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RESUMO

O

presente

estudo

teve

como

objectivo

a

análise

da

evolução

do

Cluster

Petrolífero/Petroquímico Português e suas perspectivas futuras. Nesse sentido, procedeu-se a
uma análise do passado, desde 1940 até à actualidade, com base em documentação histórica
e informações recolhidas em entrevistas com especialistas. Seguidamente, e tendo como
propósito a aferição da actual situação competitiva deste Cluster, aplicaram-se duas
ferramentas de análise, o modelo diamante de Porter e a análise SWOT. Com o auxílio destas
ferramentas e de toda a informação extraída do contexto passado verificou-se que a
intensidade das interligações que compõem o Cluster foram recentemente revigoradas todavia,
a densidade da sua malha processual tem vindo a diluir-se.
Perspectivando para a indústria petroquímica Europeia uma conjuntura exigente e que
premiará os Clusters mais sólidos, são neste estudo apresentadas algumas sugestões no
sentido de reforçar a competitividade futura do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português.

Palavras-Chave: Cluster, Indústria Petrolífera, Indústria Petroquímica, Análise Estratégica,
Diamante das Vantagens Nacionais, Análise SWOT.

ABSTRACT

The present study has as its goal the analysis of the evolution of the Portuguese
Petroleum/Petrochemical Cluster and its future prospects. For this, we proceeded with an
analysis of the past since 1940 until our days, using historical documents and information
gathered from interviews with experts. After this, and having the purpose of benchmarking the
Cluster’s current competitive situation, two analysis tools were used – the Porter’s Diamond of
National Advantage and the SWOT analysis. With these tools and with all the information
extracted from the past context, we found that the interconnection’s intensity of the Cluster was
recently revived. However, the density of its procedural net has been fading away.
With prospects of a demanding conjuncture for the European petrochemical industry, which will
reward the more solid Clusters, in this study we present some suggestions for the reinforcement
of the future competitiveness of the Portuguese Petroleum/Petrochemical Cluster.

Keywords: Cluster, Oil industry, Petrochemical Industry, Strategic Analysis, Porter´s Diamond
of National Advantage, SWOT Analysis.
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1- INTRODUÇÃO
Após a segunda guerra mundial a natureza da indústria petrolífera, assim como o papel que o
petróleo desempenhou à época foram drasticamente desenvolvidos. O alargamento das suas
potencialidades, resultado dos avultados investimentos efectuados no sector petrolífero durante
a guerra, revelou ainda mais a versatilidade e o potencial energético e químico do petróleo. A
par desta evolução e, no sentido de explorar e usufruir destas potencialidades, floresciam
diversas indústrias a jusante nomeadamente, a Petroquímica, cuja integração vertical se foi
densificando à medida que o conhecimento e as tecnologias foram evoluindo.
A actividade Petroquímica consiste fundamentalmente no processamento químico de certas
fracções petrolíferas oriundas da refinação de petróleo, no sentido de obter produtos finais ou
matérias-primas intermédias para as indústrias químicas a jusante. Dada a interligação entre as
indústrias petrolífera e petroquímica materializar-se por via da transferência de grandes
volumes de produtos com características físico-químicas muito específicas, estas indústrias
foram forçadas a articularam-se entre si de forma optimizada e mesmo a concentrarem-se
geograficamente sob a forma de Clusters, no sentido de minimizar custos logísticos e potenciar
externalidades produtivas, de conhecimento e tecnológicas.
Em Portugal, a actividade de refinação iniciou-se em 1940 aquando do início de laboração da
primeira refinaria do país localizada em Cabo Ruivo, na zona oriental de Lisboa. Contudo, só
em 1958 é consumada a primeira ligação petrolífera/petroquímica, efectivada pela instalação
da linha de gás de síntese da empresa Amoníaco Português com o objectivo de satisfazer as
necessidades do país em matéria de adubos sintéticos. Seguiram-se posteriormente, uma série
de iniciativas, no sentido de aumentar a densidade da malha processual da indústria
petroquímica portuguesa tais como, a implementação das linhas de aromáticos e de olefinas.
Ao longo desta dissertação propomo-nos analisar e descrever, não só a evolução do sector
petrolífero

e

petroquímico

em

Portugal

com

vista

à

caracterização

do

Cluster

Petrolífero/Petroquímico Português, mas também, a evolução do grau de solidez das ligações
que actualmente o compõem e, as perspectivas da respectiva competitividade futura. Para tal,
começaremos por enumerar as actividades comportadas pelas indústrias, petrolífera e
petroquímica, para de seguida caracterizar as mesmas no contexto nacional. Posteriormente
centrar-nos-emos nos aspectos processuais e tecnológicos das actividades de refinação de
petróleo e petroquímica de primeira geração. Pretende-se com tal, introduzir os conceitos
tecnológicos necessários a uma compreensão estratégica da evolução do Cluster acima
referido, por via de uma análise histórica desde 1940 até à actualidade. De seguida,
apresentar-se-á uma análise estratégica da actual situação competitiva do Cluster usando as
ferramentas do modelo diamante de Porter e da análise SWOT.
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Por fim, no último capítulo da dissertação, com base na análise efectuada sobre o passado
juntamente, com os factos extraídos da aplicação das ferramentas estratégicas escolhidas para
o efeito, apresentaremos as conclusões e delinearemos algumas sugestões no sentido de
promover o reforço da competitividade futura do Cluster Petrolífero-Petroquímico Português.

1.1- INDÚSTRIA PETROLÍFERA E PETROQUÍMICA
A indústria Petrolífera compreende uma vasta gama de actividades que envolvem o petróleo
bruto, o gás natural e os seus derivados. A sua abrangência operacional tem início na
exploração e produção dos hidrocarbonetos (upstream), seguindo-se a refinação e a
distribuição (downstream) e, por fim, o sector do transporte (midstream). Todas estas
actividades contribuem para que esta indústria seja uma das maiores de todos os tempos,
apresente uma facturação de biliões de euros, e que a sua importância e influência vá muito
além da mera vertente empresarial [1].
As actividades da indústria petrolífera em Portugal envolvem essencialmente a pesquisa,
refinação, distribuição e transporte, procedendo-se à importação da totalidade da sua matériaprima, petróleo bruto e gás natural, pois o país carece de reservas naturais destes mesmos
produtos. Este ponto fraco significa, que sendo o país importador terá que se sujeitar às
alterações dos preços no mercado do petróleo. Consequentemente, essas mesmas variações
irão repercutir-se aos estádios produtivos das indústrias a jusante, fazendo deste
acontecimento, um factor de extrema importância em possíveis ponderações estratégicas de
uma empresa que terá de compensar essa fragilidade, com eventuais parâmetros de eficiência
tecnológica e logística.
Portugal possui no presente duas refinarias, uma localizada no norte do País, em Matosinhos,
e outra no Sul, em Sines. Ambas as refinarias pertencem ao Grupo GalpEnergia que detém a
cem por cento, em termos accionistas e de participação no capital, a empresa Petróleos de
Portugal, Petrogal S.A., que é responsável pela gestão dos processos inerentes à
exploração/pesquisa, refinação, distribuição e transporte tanto do petróleo e em grande medida
também do gás natural. No seu conjunto as Refinarias têm uma capacidade de destilação de
15,8 milhões ton/ano de petróleo e estão dotadas de 55 unidades processuais que permitem
fabricar um vasto leque de produtos [2].
A indústria Petroquímica (i.e. produtos químicos derivados do petróleo) é um subsector da
indústria química que tem como matéria-prima produtos petrolíferos e como output produtos
petroquímicos. Assim, as matérias-primas da indústria Petroquímica são fornecidas pela
indústria Petrolífera, sendo estas, nomeadamente Etano, Propano, Butano, Naftas químicas e
Reformados, e também Gás natural e seus condensados (gás natural liquefeito).
A indústria petroquímica divide-se em três estádios, a indústria petroquímica de primeira,
segunda e terceira geração. As indústrias petroquímicas de primeira geração ou petroquímica
de base, são responsáveis pelo fabrico das matérias-primas principais para as restantes
2

indústrias petroquímicas a jusante. Essas matérias-primas, designadas por produtos
petroquímicos de base são sete: Etileno, Benzeno, Propileno, Butadieno, Xileno, Tolueno e
Gás de Síntese.
As indústrias de segunda geração, através de múltiplas transformações químicas, de que se
destaca a polimerização, a purificação e a adição de outros compostos, convertem os produtos
petroquímicos de base em produtos finais ou intermédios para a indústria de terceira geração.
Como exemplos destes produtos temos os Polietilenos, Polipropilenos, Policloreto de Vinílo e
Poliestireno.
Estabelecendo o limite a jusante do âmbito de actuação normalmente atribuído à indústria
Petroquímica, surge a indústria de terceira geração. Neste estágio da petroquímica promovemse alterações químicas e físicas dos produtos oriundos da segunda geração obtendo-se como
resultado, produtos de alto consumo, e por vezes de alto valor acrescentado, tais como,
plásticos, detergentes, produtos médicos, borrachas, explosivos, aromas e perfumes,
fertilizantes e outros.
A indústria Petroquímica em Portugal está estabelecida actualmente em dois pólos
petroquímicos principais, um localizado em Sines e outro em Matosinhos/Estarreja.
Relativamente ao pólo de Sines, das várias indústrias petroquímicas que o compõem, o
complexo petroquímico de Olefinas, hoje propriedade da Repsol Polímeros Lda., tem uma
posição de destaque. Apresenta-se na Figura 1.1 as unidades que o constituem e ainda, o
portfolio de produtos por ele gerado.
Este complexo petroquímico de olefinas, com uma área de cerca de 244 hectares, é constituído
por seis unidades industriais sendo a principal, constituída por um Steam-Cracker com
capacidade de craqueamento a vapor de 632 kton/ano de nafta. Existe também a possibilidade
de algum etileno e propileno, poder também ser obtido pelo craqueamento a vapor de etano,
butano e propano. A capacidade desta unidade possibilita a obtenção de 410 kton/ano de
etileno e 222 kton/ano de propileno.
Quanto às restantes unidades que constituem o complexo são, a fábrica de Butadieno com
capacidade de produção de 50 kton/ano, a fábrica de ETBE (aditivo de gasolina) de
capacidade de produção instalada de 50 kton/ano, as fábricas de Polietileno de Alta e de Baixa
Densidade com as capacidades de produção de, respectivamente 150 kton/ano e 145 kton/ano
e finalmente, a central térmica responsável pela produção de vapor e energia eléctrica (43MW).
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Figura 1.1- Principais unidades e processos existentes no complexo petroquímico da Repsol.
Fonte: Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da fábrica de Etileno para 570 Kton/ano, Tecno 3000.

Os principais produtos comercializados a partir destas unidades localizadas no complexo de
Sines são portanto: Etileno, Polietileno de Alta e Baixa Densidade, Propileno, aditivos de
gasolina (ETBE), gasolina de pirólise, fuelóleo de pirólise e butadieno [3].
Quanto ao pólo petroquímico de Matosinhos / Estarreja é constituído pela fábrica de
aromáticos, adjacente à refinaria da GALP de Matosinhos, e pelo complexo petroquímico de
Estarreja. Este último está implantado, sobre 54 hectares de terreno e tem como empresas
nucleares a Dow, a Cuf/Quimigal, e a Air Liquide. Estas, juntamente com a unidade de
formaldeído da Bresfor localizada junto ao porto de Aveiro, constituem a fileira dos
poliuretanos. Este produto está na base de numerosas aplicações nas mais variadas indústrias,
tais como: sistemas de espumas rígidas e flexíveis, equipamentos de refrigeração, isolamentos
térmicos em engenharia civil, solas para calçado, embalagens, elastómeros, indústria
automóvel (por exemplo, painéis, pára-choques e assentos) e revestimentos, adesivos e
selantes. Na Figura 1.2 é apresentado um resumo da fileira de poliuretanos que posteriormente
será abordada com maior profundidade no Capítulo 3.
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Estarreja

Matosinhos
Benzeno

Petrogal

CUF/Quimigal

Anilina

Air Liquide

CO&N2

Ílhavo
Formaldeído

Bresfor

Dow Portugal
Poliuretanos

Figura 1.2- Sucinto mapa da fileira de poliuretanos com início na fábrica de aromáticos da Petrogal em
Matosinhos e término no complexo de Estarreja com a obtenção de poliuretanos.

A articulação estratégica, apresentada na Figura 1.2, estabelecida entre as indústrias
petroquímicas que nela figuram, deve-se não só ao excelente leque de aplicações dos
poliuretanos, mas também ao crescimento do consumo mundial de Metil-di-Isocianato (MDI)
que em 2009 cresceu cerca de 8% relativamente ao ano anterior. Além desta fileira de
poliuretanos, está também instalada no complexo de Estarreja uma unidade de PVC,
propriedade da empresa CIRES, que recebe o monómero Cloreto de Vinílo através de pipeline
com 23 km com origem na instalação portuária da CIRES, localizada no porto de Aveiro. A sua
capacidade de produção é de 200 mil toneladas/ano de resinas PVC tipo suspensão e 15 mil
toneladas/ano de resinas de PVC do tipo emulsão para pastas [4] [5].

1.2- CLUSTER PETROLÍFERO/PETROQUÍMICO EM PORTUGAL
Em Portugal existem ligações profundas entre a Indústria da Refinação do Petróleo e a
Indústria Petroquímica. O Cluster estruturado por estas ligações reforça a malha produtiva
nacional, transformando assim indústrias à partida independentes, numa estrutura muito mais
sólida e interdependente.
São duas as ligações principais que constituem actualmente o Cluster Petrolífero/Petroquímico
Português. A primeira dessas ligações é entre a Refinaria de Matosinhos/Fábrica de
Aromáticos e o Complexo Químico de Estarreja. A segunda ligação ocorre entre a Refinaria de
Sines e o Complexo Petroquímico de Olefinas situado na mesma localidade.
A primeira ligação referida é efectivada por via da transferência de reformados da refinaria de
Matosinhos para a Fábrica de Aromáticos que lhe está adjacente. Destes produtos, o Benzeno,
é o agente de ligação ao complexo de Estarreja onde é utilizado como matéria-prima para a
produção de Mononitrobenzeno. Neste último complexo, a cadeia de processos industriais é
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formada por um conjunto de empresas com alto grau de interdependência que estabelece a
designada “fileira dos poliuretanos” anteriormente representada na Figura 1.2.
Quanto à segunda ligação do Cluster efectiva-se por via do fornecimento de nafta, proveniente
da refinaria, ao Steam-Cracker da Repsol Polímeros onde se obtêm os três produtos principais,
Etileno, Propileno, Butadieno.
É de referir ainda que este Cluster é responsável por cerca de 2463 empregos directos. Nele
estão inseridos as indústrias petroquímicas de primeira e segunda geração responsáveis pela
produção dos compostos que são o ponto de partida químico para as indústrias Petroquímicas
de terceira geração tais como a indústria farmacêutica, resinas sintéticas, plásticos entre
outras. Este Cluster foi também a razão da captação de 3.315 milhões de euros em
investimentos originalmente previstos para serem executados entre 2007 e 2011, e em que
várias componentes destes investimentos receberam a insígnia de Projecto de Interesse
Nacional (PIN) [6].

1.3- ANÁLISE DA LITERATURA MAIS RELEVANTE
No livro “65 Anos de Petróleo em Portugal – Uma História de Interesses, de Acção e de
Progresso” é caracterizada e descrita a indústria petrolífera e petroquímica em Portugal desde
1940 até 2005 (a data de edição do livro).
O livro tem início com a descrição da conjuntura petrolífera portuguesa e mundial nos finais da
década de trinta e dos factos relevantes que estão na base da constituição da primeira
empresa refinadora portuguesa, a Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de
Petróleos em Portugal (SACOR) cujos, “estatutos iniciais formam publicados em Diário da
Governo, III Série, 30 de Julho de 1938.” [7].
De seguida, os autores procedem a uma descrição, de forma evolutiva, das três refinarias
portuguesas, a refinaria de Cabo Ruivo, a refinaria do Porto e a refinaria de Sines inauguradas
em 1940, 1969 e 1978 respectivamente. Ao longo dessa descrição, os aspectos políticos,
económicos, sociais e tecnológicos que influenciaram de alguma maneira o desenvolvimento
da refinação nacional foram sempre retratados com grande rigor e detalhe fruto, do
conhecimento e do papel privilegiado que os autores desempenhavam nesses mesmos
projectos. É de salientar também, que a distribuição e comercialização de produtos petrolíferos
assim como outros temas directamente ligados às actividades petrolíferas realizadas em
Portugal, são descritas e analisadas neste mesmo livro.
Quanto à indústria Petroquímica portuguesa, ocupa também um lugar de destaque ao longo
deste livro. Inicialmente, é referenciada de uma forma ligeira aquando a descrição da evolução
da indústria petrolífera,

no sentido

de realizar

os

primeiros

esboços

do Cluster

Petrolífero/Petroquímico Português. Já no âmbito do capitulo VII, de título “Indústria
Petroquímica”, esta indústria é então abordada em grande profundidade e com grande rigor
tecnológico pelo autor que, segundo o mesmo,
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“Por razões meramente de natureza metodológica e histórica, apresenta-se esta exposição
segundo três linhas que foram sucessivamente instaladas, muito embora se não prescinda de
referenciações cruzadas, tanto por razões técnicas, quanto por razões de mercado:

- Linha de gás de síntese - iniciada a partir de 1958 em Estarreja, Lisboa e Barreiro;
- Linha de aromáticos - iniciada em 1981, em Sines;
- Linha de olefinas - iniciada em 1981, em Sines; “ [7]
Dá-se então início a uma descrição detalhada destas três linhas petroquímicas e das
alterações significativas que sofreram ao longo do seu processo evolutivo. É neste capítulo,
que o Cluster Petrolífero/Petroquímico é apresentado e analisado com uma clareza estratégica
não encontrada em mais nenhuma referência bibliográfica, apesar da enorme pesquisa
efectuada para esta dissertação. Este capítulo termina com o subcapítulo “opinião do autor”
que é da maior relevância para a compreensão das vicissitudes e fragilidades crónicas deste
Cluster.
É de salientar, que este livro foi o mais referenciado ao longo desta dissertação, devido ao
enorme conhecimento que disponibiliza quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista
teórico e ainda à informação restrita que contém, que de outra forma, seria muito difícil de
obter.

O livro, “Poder e Risco no Trabalho de Indústria Petrolífera – A Refinaria de Sines 1978 1997”, foi uma fonte informativa relevante para a presente dissertação. Este livro é um estudo
científico que “… pretende compreender a realidade do trabalho industrial com o olhar da
antropologia” [8]. Apesar de este estudo ter uma vertente antropológica, o autor não deixa de
retratar o universo da refinaria de Sines, o sistema de refinação e questões tecnológicas.
Posteriormente, e depois de descrita a conjuntura petrolífera e a envolvente industrial,
correlaciona estes factores, com o comportamento dos trabalhadores, motivações pessoais,
satisfação entre outras. No final deste estudo o autor faz uma reflexão sobre a cultura industrial
no sector petrolífero e salienta algumas melhorias a fazer nomeadamente,
“…sobre a necessidade de aprofundamento de uma cultura de segurança nas nossas
empresas.” [8].
Este estudo, apesar de estar orientado essencialmente para a refinaria de Sines, tem
informações históricas relevantes e bem documentadas sobre a indústria petrolífera portuguesa
a partir de finais da década de setenta.
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Clemente Pedro Nunes esboçou a evolução registada nos processos industriais do Complexo
Químico de Estarreja, desde o início da produção de amoníaco em 1950, até à data da
publicação do artigo, 2005. Através de uma análise histórica, são apresentadas as alterações
processuais que foram sendo executadas até atingir o ponto mais avançado a jusante do
Complexo Químico de Estarreja, a produção de MDI, que é um dos principais componentes da
fileira dos Poliuretanos.
O autor interpreta as decisões tomadas no passado, seja do ponto de vista geográfico/logístico,
seja do ponto de vista tecnológico /processual e, explica, a estratégia que levou a que as
mesmas tenham sido tomadas. Concentrando grande atenção e pormenor na análise
estratégica subjacente à produção coordenada de Mononitrobenzeno (MNB), anilina e MDI, énos descrita e apresentada, a malha processual para obtenção destes produtos, demonstrando
assim, a forte dependência inter-relacional entre os estádios de produção dos mesmos.
O autor define esta malha como “2000: A fileira de Poliuretanos em Estarreja” [9] em que é
descrita e, especialmente analisada do ponto de vista estratégico, a alteração tecnológica do
processo de Nitração Meissner para a Nitração Adiabática, ocorrida em 1990/91, e que teve em
vista assegurar a viabilidade económica da produção de MNB e de anilina em Estarreja. Essa
alteração processual eliminou a dependência relativamente à produção até então verificada de
ácido sulfúrico em Estarreja, e que era necessária no âmbito do diagrama processual
conhecido como Nitração Meissner. Assim, e relativamente ao novo processo que foi instalado
em Abril de 2001, designado por Nitração Adiabática, Pedro Nunes salienta:
“A produção de anilina e a consequente produção de MDI, deixou, a partir de então, de estar
constrangida pela produção de ácido sulfúrico e o subsequente escoamento de sulfato de
amónio, podendo, assim, a Fileira de Poliuretanos de Estarreja passar a competir ao nível da
economia globalizada” [9].
Este estado competitivo alcançado pela via da inovação tecnológica processual levou a que as
empresas intervenientes na produção de anilina se organizassem em busca de “...optimizações
e recuperações processuais...” de forma a viabilizar o aumento da capacidade de produção de
anilina e o correspondente aumento de receitas. Esse concentrar de esforços e a organização
do mesmo, fez Pedro Nunes apadrinhar em 2005 a expressão “O “Cluster” Português da
Refinação de Petróleos/Industrias Petroquímicas” [9], perspectivando para o futuro novas
ligações processuais, entre diferentes empresas, tendo em vista, por exemplo, a produção de
Dicloroetano (EDC), que poderia vir a ser obtido a partir do ácido clorídrico recuperado na
unidade de MDI, e a sua subsequente transformação em Policloreto de Vinílo, “...o principal
polímero plástico utilizado actualmente na construção civil” [9].
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Outro contributo para o desenvolvimento do presente trabalho foi, “Strategic Managment of
Iranian Cluster” [10]. Neste estudo, os autores, Mohammad Naserbakht e Akram Davoodabadi,
propõem detectar e explorar as competências intrínsecas dos Parques Tecnológicos Iranianos
assim como também as vantagens competitivas do Irão, tendo como objectivo, delinear planos
de desenvolvimento competitivos que garantam a sustentabilidade dos Parques Tecnológicos
Iranianos. Para tal, os autores, sugerem como ferramentas analíticas principais a Análise
SWOT e o Modelo Diamante de Porter.
Dado o objectivo desta dissertação ser a análise estratégica da evolução do Cluster
Petrolífero/Petroquímico Português que pretende delinear estratégias que incrementem não só
a competitividade mas também a sustentabilidade de um Cluster, a metodologia sugerida em “
Strategic Managment of Iranian Cluster” foi, em parte, significativa para o desenvolvimento da
análise estratégica do Cluster apresentada no Capítulo 4 desta dissertação.

A Roland Berger realizou em 2006 um estudo que pretendia captar a situação real da Industria
de Refinação e da Industria Petroquímica em solo nacional. Através da obtenção de
indicadores económicos dos sectores em estudo, e recorrendo a comparações com as suas
congéneres europeias, a Roland Berger salienta “ Sines e Estarreja são dois pólos
petroquímicos com um relevante contributo para a economia nacional comparáveis a outros
pólos da Europa.” [6]. O estudo apresenta os fluxos de matérias entre os dois pólos
Petroquímicos, Estarreja e Sines, e respectivas refinarias que os alimentam, de maneira, a
serem compreensíveis as ligações e os impactos dos investimentos, assim como ”O racional
estratégico...” subjacente à necessidade de alargamento do portfolio de produtos para
obtenção de um maior valor acrescentado bruto. Ocorre assim um reforço inter-relacional no
Cluster Petrolífero-Petroquímico em Portugal através de uma panóplia de investimentos
conjuntos tendo em vista um objectivo comum, o aumento da competitividade e do retorno
financeiro de todos os agentes que compõem esta fileira. Além do interesse privado das
empresas intervenientes, a Roland Berger (2006) refere que” Estes projectos são de extrema
importância para o emprego e o reforço da capacidade exportadora do país ”, o que faz deste
Cluster, não só um projecto alvo da atenção de privados mas sim, um projecto gerador de
vantagens sociais e económicas de dimensão nacional [6].
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2- CONFIGURAÇÕES PROCESSUAIS DA INDÚSTRIA
PETROLÍFERA E DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
2.1- A REFINAÇÃO DE PETRÓLEO E OS SEUS DERIVADOS
O petróleo bruto é uma mistura de compostos predominantemente orgânicos, onde existe um
predomínio acentuado de hidrocarbonetos (i.e. compostos de (H) e (C) em ≈ 75%), podendo
conter também quantidades reduzidas de azoto, oxigénio, enxofre e íões metálicos
(essencialmente níquel e vanádio) [1].
Apresenta-se no Anexo A a terminologia química mais relevante aplicada na área da indústria
petrolífera e petroquímica.
Dada a pouca utilidade que o petróleo apresenta na sua forma original e, no sentido de extrair
o enorme potencial energético de que é dotado, é necessário separá-lo em fracções mais
selectivas, que em seguida serão sujeitas a um conjunto de operações físico-químicas, mais ou
menos complexas, de acordo com os produtos e os objectivos para os quais uma refinaria está
orientada. O facto de não existirem petróleos com características iguais, partindo do princípio
que ambos são sujeitos aos mesmos processos, os derivados obtidos serão necessariamente
diferentes tanto em quantidade como em qualidade. A arte da refinação está em ajustar toda a
máquina processual no sentido de, ao mais baixo custo, conjugar a diversidade da matériaprima com os requisitos de mercado no sentido de obter em cada momento os produtos de
maior valor comercial. Por outro lado, o petróleo bruto que chega às refinarias contém
tendencialmente quantidades cada vez mais elevadas de fracções pesadas que, devido às
suas longas cadeias moleculares e consequentemente elevado de ponto de ebulição, exigem
um dispêndio de energia mais elevado durante o respectivo processo de refinação que se
traduz em custos adicionais significativos. Assim, nas unidades de refinação do petróleo bruto
torna-se cada vez mais importante melhorar as características da qualidade das fracções
obtidas bem como aumentar a eficiência da conversão processual das fracções pesadas [11]
[12].

No sentido de auxiliar a compreensão de alguma terminologia específica que se irá utilizar
posteriormente neste trabalho, apresenta-se no Quadro 2.1 uma listagem muito resumida, das
várias operações de separação e de conversão aplicadas ao sector da refinação e da
petroquímica, e que serão detalhadas em maior profundidade no Anexo B.
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Quadro 2.1- Resumo dos processos de conversão e separação descritos em detalhe no Anexo B.

Tipo de Processo

Conversão/Químicos

Objectivo Principal

Processo

Cisão de moléculas

Cracking térmico, Cracking catalítico, Hidrocracking e
Steam Cracking

Combinação de moléculas

Alquilação e polimerização

Rearranjo de moléculas

Isomerização, Transalquilação e reforming catalitico
Destilação

S eparação/Físicos

Separação física
das moléculas

Extração por solvente
Adsorção

Apresenta-se na Figura 2.1 um diagrama de blocos, muito simplificado, de uma refinaria com
elevado grau de sofisticação, evidenciando-se as unidades e os derivados principais. Estas
unidades processuais assim, como as suas interligações podem variar de acordo com os
objectivos principais de uma refinaria que em termos genéricos, podem ser:
1- Produção de combustíveis e matérias-primas para a petroquímica.
2- Produção de lubrificantes básicos e parafinas.

O esquema da refinaria apresentado na figura está principalmente orientado para o primeiro
objectivo acima descrito. Nesse sentido o petróleo bruto é primeiramente submetido a uma
destilação fraccionada atmosférica, que visa promover a separação dos hidrocarbonetos
presentes, por aquecimento, separação e arrefecimento sob condições de temperatura e
pressão específicas. As diferentes alturas da coluna são removidas as várias fracções de
hidrocarbonetos com pontos de ebulição e massas moleculares decrescentes ao longo do
sentido ascendente da coluna. Assim, os produtos mais leves, com menores pontos de
ebulição são retirados pelo topo da coluna e os produtos mais pesados com maiores pontos de
ebulição saem através da base. Para aumentar a conversão das fracções mais pesadas, o
resíduo da destilação atmosférica, com baixo valor comercial e características poluentes mais
severas, é sujeito a uma destilação a pressão baixa, no sentido de reduzir a temperatura de
funcionamento da coluna e assim evitar uma maior degradação térmica dos hidrocarbonetos.
Os produtos do fraccionamento por destilação não se encontram ainda com as especificações
necessárias para poderem ser comercializados, exigindo que sejam sujeitos a diversos
processos de separação/físicos e de conversão/químicos, para remover, por exemplo, por
hidrogenação, constituintes indesejáveis (enxofre, azoto e metais), para aumentar a
percentagem de recuperação e a qualidade dos combustíveis; para reduzir a fracção de
produtos pesados e assim permitir a obtenção de produtos que servirão de matéria-prima às
indústrias localizadas a jusante nomeadamente, a petroquímica [12].
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Figura 2.1- A refinação, os processos de transformação e os derivados do petróleo.
Fonte: O Universo da Indústria Petrolífera, Da Pesquisa à Refinação, Gomes, J.S; Alves, F.B.

Sendo assim, após a destilação atmosférica, as correntes obtidas
obtidas e os processos
subsequentes necessários à obtenção de produtos intermédios ou finais, são:
1- A fracção de leves depois de ser sujeita a uma purificação dá origem a uma corrente
de
e hidrogénio, fuel gás e LPG.
LPG
2- A fracção
racção correspondente à gasolina (38º-154º
(38º 154º C ASTM) dá entrada na unidade de pré
tratamento com hidrogénio onde, por reacções de hidrogenação, se realiza a remoção
dos compostos sulfurosos. A complexidade e exigência deste tratamento está
directamente relacionada
ionada com o tipo de crude a processar. A remoção do enxofre por
hidrotratamento consiste genericamente, em promover
promover a conversão de enxofre em gás
sulfídrico,, que é depois facilmente removível recorrendo à lavagem com uma solução
de etanolaminas.
3- A corrente
e de nafta, de fraco Índice de Octanas (I.O.) ≈50,
50, sofre igualmente
igualmente, no caso de
se destinar à pool de gasolinas, um rearranjo molecular, reforming catalítico, para
reconversão da nafta parafínica em reformado,
reformado, promovendo o aumento do teor de
hidrocarbonetoss isoparafínicos (de maior I.O) e de estruturas aromáticas, enviadas à
linha petroquímica de aromáticos para produção de benzeno, tolueno e xilenos.
xileno Este
processo produz ainda H2 utilizado nomeadamente nos hidrotratamentos.
4- Os gasóleos pesados, bem como as fracções mais leves resultantes da destilação sob
vácuo, são sujeitos a várias operações de conversão, nomeadamente o cracking
catalítico, para aumentar essencialmente a produção de gasolinas. Neste processo as
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moléculas que constituem a carga são fracturadas na presença de catalisadores.
Também pode ser usado como carga, o óleo desasfaltado caso a refinaria esteja
dotada de uma unidade de desasfaltação por extracção líquido - líquido.
5- Quanto aos resíduos pesados, são sujeitos a uma destilação a vácuo cujo objectivo é
fraccionar uma fracção pesada para dar origem a outras mais leves. Desta operação
resultam duas correntes, o gasóleo de vácuo e o resíduo de vácuo.
A primeira corrente, gasóleo de vácuo, poderá eventualmente alimentar uma unidade
de cracking catalítico ou uma de Hidrocraking. Nessas unidades, a carga, além de ser
cindida a temperatura e pressão elevada na presença de catalisadores é também
sujeita a elevadas pressões de hidrogénio. Como resultado, a par do craqueamento de
moléculas ocorrem reacções de hidrogenação que saturam as estruturas de olefinas
formadas. Este processo tem uma grande flexibilidade em converter fracções mais
pesadas em mais leves aumentando a produção de gasolinas e gasóleos.
Em relação à segunda corrente, a de resíduo de vácuo, é sujeita a uma operação de
cracking térmico severo (Cocking) para conversão em fracções mais leves, ficando
todavia no final um produto bastante mais pesado e sólido designado coque de
petróleo.

Como se pode verificar pelos inúmeros processos acima descritos, o petróleo, até atingir um
estágio que permita ser utilizado pelo consumidor final, tem de ser sujeito a uma bateria de
operações físico-químicas com elevado grau de complexidade. Esta complexidade confere a
um esquema de refinaria, características e potencialidades muito próprias, em que a
componente factor humano/tecnologia é decisiva no alcance de melhorias contínuas na
rendibilidade das operações e de práticas tecnológicas superiores, factores preponderantes, na
sustentabilidade financeira de uma empresa cuja actividade seja a refinação de petróleo [1] [11]
[12].

2.2- A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
Para além dos combustíveis, o petróleo possibilita a produção de diversos produtos não
energéticos tais como, os óleos lubrificantes e betumes asfálticos mas, é como matéria-prima
para a indústria química que o petróleo assume de novo um papel da mais elevada relevância.
Embora se possa recorrer a fracções petrolíferas mais pesadas e em casos específicos ao gás
natural, a matéria petrolífera mais importante e mais versátil para a indústria petroquímica é a
nafta.
Numa primeira geração da indústria petroquímica a nafta pode ser utilizada no processo de,
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Steam reforming para a produção de gás de síntese (CO + H2); A principal
utilização do gás de síntese é para a fabricação de amoníaco e metanol.
Contudo, é importante salientar, que a produção de gás de síntese por via da
nafta é actualmente pouco competitiva relativamente à produção por via do
metano, pois estas produções são mais económicas, devido ao menor custo da
matéria-prima e do consumo energético, assim como também, menores
impactos ambientais que a produção via nafta, como se pode ver na Figura 2.2
[13].

Figura 2.2 – Consumo relativo de energia e dióxido de carbono libertado na produção de
fertilizantes por via de diferentes matérias-primas.
Fonte: European Fertilizer Manufacturers Association,



Steam cracking, para a produção de olefinas (Etileno, Propileno e Butenos);
Estes três produtos são os que permitem a fabricação da maior parte dos
produtos petroquímicos plásticos, resinas e borrachas sintéticas. Contam-se
entre os produtos mais importantes de origem olefínica, o Polietileno,
Polipropileno, Poliestireno, Policloreto de Vinilo, Poliéster, Borracha butílica



Reforming catalítico para a obtenção de aromáticos (Benzeno, Tolueno e
Xileno); A produção de aromáticos dá-se essencialmente pela via do
processamento de subprodutos petrolíferos, sendo o principal a nafta química.
Juntamente com as olefinas constituem os produtos petroquímicos bases mais
importantes e de maior aplicação. Os produtos principais com origem
aromática são, matérias plásticas, plastificantes, solventes, poliuretanos e
fibras sintéticas.

Estes três processos de conversão e os produtos subsequentes permitem obter uma
diversidade de produtos químicos que após um processamento final, estando já na esfera da
segunda e terceira geração petroquímica, dão origem a produtos de elevado consumo e de
apreciável valor comercial.
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Nos subcapítulos seguintes iremos proceder a uma descrição mais detalhada da produção de
olefinas e aromáticos pois actualmente em Portugal, não se encontra em actividade nenhuma
linha petroquímica de Gás de Síntese.
De seguida, na Figura 2.3, apresenta-se um fluxograma ilustrativo de alguns produtos
petroquímicos básicos com origem na nafta e no LPG.

Figura 2.3- Fluxograma de alguns produtos petroquímicos.
Fonte: Formosa Petrochemical Corporation.
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2.2.1- PRODUÇÃO DE O LEFINAS
O processo de produção de olefinas que iremos seguidamente descrever terá como suporte a
configuração actual da linha de olefinas instalada no país que, tal como todas as outras,
consiste muito genericamente em três etapas/operações, o craqueamento a vapor, a
compressão e a separação. A complexidade e o reajustamento de cada um destes passos
estão ambos directamente relacionados com a matéria-prima a ser processada, sendo esta
nafta ou GPL. Contudo, na Europa mediterrânica, a matéria-prima mais utilizada para a
produção de olefinas é a nafta devido não só ao facto de não existirem jazigos
economicamente viáveis de gás natural e petróleo e, por força de tal, vêem-se na necessidade
de importar esses produtos. Como o petróleo é mais utilizado que o gás natural as suas
quantidades importadas e processadas são mais elevadas, situação que faz despontar uma
maior oferta de subprodutos petrolíferos, como é o caso da nafta.

Na Figura 2.4 ilustra-se um diagrama processual simplificado para obtenção de olefinas por via
da nafta assim como também alguns subprodutos e produtos finais. Esta figura toma como
exemplo a linha de olefinas da Repsol em Sines.

Petroquímica
Olefinas

Figura 2.4- Processos básicos requeridos para o fabrico de olefinas, tomando como exemplo o caso Português.
*O GPL é maioritariamente utilizado como matéria-prima no verão pois é mais económico nesta época.
* Os restantes subprodutos da destilação atmosférica poderão ser consultados na Figura 2.1.
* Tracejado = Unidades/ligações/produtos, futuramente disponíveis.

O início da produção de olefinas, como se pode observar na figura acima, dá-se com a entrada
da nafta parafínica, proveniente da refinaria, no Steam Cracker. Nesta unidade, a nafta e o
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vapor de água alimentam as serpentinas da fornalha de pirólise que, por via de elevadas
temperaturas, promove a cisão das moléculas de hidrocarbonetos que constituem a nafta. A
corrente resultante deste primeiro processo é então sujeita a uma primeira separação que dá
origem a várias correntes distintas. Uma destas é constituída por fuel óleo (resíduo) de pirólise,
que é encaminhado para fora do circuito nomeadamente para a produção de negro de fumo,
enquanto as restantes correntes são compostas por gasolina de pirólise e componentes mais
leves, os gases. Estes últimos, seguidamente, são sujeitos a uma compressão que, não só
eleva espontaneamente a temperatura como beneficia o rendimento da operação seguinte, a
separação, por via do aumento do rácio, volume ocupado por área. Após os gases terem sido
comprimidos segue-se uma segunda separação. Nesta etapa, os gases são sujeitos a uma
bateria complexa de colunas de destilação donde finalmente se obtém, o etileno, o propileno,
uma fracção C4 e ainda uma fracção superior designada por gasolina de pirólise. Além destes
produtos obtém-se também uma ligeira fracção de hidrocarbonetos parafínicos que é
recirculada em direcção ao cracking no sentido de aumentar o rendimento da operação.
Posteriormente o etileno e o propileno sofrem reacções de polimerização, através da
agregação de várias moléculas para formação de outras com cadeias mais longas, dando
origem à formação de polietileno ou polipropileno.

Quanto às produções de olefinas por via do GPL, etano e propano, são maioritariamente
exercidas por países produtores de gás de natural ou países com relações privilegiadas com os
mesmos. Também alguns países, como é o caso de Portugal, dependendo das flutuações dos
preços do GPL, vão produzindo algumas olefinas por esta via. Essas produções ocorrem
maioritariamente na época de verão, altura em que o GPL é mais económico devido à sua
menor procura. A contribuir também para esta alternância de matérias-primas está a
versatilidade do Steam-Cracker que permite, com rapidez e custos reduzidos, alterar de uma
produção a nafta para uma a GPL e, vice-versa. Em termos dos processos operacionais ambas
as produções são muito similares, no entanto, no caso da implantação de uma unidade
produtiva cuja sua matéria-prima seja exclusivamente o GPL, então, tanto os investimentos
iniciais como os custos operacionais são inferiores. Esta situação deve-se essencialmente, à
menor dispersão de compostos formados, às menores dimensões dos equipamentos e, à
simplificação da configuração da bateria de colunas de destilação relativamente aos requisitos
necessários das produções via nafta [14].

2.2.2-PRODUÇÃO DE AROMÁTICOS
O processo de produção de aromáticos que iremos descrever, terá como suporte a linha de
aromáticos instalada em Portugal que, tal como todas as outras, tem como esqueleto principal
três conjuntos de unidades, sendo duas baseadas em destilações e uma em extracção por
solvente. Como se pode verificar na Figura 2.5, a linha de aromáticos encontra-se a jusante da
fábrica de combustíveis e tem como objectivo principal a produção de aromáticos leves, o
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Benzeno, o Tolueno e Xilenos. Estes aromáticos servirão de matéria-prima para a indústria
petroquímica e solventes no sentido de gerar produtos úteis para o consumidor final.
Observando a Figura 2.5 constata-se que a matéria-prima necessária à produção de
aromáticos é o reformado que não é mais do que a corrente resultante de um reforming
catalítico duma nafta. Esse mesmo reformado, no sentido de iniciar a produção de aromáticos,
dá entrada na primeira unidade de aromáticos onde decorrerá a operação de separação. Esta
unidade inicial é constituída por três colunas de destilação em série, que separam a
alimentação numa fracção de gasolina leve C5-; numa fracção de C6/C8 e num corte de
aromáticos pesados C9+. Estas três fracções têm todas, destinos distintos. A fracção de
gasolina leve e de aromáticos pesados são automaticamente conduzidos para a refinaria de
combustíveis e para a produção de solventes, respectivamente. Quanto à fracção intermédia,
C6/C8, segue para as unidades seguintes da fábrica de aromáticos onde é sujeita a uma
extracção líquido-líquido por solvente. Esta extracção é baseada na diferença de solubilidade
das diferentes estruturas moleculares presentes que neste caso particular tem como fim,
separar os componentes alifáticos dos aromáticos. Por fim, na última etapa, promove-se o
fraccionamento e purificação final das fracções aromáticas no sentido de obter os produtos
finais, benzeno, tolueno, xilenos, com o grau de pureza requerido pelo mercado [15].

Figura 2.5- Processos básicos requeridos para o fabrico de aromáticos, tomando como exemplo o
caso Português e algumas particularidades do mesmo.
* Os restantes subprodutos da destilação atmosférica poderão ser consultados na Figura 2.1.
* Tracejado = Unidades/ligações/produtos, futuramente disponíveis.
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Entrando agora no campo mais particular da Figura 2.5, e não comum a todas linhas de
aromáticos, a fracção C8, dos xilenos, é ainda sujeita a um processo adicional na unidade
Parex. Nesta unidade ocorre uma adsorção selectiva que promove a separação do Para-Xileno
dos restantes isómeros xilenos. Estes isómeros, Orto e Meta-Xileno, são posteriormente
sujeitos a uma Isomerização na unidade ISOMAX, no sentido de maximizar a produção de
Para-Xileno. A maximização de Para-Xileno é uma das características particulares da fábrica
de aromáticos do Porto [16].
É também importante referir, no âmbito dos casos particulares, que os aromáticos,
fundamentalmente, Benzeno e Tolueno, podem também extrair-se da gasolina de pirólise
proveniente do Steam Craking, sendo necessário para tal uma hidrogenação prévia dessa
gasolina no sentido de saturar as estruturas olefínicas que se formam no Steam Craking. Já no
reforming catalítico esta situação não se verifica, pois todo o processo ocorre em atmosfera de
hidrogénio dado este se produzir no próprio reactor do reforming.

2.3- A INTERLIGAÇÃO, REFINAÇÃO DE PETRÓLEO/PETROQUÍMICA DE 1ª
GERAÇÃO EM PORTUGAL
Como já anteriormente foi mencionado a nafta e o GPL são os elos de ligação entre a
actividade de refinação de petróleos e a petroquímica de primeira geração.
Focando-nos inicialmente na ligação entre a refinaria e a fábrica de Aromáticos, o agente que
efectiva essa mesma ligação é o reformado. Este reformado, após ser sujeito a um conjunto de
operações físicas e químicas origina alguns produtos petroquímicos de base, os BTX. Desses
três produtos, apenas o benzeno é consumido na sua totalidade em Portugal por via, da
produção de MNB realizada no complexo petroquímico de Estarreja. Dos restantes produtos,
Tolueno e Xilenos, a produção é praticamente toda exportada.

Porto/Petrogal

Refinaria do
Porto

Reformado

Aveiro

Fábrica de
Aromáticos

Benzeno

Complexo Petroquímico
de Estarreja

Figura 2.6 - Interligação, Refinaria do Porto/Fábrica de Aromáticos/Complexo Petroquímico de Estarreja e,
seus elos de ligação.

Quanto à ligação, refinaria/fábrica de olefinas, o agente que efectiva esta ligação pode ser um
de dois, a nafta ou LPG, sendo este último mais utilizado no verão devido aos preços de
mercado serem mais baixos nesta época do ano.
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Uma destas cargas, provenientes de uma refinaria (actualmente a refinaria de Sines fornece
cerca de 50 a 60% das necessidades da Repsol [17]), é sujeita ao Steam-Cracker donde se
obtêm as olefinas, Etileno, Propileno e Butadieno. Destes produtos, apenas o Propileno não
beneficia ainda de nenhuma integração a jusante, sendo por essa razão exportado. Todos os
restantes compostos sofrem conversões no complexo de Sines dando origem a produtos mais
complexos e de maior valor comercial.

Sines
Importação
GPL

Refinaria de
Sines/Petrogal

Nafta

Complexo Petroquímico
da Repsol

Figura 2.7 – Interligação, Refinaria de Sines/Complexo Petroquímico da Repsol e, seus elos de ligação.

Apesar de actualmente só estarem em actividade unicamente as linhas petroquímicas
apresentadas anteriormente nesta dissertação, dada a importância que a linha de Gás de
Síntese teve no contexto petroquímico Português, ir-se-á de seguida fazer uma breve
descrição desta extinta terceira interligação petrolífera/petroquímica.
Esta extinta interligação petroquímica dava-se entre a Refinaria de Sines e o complexo químico
do Barreiro. O agente desta interligação era o resíduo de Cracking resultantes da destilação
atmosférica da Refinaria. Este resíduo era transformado em Amoníaco /Ureia no Complexo do
Lavradio através duma operação de conversão designada por “Steam-Reforming”. O amoníaco
obtido era então fornecido à Quimigal/Estarreja para juntamente com o Benzeno proveniente
da Fábrica de Aromáticos de Matosinhos produzir Mononitrobenzeno. A partir da suspensão da
produção de amoníaco do Lavradio, este produto passou a ser importado através do terminal
portuário também situado no mesmo local, sendo então, e conforme já acontecia
anteriormente, transportado por via ferroviária para Estarreja [7].

Refinaria de
Sines

Resíduo
Cracking

Amoníaco

Complexo do
Lavradio

Complexo Petroquímico
de Estarreja

Figura 2.8 – Extinta Interligação, Refinaria de Sines/Complexo do Lavradio/Complexo Petroquímico de
Estarreja e, seus elos de ligação.
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A cessação da produção de amoníaco em Portugal derivou da falta de competitividade face ás
produções via gases e também da evolução e generalização do uso das tecnologias de
informação que trouxeram agregadas a si uma maior sofisticação dos mercados globais de
mercadorias. Esta evolução, aliada à crise económica mundial, fez com que as empresas
procurassem por vezes soluções de curto prazo tais como, as oferecidas pelos mercados spot.
Esta postura mais introspectiva dificulta o desenvolvimento de sinergias, pois estas requerem
posturas mais corporativas e de horizonte temporal mais amplo.
Contudo, um elo de ligação importante será concluído brevemente após a finalização da
montagem do Hydrocracker de Sines. Esta unidade produzirá uma nafta com elevado teor de
nafténicos e de excelente qualidade para a produção de aromáticos, podendo assim ser
integrada na refinaria do Porto. No sentido de obter uma visão mais ampla das actuais
unidades e processos realizados entre a refinação e a petroquímica de primeira geração em
Portugal, apresenta-se na Figura 2.9, uma montagem final das linhas de aromáticos e olefinas.
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Figura 2.9- Mapa actual da interligação, Refinação de Petróleo/Petroquímica de 1ª geração em Portugal
(representada também uma operação de 2ª geração, a Polimerização).
*O GPL é maioritariamente utilizado como matéria-prima no verão pois é mais económico nesta época.
* Os restantes subprodutos da destilação atmosférica poderão ser consultados na Figura 2.1.
* Tracejado = Unidades/ligações/produtos, futuramente disponíveis.
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3- ANÁLISE HISTÓRICA DAS INDÚSTRIAS DE REFINAÇÃO DE
PETRÓLEO E PETROQUÍMICA EM PORTUGAL
3.1- ACTIVIDADE DE REFINAÇÃO EM PORTUGAL
Em trinta de Junho de 1936, por via da proposta de lei nº82, apresentada e discutida na
Câmara Cooperativa Portuguesa, são debatidas as políticas orientadoras e de regulamentação
da actividade de distribuição de produtos refinados em Portugal assim como, a necessidade de
construção de uma refinaria de petróleo no país. Contudo, só um ano depois é que viria a ser
promulgada aquela que seria designada como a “Lei do Petróleo”, lei nº 1947 de 12/02/1937,
“…que regulava os regimes de importação, armazenamento e tratamento industrial dos
petróleos brutos, derivados e resíduos.”.
Dado o potencial de crescimento desta indústria, bem conhecida e entendida pelo empresário
de origem romena o Sr. Martin Sain, iniciaram-se conversações entre o Governo e o
empresário romeno no sentido de chegar a um consenso sobre as condições de uma eventual
licença de construção e exploração de uma refinaria em solo nacional, consenso esse, a que
se acabaria por chegar a 8 de Abril de 1938 através, de um protocolo assinado entre a
Redeventza (Martin Sain) e o Instituto Português dos Combustíveis na altura presidido pelo
Professor Herculano de Carvalho. Por imposição desse protocolo, a 28 de Julho de 1938 foi
constituída a empresa Sociedade Anónima Concessionaria da Refinação de Petróleos em
Portugal (SACOR). Estava lançada a primeira pedra daquela que viria a ser a primeira
Refinaria Portuguesa [7].
Em Anexo C, como complemento deste Capítulo, e em resultado de uma extensa pesquisa
efectuada, apresenta-se uma análise cronológica e descritiva dos acontecimentos sucedidos
nos últimos setenta anos na indústria Petrolífera e Petroquímica em Portugal.

3.1.1- EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 1940 A 1969
A inauguração da Refinaria de Cabo Ruivo em 1940, é o culminar da gestação da actividade de
refino em Portugal. Esta refinaria de petróleo, a primeira em Portugal, foi idealizada e
projectada para satisfazer 50% das necessidades de consumo por via de uma capacidade de
destilação de 240 000 ton/ano de petróleo bruto. Posteriormente, a capacidade de destilação
da refinaria foi aumentada para 300 000, 1 200 000, 1 750 000 e 2 000 000 ton/ano em, 1948,
1954, 1962 e 1970, respectivamente [7] [18].
Apesar de alguns acontecimentos relevantes na esfera política internacional, com
consequência directa no desempenho na actividade de refinação em Portugal, as relações
comerciais, entre 1940 e 1973, com os principais fornecedores de petróleo bruto, os Países do
Médio Oriente (Irão, Iraque e Arábia Saudita) e Ex-URSS, foram relativamente estáveis como
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resultado, das relações políticas favoráveis que, permitiam ao Ocidente “…controlar sem
problemas, o grande mercado do petróleo, de acordo com os seus interesses.” [8]. A
estabilidade comercial, não equivale no entanto, a uma estabilidade económica nem
operacional.
A deflagração da segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, o encerramento do Canal do
Suez entre 1956 e 1959 e a criação da Organização dos Produtores de Petróleo (OPEP) em
1960, alteraram o enquadramento relativo do comércio mundial de petróleo.
A sequela provocada durante a Segunda Guerra Mundial no consumo de derivados de petróleo
em Portugal está patente na Figura 3.1 através da drástica redução do consumo entre 1941 e
1943.

Figura 3.1- Consumo de derivados Petrolíferos em Portugal 1939/1958.
Fonte: 65 Anos de Petróleo em Portugal, Carlos Lopes Vaz et al

É de salientar, que esta diminuição do consumo é forçada pela oferta pois, “O estado de guerra
provocou o imediato aumento dos preços dos produtos na origem, dos seguros e dos
transportes.” [7]. O aumento dos preços (constantes e reais) do barril de Petróleo foi muito
ligeiro, pois a variação destes no período considerado não esteve longe do zero. De facto, os
principais factores restritivos da oferta estavam maioritariamente relacionados com as
actividades da cadeia de abastecimento e não no preço Free On Board (FOB) do barril de
petróleo. Estes impedimentos traduziram-se numa dificuldade extrema na obtenção de petróleo
que levou, em 1941, o Governo a impor medidas de restrição do consumo de combustíveis
nomeadamente através da limitação do número de veículos em circulação [7].
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De facto, o ano de 1942 foi o primeiro de dois anos de profundas carências e dificuldades. A
Refinaria de Cabo Ruivo, inaugurada então apenas há dois anos, teve que suspender
totalmente as suas operações entre, 1942/1944, por falta de matéria-prima, petróleo bruto.
Sendo assim, entre 1942/1944, não será exagero dizer, que a actividade de refinação em
Portugal praticamente não existiu, e que a oferta de derivados petrolíferos deu-se apenas pela
via da importação e distribuição, realizadas pelas empresas do sector petrolífero a actuar em
território nacional.
Após o final da guerra, em 1945, verificou-se um substancial crescimento tanto a nível da
produção nacional, que até 1973 foi de 5,40% ao ano, como também no consumo de derivados
de petróleo, como verifica na Figura 3.1, tomando o fuelóleo um papel de destaque por via da
substituição do carvão. É entre 1945/1947 que a actividade de refinação de petróleo dá sinais
de alguma estabilidade produtiva em Portugal como resultado de uma maior facilidade de
importação do petróleo bruto, contudo, a procura estava a exceder a oferta. Este
acontecimento deveu-se não só ao aumento das necessidades quotidianas da indústria e da
população mas também, ao desenvolvimento por parte da SACOR da sua própria rede de
distribuição iniciada em 1947, com vista à venda directa dos seus produtos de maneira a
integrar a actividade a jusante, a distribuição. Os postos directos de venda da SACOR, como
consequência das medidas de expansão da sua rede comercial, passaram de 35 postos em
1947 para 160 em 1949, ou seja, uma variação em dois anos de 125 postos de venda, a que
corresponde um aumento de 457%.
Com esta conjuntura favorável, a SACOR não tardou a iniciar os estudos técnicos e
económicos para se proceder à segunda ampliação da refinaria. Esta alteração, contudo, seria
bem maior que a primeira, consistindo no incremento de 900 000 ton/ano de capacidade de
destilação relativamente às 300 000 ton/ano já existentes. Porém, só em 1954, já com 260
postos de venda, é que a SACOR vê as suas obras de ampliação serem concluídas, passando
a configuração da refinaria a ser de 1 200 000 ton/ano. Verificava-se também uma alteração
significativa das necessidades dos consumidores. O Gasóleo, que em 1949 era o derivado
menos consumido em Portugal, apenas 19% do consumo total, sofre entre 1951 e 1956 uma
variação de 135 000 toneladas, passando a ser o segundo derivado mais consumido com uma
quota de 28% logo a seguir ao Fuelóleo que detinha 39% [7]. Contudo, este enorme
crescimento iniciado em 1949 teria um travão em Julho de 1956, devido à nacionalização e
posterior encerramento do Canal do Suez. O encerramento do Canal do Suez pelo Egipto teve
como consequência, além da Guerra e seus efeitos nefastos, a alteração da rota marítima dos
navios tanque que efectuavam o trajecto Lisboa/Europa ↔ Oriente, passando a utilizar em
alternativa, a rota do Cabo da Boa Esperança como se pode ver na Figura 3.2. É de salientar,
que cinquenta por cento do tráfego deste canal era realizado por petroleiros que, tinham como
missão, suprir dois terços das necessidades petrolíferas da Europa [7]. A variação da distância
entre estas duas rotas pode ser visualizada no Quadro 3.1.
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Essa variação não só se traduziu num aumento do custo dos fretes e transporte como também,
criou problemas de economias de escala e logística a toda a Indústria Petrolífera.

Figura 3.2- Rota marítima entre Lisboa /Canal do Suez
(amarelo), e Lisboa/ Cabo da Boa Esperança (vermelho)

Quadro 3.1- Distâncias e variações das mesmas entre Lisboa e seus principais fornecedores do médio Oriente
através de duas rotas distintas, Canal do Suez e Rota do Cabo.

O custo de transporte do petróleo, em 1956, adquire o valor mais alto entre 1947/1995. O
aumento foi de 3,5 vezes mais em relação ao ano anterior, ou mais especificamente, de
0,6$/barril em 1955 para 2,1$/barril em 1956. Ainda a acrescentar à subida do custo de
transporte do petróleo, tem-se ainda, a falta de uma frota marítima Portuguesa que amenizasse
o impacto deste custo para os importadores. Em 1956, Portugal disponha apenas de oito
navios tanque com a capacidade total de transporte de 102 796 dwt [7] [19].
Contudo, entre 1958/1959, a situação no Egipto estabiliza e o Canal do Suez reabre trazendo,
gradualmente, normalidade às transacções marítimas entre o Médio Oriente e a Europa. Um
dos primeiros prenúncios dessa normalidade foi o regresso do custo de transporte aos
0,6$/barril e, algum entusiasmo estratégico por parte das empresas petrolíferas a actuar em
Portugal.
Em inícios dos anos sessenta, as estratégias operacionais e comerciais outrora realizadas
pelas empresas petrolíferas Portuguesas não se mostravam eficazes em matéria de suprir as
necessidades dos consumidores e acompanhar as suas tendências. O Fuelóleo continuava a
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dominar o topo do consumo nacional não existindo problemas de oferta porém, o consumo de
Gasóleo, que desde 1951 vinha a crescer a uma taxa de ≈12% ao ano não tinha sido objecto
de grandes reflexões, o que agora se traduzia num deficit deste produto, enquanto por outro
lado, ocorria um excesso de oferta em Gasolinas. O esboço deste cenário iniciara-se aquando
a ampliação da refinaria em 1954. A instalação da unidade de Cracking Catalítico e o incorrecto
aproveitamento dos produtos resultantes de tal operação resultou num excesso de produtos
que, ora não tinha procura suficiente, caso da Gasolina, ou simplesmente, não tinham qualquer
aplicação, tal como a nafta. Teria que se esperar sete anos para que esta situação adquirisse
outros contornos. Contudo, a ampliação da refinaria e a instalação da unidade de Cracking
foram um grande motor para o aumento da oferta de GPL, nomeadamente propano e butano.
A SACOR em resposta ao crescimento sustentável verificado no consumo total, muito acima
das suas previsões na década de cinquenta, decide em 1960, realizar uma alteração da
refinaria assim como, levar avante o projecto petroquímico da Sociedade Portuguesa de
Petroquímica (SPP) que consistia na instalação de,
“…duas unidades de gaseificação Texaco (processo de oxidação parcial), com uma síntese de
amoníaco de 180 t/d, ao mesmo tempo que, por mistura equilibrada de diversas correntes
gasosas destas unidades, complementada com gás de refinaria, se tornava pioneira num
procedimento de produção de gás de cidade, substituindo assim a destilação da hulha (e a sua
importação) …” [7].
Quanto à refinaria, incrementou-se em 550 000 ton/ano a capacidade de destilação assim
como, em 150 000 ton/ano a capacidade de tratamento de resíduo na unidade de cracking.
Sendo assim, em 1962, a refinaria passou a dispor de uma capacidade de destilação de 1 750
000 ton/ano (passando para 2 000 000 em 1970) e uma capacidade de craqueamento de 600
000 ton/ano de resíduo. Após esta remodelação, a SACOR garantiu a estabilidade da oferta no
curto prazo, tempo suficiente para se concentrar no projecto que estava a desenvolver desde
1960, a criação de uma nova refinaria, que acabaria por ser instalada no Porto [7].

3.1.2- EVOLUÇÃO NO PERÍODO DE 1969 A 1978
Após um longo período de negociações com o Governo (iniciadas em 1961) a 1 de Setembro
de 1969 a segunda Refinaria da SACOR no Porto inicia a sua produção com uma capacidade
de destilação de 2 000 000 ton/ano de petróleo bruto, uma fábrica de Lubrificantes com a
3

capacidade de 120 000 ton/ano e um parque de armazenagem com 700 000 m . A Refinaria
estava também preparada, por exigência do Governo, para se adaptar à produção de
Aromáticos assim que estivesse concluído o projecto petroquímico, ainda em fase de estudo
[7].
Apesar de Portugal dispor, no final da década de sessenta, de duas Refinarias com uma
capacidade de destilação conjunta de 4 000 000 ton/ano, o consumo total de derivados
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petrolíferos, à data da inauguração da refinaria do Porto, era já idêntica à capacidade de
refinação instalada em Portugal nesse ano como se pode ver na Figura 3.3.

Figura 3.3- Consumo Total e por Sector de derivados de petróleo entre 1960 e 1996
Fonte: Direcção Geral Energia e Geologia

Os oito anos consumidos, na década de sessenta, em burocracias e braços de ferro, entre
interesses públicos e privados, foram o grande motivo do desajuste entre as necessidades de
consumo e a capacidade instalada. No entanto, o projecto da refinaria do Porto não
contemplava apenas a produção de combustíveis de uso mais comum. A produção e
consequente fornecimento de matéria-prima à indústria Petroquímica pela via do projecto
Aromáticos, ainda em estudo, estiveram sempre implícitos em toda a desenvoltura da refinaria.
No sentido de, satisfazer as necessidades de consumo, elevar a competitividade, equilibrar a
balança comercial, e de dar início ao Programa Petroquímico, passado cerca de dois anos e
meio do início da laboração da refinaria é autorizada a ampliação da capacidade anual de
destilação da refinaria para 6 000 000 ton/ano além da instalação da unidade de Aromáticos,
com capacidade anual mínima de, 250 000 ton/ano de BTX para fornecimento de matériaprima ao novo complexo petroquímico, a instalar em Estarreja. Em apenas um ano e meio, em
finais de 1973, a SACOR tinha já incrementado em 2 200 000 toneladas a capacidade de
destilação da refinaria, dispondo agora, de 4 200 000 ton/ano. Este incremento permitiu, entre
outras, materializar a estratégia Governamental de ter uma capacidade de refinação (6 200 000
ton/ano) acima do consumo de 1973 (≈5 700 000), de maneira a ser auto-suficiente em caso de
crise internacional como as que se tinham já verificado durante a segunda Guerra Mundial e os
vários conflitos Israelo-Árabes [7].
A 5 de Outubro de 1973, com o início da guerra Israelo-Árabe designada por “Guerra de YomKippur” o subsequente embargo de petróleo decidido pela OPEC aos apoiantes da causa
Israelita, o preço do barril de petróleo sofreu um aumento de 400%, passando de $3 para $12,
como se pode ver na Figura 3.4.

28

Figura 3.4-Preços constantes e reais do barril de Petróleo em US$ entre 1860 e 2009.
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2009

Esta alta dos preços manteve-se após o término do embargo, ocorrido em Março de 1974.
Entre 1974 e 1978, a média do preço do barril foi de $12.88. Portugal foi um dos Países
embargados devido à permissão concedida pelo Governo Português aos Estados Unidos da
América (EUA), para uso militar da base das Lajes nos Açores. Contudo, apesar deste
acontecimento, Portugal, usufruindo da cláusula que detinha sobre o petróleo de Cabinda e
conjuntamente com medidas de racionamento do consumo decretadas pelo Governo,
conseguiu assegurar o aprovisionamento de petróleo às Refinarias e consequentemente,
manter o fornecimento de derivados petrolíferos ao mercado Português entre 1973/1974.
Após a revolução de 25 de Abril de 1974, mais concretamente a 26 de Março de 1976, é
constituída a Petrogal resultante da fusão entre a SACOR, PETROSUL, Sonap e CIDLA, todas
nacionalizadas em 1975. Apesar de esta fusão ter conferido à Petrogal uma quota de mercado
de 69,9%, a actividade de refinação atravessava, em termos económicos, um período de
dificuldades. Na Figura 3.5 podemos observar a fórmula que havia sido decretada pelo governo
para o cálculo do preço de venda dos derivados petrolíferos. Os seis parâmetros que a
constituem eram apurados trimestralmente segundo critérios definidos pelo Estado para
posterior aplicação e actualização da fórmula/Preço de venda.
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PV = FOB + F +S + Ef + Mc +- T








PV = Preço de Venda.
FOB = Média de cotações FOB de produto equivalente em determinadas fontes do
Golfo Pérsico (Platt´s OilGram).
F = Frete (Origem/Lisboa).
S= Seguro (cotações da Lloyd´s).
Ef = Encargos fiscais, direitos aduaneiros e taxas.
Mc = Margem comercial.
T= Taxa de compensação a pagar (+) ou a receber (-) do Fundo de
Abastecimento.

Figura 3.5- Fórmula constitutiva do preço de venda dos produtos refinados em 1978.
Fonte: 65 Anos de Petróleo em Portugal, Carlos Lopes Vaz e tal.

Como contributo para a história económica deste sector em Portugal, refira-se que os dois
parâmetros mais contestados pelas empresas petrolíferas que actuavam no mercado
português eram o FOB e a Mc. Quanto ao FOB, só em 1976 o Estado alterou o critério de
apuramento deste parâmetro que desde 1970 era calculado pela média das cotações mínimas
das diferentes zonas do Golfo Pérsico, passando depois, a ter como base de referência para o
seu cálculo, a média das cotações médias do preço dos derivados petrolíferos nessas mesmas
zonas. Quanto à margem comercial mantinha-se inalterada desde 1944 não acompanhando,
as naturais alterações económico-sociais dos últimos trinta e dois anos [7].
Em 1976, a Petrogal inicia estudos no sentido de reorganizar a sua actividade comercial,
significativamente desestruturada, devido a esta empresa ter resultado de uma fusão de quatro
empresas outrora rivais, com estratégias de mercado independentes e incompatíveis entre si. A
alteração da marca e imagem foram outra das acções levadas a cabo pela Petrogal que, em
finais de 1977, adopta a insígnia Galp para as suas operações comerciais [18].

3.1.3- EVOLUÇÃO PÓS -1978
A possibilidade da construção de uma terceira Refinaria no Sul do País surge em 1970, mais
concretamente a 16 de Outubro, por via de um despacho ministerial emitido pelo Ministério das
Finanças e da Economia que segundo o mesmo, “Foram presentes ao Governo diversos
requerimentos e propostas concernentes à expansão da capacidade de refinação e à
instalação da petroquímica de aromáticos e olefinas no continente.” [20].
O conteúdo desse despacho, definidor do plano petrolífero petroquímico a desenvolver em
Portugal na década de setenta do século passado, assentava em quatro pilares:

a) Ampliação da refinaria da SACOR no Porto;
b) Implantação de uma indústria petroquímica de aromáticos;
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c) Construção de uma nova refinaria no sul de Portugal;
d) Implantação de uma indústria petroquímica de olefinas;
As linhas de orientação expressas neste despacho tiveram como base um relatório elaborado
por um grupo de trabalho da Secretaria de Estado e da Indústria, a mando do Governo, que em
termos gerais concluía [20] [21]:


Durante a década de setenta o consumo de derivados petrolíferos crescerá a uma taxa
de 10,9% ao ano, passando de 4 400 000 para 12 300 000 ton/ano em 1979. É de
relembrar que a capacidade de refinação em Portugal à data deste relatório era de 4
000 000 ton/ano .



Os distritos de Lisboa e Setúbal seriam os responsáveis por absorver 50% dos 66% do
consumo total previsto para a zona Sul. O Porto apenas iria absorver 15% do consumo
total.



A capacidade de refinação instalada no País e a insuficiente para fazer face ao
aumento do consumo previsto no primeiro ponto com a agravante, da previsão de
encerramento da refinaria de Cabo Ruivo em finais da década de setenta por motivos
logísticos, ambientais e de segurança.

No sentido de concretizar o expresso na alínea “c)”e”d)” do despacho ministerial de
16/10/1970, eis que em finais de 1971 é atribuída a concessão da refinaria do sul e a fábrica
petroquímica de olefinas ao Grupo Sonap/Cuf que como condição do Governo constitui a
Sociedade Portuguesa de Refinação de Petróleos (Petrosul) em Março de 1972. No decorrer
desse mesmo mês o Governo decide finalmente a localização da refinaria e da fábrica de
Olefinas, em Sines. Sendo assim, três meses mais tarde, a Petrosul promove a constituição da
Companhia Nacional de Petroquímica (CNP) para início dos estudos e projectos a desenvolver
no campo da petroquímica de olefinas. A refinaria de Sines viria a iniciar a laboração em 15 de
Setembro de 1978. A capacidade de destilação desta refinaria era de 10 000 000 ton/ano que,
a adicionar à já existente em Portugal, traduziu-se numa capacidade de tratamento de 19 500
000 ton/ano de petróleo bruto. No início de 1979 o consumo total anual de derivados em
Portugal foi de cerca de 7 100 000 ton que, comparativamente com a previsão das 11 200 000
ton expressas no relatório da Secretaria de Estado e da Indústria de 1970, pode-se apurar,
além do erro de 4 100 000 toneladas ocorrido na previsão, uma sobrecapacidade de destilação
de cerca de 12 400 000 ton.
O primeiro ano de laboração da Refinaria, ainda com alguns ensaios à mistura, traduziu-se no
tratamento de 5,5 milhões de toneladas de petróleo, cerca 70% do total da quantidade
trabalhada nas três refinarias (8,3 milhões de toneladas de petróleo bruto) nesse mesmo
período de tempo. É de referir que na base do projecto desta Refinaria esteve sempre presente
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a intenção de exportação de derivados petrolíferos mas, tal como já antes havia sucedido no
projecto da Refinaria de Matosinhos, os oito anos consumidos em negociações e reuniões
inconclusivas, traduziram-se numa dimensão completamente desajustada do aparelho
refinador Português. Prova disso é a refinaria de Sines que apenas a processar a 55% da
capacidade nominal instalada provia em 70% o total de petróleo bruto processado durante o
ano. A acrescentar à dificuldade de escoamento dos produtos no mercado externo, a revolução
Iraniana de 1979 veio agravar a conjuntura económico-social mundial e ter repercussões
directas no sector Petrolífero por via, de um drástico abrandamento da exploração e
exportação da actividade petrolífera Iraniana [7].
Como se pode ver na Figura 3.6, entre 1976 e 1980, a produção de petróleo no Irão sofreu
uma redução de 4 700 000 barris/dia, cerca de 7,8 % da produção Mundial (≈ 60 000 000
barris/dia).

Figura 3.6- Produção e Consumo de Petróleo Iraniano entre 1976 e 2006.
Fonte: U.S. Energy Information Administration.

Em termos do potencial de exportação (Produção - Consumo), em 1980 este país atinge o
ponto mais baixo por via da oferta de apenas 600 000 barris/diários em contraste com os 5 000
000 disponíveis quatro anos antes. A instabilidade política, acompanhada da diminuição da
produção de petróleo Iraniano, foi o suficiente para desequilibrar a Oferta/Procura e criar
ansiedade

nos

países

importadores

dependentes,

que

prontamente,

iniciaram

aprovisionamentos com o objectivo de criar reservas estratégicas para salvaguardar uma
possível ruptura ou potenciais dificuldades na obtenção de petróleo [22].

Na Figura 3.7 podemos ver que o pico da procura entre 1970/1993 é atingido em 1978/1979 e
que, apesar da crise petrolífera do Irão e das suas consequências, já anteriormente relatadas,
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verificou-se um excedente na oferta de 1,75% como resultado do aumento de produção da
Arábia Saudita (8 200 000→10 000 000 barris/dia) e da ex-União Soviética (11 000 000→12
000 000 barris/dia) que aproveitaram, o clima especulativo da procura nos mercados
internacionais do petróleo que despontou a transição do preço nominal do barril de 13$ para
32$.

Figura 3.7- Oferta Mundial vs Procura Mundial entre 1970 e 2007 em 106barris/dia.
Fonte: U.S. Energy Information Administration.

Contudo a partir de 1981 prolonga-se um estado de deficit petrolífero. A invasão do Irão pelo
Iraque, em Setembro de 1980, foi um aspecto preponderante para tal situação pois, como
consequência do conflito, a produção Iraquiana recua em apenas um ano de 2 500 000
barris/dia para cerca de 1 000 000, situação que se manteria até finais de 1983. Neste mesmo
ano, o período de recessão produtiva e de consumo cessa e dá-se o início de uma fase de
crescimento sustentável, contudo, só após dez anos, os valores de 1983 são novamente
alcançados.
Dois dos agentes responsáveis por este crescimento moderado foram, os altos preços até
então verificados que contribuíram decisivamente para o aumento da eficiência energética
como os investimentos por parte de países importadores de petróleo em projectos, cujo
objectivo era o desenvolvimento e implantação de recursos energéticos alternativos no sentido
de reduzir a dependência energética petrolífera.
O aparelho refinador Português, na década de oitenta, importou para processamento valores
sempre entre 7 000 000 e 8 100 000 ton/ano de petróleo bruto o que, tendo em conta a
sobrecapacidade já referida, levou à necessidade de uma total reformulação no plano da
redistribuição das quantidades a processar em Matosinhos e Sines, dado que a refinaria de
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Cabo Ruivo, logo após a inauguração de Sines, desactivou a torre de destilação atmosférica e
algumas unidades auxiliares, mantendo apenas em funcionamento a unidade de Cracking
catalítico que acabaria por encerrar em 1994 para construção da EXPO-98.
As refinarias de Matosinhos e Sines são os únicos centros refinadores de petróleo desde 1979
sofrendo ambas, alterações técnicas e processuais de acordo com, a conjuntura e as
exigências imputadas à industria petrolífera, as especificidades técnico-processuais intrínsecas
a cada refinaria e as necessidades de consumo. A conjuntura de recessão verificada entre
1981 e 1984, a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) em Junho de
1985, e ainda, as reclamações à volta da fórmula para fixação do preço de venda dos produtos
petrolíferos já foram os três temas que condicionaram a indústria petrolífera Portuguesa na
década de oitenta.
Segundo dados do Banco de Portugal o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em termos
reais (%) entre 1980 e 1985 está representada no Quadro 3.2. Como se pode constatar entre
1981 e 1984 o crescimento do PIB vai diminuindo gradualmente até que, em 1984, chega
mesmo a atingir um valor negativo. O impacto desta recessão no consumo total de derivados
petrolíferos, nesse mesmo espaço temporal, pode ser verificado na Figura 3.3 onde se regista
inicialmente, 1981, um ínfimo declínio no consumo, que três anos mais tarde se vem a
acentuar, atingindo um decréscimo relativo no consumo de -11%, entre 1984 e 1985 [23].

Quadro 3.2 - Variação (%) em termos reais do PIB Português entre 1980 e 1985.
Fonte: Banco de Portugal.

Ano

Variação %

1980

4

1981

2,4

1982

1,7

1983

1,3

1984

-0,8

1985

1,8

O ano de 1985 foi um ano agitado em termos da criação de medidas governamentais no
sentido de cumprir as exigências impostas pela CEE destacando-se, entre várias, a referente à
“abolição de monopólios nacionais e de natureza comercial.” [18]. Neste sentido, o governo, em
finais de 1985, traçou os vectores que iriam orientar e regular a actividade petrolífera a fim de
alcançar a liberalização do mercado petrolífero Português. Em traços gerais essas orientações
eram:
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1- O processo com vista à liberalização do mercado petrolífero Português iniciar-se-ia a 1
de Janeiro de 1986 e terá de estar concluído a 31 de Dezembro de 1992 [24].

2- A 1 de Janeiro de 1986 as quotas do mercado contingentado dos combustíveis
líquidos, excepto as da Petrogal, são abolidas, passando o mercado português a estar
receptivo às propostas de importação de empresas pertencentes aos estados membros
da CEE [24].

3- “Nos anos de 1987 a 1992, a parte do mercado liberalizada em 1986 será acrescida de
5% em cada ano, para cada produto”. A quota da Petrogal verificada em 1986 (cerca
de 65%) será reduzida em correspondência [24].

As três orientações acima descritas e consequentes repercussões na estrutura de mercado até
então vigente, reforçaram de novo a importância do tema da inapropriada fórmula para
constituição dos preços de venda dos derivados petrolíferos que aumentava os prejuízos e
penalizações que os operadores portugueses desta actividade estavam a ser alvo em relação
aos seus homólogos inseridos nos outros estados pertencentes à CEE. Perante esta situação,
o Governo, através da Portaria nº99/87 de 12 de Fevereiro, no sentido de “…adaptar os
diversos esquemas de formação de preços dos produtos petrolíferos aos princípios da
Comunidade Europeia - verdade, cobertura de custos e transparência - de forma a possibilitar
uma aproximação do sistema económico-financeiro de refinação nacional aos modelos
Europeus” [26], constitui uma nova fórmula para apuramento do preço de venda ao público dos
derivados petrolíferos. Com a entrada em vigor da nova fórmula de preços ocorreu um período
de relativa serenidade na indústria petrolífera para além, de ter sido um passo muito importante
no sentido de criar condições de competitividade no sector, competitividade essa, que atingiria
o seu auge após a data limite imposta a Portugal pela CEE para a liberalização deste mercado.
A liberalização do mercado de combustíveis ocorreu a 1 de Janeiro de 1991, acontecimento
este que veio fragilizar a Petrogal, habituada a proteccionismos Estatais. A perda de 14% da
quota respeitante à totalidade dos produtos do mercado interno em apenas quatro anos, entre
1987 e 1990, é apenas uma das evidências das dificuldades da Petrogal em termos de
competitividade e eficiência em mercado aberto [7]. Comparando o valor médio da quantidade
importada de petróleo bruto para refinação na década de oitenta e noventa, 8 0000 000 e 10
460 000 toneladas respectivamente, assim como, a média do consumo total de derivados
petrolíferos nesses mesmos dois decénios, 8 200 000 e 13 100 000 toneladas, podemos
concluir que, o consumo total na década de oitenta passava praticamente todo pelo aparelho
refinador Português, já na década de noventa o mesmo não se verifica, como prova o valor de 2 640 000 toneladas obtido, pela subtracção entre a média da quantidade importada de
petróleo bruto e a média do consumo total de produtos petrolíferos.
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Em resposta aos maus resultados alcançados, a Petrogal, vê-se na necessidade de alterar a
sua estratégia de negócio que viria a ser perturbada pela decisão governamental tomada em
1992 de construir a EXPO-98 nos terrenos da refinaria de Cabo Ruivo. Apesar de esta refinaria
manter apenas a unidade de Cracking activa, funcionava como um importante centro de
armazenamento e distribuição para toda a zona centro do país. O parque de Sacavém foi a
solução temporária utilizada pela empresa até 1997, ano de arranque das instalações da
Companhia Logística de Combustíveis (CLC) localizada em Aveiras de cima, cujo projecto foi
iniciado em 1994.
O segundo quinquénio da década de noventa foi marcado pela segunda fase da privatização
da Petrogal e por novas regulamentações nos constituintes dos combustíveis. De facto, o
contexto económico e petrolífero Europeu sofreu grandes alterações entre 1994 e 1996, como
se constata neste excerto da Portaria nº224-A/96 de 24 de Junho de 1996:
”…verificou-se quer um alargamento da União Europeia quer alterações substanciais nas
estruturas de consumo de produtos de petróleo, determinadas fundamentalmente por razões
ambientais, que se têm traduzido no desaparecimento gradual da gasolina com chumbo e do
fuelóleo de alto teor de enxofre. Esta situação conduz, por um lado, a que o conjunto de países
ate agora usado apresente limitações para o alinhamento dos nossos preços com os da média
comunitária e induz, por outro lado, uma volatilidade superior à desejável nos preços máximos
que são fixados” [27].
As questões ambientais estavam agora mais que nunca a ser um factor preponderante em
decisões sobre matéria de Petróleo que, consequentemente, despontava necessários
ajustamentos nos aparelhos refinadores no sentido de cumprir essas mesmas exigências. A
optimização processual e a concertação de Clusters eram agora necessidades vitais, no
sentido de promover a competitividade, e a própria sobrevivência do conjunto das indústrias
petrolíferas e petroquímicas.
Já em pleno século XXI novos projectos são lançados no sentido de reforçar a competitividade
da refinação portuguesa, sendo de salientar o “Projecto de conversão das Refinarias” de Sines
e de Matosinhos, iniciado em 2008 pela GalpEnergia (Holding da Petrogal). Na refinaria do
Porto o projecto de conversão, em linhas gerais, consiste na “…construção de uma nova
unidade de destilação de vácuo para obtenção de gasóleo de vácuo (VGO) e de uma unidade
de viscorredução destinada ao craqueamento térmico suave do resíduo de vácuo resultante”.
Em relação à refinaria de Sines “…O projecto consiste na construção de uma nova unidade de
hidrocraqueamento de gasóleo pesado (Hydrocracker) para a produção de gasóleo e de
jet.”[27]. Por via destas conversões a Galp pretende:
1- Maximizar a produção de Diesel.
2- Utilizar a capacidade total de refinação.
3- Optimizar o processamento de crudes pesados.
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Em termos monetários este “Projecto de Conversão das Refinarias” está orçamentado em
1.615 milhões de euros e tem como prazo de término da respectiva construção em 2011 [27].

3.2- ACTIVIDADE PETROQUÍMICA EM PORTUGAL
A indústria Petroquímica Portuguesa criou as suas raízes mais antigas, na petroquímica de
primeira geração, entre finais da década de cinquenta e inícios da de setenta. De facto, a
década de cinquenta foi um período de grande crescimento no consumo de produtos refinados,
sendo este impulsionado, não só pelas próprias necessidades humanas mas também pela luta
para a criação de valor e de optimização de recursos e processos.
A ampliação da Refinaria de Cabo Ruivo foi um marco decisivo para aquele que viria a ser o
primeiro projecto petroquímico do país. Esta ampliação, da qual resultou um incremento muito
considerável na capacidade de refinação, originou um excedente de Nafta para o qual não
existiam em Portugal recursos físicos para que se procedesse à sua transformação em
produtos de maior valor acrescentado.
Foram três as linhas responsáveis pelo desenvolvimento da Petroquímica em Portugal, sendo
estas:
1ª

Linha de Gás de Síntese: Iniciada com a implantação da primeira linha em 1958 pelo
Amoníaco Português no seu complexo de Estarreja.

2ª

Linha de Aromáticos: implantada em 1981 no Porto a jusante da Refinaria de
Matosinhos.

3ª

Linha de Olefinas: implantada em 1981 em Sines.

3.2.1- LINHA DE GÁS DE SÍNTESE
Após a segunda guerra mundial o projecto de ampliação e remodelação da Refinaria de Cabo
Ruivo originou a partir de 1954 excedentes consideráveis de nafta química. Este facto
pressionou a procura de alternativas de aplicação para este refinado, alternativas essas que
não mais eram que duas:
Alternativa A - Reformulação da nafta em gasolina com alto índice de octano (exigências do
mercado) para em seguida exportar dado o mercado de gasolinas em Portugal
estar já saturado.
Alternativa B - Conversão da nafta em Gás de Síntese para a posterior produção de
Amoníaco.
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Acabaria por se optar pela “Alternativa B” da qual viria a despontar a primeira ligação da
indústria Petrolífera com a indústria Petroquímica em Portugal. A transição na obtenção do
hidrogénio por via electrolítica para a via petroquímica foi o acontecimento causador da que
seria a primeira relação de interdependência entre as duas indústrias. Sendo assim, em 1958,
é instalada em Estarreja pelo Amoníaco Português (AP) a primeira linha de gás de síntese em
Portugal. Três anos mais tarde, em 1961,o grupo CUF e SACOR instalariam também duas
linhas de gás de síntese nas suas respectivas instalações do Barreiro e Cabo Ruivo. Todas
tinham como fim a produção de amoníaco para posterior produção de fertilizantes. O tipo e a
composição desses fertilizantes assim obtidos variavam de acordo com o maior ou menor
número de processos e transformações que cada uma das empresas realizava a jusante da
sua linha de gás de síntese. De seguida apresentaremos de forma individual, cada uma das
três linhas de gás de síntese.

3.2.1.1- LINHA DE GÁS DE SÍNTESE DO AMONÍACO PORTUGUÊS
A linha de gás de síntese do Amoníaco Português (AP) foi instalada em 1958 em Estarreja. O
AP, tal como as outras duas linhas posteriormente instaladas, era abastecido de nafta pela
refinaria da SACOR em Cabo Ruivo, à data, a única existente no país. Esta linha estava
orientada para a produção de sulfato de amónio por via da sinergia entre a unidade de
produção de amoníaco (capacidade instalada de 100 ton/ano) e a unidade de ácido sulfúrico,
sendo este último obtido por via do processo de ustulação de pirites vindas do Alentejo. A
Figura 3.8 apresenta as relações processuais realizadas pelo AP até à obtenção do produto
final, Sulfato de Amónio. A verde está representada a primeira ligação entre indústria
Petrolífera e a indústria Petroquímica, ocorrida em Portugal [7].
Tirando uma pontual alteração de capacidade numa unidade produtiva, o mapa processual do
AP, representado na Figura 3.8, manteve-se idêntico até meados da década de setenta. De
facto, a refinaria de Matosinhos, por todas as circunstâncias inerentes à optimização de custos
e de processos, estava mais habilitada a servir as necessidades petrolíferas de Estarreja do
que a refinaria de Cabo Ruivo. O AP, que nos últimos anos estava a passar por dificuldades
financeiras devido a produzir apenas Sulfato de Amónio, fertilizante em desuso há quase uma
década, inicia em 1971 por decisão governamental, a construção das unidades necessárias à
produção de adubos nítricos.
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Amoníaco Português/Linha Gás Síntese

Destilação Fraccionada Ar

SACOR
Produção Gás de
Síntese

Nafta
Processo de
Refinação

Produção
H2SO4

Síntese Amoníaco

Produção Sulfato
de Amónio

Figura 3.8 - Diagrama Processual da Linha de Gás de Síntese do Amoníaco Português.

Esta situação veio criar um excedente de adubos no mercado nacional, com a agravante, de
não serem competitivos no mercado internacional, consequência, da fragmentação desta
indústria que inviabilizava sinergias e economias de escala, sendo estes factores da maior
importância para o alcance de competitividade.

3.2.1.2- LINHA DE GÁS DE SÍNTESE DA SACOR
A linha de gás de síntese da SACOR, mais concretamente da Sociedade Portuguesa de
Petroquímica (SPP), foi instalada em 1961 na vizinhança da refinaria de Cabo Ruivo. Os
capitais da SPP estavam distribuídos por três grupos distintos: SACOR com 55,1%,
Companhia Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE) com 15,2% e a CUF com apenas 9,9%
[7].
A capacidade de síntese de amoníaco na respectiva unidade de produção era de 180 ton/dia.
Após a produção de Amoníaco, este era enviado para a Nitratos de Portugal (NP) (51,8% de
capital da SACOR e 24,3% do AP), localizada em Alverca, através de um pipeline com cerca
de 25 km. Os produtos finais obtidos na NP eram o nitrocalamónio e o nitrato de cálcio [7].
A Figura 3.9 apresenta as ligações processuais entre as diversas empresas e unidades de
produção até chegar aos produtos finais.
Com o elevado crescimento do consumo de adubos nítrico-amoniacais em toda a década de
sessenta, a SPP e a NP, em 1968, através de uma estratégia concertada entre ambas,
decidiram elevar a capacidade das suas unidades de produção de Amoníaco (500 ton/dia),
Ácido Nítrico e Adubos Nítrico-Amoniacais. Todavia, em 1983 após a inauguração da nova
fábrica de Amoníaco no Barreiro a SPP inicia uma redução gradual na produção de Amoníaco
que obrigou, a um ajuste no “Steam Reforming” com o objectivo de produzir apenas gás de
cidade. Neste mesmo ano a SPP passaria a designar-se Petroquímica e Gás de Portugal
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(PGP) sendo incumbida da realização dos estudos necessários para a introdução do gás
natural no país.

Grupo SACOR/Linha Gás Síntese
SPP
Produção de
Gás de Cidade

Destilação Fraccionada Ar

Nafta

SACOR

Produção Gás
de Síntese

Processo de
Refinação

Síntese Amoníaco

NP
Produção
HNO3

Calcário

Produção de
nitrocalamónio e
nitrato de cálcio

Figura 3.9 - Diagrama Processual da Linha de Gás de Síntese da SACOR.

Em meados da década de oitenta, a PGP cessa a produção de Amoníaco ficando apenas a
produzir gás de cidade. No início da década de noventa é iniciado o abastecimento de gás
natural cessando a produção de gás de cidade passando a PGP a designar-se Gás de Portugal
(GDP) [7].

3.2.1.3- LINHA DE GÁS DE SÍNTESE DO GRUPO CUF
A linha de Gás de Síntese do grupo CUF foi instalada em 1961, praticamente em simultâneo
com a linha da SACOR. Embora ambas tivessem em comum a produção de adubos nítricos as
instalações da União Fabril do Azoto (UFA) (61% de capital da CUF), localizadas no Lavradio,
estavam também vocacionadas para a produção de ureia. Até finais de sessenta ainda se
recebeu nestas instalações algum hidrogénio electrolítico vindo de Alferrade, instalações essas
obsoletas e que acabariam por encerrar em 1968.
A Figura 3.10 mostra as relações processuais entre a Refinaria de Cabo Ruivo e as unidades
da UFA no Lavradio.
A capacidade de produção de Ureia e Amoníaco instalada pela UFA foi de respectivamente
123,5 e 180 ton/dia. Contudo, em 1982, a reformulação ocorrida na unidade de produção de
Ureia e a inauguração da nova fábrica de Amoníaco dota as mesmas de uma capacidade de
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produção de 200 ton/dia de ureia e 900 ton/dia de amoníaco. No sentido de acompanhar este
enorme incremento da produção foi necessária a construção de novas unidades de produção
de ácido nítrico e adubos Nítrico-Amoniacais, tendo como consequência, o encerramento das
unidades anteriormente existentes [28].

CUF-UFA/Linha Gás Síntese
Síntese de
Ureia

Destilação Fraccionada Ar

SACOR
Síntese Amoníaco
Processo de
Refinação

Nafta

Produção Gás
de Síntese

Produção
H2SO4

Produção
de Sulfato
de
Amónio

Produção
HNO3

Produção de NítricoAmoniacais

Figura 3.10 - Diagrama Processual da Linha de Gás de Síntese do Grupo CUF-UFA.

3.2.2- LINHA DE AROMÁTICOS
A linha de Aromáticos entrou em actividade em Outubro de 1981 e estava integrada a jusante
da malha processual da Refinaria de Matosinhos. Tinha como produtos finais, o Benzeno, o
Tolueno e Xileno (BTX), que eram obtidos por via do processamento do reformado, resultante
do Reforming Catalítico ocorrido no decurso dos processos de refino. A capacidade instalada
na linha foi de cerca de 550 000 ton/ano do conjunto de BTX. A Figura 3.11 apresenta as
etapas, fluxos e produtos desde o ponto inicial “ Processo de Refinação”, até obter os produtos
finais, BTX e outros.
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Figura 3.11 - Diagrama Processual da Linha de Aromáticos da Petrogal.

A linha de Aromáticos estava orientada para a maximização de Para-Xileno através do
processo ISOMAX que, em traços gerais, convertia o Meta-Xileno, produto com ínfima
aplicação na indústria química, em Orto e Para-Xileno, produtos com maior espectro de
aplicação e maior valor acrescentado. Inicialmente os Xilenos eram todos exportados devido à
inexistência de unidades a jusante para dar continuidade aos múltiplos produtos e aplicações
que destes se poderiam obter, dando especial relevo às fibras sintéticas devido à importância
do sector têxtil no contexto económico-social nacional. Esta falta de integração e a não
captação do potencial valor acrescentado, inerente à transformação dos produtos em estádios
mais complexos, deveu-se em grande parte a decisões governamentais controversas que não
terão privilegiado o conceito de sustentabilidade industrial. O projecto conjunto da Hoechst e
SACOR, apresentado em 1966 às instâncias governamentais para construção das instalações
necessárias à produção de dimetil-tereftalato e poliéster foi bloqueado pelo Governo, dado este
impor que o Amoníaco Português deveria ter um papel central no prolongamento da linha de
Aromáticos. O projecto de caprolactama em desenvolvimento pela SACOR, CUF e algumas
empresas estrangeiras, perante a entrada forçada do AP, cessaram de imediato as suas
participações e deram por concluído o mesmo.
Quanto ao Tolueno, tinha particularmente dois destinos, servir como solvente ou ser convertido
em Benzeno, produto este, que tinha como destino Estarreja, mais concretamente a unidade
de anilina da Quimigal (empresa que resultou da fusão entre as unidades químicas de
AP+NP+CUF). Esta unidade carecia só por si de profundidade e estratégia. A prova está na
média da capacidade utilizada nos primeiros quatro anos de laboração, 23%. Contudo, já como
Quimigal e sob a presidência do Doutor António Neves, é detectada e desenvolvida a partir de
1978 uma oportunidade de “salvação” para o custoso projecto anilina. A captação do projecto
metil-difenil-diisocianato (MDI), com tecnologia pertença do grupo americano UpJohn, levou à
constituição da Isopor com capitais da UpJohn e Quimigal. A Isopor procede à inauguração da
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sua fábrica em 1981, estando esta dotada de uma capacidade de produção de MDI com cerca
de 60 000 ton/ano que, uns anos mais tarde e já sob a insígnia Dow Chemical, seria
aumentada para 90 000 ton/ano.
Entretanto a produção de anilina, que após a reestruturação da Quimigal veio a ser
propriedade de uma empresa associada, a Anilina de Portugal SA, foi totalmente reconvertida a
partir de 1991 através da construção e arranque de uma nova linha processual para a
produção de Mononitrobenzeno (MNB) designada por Nitração Adiabática. Esta alteração
processual que evitou o consumo de ácido sulfúrico e a produção de sulfato de amónio permitiu
aumentar muito significativamente a produção de anilina, que atingiu os 120 000 ton/ano em
1996, bem como do MNB, o que permitiu não só garantir o total de abastecimento à unidade de
MDI da Dow, como assegurar exportações para outras importantes empresas europeias [9].
A Figura 3.12 traduz as ligações processuais a jusante da linha de Aromáticos com origem no
Benzeno.

Também no início da década de oitenta, no sentido de racionalizar a produção de amoníaco, o
governo propôs o encerramento da fabricação de amoníaco em Cabo Ruivo mantém apenas a
produção deste composto no Lavradio. Com o facto de esta unidade ficar apenas dependente
da produção de gás de cidade distribuído em toda a área de Lisboa, o Governo incumbiu a
PGP de desenvolver e implementar a introdução e distribuição do Gás Natural no país, a fim de
este passar a ser o combustível doméstico dominante no nosso país, e ser usado também em
várias indústrias.

Quimigal/Estarreja

Petrogal/Linha
Aromáticos/Porto

Nitração SulfoNitrica do Benzeno

Hidrogenação do
Mononitrobenzeno

Benzeno
Produção MDI

DowChemical/Estarreja

Figura 3.12 - Diagrama Processual Completo da Linha de Aromáticos com origem no Benzeno
Petrogal/Quimigal/Dow.

Contudo, este projecto, dada a sua natureza e especialização não absorvia muitos dos
trabalhadores da antiga unidade de Amoníaco, situação que fazia antever, um conjunto de
pressões e problemas sociais que o Governo não estava disposto a fomentar. Nesse sentido, o
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Governo aprovou um projecto proposto pela PGP que consistia na construção de uma fábrica
de derivados do Orto-xileno, o anidrido Ftálico e os Ftalatos. A fábrica iniciou a actividade em
1983 e os seus bons resultados foram fruto de sinergias bem articuladas entre a Refinaria de
Matosinhos e a já instalada linha de Gás de Síntese como se pode ver na Figura 3.13.
Em 1994, devido ao início da construção da EXPO-98, dá-se o encerramento e
desmantelamento das instalações petrolíferas de Cabo Ruivo o que veio a tornar inviável a
logística e o enquadramento urbano da produção de Ftalatos em Cabo Ruivo. É de referir,
todavia, que este projecto foi um sucesso operacional e que os respectivos resultados de
exploração foram bastante satisfatórios durante os onze anos em que funcionou.

PGP/Cabo Ruivo

Petrogal/Linha
Aromáticos/Porto

Orto-xileno

Oxidação do
Orto-xileno
Anidrido
Ftálico
Álcoois
importados

Esterificação

Exportação

Ftalatos

Figura 3.13 - Diagrama Processual da Linha de Aromáticos com a origem no Orto-Xileno.

3.2.3- LINHA DE OLEFINAS
A linha de Olefinas foi inaugurada em 1981, era então operada pela Companhia Nacional de
Petroquímica (CNP) e pela Empresa de Polímeros de Sines (EPSI). A unidade central desta
linha, o “Steam Cracker”, estava situada imediatamente a jusante da Refinaria de Sines e tinha
a seguinte capacidade de produção:


300 000 ton/ano de Etileno



150 000 ton/ano de Propileno

Integrado com o Steam Cracker da CNP estava ainda uma unidade de produção de Butadieno
assim como, fábricas de Poliolefinas propriedade da EPSI. As respectivas capacidades de
produção eram:


52 000 ton/ano de Butadieno



20 000 ton/ano de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD)



60 000 ton/ano de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)



50 000 ton/ano de Polipropileno
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Na Figura 3.14 apresenta-se a configuração das unidades promotoras da linha de Olefinas.
Esta configuração e respectivas capacidades iriam prevalecer por cerca de onze anos. Durante
os primeiros oito anos de laboração os proveitos exploratórios assim como a situação líquida
da CNP nunca obtiveram valores positivos [29].
De facto, decisões tomadas durante o período das nacionalizações penalizaram fortemente o
projecto petroquímico de Olefinas. Salienta-se entre outras, a decisão do governo em 1975, de
separar a indústria petrolífera da indústria petroquímica forçando a saída do capital maioritário
que a Petrosul detinha na CNP e EPSI. Esta situação resultou em consequências graves para
o País obrigando à injecção de avultadas verbas pelo Estado na CNP nos primeiros cinco anos
de actividade.

Fábrica Negro
de fumo

Refinaria de Sines

Steam Cracker

Fuel
Pirólise

Butilenos

Fábrica de
Polímeros

Etileno

Nafta; Refinado;
Butano; Propano;

Central
Termoeléctrica

Unidades Auxiliares de Logística e Outras

1983

Fábrica de
Butadieno

Fábrica de
ETBE

1992

Figura 3.14- Linha de Olefinas do complexo petroquímico de Sines e ligação à fábrica de Negro de fumo.

Em 1989 o Steam Cracker da CNP é arrendado à Neste Oy que nesse mesmo ano adquire a
fábrica de Poliolefinas da EPSI. Em 1992, a Neste Oil procede ao”revamping” das fábricas de
Poliolefinas e ao encerramento da sua unidade de fabrico de polipropileno devido à
obsolescência da tecnologia usada no processo de polimerização do propileno. Sendo assim a
capacidade de produção desta fábrica passou a ser de:


150 000 ton/ano de PEBD



120 000 ton/ano de PEAD



Cessação da produção de Polipropileno

Também neste mesmo ano dá-se o arranque da fábrica de Éter butil terciário de metilo (MTBE),
aditivo para a gasolina, elevando assim o leque de aplicações do Butadieno ao mesmo tempo
que se satisfazia uma necessidade de mercado dado o forte crescimento da procura de MTBE.
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O complexo da CNP acabaria por ser comprado em 1994 pelos capitais conjuntos da Neste Oy
e do grupo Borealis. Desde Dezembro de 2004, a linha de Olefinas apresentada na Figura 3.14
é propriedade da empresa Repsol YPF [3] [7] [30].
Em 2006, a Repsol YPF, anunciou um plano de ampliação/expansão das suas unidades
produtivas e da sua malha processual. Nesse projecto, estava previsto a ampliação do SteamCracker de Sines, tendo em vista o aumento da produção de etileno, e a construção de duas
novas fábricas, uma para a produção de polietileno linear e outra para a produção de
polipropileno. Através destes projectos a Repsol YPF pretendia desenvolver as acções
necessárias à concretização do seu racional estratégico que visa potenciar o valor
acrescentado dos produtos do Cracker. Para tal procederia à eliminação da exportação de
etileno e propileno por via da conversão destes em polietileno linear e polipropileno
respectivamente e assim, minimizar a “…exportação de monómeros de baixo valor
acrescentado e pouco competitivos em comparação com os exportadores do médio Oriente.”
[6].
Contudo, apenas a ampliação do Cracker tem vindo a ser gradualmente realizada pois os
projectos de construção das duas novas nunca se chegaram a iniciar e estão em reavaliação
na sede da Repsol YPF em Madrid.
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4- ANÁLISE ESTRATÉGICA DO CLUSTER
PETROLÍFERO/PETROQUÍMICO EM PORTUGAL
4.1- O DIAMANTE PORTUGUÊS DA COMPETITIVIDADE
As características específicas e o contexto organizacional de um país influenciam
significativamente a competitividade de uma determinada indústria. Por exemplo, como
subsistirá uma indústria em que um dos seus factores de competitividade esteja alicerçado na
exportação por via marítima, se um país não estiver dotado das infra-estruturas adequadas
para esse efeito? Num mercado cada vez mais global as industrias e as suas estratégias são
proporcionalmente mais dependentes das vantagens competitivas de uma nação. Nesse
sentido e, dada a natureza global do mercado petrolífero e petroquímico, iremos de seguida
aplicar o diamante de Porter com o objectivo de aferir as vantagens competitivas de Portugal
no contexto petrolífero e petroquímico, tendo como convicção a seguinte citação,
“The competitive diamond is the driving force behind cluster development, and simultaneously
the cluster is the spatial manifestation of the competitive diamond” [31].

4.1.1- CONDIÇÕES DOS FACTORES


Recursos humanos:

Em Portugal, os recursos humanos com licenciatura ou graus superiores nas áreas de
engenharia, indústria, ciências e computação, em termos quantitativos, têm crescido (+1,3%
em relação a 2007) e estão percentualmente acima da média Europeia relativamente à
totalidade dos licenciados em todas as áreas do ensino superior como se pode ver no Quadro
4.1.
Quadro 4.1 - Percentagem de licenciados em Ciências, Engenharias e afins, relativamente à totalidade de
licenciados em todas áreas do ensino superior em *2008
Fonte e Adaptado: eurostat statistics

% of graduates by field in 2008
Science, *
Mathematics and
Computing

Engineering, *
Manufacturing
and Construction

EU-27

9,7

12,3

Pt

12,1

17,9

Contudo, apesar desta abundância relativa de recursos humanos, certos pormenores na área
de engenharia química e de petróleos têm de ser considerados. Das licenciaturas e mestrados
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Bolonha em Engenharia Química considerados para efeito de amostra neste item, a Faculdade
de Engenharia do Porto é a única que apresenta no seu plano curricular duas disciplinas
(Refinação de Petróleos e Petroquímica I e II), optativas, específicas das áreas de petróleo e
petroquímica, enquanto as restantes universidades consultadas quanto muito, leccionam
apenas uma, também optativa, como é o caso do Instituto Superior Técnico. No plano doutoral
verificou-se recentemente (2009) a criação do, “Programa doutoral em Engenharia da
Refinação, Petroquímica e Química “, por via de uma iniciativa conjunta entre cinco faculdades
de referência na área da engenharia em Portugal e um conjunto de empresas composto por,
GalpEnergia, Dow, Air Liquide, Cuf, Cires e Sonae Indústria. No âmbito específico da
Engenharia de Petróleos alguns progressos têm vindo a verificar-se nomeadamente, o
lançamento em 2009 do primeiro curso em Portugal de Engenharia de Petróleos leccionado
pelo Instituto Piaget. Os dados da Figura 4.1 vêm em parte confirmar os valores verificados no
Quadro 4.1 pois o sector público e privado têm efectivamente realizado investimentos acima da
média europeia em matéria de educação contudo, é importante não só obter quantidade mas
também qualidade (especialização). Citando Michael Porter,
“Contrary to conventional wisdom, simply having a general work force that is high school
educated or even college educated represents no competitive advantage in modern
international competition. To support competitive advantage, a factor must be highly specialized
to an industry´s particular. ” [32].

Figura 4.1 - Percentagem do PIB per capita (% PIB per capita) correspondente à despesa anual
pública e privada em instituições de educação por cada criança.
Fonte: eurostat
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Outro parâmetro importante a ter em conta quando se trata de recursos humanos é o custo dos
mesmos. No Quadro 4.2 estão patentes os ordenados médios e mínimos dos países com
capitais aplicados na indústria petroquímica Portuguesa.

Quadro 4.2 - Salários médios e mínimos em Portugal e em países com capitais investidos no sector petroquímico
português.
Fonte e Adaptado: OCDE

2009
Average wages at current prices 16 396€

26 323€

34 424€

31 858€

$50 875 $49 467

Minimum wages at current prices

6 300€

8 736€

15 952€

17 878€

$14 262

$13 497

Country

Pt

Spain

France Germany

EUA

Japan

Constata-se no quadro que os salários médios e mínimos em Portugal são claramente
inferiores aos restantes países considerados o que, juntamente com a baixa tradição em
investigação e desenvolvimento (I&D) na área petrolífera e petroquímica, leva-nos a deduzir
que, pelo menos uma das vantagens que os investidores estrangeiros adquirem em Portugal é,
mão-de-obra com elevado grau de estudos e consideravelmente mais económica.



Recursos físicos:

A dependência energética Portuguesa em relação ao exterior, segundo valores de 2008, era de
83% o que, comparativamente à média da União Europeia (UE) que é de 54,8%, leva-nos a
concluir que Portugal é fortemente dependente no campo energético. É também de referir que
dos 83% de energia importada 66% é via petróleo bruto e derivados e 19% via gás natural o
que torna o preço da energia em Portugal demasiado dependente das volatilidades a que está
sujeito o mercado de hidrocarbonetos [33] [34] [35].
Procedendo a uma análise comparativa, não exaustiva, do custo da componente energética,
considerou-se o preço da electricidade e do preço médio do gás natural, fornecido às indústrias
de alguns países Europeus, como se pode observar no Quadro 4.3.
Nesta simples abordagem verifica-se, que em termos de preço da energia fornecida às
indústrias pelas duas vias consideradas, electricidade e gás natural, Portugal ocupa uma
posição confortável em ambas o que é claramente um benefício para as indústrias intensivas
em energia tais como, a petrolífera e a petroquímica.
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Quadro 4.3 - Preço da electricidade e preço médio de gás natural fornecido às indústrias.
Fonte e Adaptado: eurostat statistics

2009



Electricity prices for industrial
consumers (in € per 100 kWh)

10,3

9,4

11,2

6,6

11,3

Average prices of Natural Gas
for industry (€ /GJ)

8,1

6,8

6,8

7,9

9,1

Country

EU-27

Pt

Spain

France

Germany

Recursos de conhecimento:

Sendo a I&D um factor de elevado contributo para especialização de recursos humanos assim
como também um bom indicador do crescimento futuro da produtividade e inovação, a
intensidade

da

Investigação

e

Desenvolvimento

em

Portugal

tem

aumentado

consideravelmente no período compreendido entre 2000 e 2008, passando de 0,75% do PIB
português para 1,52, como se pode verificar na Quadro 4.4 no campo “Todos os sectores”. De
facto, após a Agenda de Lisboa, realizada em 2000, em que foi delineada uma estratégia no
sentido de tornar a Europa na, "…most competitive and dynamic knowledge-based economy in
the world by 2010." [36]. Nesse sentido alguns países que apresentavam uma intensidade de
I&D abaixo da média Europeia, como é o caso concreto de Portugal, fizeram um esforço no
sentido de melhorar os seus registos nesta matéria. Contudo, tão importante como constatar a
melhoria evidente do total da intensidade de I&D registada em Portugal é também importante,
interpretar a natureza desse crescimento através de uma análise individualizada dos sectores
que compõem este indicador.

Quadro 4.4 - Intensidade da Investigação e Desenvolvimento por sector e total (% PIB), da média dos países da
União Europeia a 27 e de Portugal, no ano 2000 e 2008.
Fonte: eurostat statistics

Ano

EU-27
Pt

2000
2008
2000
2008

Sector
Empresarial

Sector
Governamental

Sector
Universitário

Sector privado
sem fins lucrativos

Total dos
Sectores

1,2
1,21
0,21
0,76

0,25
0,24
0,18
0,12

0,38
0,43
0,28
0,51

0,01
0,02
0,08
0,13

1,84
1,9
0,75
1,52

Na componente “ Sector Empresarial”, a que mais directamente influencia o progresso da
economia, registou-se em Portugal um crescimento de 3,6 vezes entre 2000 e 2008, sendo
esta a maior subida de todas as componentes apresentadas na Quadro 4.4. Podemos assim
inferir que as empresas em Portugal têm vindo a participar mais activamente em I&D o que
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revela, que encontram e confiam suficientemente nas condições do país no sentido de extrair
mais-valias futuras dos seus investimentos. No sector estritamente governamental, verificou-se
um decréscimo em I&D, fruto em parte, desta componente ser constituída maioritariamente por
serviços o que não é tão propício à realização de acções de desenvolvimento. Quanto ao
“Sector Universitário” registou-se em Portugal uma subida significativa passando de 0,28% do
PIB português em 2000 para 0,51% em 2008. É também importante salientar que esta
componente foi a única que transitou de um valor abaixo da média Europeia em 2000 para um
acima em 2008, facto que vem dar consistência à crescente importância que Portugal tem dado
ao sector de educação e em especial aos estabelecimentos de ensino superior. No “Sector
privado sem fins lucrativos” também se registou um aumento na intensidade do I&D contudo,
esta componente está mais ligada ao desenvolvimento social que directamente ao
desenvolvimento económico e tecnológico [37].
Apenas para concluir, sublinhe-se que entre 2000 e 2008 a intensidade de I&D realizada em
Portugal aumentou para mais do dobro contudo, apesar das políticas favoráveis ao
investimento que se têm realizado em Portugal nos últimos anos é importante referir, que é
necessário continuar a reforçar e criar novas políticas que estimulem os investimentos em I&D
principalmente no “Sector empresarial” dado o dinamismo que este imprime na economia
nacional e, na salvaguarda da produtividade futura da nação.



Recursos de capital:

A disponibilidade e a facilidade de obtenção de recursos de capital são duas condições
essenciais para que as empresas possam financiar-se as suas acções no sentido de
desenvolverem os factores que incrementam a competitividade e a inovação pois, como já
anteriormente foi referido, necessitam de significativos investimentos de forma sustentável. O
aumento do défice público português que transitou de 2,8 % do PIB nacional em 2008 para
cerca de 9,3% em 2009 e, a consequente necessidade do Estado se financiar em grandes
quantias, tem criado algumas dificuldades ao sector financeiro privado [38].
Contam-se entre essas dificuldades o financiamento tanto no mercado internacional como no
próprio mercado interbancário e a subida das taxas de juro. Estas dificuldades de
financiamento dos bancos repercutem-se às empresas através do endurecimento das
condições que dão acesso ao crédito pois, numa altura em que o dinheiro é escasso existe
uma menor margem e disposição para incorrer em grandes riscos. Ainda a acrescentar às
dificuldades de aquisição de dinheiro por parte dos bancos está a baixa taxa de poupança dos
portugueses, em contraste com um elevado nível de endividamento das famílias e empresas,
situações que não facilitam a mobilização de avultados recursos financeiros destinados ao
sector produtivo.
Para concluir, apesar de a crise económica iniciada em 2008 parecer estar mais perto do fim, e
de se verificarem actualmente retomas positivas em vários países europeus, os problemas de
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liquidez que ainda se verificam actualmente alteraram profundamente o comportamento dos
agentes financeiros, nomeadamente bancários, que passaram de excessivamente liberais a
excessivamente conservadores, como é o caso concreto de Portugal.



Infra-estruturas:

Nos últimos anos têm sido realizados feito alguns esforços no sentido de melhorar e expandir
as infra-estruturas tanto de transporte como as necessárias ao desenvolvimento das
tecnologias de informação.
Em Portugal, a rede de transporte rodoviária, como se pode ver no Quadro 4.5, é o meio mais
utilizado para transaccionar mercadorias com uma quota de 79,52%, seguindo-se a via
marítima com 17,63% e por último a ferroviária com cerca de 2,82%. Esta esmagadora
desproporcionalidade entre a utilização das redes rodoviárias e os outros meios de transporte é
fruto do favorecimento político estratégico de que tem sido alvo nas últimas décadas, fazendo
2

com que em 2006, existisse já uma rede de auto-estradas de 20 km por cada 1000 km de
território comparativamente com a média Europeia de 15 km. É também importante referir o
custo elevado para o utilizador das estradas Portuguesas em relação à vizinha Espanha e o
mau estado de conservação das estradas alternativas, o que reduz de alguma maneira as
inegáveis vantagens logísticas adquiridas nos últimos anos em termos de vias de transporte
rodoviário [39].

Quadro 4.5 - Percentagem da utilização dos diferentes meios de transporte na movimentação total de mercadorias.
Fonte e Adaptado: eurostat statistics

2008
Country´s
Ferroviário
Rodoviário
Marítimo

Pt

2008
Belgium

Greece

2,82
79,52
17,63

9,86
50,90
39,07

0,54
80,03
19,42

Em termos ferroviários, Portugal é dos países Europeus que menos transacciona bens neste
meio de transporte, 2,82% em 2008, e dos poucos que desde 2003 não fez nenhuma alteração
significativa na sua extensão ferroviária. Contudo, actualmente, existem nesta área projectos
em desenvolvimento nomeadamente, o comboio de alta velocidade que circulará sobre uma
linha mista, passageiros e mercadorias, e que fará a ligação Lisboa/Madrid, e sobretudo para o
Cluster petrolífero/petroquímico a prevista construção duma linha ferroviária de mercadorias
entre o porto de Sines e Elvas.
Em matéria de transporte marítimo, dada a localização geográfica de Portugal, parte das
condições favoráveis ao sucesso foram já herdadas pelo país. Como se pode observar na
Figura 4.2, que demonstra a quantidade de mercadorias transaccionadas por via marítima,
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Portugal detém a mais baixa quantidade de bens transaccionados por esta via dos quatro
países considerados, sendo que todos eles são de dimensão semelhante à portuguesa
possuindo também todas elas fachadas marítimas de apreciável importância estratégica, tal
como Portugal [40].

Figura 4.2 - Quantidade transaccionada de mercadorias pela via marítima em diferentes países, em milhares de
toneladas.
Fonte: eurostat statistics

O facto de Portugal possuir uma costa marítima com cerca de 1230 km não é por si só uma
vantagem competitiva. Observando as quantidades de mercadorias transaccionadas pela
Bélgica, que apenas possui uma costa de 98 km em que 25% da mesma está sujeita a erosão,
podemos verificar que movimenta cerca de três vezes mais mercadorias que Portugal,
sobretudo graças à dimensão e organização logística industrial do porto de Antuérpia [41].
Citando Michael Porter,
“In the sophisticated industries that form the backbone of any advanced economy, a nation
does not inherit but instead creates the most important factors…” [32].
Os portos Portugueses, apesar de alguns terem inegáveis qualidades, carecem de infraestruturas logísticas de apoio desenvolvidas, tais como a intermodalidade, além de uma gestão
pouco orientada para o serviço ao cliente. A pouca internacionalização e modernização dos
portos portugueses e o subdesenvolvimento de acções de marketing adequadas no sentido de
oferecer novas soluções aos seus clientes são, juntamente com as dificuldades já
anteriormente enumeradas, pontos fracos que limitam o potencial daquele que é “…o mais
importante recurso natural de Portugal” [42] [43] [44].

53

Em matéria de transporte de gás e derivados de petróleo, Portugal apresenta algumas
fragilidades. Quanto ao gasoduto português, que está ligado através de Espanha e Marrocos
às grandes jazidas do Sara Argelino, este cobre o litoral do país praticamente de Norte a Sul e
embora se situe na periferia da rede de gasodutos da Europa, tem como complemento o
terminal de GNL do porto de Sines que é um excelente apoio na diversificação de fornecedores
desta matéria-prima.
Quanto ao transporte de derivados de petróleo apenas existe um pipeline em Portugal com
cerca de 147 km, e que liga Sines a Aveiras.

4.1.2- CONDIÇÕES DA PROCURA
Neste determinante das vantagens competitivas de uma nação descrever-se-á o mesmo tendo
como base o sector de refinação e o sector petroquímico de base português.
O sector de refinação tem em termos genéricos, dois clientes principais, por um lado os
consumidores de combustíveis, em que a natureza do seu consumo se prende essencialmente
o usufruto dos benefícios energéticos originados por esses mesmos combustíveis, e por outro
lado a indústria petroquímica, em que a essência do seu consumo se sustenta na
transformação da matéria-prima em produtos de maior valor acrescentado. No sector da
petroquímica de base, o seu principal cliente é a própria indústria química a jusante. Esta
simplicidade na natureza do consumo deve-se essencialmente à padronização mundial desses
produtos, fruto não só das próprias limitações físico-químicas mas também das regulações a
que os mesmos estão sujeitos e que determinam parte das suas especificidades.

4.1.3- INDÚSTRIAS RELACIONADAS E DE SUPORTE
Em Portugal as indústrias relacionadas e de suporte do sector petrolífero e do sector
petroquímico são as empresas que constituem o próprio Cluster.
A maior parte das empresas que constituem o núcleo deste Cluster são internacionalmente
competitivas e estão sujeitas às naturais vantagens e desvantagens que daí possam advir
sendo de salientar, um ambiente mais competitivo que é uma condição desencadeadora de
acções orientadas para a inovação, enquanto as restantes, estão mais fragilizadas dado o seu
espectro de actuação ser mais doméstico, situação que eventualmente poderá estrangular o
alcance de níveis de eficiência superior. Todavia, apesar da diferença de dimensão entre as
indústrias a montante e a jusante da malha do Cluster, investimentos recentes têm
demonstrado sinais claros de confiança nas relações comerciais entre alguns agentes do
Cluster sendo de salientar, a recente duplicação conjunta em Estarreja das produções de
anilina (CUF), hidrogénio e monóxido de carbono (Air Liquide) e MDI (DOW Chemical),
produtos

estes

capitais

na

linha

de

poliuretanos,

a

mais

densa

do

Cluster

Petrolífero/Petroquímico Português, representado na Figura 4.3.

54

Registe-se, por exemplo, que as actuais produções de anilina da CUF e de MDI da Dow em
Estarreja são de cerca de 280 mil e 200 mil toneladas por ano respectivamente, que
correspondem na actualidade às maiores unidades de produção do seu tipo de todo o sul da
Europa e da bacia do mediterrâneo.

Figura 4.3- O Cluster Português da Refinação de Petróleos/Indústrias Petroquímicas.
Fonte e Adaptado: A conquista da competitividade global, C.P.Nunes

4.1.4- ESTRATÉGIA, ESTRUTURA E RIVALIDADES EMPRESARIAIS
Em Portugal o tecido empresarial português é maioritariamente dominado pelas pequenas e
médias empresas que representam 99,7% do total das sociedades do sector não financeiro
como se pode ver na Figura 4.4 [45].
Analisando a figura é notório que a estrutura do tecido empresarial português é dominada em
larga percentagem, 85,6%, pelas microempresas. Contudo, apesar das naturais limitações
inerentes à falta de dimensão, seja ela financeira ou operacional, as micro e pequenas
empresas não são por si só uma desvantagem competitiva do país pois, teoricamente,
estariam dotadas de uma maior flexibilidade, atributo vantajoso na economia moderna. A
natureza da larga maioria das micro e pequenas empresas em Portugal é que não contribui a
favor da competitividade do país, dado estas serem alicerçadas em empreendedorismo de
necessidade e não de oportunidade. Esta postura empresarial pouco dinâmica e de
subsistência, limita a competitividade de variadas formas sendo de destacar, o não contributo
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para a constituição de uma rivalidade interna que origine um clima de pressão competitiva e
cooperativa que favoreça a inovação.

Figura 4.4 - Estrutura do tecido empresarial português, 2008.
Fonte: Estudos sobre as estatísticas estruturais das empresas, 2008: Instituto Nacional de Estatística

A dificultar o bom nível de competitividade das empresas está também a estrutura interna de
gestão adoptada genericamente pelos empresários portugueses e o ineficiente sistema de
valorização dos recursos humanos que, citando o estudo Construir as Vantagens Competitivas
de Portugal refere,
“…Os gestores portugueses podem ser caracterizados por serem principalmente self-made,
orientados para a produção, financeiramente aversos ao risco e hierárquicos no seu estilo de
gestão.” [46] e,
“O

sistema

de

compensação

em

Portugal

dá

pouca

ou

nenhuma

importância

à performance. O sucesso não é recompensado e predomina a inveja. Os salários não estão
relacionados com a produtividade. Num sistema como este, poucos trabalhadores são
motivados a melhorarem as suas performances e as suas capacidades.” [46].
Para terminar, é importante ter em mente que os factores que levam à competitividade de uma
nação estão alicerçados em dois pilares, as empresas e o Estado (Nação). Se na base desta
relação estiverem níveis elevados de performance das empresas e boas políticas económicas
e sociais do estado, a pressão criada pelo desenvolvimento de condições favoráveis à
competitividade é espontânea e bilateral.
Apresenta-se na Figura 4.5, o Diamante das Vantagens Competitivas Nacionais com base nas
indústrias petrolífera e petroquímica portuguesa.
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Estratégia, Estrutura e
Rivalidades empresariais

Governo

-Estratégias baseadas na produção
como vantagem.
-Reduzido investimento em acções
de formação.
-Fraco espírito empreendedor.
-Gestão hierarquizada com grandes
assimetrias de poder.
-Melhoria recente das capacidades de
gestão.

Acaso

Condição dos factores

Condições da Procura

Recursos Humanos:
-Abundância
relativa
de
recursos com elevado grau de
estudos
em
ciências
e
engenharia.
-Pouca especialização.
-Salários modestos.
Recursos Físicos:
-Custo energético competitivo
com os restantes países
Europeus.
Recursos de Conhecimento:
-Importância crescente dada à
refinação e petroquímica pelas
Universidades Portuguesas.
-Investimentos
em
I&D
crescentes mais ainda abaixo da
média da Europeia.
Recursos de capital:
-défice público elevado.
-baixa taxa de poupança.
-bancos e empresas com
dificuldades de financiamento.
Infra-Estruturas:
-Infra-estruturas básicas com
serviços pouco orientados para
o cliente.
-Infra-estruturas logísticas de
apoio pouco desenvolvidas.

-Os clientes principais da
refinação são os consumidores
de
combustíveis
e
a
petroquímica.
-Os clientes principais da
petroquímica é a industria
química a jusante.
-Os produtos petrolíferos e
petroquímicos são produtos
padronizados e podem ser
adquiridos no mercado global.
- Procura sensível ao preço.

Indústrias relacionadas e de
suporte

-Alguns
elos
do
Cluster
Petrolífero/Petroquímico
Português
são frágeis.
-Investimentos recentes no sentido de
fortalecer algumas relações já
anteriormente estabelecidas.
-Centros de I&D empresarial em
desenvolvimento.
-Boas empresas de manutenção,
construção civil e de montagens
metálicas.

Figura 4.5 - Modelo do Diamante das Vantagens Competitivas Nacionais tendo como enquadramento a indústria
petrolífera e petroquímica portuguesa.
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4.2- ANÁLISE SWOT
No sentido de analisar estrategicamente a actual situação competitiva do Cluster
Petrolífero/Petroquímico Português aplicar-se-á de seguida a ferramenta de análise SWOT.
Pretende-se desta forma, explorar de forma sistematizada o ambiente interno e externo do
Cluster para obtenção de informações úteis que contribuam, para uma reflexão ampla e
dinâmica, com vista ao planeamento de estratégias que incrementem a competitividade do
Cluster.

4.2.1- PONTOS FORTES
 O portfólio de produtos fabricados pelo Cluster Petrolífero Petroquímico/Petroquímico em
Portugal contém quase todos os produtos petroquímicos básicos:
Excluindo o gás de síntese, todos os restantes produtos petroquímicos de base, etileno,
propileno, butadieno, benzeno, tolueno e xilenos fazem parte do portfólio de produtos
fabricados pelo Cluster. Esta característica específica possibilita à partida a produção de um
amplo leque de potenciais produtos finais destinados ao público consumidor, conferindo
assim ao Cluster, não só uma elevada flexibilidade na resposta às alterações das
necessidades do mercado, na gestão das operações e também como produtor de novas
indústrias a desenvolver a jusante.

 Investimentos em curso no sentido de aprofundar a densidade da malha do Cluster:
Os projectos que se encontram em curso, e que após conclusão irão influenciar positivamente
a malha do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português são:


Projecto do Ácido Tereftálico Purificado (PTA) da Artenius em Sines: Este projecto,
genericamente, permitirá absorver a produção de Para-Xileno da refinaria de
Matosinhos que, após conversão em PTA será encaminhado para a Artenius
Portalegre para a produção de Politereftalato de Etileno (PET), plástico de elevada
qualidade, nomeadamente no fabrico de garrafas.



Expansão do complexo petroquímico da Repsol YPF designadamente a construção da
fábrica de Polipropileno e de Polietileno Linear e a ampliação da fábrica de Butadieno.
Este projecto permitirá ampliar o portfolio de produtos fabricados pelo Cluster assim
como incrementar o seu valor acrescentado total. Os objectivos deste projecto visam o
fim das exportações de propileno e das importações de polipropileno, passando o
Cluster a ser um exportador deste último por via do consumo do primeiro e ainda,
consumir internamente praticamente toda a produção de etileno dando origem a um
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reforço das exportações de Polietilenos. Ocorrerá também um maior reaproveitamento
da fracção C4 oriunda da fábrica de olefinas.



Melhoramento da rede logística: Nesta matéria não só estão em curso projectos
referentes ao inbound logístico (infra-estruturas portuárias) como também ao outbound
(rodovia ou ferrovia).
Em relação ao inbound logístico, no porto de Aveiro está em fase de atribuição da
concessão dos três novos postos de acostagem para granéis líquidos e ainda o
desenvolvimento do projecto de melhoramento das acessibilidades marítimas por via
do prolongamento do molhe e drenagem do canal da barra que permitirá acostagens
de navios com 10,5 metros de calado e 180 metros de comprimento. Estes dois
acontecimentos enumerados revestem-se da maior importância estratégica dada a
recente expansão da fileira de poliuretanos em Estarreja (ver em Capítulo 3), e a
importância da unidade de PVC da CIRES. No porto de Sines está em construção o
terceiro tanque de armazenagem de GNL assim como o posto de armazenagem de
líquidos e contentores da Artenius.
Em matéria de outbound logístico foi recentemente inaugurada a ligação directa do
ramal ferroviário do porto de Aveiro à rede ferroviária nacional que têm como elo de
ligação a plataforma multimodal de Cacia. Em projecto continua também a construção
da linha ferroviária de mercadorias Sines/Elvas que facilitará a ligação entre o Porto de
Sines e Portalegre. É também importante referir as recentes conversações entre o
Governo Português e Espanhol no sentido de desenvolver no futuro uma ligação
ferroviária que permita,"… uma articulação entre o porto de Sines, Algeciras, Madrid,
Saragoça e, a partir daí, com o resto da Europa.".



Reconversão das refinarias de Sines e Matosinhos: Esta reconversão irá melhorar a
integração processual e operacional entre ambas as refinarias. Esta integração é
efectuada por via de trocas de produtos entre as duas refinarias no sentido de
optimizar a produção conjunta e tornar as produções mais competitivas. Em termos
genéricos essas trocas de produtos consistirão por exemplo, no fornecimento, pela
refinaria do Porto, de gasóleo pesado e de vácuo ao novo Hydrocracker de Sines
enquanto este fornecerá nafta à refinaria do Porto para ser utilizado como matériaprima para a fabricação de Aromáticos.

 Postura mais interventiva da Galpenergia no sector upstream (exploração e produção de
petróleo e gás):
O crescente investimento que se tem verificado por parte da Galpenergia na participação em
parcerias com o fim de exploração e produção de petróleo e gás poderá assegurar o
abastecimento directo de petróleo bruto a preços mais competitivos, facto que constitui um
suporte muito importante na sustentabilidade do Cluster.
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Actualmente a área de exploração sobre a qual a Galpenergia tem direitos está estimada em
2

10 000 km e incide maioritariamente no continente africano e na América do Sul. Uma das
parcerias mais importantes entre a Galpenergia, a Petrobrás e o BG Group, para exploração e
produção de hidrocarbonetos na Bacia de Santos, foi e continua a ser, uma das acções com
mais sucesso levadas a cabo pelo grupo Português. Esta parceria traduziu-se, até agora, na
descoberta de reservas estimadas entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo e gás, localizadas
no bloco BMS-11 da área de Tupi na Bacia de Santos, dos quais a Galpenergia tem direito a
10%. É também relevante referir o consórcio está a explorar e produzir hidrocarbonetos em
Angola e no qual a Galpenergia tem também uma participação de 10% [47].
Apesar de a Galpenergia estar a investir no controlo da sua própria matéria-prima é
preponderante, aquando a análise do impacto dos benefícios desta acção no fortalecimento do
Cluster, ter sempre em mente os custos logísticos do respectivo abastecimento a Portugal,
especialmente, quando se trata de gás.
 As principais empresas que compõem o Cluster Português são multinacionais:
As principais empresas que constituem a estrutura base do Cluster petrolífero petroquímico
Português são, na sua maioria, empresas multinacionais o que se traduz em algumas
vantagens tais como, uma maior facilidade no escoamento internacional dos produtos, a
promoção de possíveis transferências de tecnologia e conhecimento e ainda, a atracção de
recursos humanos especializados desempenhando estes, um papel importante na preparação
de especialistas locais. As empresas nucleares do Cluster são:



Galpenergia: maioritariamente capitais Portugueses



Repsol YPF: maioritariamente capitais Espanhóis



Dow Chemicals: maioritariamente capitais Americanos



CUF-Quimigal: maioritariamente capitais Portugueses



Air Liquide: maioritariamente capitais Franceses



FISIPE: maioritariamente capitais Portugueses



Artenius: maioritariamente capitais Espanhóis



Cires: maioritariamente capitais Japoneses



Euroresinas: maioritariamente capitais Portugueses



Bresfor: maioritariamente capitais Portugueses



Carbogal: maioritariamente capitais Alemães

 O Cluster possui boa localização geográfica e, terminais portuários de dimensão global:
O Cluster está localizado nas grandes rotas da importação de petróleo para o Noroeste
Europeu, a meio caminho marítimo entre o norte da Europa e o Mediterrâneo tendo também
ligações favoráveis para rumos ao continente Americano e costa ocidental de África. A
potenciar as vantagens logísticas desta posição geográfica favorável estão três portos
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marítimos sendo eles, o porto de Sines, o porto de Leixões e o porto de Aveiro. Estes portos e
as infra-estruturas logísticas petrolíferas e petroquímicas de que estão dotados permitem
usufruir de um amplo conjunto de alternativas em matéria de importações, exportações e
operações de transshipment deste tipo de produtos.

4.2.2- PONTOS FRACOS
 A malha do Cluster é relativamente pouco densa e revela algumas carências competitivas:
A malha actual do Cluster está orientada basicamente para três linhas, sendo estas:


Reformado/Benzeno/Anilina/MDI



Nafta/Etileno - Propileno/Polietilenos - Polipropilenos (projecto em reavaliação)



Reformado/Para-Xileno/ PTA (em construção) / PET

Quanto à linha do MDI existe um bom grau de integração processual entre as empresas
intervenientes na respectiva cadeia de produção deste mesmo produto. Contudo, a nível
operacional nomeadamente o balanço entre, produção a montante/necessidades a jusante,
não estão suficientemente optimizadas e alguns elos padecem de deficits tendo mesmo de se
recorrer à importação, como é o caso do benzeno. É também importante notar que esta linha é
fortemente dependente da competitividade do MDI o que, além de conferir características de
pouca flexibilidade a cada um dos intervenientes da cadeia, dadas as elevadas quantidades
produzidas, também pode originar situações de constrangimento no caso duma hipotética
deslocalização da produção de MDI, embora exista um importante consumo de anilina por
parte da Bayer em Tarragona.
Em relação à linha etileno/polietilenos, a densidade da malha produtiva é muito reduzida tendo
em conta o enorme potencial do etileno a para produção de outros derivados de maior valor
acrescentado não fabricados actualmente em Portugal. Quanto ao propileno, a malha é ainda
menos densa, dado que não se produz actualmente polipropileno, produto em ascensão de
consumo no mercado internacional.
A linha PET, que actualmente não está ainda concretizada dada a fábrica de PTA estar ainda
em construção, irá alavancar novos consumos de Para-Xileno para os quais o Cluster não terá
capacidade de resposta sendo provavelmente necessário recorrer no futuro à importação deste
produto. É também relevante salientar, a estabilidade da capacidade de produção de PET
perante a futura capacidade instalada de PTA que traduzir-se-á, na exportação de cerca de
90% da produção sendo apenas os restantes 10% absorvidos pelo mercado português.
O Quadro 4.6 apresenta as capacidades instaladas actuais e futuras de diversos produtos
petroquímicos e os respectivos consumo dos mesmos em território nacional [48].
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Quadro 4.6 - Capacidades, Consumo e trocas dos produtos petroquímicos de maior valor gerados pelo Cluster
Petrolífero/Petroquímico Português.
Fonte & Adaptado: NPC Internacional Ltd

Benzeno
Anilina
MDI
Etileno
Polietileno
Para-Xileno
PTA
PET-Fibras
PET-Garrafa

Capacidade
2008
2013
80
80
131
224
90
150
410
570
270
570
125
123
670
20
20
65
65

Consumo
2008
2013
74
89
nd
nd
12
16
255
495
190
215
440
30
45
36
33
71
94

Trade
2008
-14
nd
73
100
30
120
-30
-26
-36

2013
-16
nd
114
285
-320
605
-21
-44

 Articulações industriais historicamente difíceis:
Do ponto de vista de um possível investidor neste Cluster não é de negligenciar o histórico das
parcerias e do desenvolvimento das mesmas, dadas as estreitas relações que são necessárias
desenvolver para levar avante qualquer projecto que se insira no espectro da malha
petrolífera/petroquímica.


A instabilidade na estrutura accionista da Galp após o início da respectiva privatização.



O Cracker de Sines, explorado inicialmente pela CNP, que passados oito anos do
respectivo início de laboração teve sérias dificuldades financeiras tendo sido
posteriormente vendido à NESTE, empresa finlandesa que, passados cinco anos cria
uma parceria com a STATOIL, designada por Borealis, não se tendo decidido por uma
joint-venture com a Galp para fornecer a respectiva matéria-prima a partir da refinaria
que esta possui na mesma zona.



O encerramento da linha de Gás de Síntese e mais recentemente das secções
produtivas de Amoníaco e Ureia da empresa Adubos de Portugal, quebrando-se assim
a respectiva articulação com a refinaria de Sines.

Estes são apenas algumas acontecimentos que poderão influenciar negativamente o reforço e
expansão da configuração actual da malha do Cluster.
 Actividade de refinação muito centrada estrategicamente nos combustíveis:
Apesar do projecto de reconversão das refinarias disponibilizar efectivamente uma maior
quantidade de nafta, esta não foi prioritariamente destinada à petroquímica. Conforme definido
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pela Galp, os objectivos principais do projecto de expansão são três: maximizar a produção de
diesel, promover a utilização total da capacidade de refinação e a possibilidade de
processamento de crudes mais pesados [27].
 Grande dependência da petroquímica de Olefinas em relação à nafta:
As principais ligações iniciais entre a indústria petrolífera e indústria petroquímica em Portugal
dão-se primordialmente por via da nafta, que são as matérias-primas de origem tanto para a
fábrica de aromáticos como para o Cracker de Sines.
Dada a nafta ser um derivado do petróleo existe uma correlação directa entre o preço destes
dois hidrocarbonetos e, apontando as previsões para uma subida do preço do petróleo será
inevitável o aumento do preço da nafta.
A acrescentar a este factor é igualmente relevante referir a importância que a qualidade da
matéria-prima tem para o preço do refinado (neste caso a nafta) como consequência dos
custos de processamento. Neste sentido, a articulação estratégica da refinação com a
petroquímica de olefinas é da maior importância dado esta dar preferência à nafta de tipo
parafínico que não é exactamente a de maior valor para a pool de gasolinas.
Também a tendência futura é a oferta de crudes mais pesados o que naturalmente levará a
maior número de processos de refinação no sentido de satisfazer as necessidades e os
requisitos do mercado, desempenhando os aspectos ambientais um papel preponderante
nestes. Dado que os processos de refinação são intensivamente energéticos, cada processo
adicional que se realize reflectir-se-á no custo final do refinado.
 Dispersão geográfica dos centros produtivos:
O Cluster petrolífero/petroquímico português está disperso essencialmente por três pontos
distintos do país nomeadamente em Matosinhos, Estarreja e Sines. Esta disseminação das
produções dificulta tanto a criação de novas sinergias entre os agentes do Cluster como a
própria subsistência das que actualmente se verificam pois por si só, a proximidade estimula a
eficiência global e a estratégia cooperativa.
A descentralização das produções petrolíferas e petroquímicas em Portugal é também um
factor que subvaloriza duas das principais vantagens competitivas de um Cluster concentrado,
a partilha de informação e conhecimento assim como a redução de custos logísticos. Sem ser
exaustivo, pois no capítulo seguinte debruçar-nos-emos com maior grau de detalhe nesta
matéria, a título de exemplo das desvantagens da dispersão do Cluster português veja-se na
Figura 4.6 o trajecto das matérias envolvidas na fabricação de PTA após o início da laboração
das unidades actualmente em construção da Artenius em Sines.
Como se pode ver na Figura 4.6 após a construção do Hydrocracker de Sines da Galpenergia,
um dos subprodutos deste, uma nafta rica em nafténicos ( ≈85% de nafténicos), é
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encaminhada para a refinaria do Porto (também da Galp) onde é sujeita a um reforming
catalítico para conversão em Para-Xileno. De seguida, este produto é encaminhado para Sines
para ser utilizado como matéria-prima pela Artenius na fabricação de PTA. De forma mais
sucinta e objectiva, a matéria vai de Sines para o Porto para de seguida retornar a Sines. É de
referir, que apesar de todos os produtos em causa serem líquidos à temperatura e pressão
normal e consequentemente os custos de transporte serem mais baixos, devido às elevadas
quantidades mássicas envolvidas, este custo não deixa de ser significativo.

REFORMADO

NAFTA

Reforming
Catalítico/Porto

Fábrica de
Aromáticos do Porto

P-XILENO

NAFTA

Sines/Porto
Porto/Sines

Futuro Hydrocracker
de Sines

Artenius Sines
PTA

Figura 4.6 - Futuro circuito das matérias transaccionadas entre as duas refinarias após a construção do
Hydrocracker de Sines.

4.2.3- OPORTUNIDADES
 Diminuição da concorrência na actividade de refinação e petroquímica na Europa:
A crise económica mundial de 2008 assim como uma atitude muito mais interventiva na
refinação e petroquímica por parte de alguns países produtores do médio oriente está a
pressionar, o encerramento de refinarias e a dificultar a sobrevivência de alguns Crackers em
vários países industrializados principalmente na Europa. Estes encerramentos assim como o
decréscimo na produção de Olefinas irão beneficiar os Clusters mais sólidos que poderão
servir os mercados anteriormente detidos pelas empresas encerradas [49].
 Reajustar de maneira mais concertada a malha do Cluster aproveitando a maior abertura
das empresas a Joint-ventures:
Toda a conjuntura económico-social do momento, as elevadas exigências competitivas da
refinação e a prevista estabilidade no consumo dos produtos petroquímicos de primeira
geração na Europa, irão certamente refrear investimentos de raiz nestes sectores. Como
consequência, serão potenciadas novas oportunidades de joint-ventures no sentido de
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solidificar ou expandir unidades já existentes assim como também, desenvolver novos
projectos a jusante. O bom aproveitamento dessas oportunidades pode ser um factor
preponderante para o reajustamento do Cluster atenuando assim a exportação de produtos
com baixo valor acrescentado e pouco competitivos no mercado global.
 Os novos projectos em curso necessitarão de recursos disponíveis no portfólio de produtos
fabricados pelo Cluster Petrolífero/Petroquímico Português:
Os novos projectos em curso poderão contribuir para a fortalecer e densificar a malha do
Cluster.
Os dois agentes que poderão contribuir para o fortalecimento das ligações do Cluster são o
Benzeno e o Para-Xileno. Após o início de laboração do futuro Hydrocracker de Sines a nafta
nafténica originária deste, será encaminhada para a refinaria do Porto onde será convertida em
Aromáticos, alavancando assim, tanto as produções destes produtos como também, o
fornecimento dos mesmos às indústrias a jusante. Igualmente, o elevado consumo de benzeno
destinado à produção de anilina em Estarreja potencia a reconversão e aumento de
capacidade da fábrica de aromáticos em Matosinhos, nomeadamente pela possível utilização
da gasolina de pirólise produzida no Steam-Cracker de Sines.
Quanto à densificação da malha do Cluster, é de salientar a futura fábrica de PTA da Artenius
em Sines, que será responsável por consumar a ligação entre a refinaria do porto e a fábrica
produtora de PET da Artenius, localizada em Portalegre, bem como a utilização de
significativas quantidades de propileno para a produção de polipropileno.

4.2.4- AMEAÇAS
 Forte crescimento da capacidade de refinação e petroquímica de primeira geração nos
países do Médio Oriente e Ásia:
Não só este crescimento influencia toda a conjuntura interna e externa de qualquer Cluster
independentemente da sua localização, como os factores competitivos que o sustentam são
dificilmente acompanhados por Clusters com características similares ao Português. A
abundância de matéria-prima, petróleo e gás natural, e os baixos custos de energia são dois
factores chave detidos pelos Clusters do Médio Oriente que, a juntar à nova postura
empreendedora e receptiva a joint-ventures com empresas estrangeiras, como as já realizadas
por exemplo com a japonesa Sumitomo Chemical na área da petroquímica e com a Total e
ConocoPhillips no sector de refinação, fazem desta região o paraíso ideal para as actividades
de refinação e petroquímica [50].
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 Aumento do custo das matérias-primas e da energia:
Apontando as previsões para um aumento do preço do petróleo bruto, do gás natural e do gás
natural liquefeito, os três ingredientes principais utilizados na refinação e petroquímica de
primeira geração nos países não produtores de hidrocarbonetos, como importadores que são,
terão que se sujeitar às condições de mercado que comparativamente aos países produtores é
uma considerável desvantagem. É importante ter em mente quando se consideram indústrias
que realizam processos intensivos em energia, tais como as que compõem os Clusters
Petrolíferos/Petroquímicos, que o factor energético representa uma parcela muito importante
na estrutura de custos destas actividades, representando cerca de 8% do total dos custos de
produção de um refinado ou produto petroquímico. Outro parâmetro não menos relevante é a
diferente natureza dos mercados de petróleo bruto e gás natural pois, enquanto o primeiro é
transaccionado no mercado internacional com custos logísticos reduzidos o segundo é
maioritariamente regional, como consequência dos elevados custos operacionais e logísticos
necessários para a sua exportação. Sendo assim, aquando da ponderação sobre os custos
reais da importação de petróleo bruto e gás natural é preponderante ter em mente não só o
preço de mercado mas também os custos operacionais e logísticos inerentes ao
acondicionamento específico da matéria e transporte do mesmo [51] [52].
 Dual pricing e subsídios do Gás e Etano em alguns países produtores:
Dado o Cluster Português actualmente não deter nenhuma unidade significativa de Steam
Reforming o gás natural é utilizado apenas como fonte de energia e não como matéria-prima
prima para a petroquímica. Contudo, como já referido anteriormente, a energia é um custo
importante em matéria de competitividade e que, apesar da diversidade de fornecedores de
gás e do bom desenvolvimento do mercado de GNL, é importante referir que o principal agente
do dual pricing (venda de um produto a preços diferentes em mercados diferentes) é a Rússia,
a maior detentora de reservas de gás com uma percentagem de 23,7% do total das reservas
mundiais comprovadas. Esta prática utilizada pela Rússia, em prol dos consumidores e
produtores locais, apesar de actualmente ter pouco impacto no campo energético, no campo
da petroquímica os produtores de fertilizantes (principal consumidor de gás natural sob a forma
de matéria-prima) da Europa têm tido sérias dificuldades em manterem as suas produções
competitivas dado o gás natural representar cerca de 50 a 70% do custo total de produção o
que coloca claramente os produtores Europeus em desvantagem. Este facto pesou bastante na
decisão recentemente tomada de suspender a produção de amoníaco e ureia em Portugal [19]
[52].
Em matéria de Etano, o subsídio conferido por alguns países aos seus produtores locais de
etileno tem repercussões directas no mercado global de derivados com especial impacto no do
polietileno pois este é mais fácil e barato de exportar. O Quadro 4.7 apresenta os preços do
Etano e da Nafta para os produtores locais dos respectivos países [53].
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Quadro 4.7 - Tabela de preços do Etano e da Nafta em diversas regiões do mundo.
Fonte & Adaptado: Saudi Petrochemical Sector: Current Situation & Future Prospects, Samba Financial Group.

PRICE

Ethane

Nafta

Saudi Arabia

$0,75 a million Btu

Gulf (others)

$1,25-1,5 a million Btu

EUA

$3,75 a million Btu
At $60/barrel, the marginal cost of Ethylene production is
≈$800/tonne

EU&Asia

É notória a desvantagem de custos entre produtores subsidiados e produções em países que
não recorram a esta prática ou, que não detenham a matéria-prima e se vejam na necessidade
de a importar. Contudo, a capacidade de produção de Etano dos países do Médio Oriente
encontra-se no limite e, apesar de a nafta ser menos económica, tem a vantagem de ser mais
versátil, podendo ser utilizada como matéria-prima tanto na produção de olefinas como na de
aromáticos, o que não acontece com o etano [53].
 Deslocalização dos centros produtivos Europeus e suas consequências:
Dada a matéria-prima e a energia serem dois factores competitivos da maior importância na
actividade de refinação e na petroquímica que, a acumular ao forte crescimento do consumo
nos países emergentes, é natural quer por razões logísticas, quer por questões de viabilidade
económica das produções, que os grandes grupos desenvolvam acções no sentido instalar
unidades produtivas em países que estejam dotados de factores críticos de sucesso. Como
consequência dessas deslocalizações os recursos financeiros serão naturalmente canalizados
para as mesmas o que, dada a conjuntura actual, dificultará a atracção de novos projectos e
investimentos em mercados mais saturados e em que o risco de retorno do investimento é
maior. Contudo, estas deslocalizações das produções só serão possíveis via joint-ventures
com participações maioritárias dos países de acolhimento, pois estes não assumem o total
controlo dos seus projectos de refinação e petroquímica essencialmente por lacunas no campo
operacional, onde os recursos humanos especializados e domínio das tecnologias são vitais. É
com base nesses dois factores, recursos humanos e tecnologia, que os grandes grupos são
convidados a participar nos projectos do Médio Oriente e Ásia, o que inevitavelmente, fará
parte dos mesmos deslocarem-se para esses países.
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Quadro 4.8 - Resumo da Análise SWOT do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- O portfólio de produtos fabricados pelo
Cluster contém quase todos os produtos
petroquímicos básicos.
- Investimentos em curso no sentido de
aprofundar a densidade da malha do Cluster.

- A malha do Cluster é relativamente pouco
densa e revela carências competitivas.

- Postura mais interventiva da Galpenergia no

- Articulações
difíceis.

sector upstream (exploração e produção de
petróleo e gás).
- As principais empresas que compõem o
Cluster Português são multinacionais.
- O Cluster possui boa localização geográfica e,
terminais portuários de dimensão global.

- Reajustar de maneira mais concertada a malha
do Cluster aproveitando a maior abertura das
empresas a Joint-ventures.
- Os novos projectos em curso empregarão
matérias-primas disponíveis no portfólio de
produtos fabricados pelo Cluster Português.

historicamente

- Actividade de refinação muito centrada
estrategicamente nos combustíveis.
- Grande dependência da nafta como matériaprima da petroquímica de Olefinas.
-Dispersão geográfica dos centros produtivos.

OPORTUNIDADES

- Diminuição da concorrência na actividade de
refinação e petroquímica na Europa.

industriais

AMEAÇAS

- Forte crescimento da capacidade de refinação
e petroquímica de primeira geração nos países
do Médio Oriente e Ásia.
- Aumento do custo das matérias-primas e da
energia.
- Dual pricing do Gás Natural fornecido a
unidades

industriais

em

certos

países

produtores.
-

Deslocalização

dos

centros

produtivos

Europeus e suas consequências.
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5- CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS
A caracterização e a análise da evolução do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português que se
realizaram ao longo desta dissertação evidenciaram, a importância estratégica que os sectores
petrolífero e petroquímico têm desempenhado para o desenvolvimento industrial e tecnológico
do nosso país nos últimos setenta anos. De facto, estes dois sectores e as suas respectivas
interligações foram alvo de atenções privilegiadas por parte dos governos que, até início da
década de noventa do século passado, mantiveram uma posição accionista maioritária nos
sectores da refinação e petroquímica de primeira geração. Como resultado desse estatuto, os
desígnios estratégicos e tácticos das empresas que constituíam o Cluster primário foram,
durante cerca de cinco décadas, sujeitas às vontades governamentais e às instabilidades que
as caracterizam.
Sendo assim e, realçando o contributo decisivo que o estado teve na edificação do Cluster
Petrolífero/Petroquímico Português, é importante referir, que nas decisões mais importantes e
que comprometiam a futura sustentabilidade e competitividade do Cluster, o Estado nem
sempre esteve à altura do desafio. Das várias decisões gravosas levadas a cabo e que
marcaram decisivamente a evolução e o desenvolvimento saudável do Cluster Português,
salientam-se as seguintes:
1. Separação geográfica das linhas de aromáticos e de olefinas, dificultando logo à partida
sinergias entre estas duas linhas como por exemplo, o não aproveitamento da gasolina de
pirólise e da corrente aromática ambas oriundas do Steam Cracker situado em Sines, para a
produção de BTX na fábrica de aromáticos do Porto.
2. Falta de articulação optimizada entre a refinaria de Sines e o Steam Cracker, por via da
atribuição das respectivas licenças de laboração a dois operadores distintos, a Petrogal e a
CNP, contrariando o plano inicialmente gizado que considerava apenas um só operador, a
Petrosul.
Se atentarmos à análise SWOT realizada no capítulo anterior verifica-se que um dos quatro
pontos fracos listados, “Dispersão dos centros produtivos “ é, consequência directa da primeira
decisão acima enumerada e outros dois, “A malha do Cluster é relativamente pouco densa e
revela carências competitivas” e “Articulações industriais historicamente difíceis”, encontram
algumas raízes na segunda.
De facto, se alguns dos pilares em que o Cluster foi alicerçado não foram nem são,
suficientemente sólidos contudo, é importante referir, que existiram boas iniciativas tanto por
parte do Estado como do sector privado, no sentido de reforçar e promover a competitividade
do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português, destacando-se as seguintes:
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1. A instalação da unidade produtora do MDI, edificada pela UpJohn e que está na origem da
fileira de poliuretanos de Estarreja.
2. Investimentos significativos em infra-estruturas logísticas e de suporte sendo de salientar,
os grandes terminais oceânicos e os recentes investimentos importantes em estruturas de
intermodalidade.
3. Esforços coordenados para investimentos de insígnia, Projecto de Interesse Nacional,
como por exemplo, a ampliação conjunta concretizada recentemente em Estarreja pelas três
grandes empresas instaladas neste complexo Dow, Air Liquide e Cuf.
Se é certo que o Estado esteve mal em certos momentos decisivos do Cluster é também
notório e digno de referência o esforço que tem vindo a realizar no passado recente no sentido
de minimizar as imperfeições existentes e, não só por ele criadas. Todavia, e apesar desses
esforços, a intensidade das interligações que compõem o Cluster carecem ainda de ser
reforçadas e é necessário um esforço adicional para que a densidade da sua malha processual
se possa ser cada vez mais competitiva no âmbito da economia global.
A conjuntura mundial actual, e particularmente o lento crescimento dos consumos de alguns
produtos petroquímicos na Europa, principalmente no campo das olefinas, irá inevitavelmente
aumentar a rivalidade interna entre os operadores Europeus. A pressionar e dificultar a
competitividade dos Clusters Petrolíferos/Petroquímicos Europeus, estão também as
produções subsidiadas por parte de alguns países produtores de petróleo e gás natural e as
condições logísticas vantajosas destes países relativamente aos mercados emergentes
nomeadamente, a China e a Índia, que apresentam actualmente os maiores crescimentos no
consumo em praticamente todos os produtos petroquímicos.
Neste contexto, e enquadrando o Cluster Petrolífero/Petroquímico Português como um
operador do mercado Europeu, o planeamento e o desenvolvimento de novas sinergias entre
os diversos agentes do Cluster é uma condição vital para assegurar a sua sustentabilidade.
Neste sentido, apresentam-se de seguida algumas sugestões que visam promover, o reforço e
a optimização das interligações que compõem o Cluster assim como também, o aumento da
densidade da malha processual actual.
As sugestões que seguidamente irão apresentar-se têm como suporte as ferramentas,
Diamante de Porter e análise SWOT, gizadas no capítulo 4 desta dissertação:
 Transalquilação Tatoray.
Construção de uma unidade de transalquilação tipo Tatoray adjacente à linha de aromáticos do
+

Porto. Esta unidade, em traços gerais, converte quimicamente os aromáticos pesados, os C9 ,
em Benzeno e Xilenos. Por esta via promover-se-ia a conversão de uma fracção mais pesada
e de baixo valor comercial noutra mais leve e mais valorizada. Com este aumento das
quantidades obtidas de Benzeno e Xilenos reforçar-se-ia a ligação com a fábrica de Anilina em
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Estarreja ao mesmo tempo que se obtinham maiores quantidades de Para-Xileno para
fornecimento à futura fábrica de PTA da Artenius em Sines.
Outra vantagem da instalação de uma unidade de transalquilação é uma maior flexibilidade na
gestão dos balanços mássicos entre aromáticos/gasolinas.
 Promover uma articulação mais intensa entre a Galpenergia e a Repsol direccionada ao
sector químico.
Dado o enorme potencial de optimizações processuais existentes entre a refinação e a
petroquímica de base estas seriam promovidas se os interesses, objectivos e estratégias que
hoje estão separados, se tornassem mais articuladas.
Uma eventual alternativa a ser estudada poderia ser a convergência dos activos químicos de
aromáticos e olefinas a favor de uma joint-venture a criar entre a Galpenergia e a Repsol. Por
via desta parceria promover-se-iam algumas transferências mássicas que originariam maior
valor acrescentado, como por exemplo, a transferência da gasolina de pirólise do Steam
Cracker para a fábrica de aromáticos para, após uma extracção selectiva, obterem-se
quantidades adicionais de benzeno.
 Permuta de naftas entre Sines e Matosinhos.
Outra das sinergias que num futuro próximo poderá ser desenvolvida é a permuta de naftas
entre as refinarias de Sines e Porto devido ao facto, de as naftas segregadas pelo futuro
Hydrocracker de Sines serem de composição maioritariamente nafténica (com cerca de 80% de
nafténicos) pelo que são de alta qualidade para a fabricação de aromáticos e, em
contrapartida, enviar as naftas parafínicas do Porto para o Steam Cracker de Sines. Não só
esta operação iria aumentar significativamente a rendibilidade da produção de aromáticos
como continuaria a satisfazer duma forma optimizada as necessidades do Cracker de Sines,
dado que as naftas parafínicas são as mais adequadas para esta unidade petroquímica, tendo
como contrapartida um baixo valor para a pool de gasolinas.
 Orientar a refinaria do Porto para as especialidades.
Aproveitar o facto da refinaria do Porto ser dotada de três fábricas de produtos petrolíferos não
energéticos, para assim reposicionar estrategicamente este activo orientando-o para a
produção de especialidades. Promover-se-ia assim a integração dos destilados pesados do
futuro Hydrocracker de Sines na produção de lubrificantes no sentido, de aumentar não só a
quantidade obtida mas também a respectiva qualidade.
 Projecto de estudo da ligação do oleoduto entre Aveiras/Matosinhos.
O prolongamento do oleoduto entre Aveiras e Matosinhos é um projecto que poderia ser
novamente equacionado pois o potencial subjacente a uma ligação directa entre as duas
refinarias é enorme. Não só as transferências mássicas seriam facilitadas como a flexibilidade
71

logística e operacional seria consideravelmente maior. Também o oleoduto podia acelerar o
processo da orientação da refinaria do Porto para especialidades pois as necessidades da
zona norte do país podiam ser reforçadas com combustíveis vindos de Sines.
 Estudar de novo o projecto do anidrido Ftálico.
Devido à considerável quantidade de Orto-xileno que se obtém na fábrica de aromáticos e
dado toda a sua produção ser actualmente exportada, seria interessante estudar a viabilidade
económica da implantação de uma fábrica de Anidrido Ftálico. Esta unidade teria como
vantagens, não só a cessação da exportação do Orto-Xileno como também, a transformação
do mesmo, em produtos de maior valor comercial, os Ftalatos. Relançava-se assim de novo
uma unidade industrial que outrora existiu e, com relativo sucesso, mas que foi desactivada por
razões logísticas e ambientais devido à proximidade urbana.
 Estudar a hipótese de produção do monómero de VCM para fornecimento à Cires.
Actualmente a Cires obtém a totalidade da sua matéria-prima, o VCM, por via da importação.
Dado o portfolio do Cluster Petrolífero/Petroquímico Português conter os produtos necessários
à sua fabricação, sendo estes, o etileno obtido no Steam Cracker de Sines e o Ácido Clorídrico
na Dow, seria interessante estudar a viabilidade económica da construção de uma fábrica de
VCM que iria fornecer à Cires a matéria-prima para a produção de PVC.

As sete sugestões acima apresentadas iriam aumentar significativamente a competitividade do
Cluster. Contudo, para que estas sugestões fossem implementadas, seria necessário um forte
sentido de compromisso e cooperação, não só entre as empresas que constituem o Cluster
como também entre estas e o Estado Português.
É muito importante para a competitividade futura do Cluster Petrolífero-Petroquímico Português
que se iniciem novos projectos que visem potenciar as mais-valias existentes e, ao mesmo
tempo, impulsionar novas oportunidades de negócio e de expansão. Nesse sentido e, como
proposta para trabalhos futuros, propõem-se a retoma do estudo económico do oleoduto
Aveiras/Matosinhos, pois o dinamismo dos fluxos de massas decorrentes deste prolongamento
seria uma mais-valia importante para indústria petrolífera e petroquímica portuguesa.
Por último, o outro trabalho que se propõe como um prolongamento desta dissertação, será o
estudo de possíveis articulações tendo em vista a criação de um Cluster PetrolíferoPetroquímico Ibérico. A proximidade geográfica de Espanha, as privilegiadas relações políticas
existentes e, o facto de ambos os países serem importadores petrolíferos, são factores a favor
de um clima propício à criação de sinergias e projectos conjuntos entre Portugal e Espanha,
potenciando as bases já hoje existentes nos dois países Ibéricos.
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ANEXOS
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ANEXO A- CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA DOS HIDROCARBONETOS E SUAS
LIGAÇÕES

Composição de um Petróleo em condições de subsuperfície (petróleo de reservatório)
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ANEXO B- OPERAÇÕES UTILIZADAS NA REFINAÇÃO E NA PETROQUÍMICA

Extracção por solvente

Operações de Separação/Físicas

Este processo de separação consiste na extracção selectiva de componentes contidos numa
determinada corrente de carga. Essa extracção é baseada na diferença de solubilidade de
diferentes estruturas moleculares de hidrocarbonetos num determinado solvente. A extracção de
aromáticos leves (Benzeno, Tolueno, Xileno) das cargas provenientes da unidade de reformação
catalítica é a mais importante aplicação do processo de extracção sendo ainda de referir, as
extracções de constituintes asfálticos (asfaltenas) quando se pretende um processamento
extensivo dos resíduos mais pesados.

O processo de adsorção consiste na adesão de um composto líquido ou gasoso a um sólido, pela

Adsorção

criação de forças de interacção entre ambos. A intensidade dessa ligação depende da natureza
dos compostos envolvidos assim como do sólido utilizado. A intensidade da ligação pode ser
promovida e trabalhada no sentido de realizar uma extracção selectiva de determinadas
moléculas, passando o processo a designar-se de Adsorção selectiva.
Na petroquímica a unidade Parex, que faz a separação do Para-Xileno dos restantes isómeros
Xilenos, é uma das mais importantes operações de adsorção realizada no conjunto das indústrias
de transformação de hidrocarbonetos.

A destilação é um processo de separação dos constituintes de uma mistura com base nos
diferentes pontos de ebulição desses mesmos constituintes. Assim a operação primária do
petróleo bruto visa promover a separação dos hidrocarbonetos presentes, por aquecimento,
separação e arrefecimento sob condições de temperatura e pressão específicas. Os produtos

Destilação

mais leves, com menores pontos de ebulição são retirados pelo topo da coluna e os produtos
mais pesados com maiores pontos de ebulição saem através da base.
A destilação é utilizada tanto na refinação de petróleo como na petroquímica devido à sua grande
versatilidade, pois tanto pode ser uma operação principal, como também, intermediária ou final. A
principal diferença da utilização deste processo na indústria petrolífera e na petroquímica, dá-se
ao nível do objectivo da destilação que, enquanto na refinação de petróleos consiste
genericamente na separação do petróleo em várias fracções, na petroquímica, a destilação tem
um cariz de maior selectividade que pode chegar a uma separação individualizada dos vários
hidrocarbonetos. A operação da destilação é realizada em colunas cilíndricas verticais com
diâmetros entre 60 cm e 6 m e uma altura entre 3 a 60 metros.
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Cracking Catalítico

Coking cracking

Cracking Térmico

Operações de Conversão/Químicas

Os hidrocarbonetos que constituem a carga são quebrados a temperatura elevada e a uma
pressão adequada de acordo com a natureza da carga e os objectivos do craqueamento. Os
principais produtos petrolíferos obtidos deste processo (dependendo da carga) são, a gasolina,
o gás combustível e o Gás Liquefeito de Petróleo (GPL). Também são obtidos óleos leves e
residuais e ainda, coque de petróleo

O Cocking é um cracking térmico muito severo das fracções muito pesadas do petróleo, que tem
como objectivo, reduzir ao mínimo as fracções muito pesadas. Por via do Coking estas fracções
pesadas são transformadas fracções mais leves, ficando todavia no final um produto bastante
mais pesado e sólido designado coque de petróleo.

Neste processo as moléculas que constituem a carga, sob condições específicas de
temperatura e pressão, são fracturadas na presença de catalisadores. As principais cargas
deste processo são o gasóleo pesado e destilado de vácuo proveniente da secção de destilação
a vácuo. Também oriundo desta secção pode ser usado como carga, o óleo desasfaltado caso a
refinaria esteja dotada de uma unidade de desasfaltação por solventes. O cracking catalítico tem
a vantagem de aumentar o rendimento e a selectividade no tratamento de fracções mais
pesadas.

Steam Cracking

O Steam Cracking é o processo de conversão mais importante utilizado para a fabricação de
Olefinas, e consiste num craqueamento da carga de entrada (hidrocarbonetos leves) sob
elevadas temperaturas, normalmente acima de 400ºC e na presença de vapor. Obtém-se assim
uma quantidade apreciável de hidrocarbonetos insaturados tais como o etileno, propileno e
butadienos. A introdução do vapor de água neste processo tem no fundo um efeito semelhante
ao do vácuo já referido para a destilação a vácuo, na medida em que reduz a pressão parcial

Hidrocraqueamento
Catalítico

dos hidrocarbonetos.

No HCC a carga, além de ser cindida a temperatura e pressão elevada na presença de
catalisadores é também sujeita a pressões elevadas de hidrogénio. Como resultado, a par do
craqueamento de moléculas ocorrem reacções de hidrogenação que saturam as estruturas
olefinas formadas. Este processo tem uma grande flexibilidade em converter fracções mais
pesadas em mais leves conferindo uma maior estabilidade aos produtos obtidos.
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Tratamento com Hidrogénio
Reforming Catalítico

O tratamento com hidrogénio ou hidrotratamento é um processo que recorre a hidrogenações no
sentido de estabilizar uma determinada fracção de petróleo ou, remover alguns dos constituintes
indesejáveis. A hidrogenação consiste em fazer reagir uma molécula de hidrogénio com outro
composto, por exemplo uma olefina, reduzindo ou saturando esse mesmo composto. A remoção
do enxofre por hidrotratamento consiste genericamente, em promover a conversão de enxofre a
gás sulfídrico facilmente removível recorrendo à lavagem com uma solução de etanolaminas. O
hidrotratamento pode ser aplicado a praticamente todas as fracções de petróleo.

O Reforming Catalítico é um processo químico que consiste na reconversão da nafta parafínica
em nafténica, com maior conteúdo de hidrocarbonetos aromáticos e isoparafínicos. Todo este
processo dá-se na presença de um catalisador provido de platina agregada a um metal de
transição nobre (rénio, ródio ou germânio). Um dos objectivos principais deste processo é por
exemplo, a obtenção de gasolinas de elevado índice de octano, fundamentalmente estruturas
isoparafínicas e aromáticas, sendo estas últimas aproveitadas pelas linhas petroquímicas de

Reforming com Vapor

O Reforming com Vapor é um processo endotérmico que consiste na interacção de uma carga

Isomerização

aromáticos (produção de benzeno, tolueno e xilenos).

A Isomerização é um processo de conversão que consiste numa reconfiguração dos átomos de

de hidrocarbonetos leves (desde Etano a Nafta) com vapor, no interior de um reactor catalítico
sujeito a altas temperaturas.
O Reforming a vapor é um dos dois principais processos (o outro é a Oxidação Parcial) que
utiliza como carga de entrada o GPL ou a nafta que, sujeitas ao vapor e às altas temperaturas
existentes no reactor produzem o gás de síntese (CO+H2).

uma molécula dando origem a outra com o mesmo número de átomos mas, com uma
configuração diferente. A título de exemplo deste processo tem-se, a conversão de pentanos em
isopentanos na formulação de gasolinas ou então, a conversão de Orto-Xileno e Meta-Xileno em

Transalquilação

Para-Xileno quando se pretende maximizar a produção deste último (ISOMAX).

A transalquilação é uma operação química em que os radicais alquilo das moléculas de origem
se deslocam para outras posições originando assim, produtos diferentes. No caso específico da
indústria petroquímica de base a transalquilação é efectuada sobre o Tolueno e aromáticos
pesados no sentido de obter benzeno e xilenos.
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Polimerização

A polimerização consiste na agregação de várias moléculas para formação de outras com
cadeias mais longas. Este processo tem aplicação fundamental na segunda geração da
petroquímica onde por exemplo, o etileno e propileno dão origem ao polietileno ou polipropileno.
Outra das aplicações da polimerização pode ser a obtenção de co-polímeros que consiste, na
polimerização de diferentes tipos de monómeros. A obtenção do co-polímero Butadieno-Estireno

Alquilação Catalítica

por polimerização dos monómeros Butadieno e Estireno é um exemplo desta aplicação.

A Alquilação Catalítica consiste na união de uma olefina com um hidrocarboneto parafínico na
presença de um catalisador com características ácidas, sob condições de elevada temperatura
e pressão. Desta reacção conjuntura resulta um hidrocarboneto de cadeia saturada e
ramificada. O objectivo essencial desta operação na refinação é também incrementar o índice
de octano das fracções iniciais.
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ANEXO C- ANÁLISE CRONOLÓGICA E DESCRITIVA DA INDÚSTRIA
PETROLÍFERA/PETROQUÍMICA EM PORTUGAL
Esta análise cronológica realizada à indústria petrolífera e petroquímica portuguesa, quando os
respectivos anos se apresentam a cor preta, significa que os acontecimentos contidos nesse
ano apenas dizem respeito à Indústria Petrolífera portuguesa. Quando a data se apresenta a
cor vermelha designa, que pelo menos um dos acontecimentos descritos nesse ano está
relacionado com a Indústria Petroquímica portuguesa.

1940


Arranque da primeira refinaria portuguesa, localizada em Cabo Ruivo, propriedade da,
Sociedade Anónima de Combustíveis e Óleos Refinados (SACOR), S.A.R.L, com
apenas 1/3 de Capitais Portugueses. Apresenta uma capacidade de destilação de 250
000 ton/ano de petróleo bruto, posteriormente ampliada em quatro fases, 480 000
ton/ano em 1948, 1 200 000 ton/ano em 1953, 1 750 000 ton/ano em 1962 e finalmente
atinge a capacidade de destilação de 2 000 000 ton/ano em 1970. [26]

1939


É constituída a Combustíveis Industriais e Domésticos (CIDLA), S.A.R.L, possuindo a
SACOR 51% dos capitais. A CIDLA está destinada à venda e distribuição de alguns
produtos da SACOR tais como, asfaltos, óleos lubrificantes e Gás Butano. A CIDLA
manteve-se sozinha no mercado até 1960. [2]

1942


Apesar das 116 000 toneladas de petróleo processados no primeiro ano de laboração,
como consequência da guerra, é decretado o racionamento de combustíveis por
dificuldades na obtenção de matéria-prima, petróleo. A refinaria de Cabo Ruivo
suspende assim as suas actividades até finais de 1944. [25]

1944


É inaugurada a fábrica de Gás da Matinha, pertença da Companhia Reunidas de Gás e
3

Electricidade (CRGE), com uma capacidade de produção diária de 75 000 m /dia de
gás, usando como matéria-prima a Hulha. [17] [18]
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1947


É constituída a Sociedade Portuguesa de Navios Tanque (SOPONATA) com o
objectivo da construção de grandes navios. A SACOR detinha 50% do capital da
SOPONATA

1950


As autorizações de importações de produtos petrolíferos ficam limitadas a quatro
produtos: gasolinas, petróleo, gasóleo e fuelóleo. [2]



Constituição da empresa, União Industrial Têxtil e Química (UNITECA), S.A, em
Estarreja. A UNITECA produz Cloro e Soda Cáustica e, permite ainda, através de
processos de decomposição, a obtenção de Ácido Clorídrico, Soda Cáustica e
Hidrogénio. [19]

1952


Inauguração da Fábrica do Amoníaco Português, localizada em Estarreja, com a
capacidade de produção de 52 200 ton/dia de Sulfato de Amónio. Este Complexo
produz o Sulfato de Amónio através da síntese de Amónio e Ácido Sulfúrico, que são
ambos obtidos nas instalações da fábrica, através da ustulação de pirites provenientes
do Alentejo. [1]



Entram em laboração as fábricas da União Fabril do Azoto (UFA), S.A.R.L, em
Alferrarede e Barreiro, com as capacidades de 34 ton/dia de Amoníaco Electroquímico
e 40 000 ton/ano de Sulfato de Amónio. A União Fabril do Azoto é um projecto do
grupo Companhia União Fabril (CUF), S.A.R.L. [16]



A CUF inaugura, no Barreiro, uma nova instalação de Ácido Sulfúrico através da via
“ácido por contacto”. Esta unidade apresenta uma capacidade de 100 ton/dia, que vai
abastecer a fábrica de Sulfato de Amónio da UFA. [16]

1954
•

Em 15 de Outubro, a SACOR inicia a produção de Gás Liquefeito de Petróleo (GPL)
na Refinaria de Cabo Ruivo. [21]

1955
•

Aumenta a capacidade de produção das fábricas da União Fabril do Azoto, que passa
a 48 t/dia de amoníaco e 60 000 t/ano de sulfato de amónio. [16]

1957
•

É constituída a Sociedade Portuguesa de Petroquímica (SPP), S.A.R.L, que se instala
nos terrenos da Matinha. A sociedade SPP tem como objectivo a criação de um
projecto de produção de Gás de Cidade, Amoníaco e Hidrogénio. [17] [20].
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•

É constituída a empresa, Nitratos de Portugal (NP), localizada em Alverca, como parte
da estratégia do grupo SACOR. [7]

1958
•

Entra em funcionamento, no edifício de Gás de Água Carburado da Fábrica de Gás
Matinha, o equipamento que permite, o tratamento do gás proveniente do Cracking do
gás de refinaria. Esta unidade irá cessar a produção e encerrar em 1967. [18]

1959
•

A SACOR cria a sua própria empresa de navegação, SACOR-MARITÍMA.

1960
•

È fundada a empresa, Companhia Industrial de Resinas Sintéticas (CIRES), S.A, que
irá estabelecer as suas unidades produtivas em Avanca. [9]

1961
•

Conclusão do projecto, “SPP” iniciado em 1957. Dá-se assim, o arranque das
instalações produtivas da fábrica da SPP com vista à produção de Gás de cidade,
Amoníaco e Hidrogénio. [17]

1963
•

Início de laboração do novo complexo fabril da UFA, no Lavradio, destinado à
produção de 62 000 ton/ano de Amoníaco Petroquímico, 40 000 ton/ano de Ureia e
100 000 ton/ano de Adubos Nítrico-Amoniacais.

•

A CIRES arranca as suas unidades industriais com a capacidade 3600 ton/ano de
PVC do tipo suspensão (PVC-S), cuja marca registada é VICIR-S. [9]

•

Início de laboração da fábrica, CLONA - Mineira de Sais Alcalinos, S.A, em Loulé, para
obtenção de Sal, Cloro e Sódio, através da exploração da mina de sal-gema de Loulé.

1964
•

É fundada a, Fibras Sintéticas (FINICISA), S.A.R.L, em Portalegre. A FINICISA esta
destinada á produção de 4500 ton/ano de fibras de poliéster. [13]

•

A empresa, Societé Anonimme de Produits Engrais Chemie du Portugal (SAPEC),
S.A, presente em Portugal (Setúbal) desde 1926 e, tendo como objectivo a exploração
das minas de pirites Alentejanas, decide proceder à diversificação do seu negócio,
passando assim, a produzir e comercializar: Adubos, Agro-químicos e rações.

1965
•

A CUF inicia a construção, no seu complexo do Barreiro, de uma nova fábrica de
Ácido Sulfúrico por contacto ("Contacto 5", usando pirites vindas da Alentejo e com
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capacidade de 500 ton/dia de H2S04). Esta unidade inicia a laboração após um ano,
1966. [15]
1966
•

Início do projecto de construção da refinaria do Porto, com uma capacidade prevista
de processamento de dois milhões de toneladas/ano de petróleo bruto. [3]

1969
•

È criada pelo grupo CUF a empresa, Preparadora de Compostos Vinílicos
(PREVENIL), S.A, localizada em Alverca, para produção e comercialização
de compostos de PVC para a indústria de transformação de materiais plásticos.

•

Inauguração da ampliação realizada no Terminal do porto de Leixões para recepção
de petroleiros até 100 000 DWT, máximo de 733 000 barris. [24]

1970
•

É inaugurada a refinaria do Porto propriedade da SACOR com uma capacidade de
destilação de 1 500 000 ton/ano de Petróleo Bruto, posteriormente, em 1973, ampliada
para 4 500 000 ton/ano. [24]

•

É publicado um Despacho Ministerial em que se estabelece um” plano petrolífero” que
se traduz, na criação duma nova refinaria no sul do País, na expansão da refinaria do
Porto e na criação da indústria petroquímica. Inicia-se assim a elaboração dos estudos
técnicos necessários para colocar em prática o enunciado no despacho ministerial.
[22]

1971
•

É desencadeado o Projecto do Complexo Industrial de Sines, através da promulgação
do Decreto-Lei nº497/71. O projecto é constituído por uma refinaria e uma fábrica de
petroquímica de Olefinas, sendo adjudicado aos grupos, Sociedade Nacional de
Petróleos (Sonap) e CUF. [12] [17].

•

É constituído o Gabinete da Área de Sines (GAS) para acompanhamento da
construção das infra-estruturas do “Complexo Industrial de Sines”. [24]

1972
•

É criada mais uma unidade de Ácido Sulfúrico da CUF no complexo do Barreiro, tendo
esta a capacidade de produção de 228 000 ton/ano de H2S04. Esta unidade é a
primeira no País a recorrer ao processo de ustulação de pirites em fornos de
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turbulência (processo BASF -2 etapas) e com "catálise dupla". Este projecto tomou o
nome de “Contacto 6”. [15]
•

È criada a Companhia Nacional de Petroquímica (CNP), E.P, como parte do projecto,
Complexo Industrial de Sines. [22]

•

Nasce a Sociedade Portuguesa de Refinação de Petróleos (PETROSUL), S.A.R.L,
como resultado do projecto conjunto a realizar entre a Sonap, CUF e a Sociedade
Financeira Portuguesa, S.A.R.L, tal como tinha sido anunciado no Decreto-Lei de
1971. O Estado Português fica detentor de 34% do Capital Social desta nova
sociedade. [17] [24].

1973
•

Inicia-se a crise no abastecimento de petróleo que iria afectar, em várias alturas, toda
a década de 70.

•

Acordo entre a SACOR e Amoníaco Português para a instalação da unidade de
separação e purificação de Aromáticos, em Matosinhos e a produção de
Trinitotolueno, Mononitrobenzeno e Anilina em Estarreja.

1975
•

Na sequência da revolução de 1974 são nacionalizadas a SACOR, Sonap,
PETROSUL e CIDLA. [17]

•

È constituída a EURORESINAS - Indústrias Químicas, S.A, propriedade da SONAE,
estabelecendo as suas unidades produtivas na Maia. [14]

1976
•

É constituída a sociedade, Petróleos de Portugal (Petrogal), E.P, resultante da fusão
das quatro empresas nacionalizadas em 1975 (SACOR, Sonap, PETROSUL, CIDLA).
[17] [21]

•

Após as convulsões político-empresariais ocorridas, o acordo de 1973 entre a SACOR
e Amoníaco Português sofre alterações, passando a concretizar-se apenas a
utilização de benzeno da unidade de BTX de Matosinhos para a produção de
Mononitrobenzeno (MNB) e Anilina em Estarreja.

•

É constituída a sociedade, Empresa de Polímeros de Sines (EPSI), E.P. [22]

•

É constituída a, Petroquímica e Fibras Sintéticas (PETROFIBRAS), E.P, tendo como
objectivo, instalar e explorar unidades industriais, transformando nomeadamente,
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Benzeno, Tolueno, Para-Xileno e Orto-Xileno, visando a produção, principalmente, de
fibras sintéticas e plastificantes, para além de bens intermediários, tais como
caprolactama, Ácido Tereftálico e Anidrido Ftálico.
•

A FINICISA inicia a produção do polímero PET, passando em 1978 a produzir
simultaneamente resinas PET.

1977
•

A Petrogal cria a direcção de pesquisa e produção, para a participação nas
concessões em áreas onshore em Portugal e levantamento de oportunidades na
pesquisa petrolífera em Angola

•

É constituída a, Empresa de Petroquímica e Gás (EPG), E.P, em substituição da SPP
nacionalizada em 1975. A EPG tem como objectivo principal, a exploração de
indústrias de aproveitamento e transformação de produtos petrolíferos, gás natural,
carvões e actividades delas derivadas ou com elas relacionadas.

1978
•

É inaugurada a Refinaria de Sines com uma capacidade de destilação de 10 000 000
ton/ano de petróleo bruto, propriedade da Petrogal. [2] [17] [24].

•

É inaugurada a Fábrica de Olefinas de Sines com uma capacidade de produção de
200 000 ton/ano de Etileno proveniente da Nafta. [24]

•

É inaugurado o Terminal Petroleiro de Sines para navios tanque até 300 000 DWT,
máximo de 2 200 000 barris. [24]

•

È criada a empresa, Quimigal - Química de Portugal (QUIMIGAL), E.P, por fusão das
sociedades adubeiras nacionalizadas: Amoníaco Português, Nitratos de Portugal e
CUF. Através desta fusão a Quimigal passa a dispor de três complexos industriais
sendo estes: Complexo de Estarreja, Alverca, Barreiro e ainda, as instalações fabris
da CUF em diversos pontos do País.

•

Têm lugar os ensaios de arranque e recepção da unidade produtora de Anilina da
Quimigal, em Estarreja, com a capacidade de produção de 50 000 ton/ano.

•

É constituída a, Companhia Portuguesa de Isocianatos (ISOPOR), Lda., com sede em
Estarreja, por associação da QUIMIGAL com a UPJOHN. A ISOPOR tem como
objectivo a produção de Metil-di-Isocianato (MDI) e espuma de polyester.

1979
•

É constituída a, Petroquímica e Gás de Portugal (PGP), E.P, como resultado da fusão
entre a EPG e PETROFIBRAS. [5] [6] [20].
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•

Inauguração oficial e, estabilização dos trabalhos, da unidade de produção de Anilina
da QUIMIGAL. Este acontecimento transforma o Complexo Químico de Estarreja, no
membro fundador do “Cluster Português de Refinação de Petróleos/ Indústrias
Petroquímicas”.

1981
•

A Fábrica de Óleos Lubrificantes, inserida no complexo da refinaria do Porto, inicia a
produção.

•

Entram em laboração as fábricas de Olefinas e Poliolefinas de Sines juntamente com o
Terminal Petroquímico de Sines. A fábrica de Olefinas e seu respectivo “Cracker” está
a cargo da CNP. A exploração tanto do Terminal Petroquímico como das fábricas de
Poliolefinas está a cargo da EPSI.

•

É fundada a sociedade Carbonos de Portugal (CARBOGAL), S.A.

1982
•

A QUIMIGAL, por despacho ministerial, inicia o fornecimento de Anilina e Gás Bruto à
ISOPOR.

•

A CIRES inicia a produção de resinas de PVC do tipo emulsão para pastas (PVC-E).

1983
•

Arrancam as instalações produtivas da CARBOGAL localizadas em Sines. A Carbogal
é a única empresa em Portugal a produzir o negro de fumo, a matéria-prima para a
fabricação de pneus.

•

Arranque da Fábrica de Aromáticos, localizada no complexo da refinaria do Porto, com
uma capacidade de produção de 350.000 ton /ano de Benzeno, Tolueno, Para-Xileno,
Orto-Xileno e solventes aromáticos e alifáticos. Esta produção, que é maioritariamente
colocada no mercado externo, vem diversificar a indústria de refinação [24].

1986
•

É extinto o GAS. [24]

1984
•

Iniciasse a reconversão da Refinaria de Cabo Ruivo, tendo em vista, a produção de
produtos brancos de maior valor acrescentado usando como matéria-prima o fuelóleo
proveniente da Refinaria de Sines. [24]
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•

Inicia-se a adaptação do regime petrolífero nacional às regras da CEE através duma
série de diplomas que reconhecem expressamente um excesso de intervencionismo
do Estado.

•

A Esso obtém, pela primeira vez, uma autorização geral de importação.

1985
•

É reduzida a participação relativa na ISOPOR, assumindo a DOW CHEMICAL a
participação directa estrangeira de que era titular a UPJOHN (como consequência da
aquisição global do negócio de poliuretanos desta).

1988
•

A DOW CHEMICAL COMPANY assume o controlo total da ISOPOR, adquirindo à
QUIMIGAL a sua participação nesta empresa. A ISOPOR dá então lugar à, DOW
PORTUGAL - Produtos Químicos, Lda.

•

A SAPEC, presente em Portugal desde 1926 com o objectivo de explorar as minas de
pirites Alentejanas, procede a uma reestruturação estrutural adoptando a forma de
holding de investimentos criando assim a, SAPEC Portugal SGPS, SA. [8]

1989
•

É constituída a, Gás de Portugal (GDP), S.A, tendo como missão o fornecimento de
Gás Natural ao País. [17]

•

A empresa, Oxigénio do Norte (OXINORTE) a laborar em Portugal desde 1923, é
adquirida pela Air Liquide Portugal (AIR LIQUIDE), que de imediato inicia a sua
produção de Hidrogénio, Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono e ainda uma
mistura destes compostos, Gás de Síntese (CO+H2).

•

A Neste Oil Portugal – Produção e Comercialização de Derivados do Petróleo
(NESTE), SA, compra as fábricas de Poliolefinas até então propriedade da EPSI. A
NESTE procede também neste mesmo ano ao aluguer da fábrica de Olefinas
propriedade da CNP. [22]

1991
•

Ocorre uma completa reestruturação da empresa Quimigal - Química de Portugal, SA
pelo que são criadas um conjunto de empresas lideradas por uma Holding constituída
para o efeito de insígnia Quimigal SGPS, SA. Neste contexto nasce a empresa Anilina
de Portugal, SA que fica responsável pela gestão dos activos químicos do grupo
localizados em Estarreja.

90

•

Integração da PREVINIL no grupo CIRES. A CIRES vê assim aumentada a sua rede
de produção de PVC. [11]

1992
•

Arranque da Fábrica de Éter Metil Terc-Butílico (MTBE) e Renovação de algumas
unidades da unidade fábrica de Polietileno de Alta Densidade da EPSI. [22]

1993
•

Desmantelamento da Refinaria de Cabo Ruivo no âmbito do projecto EXPO-98 [24].

•

Constituição

da,

Sociedade

Portuguesa

de

Fornecimento

de

Gás

Natural

(TRANSGÁS), S.A. [17]
•

Assinatura do contrato de concessão de importação, transporte, armazenagem e
fornecimento de gás natural entre o Estado português e a TRANSGÁS. [17]

•

A RENOESTE obtém a concessão de exploração de sal-gema da mina Carriço,
localizada em Matos do Carriço, Pombal.

1994
•

Assinatura do contrato de venda de Gás Natural para produção eléctrica dando origem
à primeira Central de Ciclo Combinado a gás natural em Portugal.

•

A Petrogal constitui a sociedade, Companhia Logística de Combustíveis (CLC).

•

Início da laboração da Central térmica de Cogeração da, Empresa de Cogeração de
Estarreja (ECE). Esta Central Térmica tem uma potência instalada de 6,5 KW e usa o
Fuel Óleo como matéria-prima. A ECE tem como clientes diversas empresas do Pólo
de Estarreja.

•

Constituição do Grupo Borealis Portugal (BOREALIS). Os capitais da BOREALIS
estão divididos em, 50% da NESTE e 50% da Statoil. [22] [23].

1996
•

Privatização da CNP, através da aquisição de 99% do capital social pela empresa,
BOREALIS Portugal, SGPS, SA [22] [23].

1997
•

É inaugurado o Parque da CLC em Aveiras de Cima. [2]

•

Completo desmantelamento da refinaria de Cabo Ruivo, incluindo o equipamento de
armazenagem e expedição, devido ao projecto EXPO-98.

•

O grupo José de Mello adquire o controlo da QUIMIGAL e volta a usar a insígnia CUF
(CUF - Quimigal).
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•

Criação da empresa Adubos de Portugal (ADP), S.A, como resultado da privatização
da Quimigal Adubos e da integração da SAPEC-AGRO. [7]

•

Aquisição da empresa, Carbonos de Portugal (CARBOGAL), S.A, pelos Alemães da
DEGUSSA.

1999
•

O grupo José de Mello compra os 50% que a SAPEC SGPS, S.A, detém na ADP
passando assim a CUF a deter a totalidade do capital social.

2000
•

Início da construção da nova fábrica da EURORESINAS em Sines, com um
investimento de 35 milhões euros. Esta fábrica produz resinas sintéticas e formaldeído
a partir do Metanol.

•

A CUF - Quimigal adquire a RENOESTE.

2001
•

A CUF - Quimigal adquire à espanhola ENCE 50% da, Electroquímica del Noroeste
(ELNOSA), S.A, localizada em Pontevedra, consolidando assim, o seu domínio na
produção de sódicos e clorados, pois já possui a UNITECA que actua no mesmo sector
de mercado e produtos. Em 2004 a CUF – Quimigal adquire os restantes 50%,
passando assim, a deter os 100% do capital da ELNOSA. [10]

2003
•

Inauguração do Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Sines.

2004
•

Entrada em funcionamento da EGREP - Empresa Gestora de Reservas Estratégicas,
com a missão de constituir e manter reservas estratégicas dos produtos petrolíferos
Portugueses.

2005
•

Integração da CLONA na CUF - Quimigal.

2006
•

CUF - QI, DOW CHEMICAL COMPANY e AIR LIQUIDE prolongam relação empresarial
por mais 15 anos através de um contrato de fornecimentos mútuos, resultante de uma
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estratégia conjunta com o objectivo de duplicar a capacidade de produção do complexo
de Estarreja e assim aumentar a competitividade do Cluster.

2008
•

A CUF - QI vende á espanhola FERTIBERIA a sua participação na Adubos de
Portugal, S.A, passando a FERTIBERIA a deter a totalidade do capital social da ADP.

•

Arranque da construção da fábrica de Sines da,” ARTENSA (ARTENIUS) – Produção
e Comercialização de Ácido Tereftálico Purificado e Produtos Conexos, S.A”, fábrica
do grupo LA SEDA BARCELONA, com capacidade de produção de 700 000 ton/ano
de Ácido Tereftálico Purificado (PTA). Este projecto foi considerado, Projecto de
Interesse Nacional (PIN) pelo executivo português, que contribui com 99 milhões de
euros sob a forma de subsídios directos e benefícios fiscais. Estes apoios foram
autorizados pela Comissão Europeia.

•

Início das obras de expansão e modernização do complexo petroquímico de Sines,
propriedade da RESPSOL YPF.
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