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 1. A ENMC 



 HISTÓRIA 

1974 1998 2013 1976 

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

internacional para o equilíbrio da política 
e segurança energética 

Portugal torna-se 
membro da IEA 

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

responsável pela criação das Reservas de 
Segurança nacionais 

Criação da Entidade Nacional para o 
Mercado dos Combustíveis (ENMC), 
 responsável pelas reservas nacionais, 
mercado de combustíveis e pesquisa e 

exploração petrolífera 

 



 MISSÃO 

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

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

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



 2. ÁREAS DE ATUAÇÃO 



 2.1. RESERVAS PETROLÍFERAS 



 Reservas Petrolíferas 

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

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

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

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

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

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

 



 2.2. MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 



 Mercado de Combustíveis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 2.3. PESQUISA DE RECURSOS PETROLÍFEROS  



 Pesquisa de Recursos Petrolíferos 

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

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

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

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

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

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



 Biocombustíveis 

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

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

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

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

A ENMC é responsável pelo fomento da utilização dos biocombustíveis, 

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



3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 



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

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

 Responsabilidade Social 



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

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

acervo do petróleo.  

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

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

universidades, quer da indústria petrolífera. 

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

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

 Centro para o Conhecimento do Petróleo 



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



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



CENTRO PARA O CONHECIMENTO DO PETRÓLEO 
      UM ESPAÇO DE TRABALHO 



 5. SERVIÇO PÚBLICO | Campanha sobre Combustíveis Simples 



 5. SERVIÇO PÚBLICO | Campanha sobre Gás Garrafa 



 5. INFORMAÇÃO PÚBLICA | Conferências 



 5. INFORMAÇÃO PÚBLICA | Sessões de Esclarecimento 



 5. INFORMAÇÃO PÚBLICA | Reuniões Institucionais 



 Ao lado do interesse público. 

 Na defesa do interesse Nacional! 



Contactos: 

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

Estrada do Paço do Lumiar 

Campus do Lumiar, Edifício D - 1º Andar 

1649-038 Lisboa 

 

Número Verde: 808 914 146 

 

Email: spn@enmc.pt  

mailto:spn@enmc.pt

