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"O carro eléctrico nunca poderá ser
a solução para baixar emissões"
Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal e Espanha, critica os
combustíveis "low cost" e diz não ter a obsessão de ultrapassar a Galp.
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"Não temos a obsessão
de ultrapassar a Galp"
Apesar de a Galp continuar a dominar, a BP garante que não está obcecada
com o primeiro lugar. A petrolífera tem vindo a crescer e já conta com 442
postos no país. Pedro Oliveira renova críticas aos combustíveis "low-cost".
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O
líder da BP em Por-

tugal garante que a

petrolífera quer
continuar a crescer

no país, apesar de o

mercado estar saturado. Pedro Oli-
veira, presidente da BP para Portu-

gal e Espanha, explica que a marca
dá mais atenção à rentabilidade do

que ao número total de postos de

combustível.

Qual a quota de mercado da
BP em Portugal?
Depende dos sectores. Nos lu-

brificantes estamos, claramente, em

segundo, nos combustíveis também
em segundo, perto da Repsol. Na
aviação, também em segundo. So-

mos um operador que anda aqui
atrás da Galp.

0 objectivo é ultrapassar a

Galp?
Não temos, de maneira nenhu-

ma, essa obsessão. Mas crescere-
mos tudo o que este mercado nos

permitir crescer, em função daqui-

lo que é a nossa oferta, de maneira
sustentável. Nós privilegiamos a

rentabilidade. E felizmente temos

conseguido fazer as duas coisas nos

últimos anos em Portugal. Mas não

temos de maneira nenhuma essa

obsessão.

Quais os planos da BP para
se expandir?
O mercado em Portugal está to-

talmente saturado em termos de

postos. Nós temos um número de

postos por habitante muito acima
da média europeia. Naturalmente
há franjas do mercado que se mo-
vem e aí há que abrir novos postos

para acompanhar o mercado. Mas
em termos gerais é um mercado al-
tamente saturado. E o que temos
feito é comprar postos existentes,

alugar postos existentes e emban-
deirar postos de revendedores que
vêem na proposta de valor da BP
uma mais-valia e temos sido muito
bem-sucedidos nessa agenda.

Quantos postos têm agora? E

quantos ganharam nos últi-
mos anos?

Neste momento estamos aba-
ter os 442 postos. Nos últimos cin-
co anos somámos mais de 100 pos-
tos à rede da BP em Portugal de ma-
neira muito sustentada.

A Shell disse que ia regressar
a Portugal, com a espanhola
Disa, mas não aconteceu nada.

Sabe alguma coisa deste pro-
cesso e faz sentido ter mais
uma grande multinacional?
A Shell j á esteve e saiu. Se é com

a Disa ou não é com a Disa... Já te-
nho uns anos deste sector e há sem-

pre uma grande diferença entre
aquilo que se diz que se faz e aquilo

que se faz. No caso da BP estamos a
fazer aquilo que dizemos que faze-

mos.

A BP vende combustíveis para
a aviação. Num momento em

que o turismo tem crescido
muito em Portugal quanto é

que cresceram as vendas?

Não divulgamos valores de ven-
das por segmento, mas posso dizer

que no segmento da aviação cresce-
mos acima do mercado, à imagem
dos restantes segmentos da BP.

Em termos de resultados da

BP, qual é a perspectiva?
Nós temos vindo, nos últimos

cinco anos, a melhorar os nossos re-
sultados. E em 2018 não vai ser ex-

cepção. Vamos fechar 2018 com re-
sultados substancialmente melho-
res do que no ano anterior. Nós te-
mos uma teimosia saudável de que-



rermos ser, e somos, o operador
"premium" em Portugal. Temos
uma proposta de valor que não as-

senta apenas e só no preço.

Um dos momentos marcantes
do mercado nos últimos anos
foi a introdução dos combustí-
veis simples em 2015. Continua

a ser contra os "low-cost"?
Continuo a ter a mesma opinião

e cada vez mais. Não é bom para o

ambiente, porque emitem mais; não
ébom para o consumidor porque os

carros gastam mais; não é bom para
o consumidor porque promovem a

manutenção dos veículos. Mas hoje,

passados estes anos todos, a BP tem
uma posição singular relativamen-
te aos combustíveis simples. Nós es-

tamos ao abrigo de uma providên-
cia cautelar e somos a única compa-
nhia no país que vende todos as suas

classes de combustível com formu-

lações específicas. Somos os únicos

que podemos dizer que não temos
combustíveis iguais às "low-cost".

Mas a BP vende combustíveis

simples?
Dentro daquilo que é a defini-

ção legal, sim. Só que a interpreta-
ção da BP relativamente aquilo que
é um combustível simples, não é

aquilo que o regulador entendia que
era. Portanto, nós temos formula-

ções específicas nos combustíveis

simples. Razão pela qual a BP tem
crescido no mercado. ¦

'Têm existido
contactos para a BP
comprar a Prio"

O presidente da BP em Portugal,
Pedro Oliveira, garante que con-
tinua interessado em comprar a

gasolineira portuguesa Prio [que

pertence ao fundo Oxy Capital],
que conta com 250 postos no

país e tem um terminal de arma-

zenagem de combustíveis no

porto de Aveiro.

Já existe alguma proposta
da BP em cima da mesa

para comprar a Prio?

Têm existido contactos nes-

se sentido. Estamos à espera que
o processo sej a formalmente de-

sencadeado e depois natural-
mente o melhor que ganhe.

Qual é o valor?
Não gostava de adiantar va-

lores.

A rede de postos da Prio e

o parque de armazenagem
no porto de Aveiro são os

grandes interesses?

Sim. Tanto a Prio como qual-
quer outro operador que tenha uma
rede de combustíveis em Portugal
que seja complementar à rede da
BP em Portugal.

A fechar-se esta aquisição da
Prio seria para este ano?

Não sei. Os vendedores é que
têm de dizer.

Para comprar a Prio seria a
Prio como um todo ou fatiada?
Não temos de maneira nenhu-

ma essa obsessão. É um activo que
está no mercado. Nós somos um
operador bem-sucedido com uma
conta de exploração absolutamen-
te sustentável. Será como os vende-

dores eventualmente queiram ven-
der, e isso, no limite, se a nossa ofer-
ta for vencedora.

Estão no pelotão da frente?



PERFIL

O engenheiro
apaixonado
pelo judo

Terminado o ensino secundário
no Liceu Francês, Pedro Oliveira
escolheu o Instituto Superior Téc-
nico para se licenciar em Enge-
nharia Mecânica. Além dos estu-
dos, esteve ocupado profissional-
mente durante a universidade

quando criou uma empresa de

manutenção de frotas de motori-
zadas ao domicílio, segundo a re-
vista Human Resources Portugal.
A sua carreira na BP Portugal co-

meçou aos 24 anos num terminal
de abastecimento da companhia.
Menos de 20 anos depois, com 41

anos, chegou ao topo quando as-
sumiu a liderança da BP Portugal.
Já em 2016 foi escolhido pela
sede em Londres para assumir a

presidência da BP ao nível ibéri-
co. Actualmente é responsável
por gerir mais de mil postos em

Portugal e Espanha. O judo é uma

paixão que o tem acompanhado
ao longo da vida, desde a con-
quista do campeonato nacional
em 1995, até ao terceiro lugar no

campeonato mundial de vetera-
nos já em 2014.



Não faço a mínima ideia. Aqui-
lo que posso dizer é que somos uma

companhia bem-sucedida, temos
músculo financeiro, Londres está

muito satisfeita com aquilo que se

está a passar em Portugal e em Es-

panha e dá-nos carta-branca para
crescer orgânica e inorganicamen-
te. Nós vamos olhar para todos os

activos que façam sentido.

Além da Prio, que mais infra-
-estruturas é que a BP tem de-
baixo de olho?

Estamos naturalmente a olhar

para a Prio como estamos a olhar

para outros activos em Portugal que

possam complementar a nossa rede

e os nossos sectores de actividade.
Até mais do que infra-estruturas há

uma agenda de que não se fala mui-
to que é a dos biocombustíveis, em

que temos um conhecimento mui-
to relevante e uma agenda que se vai

tornar cada vez mais sofisticada até

2020. E por força da nossa posição
global também é uma área em que
nós podemos ser um valor acres-
centado para este mercado. Esta-
mos a olhar com muito cuidado e in-
teresse para a agenda de biocom-
bustíveis.

Um regresso ao mercado do

gás engarrafado está fora de

questão [BP vendeu esta ope-
ração à Rubis em 2014]?
Está completamente fora de

questão para nós.

0 interesse da BP na Prio en-
tra numa lógica de necessida-

de de consolidação deste mer-
cado em Portugal?
Não vejo que este mercado te-

nha uma necessidade premente de

consolidação. A história tem-nos
ensinado, e é sempre importante
olhar para a história, na Europa
tem-se assistido a uma certa conso-

lidação do mercado.

A Shell e a Total optaram por
sair de Portugal.
A maior parte das grandes mul-

tinacionais saíram deste mercado. A
BP é o último actor global a operar
na Península Ibérica e é algo que hoj e
é um factor distintivo da nossa ope-

ração. Portanto, se acontecer, acon-
tecerá [compra da Prio], mas não é

por força de uma lógica de consoli-

dação. É porque queremos crescer,
temos uma proposta que gera valor.

O grupo BP está muito confortável

com a operação em Portugal e em

Espanha. Nesse sentido, queremos
fazer crescer o negócio. ¦

PEDRO OLIVEIRA PRESIDENTE DA BP PORTUGAL E ESPANHA

"Existem tiques de
populismo no gás de garrafa"
O líder da BP em Portugal deixa várias críticas às medidas do Governo
para o sector do gás de garrafa. Pedro Oliveira defende a criação
de garantias bancárias para acabar com a fraude nos combustíveis.
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O presidente da BP em
Portugal deixa várias

críticas a medidas

aprovadas pelo Gover-

no para o sector da energia. Pedro

Oliveira diz que o regime de gasóleo

profissional nas fronteiras não teve o

efeito desejado, e as transportadoras
continuam a abastecerem Espanha.

Já se começa a falar do Orça-
mento do Estado (OE) para
2019. 0 que gostaria que ficas-

se contemplado para o sector
dos combustíveis?
Não quero absolutamente nada

no OE que beneficie o sector. Que-
ro é que o OE não penalize o sector,
mais do que tudo.

0 adicional do ISP [Imposto
sobre os produtos petrolífe-
ros] devia ser retirado?
Não sei se há condições para o

fazer. Não sei se a sua pergunta se

prende com o facto de haver elei-

ções para o ano. Mas não é uma ob-

sessão, porque qualquer toque que
exista no ISP nunca será determi-

nante, infelizmente. Andar aqui a

brincar com um cèntimo para cima,
dois cêntimos para baixo, é absolu-
tamente irrelevante.

Quem é que está a vigiar o sec-
tor actualmente? A ENMC [En-
tidade Nacional para o Merca-
do dos Combustíveis] ou a

ERSE [Entidade Reguladora

dos Serviços Energéticos]?
Até há pouco tempo tínhamos

uma entidade que nos supervisio-
nava que era a ENMC, cujo objec-
tivo foi consolidar debaixo do mes-
mo guarda-chuva todas as latitudes

deste mercado. Tenho de reconhe-

cer que fez um bom trabalho en-

quanto existiu nos moldes em que
foi suposto. Entretanto, parece que
vai ser extinta ou que a maior parte
das suas valências serão distribuí-
das por outras áreas. Mas é mais um
movimento neste sector, como tan-
tos outros, que muitas vezes servem

para dar a impressão de que alguém
está a fazer alguma coisa, quando na
realidade estamos a baralhar e a dar
de novo. Este mercado funciona, ex-

cepção feita a todos os que pelos vis-

tos hoje andam a prevaricar e a im-

portar combustíveis sem cumprir as

metas de biocombustíveis.



O presidente da Prio, Pedro
Morais Leitão, denunciou si-

tuações de contrabando por
parte de uma cadeia de hiper-
mercados. Conhece estas si-

tuações?
Temos conhecimento de que es-

tão a entrar combustíveis em Por-
tugal que não cumprem as regras
em termos de incorporação de bio-
combustíveis. Com um objectivo
muito claro que é criarem uma mar-

gem de preço extra, porque não

cumprem [a lei], e com isso criar
concorrência desleal no mercado e

profundas distorções.

0 que é que o Governo está a
fazer?

Esperam-se conclusões de um

grupo de trabalho para o final de Ju-
nho ou meados de Julho. Mas a so-

lução para resolver isto é muito sim-

ples: tem que ser exigida capacida-
de financeira a quem quiser estar
neste mercado seriamente. Pergun-
ta-se: 'Qual é a sua perspectiva de

introdução no próximo trimes-
tre? X. Muito bem, coloca aqui
uma garantia bancária sobre as

obrigações futuras.' A partir do

momento em que isto acontece o

mercado fica salvaguardado.

0 gasóleo profissional na
fronteira deve continuar?
Esta é uma medida que no seu

âmago tem uma boa intenção. É

verdade que pela redução do ISP se

aproximaram ospreços a Espanha,
ainda assim por forçada arbitragem
debiocombustíveis há uma diferen-

ça de 4 ou 5 cêntimos. O mercado

português nãoreflectiunem de per-
to nem delongeaquiloqueeraoob-

jectivo de trazer litros de Espanha.
Nenhum transportador abastece

emPortugalcomumadiferençade
4 ou 5 cêntimos. Por um cêntimo

perdemos e ganhamos negócios
com transportadores.

Como é que olham para a

possibilidade de ser obriga-
tória a venda de gás de gar-
rafa nos postos de combus-
tíveis?

Deixámos de estar numa par-
te da cadeia de valor do gás [BP
vendeu o negócio de gás de garra-
fa à Rubis em 2014 mas os seus

postos vendem garrafas de outras

marcas]. Eu diria que a agenda so-

bre o gás tem algumas semelhan-

ças e tiques de populismo confor-

me muito tempo teve aquela que
rodeia os combustíveis.

0 Governo anunciou que
quer avançar com o reem-
bolso do gás no fundo da bo-

tija. Faz sentido?

O reembolso do fundo da gar-
rafa não faz sentido nenhum, já
está por natureza incorporado no

preço final. Se avançar só vai criar
ruído operacional nas redes e jun-
to do cliente final. Mais uma vez
antevejo que estaremos perante
uma medida popular mas total-
mente inconsequente em termos
de benefício para o cliente final.

0 Governo fez bem em de-
clarar de interesse público
as instalações da Sigas e da

Pergás para aumentar a
concorrência no gás engar-
rafado?
Por princípio, penso que é sem-

pre mau promover declarações de

interesse público sobre activos que
resultaram de investimento priva-
do, sem que existam evidências de

distorções de mercado. Como não

existem essas evidências, por prin-
cípio penso que o Governo fez mal

e pode estar a comprometer inves-

timento privado futuro.

Para aumentar a concorrên-
cia foi feito um esforço legis-
lativo para abrir a mais em-

presas o oleoduto entre Si-

nes e Aveiras. A Companhia
Logística de Combustíveis

(CLC) [detida pela Galp, BP,

Repsol e Rubis] tentou im-

pugnar a decisão, como está

o processo?
As empresas não tentaram

impugnar essa decisão. As empre-
sas opuseram-se ao facto de esta

infra-estrutura ser declarada de

interesse público. As pessoas es-

quecem-se que essa infra-estru-
tura foi totalmente financiada por
privados para resolver um proble-
ma de Portugal. Fomos nós que fi-

zemos o oleoduto até Sines.

Travaram a decisão?

Não conseguimos travar a de-

cisão, aplicámos a lei conforme tí-
nhamos que aplicar mas é um óp-
timo exemplo de, mais uma vez,
uma medida que tem uma per-
cepção pública popular, mas que
é absolutamente inconsequente

porque o mercado funciona. ¦



BP admite
investir se
Portugal tiver
petróleo
Depois do furo de pesquisa de

petróleo da Eni/Galp ter rece-
bido luz verde para avançar pela

Agência Portuguesa do Am-
biente, Pedro Oliveira admite
investir nesta área no país, se for
encontrado petróleo.

Se for encontrado petróleo
a BP teria interesse em ex-

plorá-lo?
Depende das quantidades

que venham a ser encontradas.
A BP tem uma política muito
clara. Estamos nos locais onde

queremos estar com a melhor
rentabilidade. Mas somos uma
companhia global e estamos

sempre a olhar para as boas

oportunidades. Se Portugal se

vier a revelar uma boa oportu-
nidade, porque não?

0 país ganharia alguma
vantagem competitiva?
Desde logo é uma vanta-

gem para a nossa economia, é

riqueza. O segredo é não nos
tornarmos dependentes desse

recurso, se se vier a provar que
existe, e utilizarmos o valor
criado para podermos diversi-
ficar a nossa economia.

Qual o modelo que Portu-

gal deveria seguir?
O exemplo mais paradig-

mático é o da Noruega. Esse re-
curso teria de ser gerido com
critério e o valor teria de ser

equitativamente distribuído

pela sociedade portuguesa,
como é óbvio. E sem criar de-

pendência económica do re-
curso. ¦

Respostas
rápidas

JUDO
Uma paixão da vida.

KITESURF
Uma paixão mais tardia.

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

Boas memórias.

ENGENHARIA MECÂNICA

Uma coisa que estudei, que quis ser,

mas que acabei por nunca ser.

MANUEL CALDEIRA CABRAL

Um homem voluntarioso.

GALP

Um concorrente responsável.

BOMBEIROS
Uma força vital para os dias

que correm.

FILHAS

A paixão da minha vida.

SPORTING
Uma grande instituição, mas que
está a passar por algo que nunca

poderia ter acontecido.

PORTUGAL
0 país em que cada vez

mais gosto de viver.



Factura detalhada
pode impactar preços
dos combustíveis

A factura detalhada nos combus-

tíveis foi aprovada na generalida-
de no Parlamento e agora está a ser

discutida na comissão de econo-
mia. O presidente da BP em Por-

tugal, Pedro Oliveira, alerta para
os impactos da medida nos preços
dos combustíveis.

Faz sentido criar a factura
detalhada?
Essa é mais uma medida à

imagem de tantas outras que é

uma arma de arremesso político.
Aqueles que hoje defendem a fac-
tura detalhada são aqueles que an-
tes não a defendiam e vice-versa.
Eu acho que todos os portugueses

têm uma claríssima noção de que
os impostos nos combustíveis re-

presentam mais de dois terços da

factura. A BP faz tudo para dar
mais transparência ao mercado.

Agora, se me pergunta se os con-
sumidores vão estar mais informa-

dos, porque na factura vão ter ao

cêntimo o valor do imposto, pare-
ce-me que não.

A factura detalhada vai ter
um impacto nos custos?

Em termos de modelo de apli-

cação isto vai criar algum ruído
adicional, provavelmente custos

adicionais também, dependendo
da maneira como for implemen-

tado. Sendo este um mercado al-

tamente competitivo, imagino que
tudo o que sej am custos e não con-

sigamos absorver, dizem os livros

que serão repassados ao consumi-

dor final. Mas isto não é nada de-
terminante para a agenda dos

combustíveis em Portugal.

No final poderá haver um au-
mento dos combustíveis?

Se o modelo de implementa-
ção passar por alterações de siste-

mas, investimento em sistemas,
mais papel, mais rolos, mais reci-

bos, vejo com dificuldade que essa

linha extra de custos não tenha re-
flexo no final. ¦
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"A agenda do carro eléctrico
é uma agenda sexy que vende"
Pedro Oliveira diz que o carro eléctrico não é a solução para reduzir a
poluição e defende a aposta em motores a gasóleo menos poluentes. Já
a anunciada morte do gasóleo "é totalmente exagerada", afirma.
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O li der da BP em Portu-

gal critica a febre do

carro eléctrico e rejei-
ta a morte do motor a

gasóleo. Pedro Oliveira pede ao Go-
verno para não promover a mobili-
dade eléctrica em detrimento de ou-

tras e relembra que a indústria pe-
trolífera representa muito investi-
mento e postos de trabalho.

A BP vai ter pontos de carre-
gamento de carros eléctricos
nos seus postos?
Certamente. A partir do mo-

mento em que faça sentido do pon-
to de vista do mercado.

Quando é que isso faz sentido?

Quando a rede Mobi.e come-

çar a cobrar aos utilizadores?
Acho que mais do que esses as-

pectos muito tácticos, do passa a co-
brar não passa a cobrar, as pessoas
têm de ganhar perspectiva relativa-
mente à mobilidade como um todo.

E não é uma questão do carro eléc-
trico contra o combustível fóssil. 0
grande objectivo da nossa socieda-

de é reduzir o nível de emissões po-
luentes. Este é que é o problema.
Não temos de promover nem o car-
ro eléctrico, nem o carro a gás na-
tural, nem o combustível fóssil. E a

única maneira de reduzir as emis-
sões de maneira absolutamente sus-

tentada é deixar que todas as solu-

ções progridam em condições de

igualdade.

É essa a agenda do Governo?
Não sei se é ou não. O que lhe

posso dizer que é há manifestamen-

te um enviesamento do ponto de

vista comunicacional. O veículo



eléctrico não pode ser nem nunca

poderá ser a solução para a redução
das emissões. Só a eficiência dos

motores de combustão interna ao

longo do tempo promovem uma re-

dução das emissões na ordem dos

3% ao ano. O gás natural terá mui-
to mais relevância na agenda das re-

duções no mundo do que o veículo

eléctrico.

0 que é que está a acontecer
em Portugal?
O que está a acontecer em Por-

tugal é exactamente o que está a
acontecer na maior parte dos países

daEuropa. Ou seja, a agenda do veí-
culo eléctrico é uma agenda sexy
que vende. Mas depois não é leva-
do à prática mesmo quando se vêem

grandes títulos nos jornais a dizer

que se vai limitar a circulação de

carros a diesel.

Qual é a estratégia do Gover-

no neste âmbito?
É uma estratégia que manifes-

tamente quer promover as energias
renováveis e parece-me muito bem,
mas provavelmente não da melhor

maneira. Na questão da mobilida-
de eléctrica, até ver, além de meia
dúzia de títulos de jornais, não te-
mos visto nada.

Cometeram-se muitos erros
políticos por causa dessa

agenda sexy, para aparecer
bem na fotografia?
Sem dúvida nenhuma. Vulgari-

zaram-se os incentivos e toca de fa-

zer fábricas debiodiesel ou gerado-
res eólicos. Estivemos a pagá-los e

vamos continuar a pagar durante
muitos anos.

As chamadas rendas da ener-
gia...
A BP não quer fazer parte dessa

factura. A BP quer promover valor
real para o consumidor. Seja onde for.

Aí contem connosco. Com um mer-
cado transparente, concorrencial,

condições iguais para toda a gente.

A anunciada morte do

gasóleo é exagerada?
No meu entender, totalmente

exagerada. Se houve tecnologia que
teve um desempenho absolutamen-

te louvável nos últimos 25 anos foi

o gasóleo. Os governos decidiram, e

bem, na maior parte dos países, que
iria haver uma discriminação posi-
tiva nos impostos que incidem so-
bre o gasóleo.

As próprias petrolíferas apos-
taram muito no gasóleo.
A maior parte das refinarias en-

viesaram a sua produção para apro-
dução de gasóleo. Com investimen-

tos massivos. Só na Península Ibéri-
ca investiram cerca de 10 mil milhões

de dólares nos últimos dez anos em

refinação. E de repente diz-se que o

gasóleojánão é solução. Quer dizer...

temos investimentos, temos postos
de trabalho. Os motores diesel Eu-
ro6 e Euroód já têm um nível de

emissões equivalente a um veículo

eléctrico. Qual é o problema com o

gasóleo? Não há problema nenhum.

Os políticos não devem promover so-

luções tecnológicas, devem multar

quem não cumpre os objectivos so-

ciais que temos de reduções de emis-

sões. Deixem-nos trabalhar. ¦




