
OPEP  fecha acordo 

Os Ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e produtores aliados como 

a Rússia concordaram no domingo (18) em aumentar a oferta de petróleo a partir de Agosto para frear 

os preços, que subiram para máximas em dois anos e meio, à medida que a economia global se 

recupera da pandemia do novo coronavírus, escreve hoje a Reuters.  

O grupo chegou a um importante acordo para os níveis de produção a partir de Maio de 2022, após a 

Arábia Saudita e outros estados membros da OPEP terem concordado com um pedido dos Emirados 

Árabes Unidos (EAU) que havia ameaçado o plano.  

“Estamos felizes com o acordo”, disse o ministro de Energia dos Emirados, Suhail bin Mohammed al-

Mazroui, em conferência de imprensa. O ministro de Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, 

recusou-se a responder a perguntas sobre como chegaram a um acordo.   

No âmbito do acordo, o grupo aumentará a oferta em mais 2 milhões de bpd, ou 0,4 milhões bpd por 

mês, disse a Opep um comunicado.   

 

Futuros de Petróleo caem na sessão asiática  

Os Futuros do Petróleo caíram durante a sessão asiática esta quarta-feira, escreve hoje a Reuters. 

Na Bolsa Mercantil de Nova Iorque, os Futuros do Petróleo, em Agosto, foram negociados na entrega 

a US$ 75,00 por barril no momento da escrita, caindo 0,33%. 

Anteriormente negociadas na baixa da sessão a US$ por barril. O Petróleo estava propenso a encontrar 

apoio em US$ 70,76 e resistência em US$ 75,48. 

O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em comparação 

com a cesta das seis principais moedas, registrou perdas 0,05% para negociação a US$ 92,713. 

Num outro plano, o Petróleo Brent para entrega em Setembro registou perdas de 0,25% para 

negociação a US$ 76,30 por barril, enquanto o spread entre o Petróleo Brent e o Petróleo ficaram a 

US$ 1,30 por barril nos contratos.  

  

EUA  

“Stock” de petróleo cai 4,1 milhões de barris   

O “stock” de petróleo dos EUA caiu na semana passada, aliviando tensões sobre as perspectivas de 

procura numa altura em que aumentam as infecções por covid-19, obrigando alguns países a 

reintroduzirem restrições, escreve a Reuters.  

O petróleo WTI, negociado em Nova Iorque subiu US$ 1,24 para US$ 75,34 por barril com a notícia, 

depois de fechar em alta de US$ 1,15, a US$ 75,25 por barril.  

As disponibilidades de crude dos EUA tiveram uma redução de 4,1 milhões de barris na semana 

encerrada em 08 de Julho, e comparação com uma queda de oito milhões de barris relatada pelo API 

para a semana anterior. 


