível em todas as 
estações de serviço. 

• Constitui um histórico 
documental que 
possibilita o 
conhecimento das 
características e 
perspetivas de 
desenvolvimento do 
SPN, mantendo os 
dados atualizados.



2.3. PESQUISA DE RECURSOS PETROLÍFEROS 



Pesquisa de Recursos Petrolíferos

A ENMC é responsável pela regulação, supervisão, controlo e fiscalização das

atividades de pesquisa e exploração dos recursos petrolíferos, assegurando uma eficiente
gestão e o aproveitamento sustentável destes recursos.

• Organiza e integra 
todos os dados e 
informação técnica, 
resultantes da 
prospeção, pesquisa, 
desenvolvimento e 
exploração dos 
recursos petrolíferos.

• Promove e coordena  
estudos especializados 
com vista ao aumento do 
conhecimento do 
potencial petrolífero e 
aumento de descoberta 
com viabilidade 
económica.

• Promove junto das 
empresas do sector o 
potencial petrolífero das 
bacias sedimentares 
portuguesas.

• Elabora e acompanha a 
execução das licenças de 
avaliação prévia e dos 
contratos de concessão 
para prospeção, 
pesquisa, 
desenvolvimento e 
produção de petróleo.



REPSOL*/KOSMOS/GALP/PARTEX(1): 4 Concessões no deep offshore

ENI*/GALP(2): 3 Concessões no deep offshore

REPSOL*/PARTEX(3): 4 Concessões no deep offshore

AUSTRALIS*: 2 Concessões no onshore (1 aguarda aprovação)

KOSMOS*: 2 Concessões no deep offshore – aguardam aprovação

PORTFUEL*: 2 Concessões no onshore

Situação atual

* Operadores
(1) Previamente detidas pelo consórcio REPSOL /GALP/ PARTEX
(2) Previamente detidas pelo consórcio PETROGAL/GALP; latter GALP
(3) Previamente detidas pelo consórcio REPSOL/RWE

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (1/6)

175 sondagens (apenas 81 com mais de 500 m)

• 117 com indícios de óleo/gás

• 27 destes com produção em testes

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (2/6)

175 sondagens (apenas 81 com mais de 500 m)

• 117 com indícios de óleo/gás

• 27 destes com produção em testes

72.600 km de Sísmica 2D

• Onshore: 5.856 km

• Offshore: 67.009 km

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (3/6)

175 sondagens (apenas 81 com mais de 500 m)

• 117 com indícios de óleo/gás

• 27 destes com produção em testes

72.600 km de Sísmica 2D

• Onshore: 5.856 km

• Offshore: 67.009 km

10.265 km2 de Sísmica 3D

• Onshore: 580 km2

• Offshore: 9.752 km2

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (4/6)

175 sondagens (apenas 81 com mais de 500 m)

• 117 com indícios de óleo/gás

• 27 destes com produção em testes

72.600 km de Sísmica 2D

• Onshore: 5.856 km

• Offshore: 67.009 km

10.272 km2 de Sísmica 3D

• Onshore: 580 km2

• Offshore: 9.752 km2

26.086 km de dados aeromagnéticos

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (5/6)

175 sondagens (apenas 81 com mais de 500 m)

• 117 com indícios de óleo/gás

• 27 destes com produção em testes

72.600 km de Sísmica 2D

• Onshore: 5.856 km

• Offshore: 67.009 km

10.272 km2 de Sísmica 3D

• Onshore: 580 km2

• Offshore: 9.752 km2

26.086 km de dados aeromagnéticos

Campanha de “Piston Core”

• Bacias de Peniche e Alentejo (57 amostras)

Atividade de pesquisa



Aquisição geofísica e sondagens (6/6)

Aquisição sísmica 3D, área “Camarão” - Bacia de Peniche:

• Cerca de 3200 km2 de dados adquiridos;

• Aquisição estimada em cerca de 15 milhões US$, não incluíndo o 
processamento, a custo zero para o Estado;

• Operacionalização – cooperação com as autoridades com 

jurisdição no mar (MNE, DGRM, DGAM, IH, Comando Naval, 

Polícia Marítima, Capitanias, Associações de Pescadores).

Investimentos na prospeção e pesquisa de cerca de 264 
Milhões de US$, entre 2007-2013:

• Bacia Lusitânica: cerca de 102 Milhões de US$;

• Bacia de Peniche: cerca de 77 Milhões de US$;

• Bacia do Alentejo:cerca de 63 Milhões de US$;

• Bacia do Algarve: cerca de 22 Milhões de US$.

Atividade de pesquisa



• Apenas 27 sondagens realizadas:

- 4 sondagens no deep offshore:

Lula-1 (218 m de coluna de água);

Imperador–1 (371 m de coluna de água);

Algarve-1 (536 m de coluna de água);

Algarve-2 (555 m de coluna de água).

- 16 sondagens com indícios de óleo e gás, 2 destas com produção de 
óleo em testes. 

Atividade de pesquisa



Benfeito-1 (PETROGAL, 1982)

Pesquisa – Indícios mais significativos



Exemplos de Armadilhas

Estrutural
Reservatórios do Cretácico/ 
Inversão do Terciário

Estrutural
Reservatórios do Cretácico/ 
Inversão do Terciário

Estratigráfica
Preenchimento de canal do 
Miocénico (análogo a 
exemplo na Mauritânia)

Estratigráfica Turbiditos do Miocénico

Estratigráfica
Leque turbidítico do 
Miocénico

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



Exemplo de Secção Sísmica

Nota: idades hipotéticas devido à inexistência de sondagens no deep offshore das Bacias de Peniche e Alentejo

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



ONSHORE – “Plays” no Pré-Sal, presentes nas bacias Meso-Cenozóicas, com qualidade de reservatório variável e 
contendo potencialmente gás.

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



Conglomerados da formação 
Silves, perto de Coimbra

Siltitos e arenitos da formação Silves em Bulgens, Algarve

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



• ONSHORE – Margas e Calcários margosos do Jurássico Inferior, com larga distribuição geográfica na Bacia Lusitânica. Estes calcários e margas, de 

acordo com estudos, podem ter corresponder a espessuras de rocha-mãe da ordem de 150 m. Possuem valores de COT médios a ricos (de 5% a 8%, 

e muito superiores em certas áreas) e são considerados potenciais reservatórios shale oil/gas. 

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



Margas e Calcários argilosos: Água de Madeiros (1), São Pedro de Muel (2), Brenha (3).

(2) 

(1) (3) 

Áreas com maior Potencial para Exploração 
Anos mais recentes



SUMÁRIO

NOME ÁREA MÁXIMA DURAÇÃO ATIVIDADES PERMITIDAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS

Licença de Avaliação Prévia
35 lotes 

approx. 2800 km2 6 meses
Processamento, avaliação

de dados existentes e 
levantamentos geológicos

Relatórios dos resultados 
da avaliação

Contrato de Concessão
16 lotes * 

approx. 1300 km2

Período de Pesquisa:
8 anos*

(+ 2 extensões possíveis de 
1 ano cada)

Levantamentos geológicos, 
geoquímicos e geofísicos; 

sondagens de pesquisa

Anos 1 a 3:
negociável

Anos 4 a 8:
1 sondagem/ano**

Período de Produção:
25 anos*

(extensíveis até 40 anos)

Sondagens de 
desenvolvimento e 

produção
Nenhuma

Lotes são de 5´ Lat. por 6´ Long.     

* O número de lotes e a duração destes períodos podem ser superiores nas concessões do deep-offshore
** O número de sondagens a efectuar pode ser inferior nas concessões do deep-offshore

Atribuição de direitos



 Prossecução de estudos, integrando os novos dados e os dados

existentes;

 Colaboração com a Academia e outras instituições

no domínio da geologia/geofísica do petróleo;

 Divulgação dos dados/informação técnica e do arquivo histórico;

 Incremento da promoção internacional do potencial petrolífero;

 Agilização dos processos de atribuição de direitos;

 Mais empresas a investir na pesquisa, aumento da atividade: 

 Novas aquisições de sísmica (2D e 3D) e realização de sondagens de pesquisa;

 Aumento do conhecimento do potencial petrolífero das bacias sedimentares;

 Aumento da probabilidade de descoberta(s) com viabilidade económica.

Perspetivas



Bacias Meso-Cenozóicas:

(N para S)

Bacia do Porto: approx.

Bacia da Galiza*: mais de

Bacia Lusitânica: approx.

Bacie de Peniche:        mais de

Bacia do Alentejo: mais de

Bacia de Sagres: mais de

Bacia do Algarve: approx.

Cadiz basin*: mais de

* Em águas portuguesas

Com uma área de mais de 100.000 km2 e com apenas 175

sondagens realizadas, a maior parte das bacias estão sub-

avaliadas, sendo a Bacia Lusitânica a mais pesquisada.

4 000 km2

6 000 km2

26 000 km2

22 000 km2

13 000 km2

20 000 km2

12 000 km2

10 000 km2

Perspetivas



• Contínuo investimento na pesquisa de petróleo em Portugal, 
com novas aquisições sísmicas 3D, campanhas de “Piston 
Core” e sondagens de pesquisa;

• Existência de estruturas identificadas com potencial       
petrolífero;

• Sistema fiscal português atrativo;

• Proximidade de Mercado.

Perspetivas
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2.4.BIOCOMBUSTÍVEIS



Biocombustíveis

• Acompanha a definição 
das políticas de 
promoção dos 
biocombustíveis e de 
outros combustíveis 
renováveis.

• Assegura a qualidade e 
monitoriza o 
cumprimento das 
obrigações de produção 
e venda de 
biocombustíveis .

• Emite os títulos de 
biocombustíveis (TdB) e 
gere o sistema de 
certificação.

• Coordena o processo 
de verificação do 
cumprimento dos 
critérios de 
sustentabilidade.

A ENMC é responsável pelo fomento da utilização dos biocombustíveis,

promovendo a redução das emissões de gases com efeito estufa e contribuindo para o
reforço da segurança do abastecimento energético.



3. RESPONSABILIDADE SOCIAL



No âmbito do controlo da qualidade dos combustíveis, realizado pela ENMC, são
recolhidas amostras em todo o território nacional, para análise. Com a publicação

dos resultados analíticos, a empresa procede à doação das amostras de
combustível - não utilizadas na análise, a instituições de solidariedade
social legalmente reconhecidas, bastando o seu registos através do nosso site.

Responsabilidade Social



4. INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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 O Centro para o Conhecimento do Petróleo da ENMC é uma infraestrutura de apoio técnico-

científico cuja principal missão é a caracterização, conservação, promoção e disponibilização do 

acervo do petróleo. 

 O acesso permanente e imediato aos materiais e dados geológicos, geoquímicos e geofísicos

permitirão ao Estado, através da ENMC, dar uma resposta eficaz às diversas solicitações, quer de 

universidades, quer da indústria petrolífera.

 O CCP permitirá ainda o desenvolvimento do ensino experimental das ciências e a divulgação da 

geologia do petróleo, através de parcerias com escolas e universidades.

Centro para o Conhecimento do Petróleo



CENTRO PARA O CONHECIMENTO DO PETRÓLEO
UM ESPAÇO DE CONSULTA E ESTUDO



CENTRO PARA O CONHECIMENTO DO PETRÓLEO
UM ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS E DIVULGAÇÃO
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CENTRO PARA O CONHECIMENTO DO PETRÓLEO
UM ESPAÇO DE HISTÓRIA E DE MEMÓRIA



CENTRO PARA O CONHECIMENTO DO PETRÓLEO
UM ESPAÇO DE TRABALHO



Contactos:

ENMC - Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, E.P.E.

Estrada do Paço do Lumiar

Campus do Lumiar, Edifício D - 1º Andar

1649-038 Lisboa

Número Verde: 808 914 146

Email: spn@enmc.pt

mailto:spn@enmc.pt

