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Galp entra no negócio dos renováveis no Brasil 
com aquisição de 594 MWp de capacidade de 
solar  
 
A Galp acordou a aquisição e desenvolvimento de projetos solares no Brazil com capacidade total de 
594 MWp, cumprindo as ambições de expansão nas energias renováveis e dando um salto importante 
na transformação do seu perfil de negócio e na redução da sua pegada carbónica. 
 
A operação envolve a aquisição de dois projetos solares em desenvolvimento nos estados da Bahia e 
do Rio Grande do Norte, com capacidades de 282 MWp e 312 MWp, respetivamente. 
 
Com estas transações, a Galp ganha acesso a ativos de elevada qualidade num país onde a Empresa 
está presente há mais de 20 anos e que se encontra entre os 10 principais países no mundo com 
maior procura de energia e com a ambição de duplicar a sua capacidade instalada atual de geração 
de energia solar e eólica para 40 GW em 2030. 
 
Os projetos deverão atingir a Data de Operação Comercial antes de 2025. 
 
Estes acordos inserem-se na estratégia da Galp que visa o crescimento de um portefólio competitivo 
de geração renovável bem como prosperar ao longo da transição energética, e estão alinhados com 
as orientações de alocação de capital e planos de diversificação geográfica apresentados em junho 
no Capital Markets Day. 
 
Com esta expansão de portefólio, a capacidade total a 100% de produção de energia renovável da 
Galp aumenta para c.4,7 GW, em Portugal, Espanha e agora Brasil, o que representa mais um passo 
na ambição da Empresa de ter mais de 4 GW em operação até 2025 e 12 GW até 2030. 
  
 
 
Sobre a Galp  
A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 
operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 
para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 
consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 
gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de 
reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos 
de energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para 
o progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 
de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  

http://www.galp.com/

