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Galp reforça liderança na mobilidade elétrica           

em Portugal com aquisição da Mobiletric 

 

 Transação permite expansão da rede de carregamento elétrico da Galp no curto 
prazo em 280 pontos 

 Galp reforça a ambição de ter 10 mil pontos de carregamento em operação na 
Península Ibérica até ao final de 2025 

A Galp chegou a acordo para a compra da totalidade do capital da Mobiletric, um dos principais 

operadores do setor da mobilidade elétrica em Portugal, em particular na área do carregamento 

elétrico rápido e ultrarrápido. 

Com esta aquisição, a Galp adiciona à sua rede no curto prazo 280 pontos de carregamento, a maioria 

dos quais já em operação, para além de uma sólida carteira de pontos de carregamento projetados 

que assegura perspetivas de crescimento imediatas. 

A transação – combinada com o forte crescimento orgânico da rede da Galp – permitirá que a rede 

de pontos de carregamento geridos pela empresa em Portugal duplique até ao final de 2021 para 

mais de 1.000 pontos, face aos 513 que operava no final do ano passado. 

No âmbito do seu plano de crescimento alinhado com a transição para um modelo energético mais 

sustentável, a aquisição da Mobiletric constitui assim um passo relevante na prossecução da meta da 

Galp de 10 mil pontos de carregamento na Península Ibérica até ao final de 2025. 

A conclusão do acordo está sujeita às autorizações administrativas normalmente aplicáveis. 

 

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 reser-

vatórios 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/
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