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Ajude a salvar o Algarve da exploração de petróleo e gás natural 

 

  
 

 

 

ACTIVIDADES E IMPACTOS 

As varias técnicas usadas nas fases que a industria petrolífera cumpre para explorar 

hidrocarbonetos (no estado gasoso ou liquido) podem ter uma grande variedade de 

efeitos muito negativos no ambiente, o que levanta algumas questões cruciais quanto 

à situação aqui em causa. 

Neste documento iremos tentar explicar as varias fases que ocorrem e resumir alguns 

dos principais problemas que podem surgir na pesquisa e prospecção: 
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1 FASES DE ACTIVIDADE 

 

 

Figura 1 Esquema dos principais momentos ou fases necessárias para a industria 

petrolífera extrair petróleo e gás natural. 
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1.1 CONCESSIONAMENTO DO TERRITÓRIO: NEGOCIAÇÃO DIRECTA E 

CONCURSOS 
Noutros países, o que é usual é as empresas petrolíferas, antes de poderem iniciar os 

trabalhos, necessitarem de um licenciamento para realizar a pesquisa e prospecção 

numa área, licenciamento que é cometido pelo governo ou um representante do 

governo. Em muitos situações antes dessa autorização ser emitida deve ser avaliado o 

impacto social, económico e ambiental, e analisados os pareceres de todas as 

entidades que possuam jurisdição sobre o ordenamento do território, a qualidade 

ambiental ou outras áreas que possam ser comprometidas. Só depois poder-se-ia 

contratualizar as actividades de exploração e/ou produção. 

Em Portugal, as concessões regem-se pelo Decreto-lei 109/94 que está em clara 

oposição à anterior legislação, o decreto-lei nº141/90, pois se pretendeu dar um novo 

impulso às actividades de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de 

petróleo. Este Decreto-lei 109/94 criou “condições de acesso mais favoráveis, 

simplificando procedimentos administrativos" (Decreto-lei 109/94, preâmbulo), 

"introduzindo o regime de negociação directa" (Decreto-lei 109/94, Secção III) e 

permitindo que “o exercício das actividades [fique] subordinado a um único título (...) 

contemplando todas as fases de actividade” (Decreto-lei 109/94, preâmbulo).  

Assim, os contratos são assinados anteriormente a qualquer pedido de licenciamento, 

adquirindo as concessionárias os direitos à exploração com a simples assinatura do 

contrato, estando apenas sujeita a apreciação e aprovação do plano geral e dos 

planos anuais pela ENMC, ao contrario do que o anterior Decreto-Lei 141/90, dizia: 

"(...) contempla a emissão de vários títulos de licenciamentos sucessivos, e só havia 

outorga do contrato de concessão apenas se e quando fosse efectuada uma 

declaração de descoberta comercial (...). 

As empresas poderão obter os direitos para pesquisa, prospecção, desenvolvimento e 

produção através de um "concurso público para atribuição de uma ou mais 

concessões [que] poderá ter lugar a todo o tempo, por iniciativa do Governo, através 

do ministro da tutela ou quando for apresentada qualquer candidatura para o exercício 

de actividades em determinada área", ou através de negociação directa, já que 

"qualquer entidade interessada pode requerer ao GPEP a atribuição de concessão 

para uma área" que tenha sido "previamente declaradas disponíveis numa base 

permanente" (Figura 2), "objecto de  concurso público anterior de que não tenha 

resultado a atribuição de uma concessão", "restituídas por concessionárias" ou 

"contíguas às de uma concessão em vigor, se a anexação dessas áreas à referida 

concessão se justificar por razões de ordem técnica   
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Lotes destinados ao exercício das actividades de prospecção, pesquisa, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural (Aviso D.R., III série, nº60, de 

12 de Março de 2002). 

 

ou económica" (Decreto-lei 109/94,artigo 8º e artigo 17º). Nos termos do disposto no 

nº2 do artigo 2º do Decreto-Lei 109/94, o Aviso no D.R., III série, nº60, de 12 de Março 
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de 2002, tornou pública todos os lotes destinados ao exercício das actividades de 

prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo (Figura 2). 

1.2 CONTRATOS 
Actualmente (Fevereiro 2016), existem 11 concessões offshore, 2 licenças offshore, 4 

concessões onshore e 1 licença onshore (Figura 3). As empresas com as licenças e 

concessões são: 

 Australis Oil & Gas Ltd  

o Concessões - "Batalha" e "Pombal" - e uma licença 

 Assinados em 2015/09/30 

 Onshore 

 Negociação directa 

 Portfuel, petróleos e gás de Portugal Lda 

o Concessões - "Tavira" e "Aljezur" 

 Assinados em 2015/09/25 

 Onshore 

 Negociação directa 

 Kosmos Energy LLC 

o Licenças" 

 Offshore 

 Negociação directa 

o Concessões - "Camarão", "Amêijoa", "Mexilhão" e "Ostra" 

 Assinados em 2007/05/18 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol/Kosmos/Galp/Partex. (desde 2013/05/18) 

 Repsol 

o Concessões - "Sapateira" e "Caranguejo" 

 Assinados em 2015/09/04 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol / Partex 

o Concessões - "Lagosta" e "Lagostim" 

 Assinados em 2011/10/21 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol / Partex (desde 2012/09/13) 



 
 

6 
 

o Concessões - "Camarão", "Amêijoa", "Mexilhão" e "Ostra" 

 Assinados em 2007/05/18 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol/Kosmos/Galp/Partex. (desde 2013/05/18) 

 Partex 

o Concessões - "Sapateira" e "Caranguejo" 

 Assinados em 2015/09/04 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol / Partex 

o Concessões - "Lagosta" e "Lagostim" 

 Assinados em 2011/10/21 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol / Partex (desde 2012/09/13) 

o Concessões - "Camarão", "Amêijoa", "Mexilhão" e "Ostra" 

 Assinados em 2007/05/18 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol/Kosmos/Galp/Partex. (desde 2013/05/18) 

 Galp 

o Concessões - "Camarão", "Amêijoa", "Mexilhão" e "Ostra" 

 Assinados em 2007/05/18 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio Repsol/Kosmos/Galp/Partex. (desde 2013/05/18) 

o Concessões - "Lavagante", "Santola" e "Gamba" 

 Assinados em 2007/02/01 

 Offshore 

 Negociação directa 

 Consórcio ENI / Galp. (desde 2014/12/18) 

 ENI 

o Concessões - "Lavagante", "Santola" e "Gamba" 

 Assinados em 2007/02/01 

 Offshore 

 Negociação directa 
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 Consórcio ENI / Galp. (desde 2014/12/18) 

 

Nestas 15 concessões, cedidas por contratos únicos para todas as fases de 

actividades, possuem das taxas e das rendas muito baixas; possuem cláusulas ao 

nível da confidencialidade; de salvaguarda a concessionária; com vigência dos 

contratos até 60 anos, cabendo à concessionária a opção de continuar ou abandonar 

o projecto; os custos da pesquisa e desenvolvimento dos campos de petróleo e os 

custos operacionais de produção são descontados antes do pagamento das 

contrapartidas; a viabilidade económica de um campo de petróleo será determinada 

apenas pela concessionária; e a concessionária pode dispor livremente do petróleo 

produzido por si. 

Todos os contratos podem ser acedidos em www.palp.pt 

1.3 PESQUISA E PROSPECÇÃO  
Esta fase inicia-se com a obtenção de informação bibliográfica, dados geofísicos e 

geológicos sobre a região onde se pretende explorar. De seguida, colhem-se 

sedimentos da superfície e realiza-se a pesquisa sísmica 2D e 3D para avaliar o local 

e identificar possíveis reservas e hidrocarbonetos 1. Por vezes esta fase pode ser 

precedida por pesquisa aeromagnética ou outras técnicas menos invasivas. Após ter-

se conseguido obter o conhecimento suficiente, as condições financeiras e o 

licenciamento (no caso de Portugal, não estão obrigados à apresentação, avaliação e 

publicação de estudos) as empresas irão contratar uma plataforma para efectuar as 

perfurações e realizar as sondagens.  

Após a realização das sondagens iremos ter duas situações: descoberta de uma 

reserva ou não. No primeiro caso as empresas iniciam a perfuração de sondagens 

exploratórias para avaliar a reserva, concluir se possui rentabilidade económica e 

planear a extracção/produção de petróleo e/ou gás natural. No segundo caso iniciam o 

processo de pesquisa. 

1.3.1 PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
 Mapeamento das características geologias para identificar áreas onde poderá 

ter ocorrido acumulação e hidrocarbonetos; 

 Pesquisa sísmica para criar uma imagem do subsolo onde se poderá avaliar 

potenciais reservas economicamente rentáveis. É através destes dados que se 

estima a melhor localização da sondagem; 

 Sondagens para determinar a existência e hidrocarbonetos e quantificar as suas 

propriedades (composição, espessura, área, etc.); 
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 Carotes, para avaliação da permeabilidade, porosidade e outras propriedades 

geológicas; 

 

Figura 2  Mapa de Licenças/Concessões (retirado do site www.enmc.pt em 27-fev-

2016) 
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1.3.2  PESQUISA SÍSMICA 
A pesquisa sísmica é uma das ferramentas mais importantes para a descoberta de 

reservas de petróleo e gás.  

Em terra envolve fazer explodir dinamite num buraco perfurado algumas dezenas de 

metros de profundidade, deixar cair um objecto pesado de um caminhão em uma 

superfície dura, como uma estrada, ou induzindo vibrações através de outros métodos. 

No mar envolve a utilização de bombas de ar (air-guns) que produzem ondas com alta 

intensidade e que se propagam a distâncias muito elevadas. As ondas sísmicas 

criadas viajam pelo subsolo e depois, semelhante ao que acontece numa ecografia, os 

dados obtidos permitem criar uma imagem usada para determinar a localização de 

potenciais depósitos de petróleo e gás. 

 

Figura 3 Pesquisa Sísmica em Terra (http://cougarlandservices.net/images/march-2010/seismic-diagram-

0.jpg) 

 

Figura 4 Pesquisa Sísmica em Mar 

(https://championsforcetaceans.files.wordpress.com/2012/05/seismic_surveys_021.jpg) 
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1.3.3 IMPACTOS NA PESQUISA SÍSMICA 

1.3.3.1 O IMPACTO NO MAR 

O impacto das Air-guns 

Na pesquisa e prospecção de petróleo e gás natural usa-se principalmente a chamada 

pesquisa sísmica (com air-guns). Estas pesquisas são semelhantes a algumas usadas 

para fins de investigação cientifica. Nestas pesquisas sísmicas produz-se som através 

da introdução a alta pressão de ar na água, por vezes com 40 injectores em sincronia, 

e depois cadeias enormes de hidrofones, presos ao barco, ouvem os ecos do som que 

penetrou dezenas a centenas de quilómetros na crosta, depois de ter já percorrido 

milhares de metros na água. Cada campanha pode durar várias semanas. 

Durante as pesquisas, cada pulso de ruído possui uma intensidade muito elevada e 

uma duração de 20 a 30 milissegundos, repetindo-se em média a cada 10 a 15 

segundos, muitas vezes, 24 horas por dia. 

As reservas conhecidas estão a escassear, e por isso a industria esta à procura de 

novas reservas, mesmo em locais ambientalmente mais sensíveis ou com habitats 

difíceis. A pesquisa sísmica gera muito ruído (incluindo sons com frequências que 

variam entre os 100 Hz e os 10000 Hz), que geralmente são emitidos a intensidades 

muito elevadas o que prejudica os organismos marinhos (incluindo cetáceos e 

tartarugas). Existem algumas alternativas mais benignas, mas não são usadas. 

É impensável este tipo de actividades possa ocorrer sem uma avaliação de impacto 

ambiental ou estudos de impacto ambiental que pudesse descrever os impactos na 

fauna marinha. Para além disso, o Decreto-lei nº 49/2005 obriga um parecer do ICNF 

para a realização de actividades que possam comprometer as espécies das espécies 

de animais constantes dos anexos B-II e B-IV do mesmo decreto-lei. 

O impacto nos peixes e na pesca  

A pesquisa sísmica possui potenciais impactos na capacidade das populações de 

peixes se manterem estáveis, e consequentemente prejudica o sector das pescas. 

Três décadas de estudos científicos demonstram o impacto que o som com alta 

intensidade causa danos nos peixes e tem impacto nas pescas. Conhece-se pelo 

menos 55 espécies que são significativamente afectadas pelo ruído, e pelo menos um 

estudo mostrou que a viabilidade dos ovos são comprometidas quando expostos a 

sons de intensidade moderada ao longo de vários dias. 
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Em 2003 investigadores expuseram o Pagrus auratus a sons produzidos pelas air-

guns e descobriram que os ouvidos eram severamente danificados. As células ciliadas 

não regeneraram nos dois meses que o estudo durou. Estes danos já foram 

identificados em exposições a vários quilómetros da origem do som. Os autores 

salientaram nesse estudo que os ouvidos destes peixes são semelhantes a outros 

peixes com elevado valor comercial como as espécies de  bacalhau, salmão ou atum. 

Os autores ainda destacaram que estes danos na audição torna os peixes mais 

vulneráveis à predação, e compromete a alimentação e comunicação acústica (que é 

crucial para algumas espécies de peixes).  

Uma revisão feita em 2003 concluiu que os vários estudos analisados sugerem uma 

alteração comportamental nos peixes como consequência da poluição sonora, e 

consequentemente afecta as pescas. 

Num estudo do Norwegian Institute of Marine Research, a pesquisa sísmica reduziu 45 

a 70% do peixe apanhado numa área de 5000 quilómetros quadrados. E não se 

observou uma recuperação nos 5 dias analisados após a pesquisa sismica. 

McCauley, Fewtrell and Popper (2003) confirmaram que os ouvidos dos peixes 

expostos à pesquisa sísmica são muito danificados, e sem evidencias de uma 

recuperação do tecido durante os 58 dias analisados. 

Outros estudos também descobriram efeitos negativos em outros organismos como 

crustáceos, moluscos e cefalópodes. Infelizmente, apesar de a pesquisa sismica ser 

muito comum, ainda existem poucos estudos que analisem os efeitos antes, durante e 

depois da pesquisa sísmica)  

A Assembleia Geral da ONU sobre a pesca sustentável, já solicitou à FAO a 

realização de estudos sobre os impactos socioeconómicos da poluição e dos efeitos 

sonoros nos oceanos  e nas Pescas - nomadamente no OP153 de documento A / RES 

/ 68/71. 

1.3.3.2 IMPACTO EM TERRA 

Em terra, os impactos da pesquisa sísmica provem de: 

 remoção da vegetação para criar acessos aos camiões utilizados; 

 criação das linhas para a recolha de dados sísmicos; 

 a vibração criada para gerar ondas; 

 criação de locais e estradas utilizados pelos camiões e pelos outros veículos 

de suporte. 
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Estas acções podem aumentar drasticamente a fragmentação e degradação de 

habitats, transportar plantas invasoras até locais anteriormente inacessíveis, aumentar 

o risco de incêndios, etc. 

Este tipo de actividade pode comprometer populações de várias espécies de plantas 

vulneráveis, e afectar várias espécies de aves, anfíbios, repteis e mamíferos, 

nomeadamente aqueles que se encontram em perigo de extinção, os mais sensíveis à 

perturbação humana, aqueles com dispersão reduzida ou ainda aqueles que se 

encontrem em períodos sensíveis como a altura de acasalamento. 

 É impensável que este tipo de actividades possa ocorrer sem uma avaliação de 

impacto ambiental, que estime os efeitos na área escolhida para realizar a sondagem, 

impeça a realização em locais com fauna e/ou flora vulnerável ou habitats abrangidos 

pela Rede Natura 2000, restrinja esta actividade nos momentos mais vulneráveis, 

limite as áreas usadas. 

1.3.4 SONDAGENS 
Para verificar a existência de hidrocarbonetos, e para avaliar 

a viabilidade económica são necessárias sondagens. 

Em terra, fase inclui criação de estradas, retirar vegetação, 

nivelar o solo, preparar locais ou buracos para armazenar a 

água, fluido de perfuração e outros resíduos, instalar a 

plataforma e todos os outros equipamentos necessários.  

No mar, geralmente é obrigatório contratar uma outra 

empresa para realizar a perfuração, que depois inicia a 

perfuração no local escolhido, algo que pode durar entre 15 

dias a 1 ano, dependo da complexidade do projecto, 24 

sobre 24 horas, 7 dias por semana. A perfuração é 

semelhante à realizada em terra, com algumas restrições 

impostas pelo estarem em ambiente marinho: é necessário 

uma longa conduta que transporte o fluido de perfuração desde a superfície ate ao 

fundo oceânico (o riser pipe) onde este se liga à boca do poço que tem como uma das 

funções evitar a saída de hidrocarbonetos (ver acidente no Golfo do México numa 

plataforma da BP; o Blow-out preventer); No mar é necessário uma serie de 

componentes hidráulicos para evitar que os movimentos impostos pela força do mar 

possam interferir na perfuração. 

Resumindo, as sondagens envolvem: 

Figura 5 Esquema de uma 

sondagem no mar. 
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 Usar equipamentos giratórios e brocas lubrificadas com fluidos de perfuração, 

para penetrar a crosta terrestre ou oceânica;  

 Realizar registo eléctrico e recolha de carotes para caracterizar as formações 

geológicas (a recolha de carotes é muitas vezes incluída nesta fase); 

 Colocar um invólucro para evitar o colapso do poço e proteger o subsolo 

 Criar um poço que ligue a reserva de hidrocarbonetos à superfície; 

 Instalar a boca do poço, onde se deveria regular, ou parar por completo, os 

fluidos, evitar fugas e impedir a ocorrência de acidentes. 

1.3.5 IMPACTOS DAS SONDAGENS 
Pode dizer-se que sondagem se trata de um poço que apenas precisaria de um 

sistema de evacuação e exploração de hidrocarbonetos. Este simplificação mostra-nos 

o quão importante é impedir que esta fase se realize caso não se deseje explorar 

combustíveis fosseis e o quão alarmante é as empresas o estarem a realizar sem 

estudos de impacto e sem consultar a população.  

Dependendo do resultado, o poço é selado permanentemente ou selado 

temporariamente enquanto aguardam uma autorização para continuar. 

1.3.5.1 IMPACTO EM MAR 

Esta é uma das fases mais perigosas de pesquisa relativamente a um eventual 

derrame catastrófico. No ultimo século em Portugal foram realizadas mais de 100 

sondagens, mas nunca se iniciou a produção. 

Exemplos de derrames em sondagens são casos de plataforma da BP no Golfo do 

México em abril de 2010 e descargas em 2009 Repsol com Lubina-1 e poços 

Montanazo-D5 perto da costa Tarragona. Os três poços foram explorados em 

profundidades de mais de 600 metros abaixo do nível do mar (em águas profundas). 

Os impactos não se limitam ao pior cenário, este tipo de actividade podem causar: 

 Ruído associado à perfuração e às actividades de suporte; 

 Perturbação de espécies de peixes, mamíferos, tartarugas e varias classes de 

organismos bentónicos; 

 Poluição da água e dos habitats bentónicos pela fuga ou descarga de resíduos 

(sanitários, água residual com compostos nocivos resultante da perfuração, 

lamas, etc.); 

 Poluição causada posteriormente e durante o abandonamento do poço; 

 Degradação de habitats importantes para os peixes; 

 Restrições à pesca naquela área. 
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Estudos têm mostrado alterações na diversidade e abundância dos organismos 

bentónicos num raio de pelo menos 1000 metros do local da sondagem, e elevadas 

concentrações de partículas e compostos resultantes da perfuração em uma grande 

variedade de organismos. Apesar de até agora só se ter encontrado baixos níveis de 

toxicidade para os humanos, medidas precaucionais são exigidas devido à 

variabilidade nos estudos, à diversidade dos compostos utilizados e às incertezas 

associadas aos efeitos a longo prazo. 

Este tipo de actividade costuma ser acompanhado pelo menos por um estudo de 

impacto ambiental e uma monitorização. É inconcebível que este tipo de actividades 

possa ocorrer sem uma avaliação de impacto ambiental que pudesse estimar as 

consequências na área escolhida para realizar a sondagem, impedindo a realização 

em locais com fauna, flora e ou habitats vulneráveis. Pelo Decreto-lei nº 49/2005, é 

obrigatório um parecer do ICNF para a realização de actividades que possam 

comprometer as espécies de animais constantes dos anexos B-II e B-IV do mesmo 

decreto-lei.. 

1.3.5.2 IMPACTO EM TERRA 

Apesar desta fase ser geralmente geograficamente mais restrita, estes trabalhos 

perturbam as populações locais, e fauna que habita o local, não só através da 

sondagem propriamente dita mas também pelo trafico de veículos associado a esta 

actividade. Identicamente se destrói a vegetação local. 

A poluição sonora é outro dos problemas, incluindo sons contínuos provenientes da 

perfuração, da maquinaria e do trafico de veículos. 

A qualidade do ar geralmente é comprometida, pois hái emissão dos compostos 

usados na perfuração e levantamento de poeiras. Entre os compostos libertados inclui-

-se óxidos de nitrogénio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e compostos 

orgânicos voláteis (COVs). Os óxido de nitrogénio e os COVs são conhecidos pela 

formação de smogs. Os impactos irão variar dependendo do local, duração, regras de 

segurança e condições meteorológicas. 

Durante as sondagens produzem-se os mesmos resíduos que se observam na 

perfuração do poço de produção, mas em menor dimensão. Geralmente os resíduos 

incluem plásticos, papeis, derrames de combustíveis, comida, metais, solventes 

orgânicos, filtros, lamas, água residual e outros.  
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Pode ocorrer a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, e 

ainda poluição do solo. Por isso, têm que existir regras e fiscalização que obrigue a 

remoção de toda a água residual e lama criada, e, posteriormente, o seu tratamento.  

É impossível que este tipo de actividades possa ocorrer sem uma avaliação de 

impacto ambiental que estime os impactos na área escolhida para realizar a 

sondagem, impedindo a realização em locais com fauna e/ou flora vulnerável ou 

habitats abrangidos pela Rede Natura 2000. Não esquecendo que pelo Decreto-lei nº 

49/2005, é obrigatório um parecer do ICNF para a realização de actividades que 

possam comprometer as espécies das espécies de animais constantes dos anexos B-

II e B-IV do mesmo decreto-lei.  

2 TRABALHOS REALIZADOS 

«As primeiras sondagens de pesquisa foram efetuadas no início do século passado. 

Estas eram, na maioria, pouco profundas e localizadas junto a ocorrência de rochas 

impregnadas por petróleo à superfície (seeps), no onshore, a Norte e Sul da Bacia 

Lusitânica. 

Em 1938 foi emitido um alvará de concessão para pesquisa de petróleo e substâncias 

betuminosas, abrangendo as bacias Lusitânica e do Algarve. Por várias vezes houve 

transmissão dos direitos desta concessão, que se manteve ativa até 1968. 

Durante o período de vigência da concessão foram adquiridos, no onshore da Bacia 

Lusitânica, cerca de 3264 km de sísmica de reflexão, na maioria mono-canal, 

levantamentos de gravimetria e um pequeno levantamento magnético perto de Lisboa. 

Nesta bacia foram ainda efetuadas 78 sondagens de pesquisa, das quais apenas 33 

atingiram profundidades superiores a 500 m. Muitas destas sondagens apresentaram 

fortes indícios de petróleo e algumas atingiram produção sub-comercial.  Durante este 

período, na Bacia do Algarve, apenas foram efetuados levantamentos de gravimetria. 

Depois do abandono desta concessão, sob  a nova legislação de petróleo, as áreas de 

prospeção e pesquisa, onshore e offshore, foram divididas em blocos, tendo por base 

uma malha regular, e foram postas a concurso internacional. Do concurso resultou a 

assinatura de 30 contratos para áreas no offshore, em 1973 e 1974. O último destes 

contratos terminou em 1979. Durante este período foram realizados cerca de 21237 

km de levantamentos sísmicos de reflexão multi-canal, gravimétricos e magnéticos. 

Para além destes levantamentos foram efetuadas 22 sondagens, 5 das quais na Bacia 

do Porto, 14 na Bacia Lusitânica e 3 na Bacia do Algarve. Todas as sondagens foram 
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fechadas e abandonadas, embora algumas tenham apresentado muito bons indícios 

de petróleo e duas delas, Moreia-1 e 14 A-1, produziram pequenas quantidades de 

óleo em drillstem tests. 

Depois de 1979, a pesquisa abrandou consideravelmente no offshore. Todavia, em 

1978 ressurge o interesse pelo onshore. Assim, de 1978 a 2004, foram atribuídas 39 

áreas, das quais 23 concessões no onshore da Bacia Lusitânica (duas destas 

abrangem lotes no onshore e no offshore), 15 concessões no offshore (11 na Bacia do 

Porto, 3 na Bacia do Algarve e 1 na Bacia Lusitânica) e 1 licença de avaliação prévia 

no deep-offshore da Bacia do Algarve. Durante este período foram efetuadas 28 

sondagens, das quais 23 no onshore da Bacia Lusitânica e 5 no offshore (3 na Bacia  
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Figura 6 Mapa de Trabalhos (retirado do site www.enmc.pt em 27-fev-2016) 

do Porto e 2 na Bacia do Algarve). Também em muitas destas sondagens foram 

encontrados bons indícios de petróleo, sobretudo óleo. Foram ainda adquiridos cerca 

de 36000 km de sísmica convencional, dos quais cerca de 27600 no âmbito de 
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campanhas de sísmica multi-cliente - cerca de 4600 km pela GSI em 1984 e cerca de 

23000 km pela TGS-NOPEC de 1999 a 2002. 

Na sequência do levantamento sísmico e gravimétrico no deep-offshore realizado pela 

TGS-NOPEC em 1999-2002, foi lançado, em 2002, o Concurso Público para 

Atribuição de Direitos de Prospeção, Pesquisa, Desenvolvimento e Produção de 

Petróleo no Deep-Offshore. O grupo formado pelas empresas Repsol-YPF (Espanha) 

e RWE-Dea (Alemanha) candidatou-se aos blocos 13 e 14, que foram adjudicados em 

2005. 

No final de 2006, apenas uma companhia operava em Portugal, Mohave Oil & Gas, 

detentora de 2 concessões no onshore da Bacia Lusitânica. Na região de Alcobaça, a 

Mohave encontrou fortes indícios de gás em duas das sondagens realizadas e, na 

região de Torres Vedras, realizou um conjunto de sondagens, com recuperação de 

óleo em fraturas e iniciou testes de produção. A empresa tinha adquirido, em 1996, 

224 km de sísmica no onshore e, em 2000, 760 km no offshore. 

Em 2007 houve um significativo incremento na prospeção e pesquisa de petróleo em 

Portugal com a assinatura de 12 novos contratos de concessão: 5 concessões no 

onshore e offshore da Bacia Lusitânica; 3 concessões no deep-offshore da Bacia do 

Alentejo; e 4 concessões no deep-offshore da Bacia de Peniche. Nas concessões do 

deep-offshore, em 2008, duas campanhas sísmicas 2D foram realizadas com: 3307 

km na Bacia do Alentejo; e 8615 km na Bacia de Peniche (mapa). 

Em 2010, ocorrem as primeiras campanhas sísmicas 3D em Portugal. A primeira, com 

2096 km2 foi realizada no deep-offshore da Bacia de Peniche, seguida de outra com 

117 km2 na região de Torres Vedras, onshore da Bacia Lusitânica. Nos dois anos 

seguintes, outros levantamentos de sísmica 3D foram realizados: 1778 km2 no deep-

offshore da Bacia do Alentejo; 1100 km2 no offshore da Bacia Lusitânica; 400 km2 no 

onshore da Bacia Lusitânica; e 1477 km2 no deep-offshore da Bacia do Algarve 

(mapa). 

Em 2011, 2 contratos de concessão no deep-offshore da Bacia do Algarve para os 

blocos 13 e 14 adjudicados em 2005, foram assinados e, no onshore da Bacia 

Lusitânica foram realizadas 3 sondagens de pesquisa profundas e é realizado um 

levantamento aeromagnético cobrindo praticamente toda a bacia (mapa). 

Em 2012, além da aquisição sísmica 3D no deep-offshore da Bacia do Algarve atrás 

referida, foi realizada uma campanha de carotagem no fundo do mar nas bacias de 

Peniche e Alentejo e, no onshore da Bacia Lusitânica foi realizada 1 sondagem de 
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pesquisa profunda e 23 sondagens de pesquisa pouco profundas. Ainda nesse ano 2 

contratos de concessão no onshore da Bacia Lusitânica foram assinados. 

Em 2013, 1 contrato de concessão no onshore da Bacia Lusitânica foi assinado e 5 

Licenças de Avaliação Prévia no deep-offshore da Bacia do Algarve foram assinadas 

por 6 meses. 

Ainda em 2013 houve candidatura a duas novas áreas de concessão no deep-offshore 

da Bacia do Algarve tendo sido adjudicadas em 2014 e que aguardam assinatura. 

Como consequência da extinção da Mohave Oli & Gas (detida a 100% pela Porto 

Energy), todos os seus contratos de concessão expiraram em Dezembro de 2014. 

Em 2014, outras empresas candidataram-se a áreas de concessão no deep-offshore 

da Bacia do Alentejo e no onshore da Bacia Lusitânica, cujos processos estão a 

decorrer. 

Também em 2014, a Oracle Oil & Gas Corporation requereu o abandono da área de 

concessão que detinha no onshore da Bacia Lusitânica, cujo processo também está 

em análise.» (ENMC, retirado do site www.enmc.pt em 06-03-2016) 

Em 2015 ainda ocorreu uma campanha de pesquisa sísmica 3D na mar na bacia de 

Peniche, cobrindo 3200 km2. 

Em 2016 estão previstas duas sondagens offshore, uma na costa vicentina ou na 

costa alentejana e uma na costa sul do Algarve (ENMC, retirado do site www.enmc.pt 

em 06-03-2016). Não foram publicadas datas, localizações ou estudos de impacto 

ambiental. 
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