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Galp e Northvolt escolhem Setúbal para construir 
unidade avançada de conversão de lítio  
 

• Local selecionado, no Parque Industrial Sapec Bay, tem acesso a infraestruturas, 
caminhos-de-ferro, instalações portuárias e a localização ideal para obter 
reagentes e reutilizar subprodutos 

• Início das operações deverá ocorrer até ao final de 2025 e o início das operações 
comerciais está previsto para 2026 

• Com base em projetos semelhantes, prevê-se que sejam investidos cerca de 700 
milhões de euros neste projeto, que criará aproximadamente 200 postos de 
trabalho diretos e 3.000 indiretos 

 

A Galp e a Northvolt selecionaram a cidade portuária de Setúbal como local para a instalação da 
fábrica de conversão de lítio da joint venture Aurora, que pretende ser a rampa de lançamento para 
o desenvolvimento de uma cadeia de valor integrada de baterias de lítio na Europa. 

A fábrica, que será uma das maiores e mais sustentáveis da Europa, deverá ter uma capacidade de 
produção anual inicial entre 28.000 e 35.000 toneladas de hidróxido de lítio – um material essencial 
para a indústria de fabrico de baterias de ião-lítio, que deverá crescer significativamente até 2030. A 
fábrica utilizará um processo de conversão comprovado, aproveitando os recentes avanços e 
tecnologias de processamento para aumentar a sustentabilidade e eficiência da operação. Além disso, 
a joint venture Aurora – detida a 50%-50% entre a Galp e a Northvolt – fará uso de energia verde 
para alimentar o processo de conversão, minimizando assim a dependência do gás natural como 
acontece na abordagem convencional. 

“Setúbal merece este investimento. A Câmara Municipal de Setúbal e as juntas de freguesia têm 
investido na qualificação deste território. Todos reconhecem esta realidade que é o resultado de uma 
grande vontade de fazer mais Setúbal” destaca o Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins. 
“Estamos muito orgulhosos por este ter sido o município escolhido que, como é reconhecido, tem 
áreas industriais qualificadas, boas acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e portuárias e uma cidade, 
um meio social e cultural igualmente atrativos”. 

“Este é o tipo de projeto que Portugal e a Europa devem desenvolver para o crescimento económico 
e para a construção de um futuro energético sustentável”, afirmou Andy Brown, CEO da Galp. 
“Garantir materiais produzidos de forma sustentável para uma indústria de baterias em crescimento 
exponencial é uma prioridade estratégica para a Europa. Agradecemos ao município de Setúbal por 
nos acolher e esperamos que a nossa parceria seja geradora de emprego e de valor económico". 
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"Esta unidade em Setúbal representa um marco para a Europa no caminho para a construção de um 
ecossistema completo de baterias no continente, ao mesmo tempo que demonstra uma abordagem 
sustentável ao processo de conversão do lítio", disse Paolo Cerruti, Co-Fundador e COO da Northvolt.  

Espera-se que a fábrica represente um investimento próximo dos 700 milhões de euros, e que crie 
mais de 200 empregos diretos qualificados e mais de 3.000 empregos indiretos na região. 

Embora não exista ainda uma decisão final de investimento, a joint venture planeia o início das 
operações até ao final de 2025 e o início das operações comerciais em 2026. 

Setúbal foi o local escolhido entre as várias opções possíveis porque preenchia todos os requisitos 
estabelecidos pela Aurora, a joint venture da Galp e da Northvolt que irá liderar este projeto no futuro. 
O local, situado no Parque Industrial Sapec Bay, dispõe de acesso a infraestruturas, caminhos-de-
ferro e instalações portuárias. É também um local ideal para obter reagentes, e está próximo de 
utilizadores de subprodutos, nomeadamente as indústrias do cimento e do papel e pasta de papel.  

Esta unidade poderá produzir hidróxido de lítio suficiente para uma produção anual de baterias 
equivalente a 50 GWh (suficiente para 700.000 veículos elétricos). Ao abrigo do acordo, a Northvolt 
garantirá um consumo de até 50% da capacidade da unidade para utilização no seu próprio fabrico 
de baterias. 

Os parceiros da joint venture estão irredutíveis quanto à aplicação dos mais elevados padrões de 
sustentabilidade, nomeadamente na extração e concentração de espodumena, no processamento de 
hidróxido de lítio, bem como em todos os processos relacionados. 

 

Sobre a Northvolt  
A Northvolt é um fornecedor europeu de células e sistemas de baterias sustentáveis e de elevada qualidade. 
Fundada em 2016 para permitir a transição europeia para um futuro descarbonizado, a empresa fez rápidos 
progressos na sua missão de produzir as baterias de ião lítio mais ecológicas do mundo, com uma pegada de 
CO2 mínima, tendo crescido para uma equipa com mais de 2.300 pessoas de mais de 100 nacionalidades 
diferentes. Até à data, a Northvolt já assegurou mais de 27 mil milhões de dólares em contratos com clientes 
chave, incluindo a BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars e Polestar. Esta é a base que sustenta os 
seus planos, que incluem o estabelecimento de capacidades de reciclagem que permitam que 50% de todas as 
suas necessidades em termos de matérias-primas sejam obtidas a partir de baterias recicladas 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/
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