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Galp e Douro Azul pioneiras no fornecimento 
de gasóleo 100% renovável para navios de cruzeiro  

  
• Combustível renovável HVO, produzido a partir de resíduos de óleos, permite 

reduzir em 80% a pegada de CO2 face ao combustível de origem fóssil.  
 

• Galp disponibiliza um biocombustível avançado para descarbonizar e criar 
soluções de energia verdadeiramente sustentáveis para os seus clientes.  

  
 

Três cruzeiros da Douro Azul iniciaram viagem a partir do Cais de Gaia, Rio Douro, movidos a gasóleo 

100% renovável fornecido pela Galp. Deste modo, a frota da Douro azul é abastecida com Gasóleo 
Renovável HVO na realização de viagens de navios de cruzeiro com biocombustíveis avançados total-

mente produzidos a partir de matérias-primas sustentáveis, como resíduos de óleos alimentares e 

gorduras.   
 

Esta parceria permite à Douro Azul ser mais sustentável na sua atividade de promoção turística nos 
percursos fluviais do Douro, a Região Demarcada de Vinho mais antiga do mundo e Património Mundial 
da Humanidade. Este gasóleo 100% renovável disponibilizado aos navios da Douro Azul permite re-
duzir a pegada carbónica em 80% face ao gasóleo de origem fóssil.  
 

Empenhada em descarbonizar as soluções de energia que oferece aos seus clientes e liderar na oferta 
dos combustíveis do futuro, a Galp aposta na promoção de combustíveis mais sustentáveis para o 
transporte marítimo em Portugal e já tinha sido first mover no mercado no fornecimento de SAF – 
Sustainable Aviation Fuel (combustíveis sustentáveis para a aviação).   
 

O biocombustível HVO – Hydrotreated Vegetable Oil (Óleo Vegetal Hidrotratado) – pode ser utilizado 

nos mesmos motores que o combustível de origem fóssil, mas é produzido a partir de resíduos, óleos 
e gorduras alimentares. O HVO pode ser utilizado puro (100% de concentração) ou misturado em 
proporção com o combustível fóssil – o HVO20, por exemplo, consiste em 20% de HVO e 80% de 
gasóleo de origem fóssil.   
 

Além de promover a descarbonização do transporte marítimo, o Galp Gasóleo Renovável 100% HVO 
dá mais um passo no reforço da economia circular e pode, no futuro, aumentar os níveis de resiliência 
energética e segurança de abastecimento.   
  
  

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.  
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Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o progresso social das comunida-
des 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   
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