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TAP, GALP e ANA juntos no primeiro voo com SAF        
em Portugal  

 

• Parceria estratégica para descarbonizar transporte aéreo em Portugal 
assinada hoje 

• Acordo assinado pela CEO da TAP, pelo CEO da Galp, Andy Brown, e Thierry 
Ligonnière da ANA – Aeroportos de Portugal une empresas na promoção da 
mobilidade sustentável na aviação 

 

A TAP, a Galp e a ANA – Aeroportos de Portugal celebraram uma parceria estratégica para o 
desenvolvimento, produção e fornecimento de combustíveis sustentáveis para aviação (SAF - 
Sustainable Aviation Fuel) em larga escala, a partir de resíduos, óleos usados reciclados e outras 
matérias-primas sustentáveis. 

Inaugura-se assim uma nova era da aviação em Portugal com combustíveis mais sustentáveis forneci-
dos pela Galp, alinhada com o enquadramento europeu em matéria de obrigatoriedade de incorporação 
SAF na aviação.  

O primeiro voo em Portugal abastecido com SAF fez a ligação Lisboa-Ponta Delgada num Airbus 
321LRneo, pintado com as cores retro da TAP e chamado “Portugal”. 

O combustível incorporou 39% de matéria de origem renovável (HEFA), com menos emissões totais 
quando comparado com a alternativa fóssil. A redução de emissões neste voo foi de 7,1 ton CO2eq, o 
que representa uma diminuição de 35% das emissões totais de CO2. 

Esta parceria, formalmente assinada numa cerimónia que contou com a presença da CEO da TAP, 
Christine Ourmières-Widener, do CEO da Galp, Andy Brown, e do CEO da ANA, Thierry Ligonnière, está 
em linha como o pacote climático Fit for 55 da Comissão Europeia, o qual inclui a iniciativa legislativa 
'RefuelEU Aviation' que visa aumentar a oferta e a procura de SAF na União Europeia e a sua utilização 
em 2% até 2025, 5% até 2030 e 63% até 2050. 

A TAP é signatária da resolução da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que, em 
outubro de 2021, se comprometeu a atingir emissões de carbono zero até 2050. A IATA congratula-se 
assim com mais este importante passo que contribui para alcançar as metas propostas.  

A ANA Aeroportos de Portugal implementa, nos seus aeroportos, a estratégia para a gestão global de 
carbono no setor da aviação, alinhada com a estratégia para a mobilidade positiva da VINCI Airports 
que visa a redução absoluta das suas emissões (âmbitos 1 e 2), a redução das emissões dos seus 
parceiros (âmbito 3), trabalhando em conjunto para atingir emissões líquidas zero (NetZero) até 2030. 
Este ano, foi atribuído o nível 4 da ACA (Airport Carbon Acreditation da ACI) a 9 dos 10 aeroportos 
nacionais.  
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Numa primeira fase do protocolo, o SAF utilizado nos voos da TAP é fornecido pelo operador líder na 
produção de combustível de aviação sustentável, a Neste.  

O combustível de avião sustentável tem a vantagem de oferecer um desempenho semelhante ao dos 
tradicionais e pode ser utilizado nos mesmos motores que o combustível fóssil, mas com uma pegada 
de carbono significativamente menor, com uma redução de emissões que pode ir até 80%. O combus-
tível SAF da Neste é produzido a partir de matérias-primas de origem sustentável, incluindo óleo de 
cozinha usado e gordura animal. 

Além da descarbonização do transporte aéreo, outros benefícios complementares do SAF permitem 
potenciar a economia circular, aumentar a independência energética e a segurança do abastecimento, 
constituindo-se como um garante da economia, assegurando a manutenção e a criação de postos de 
trabalho. Além disso, estes combustíveis podem ser utilizados de imediato pois mantém-se toda a 
infraestrutura de abastecimento existente e sem necessidade de adaptação da frota.   

 

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.  

 
 Sobre a TAP 
 
A TAP Air Portugal é a companhia aérea Portuguesa e membro da Star Alliance desde 2005. A operar desde 1945, a TAP tem o seu Hub 
em Lisboa, plataforma privilegiada de acesso na Europa, na encruzilhada com África, América do Norte, Central e do Sul, sendo líder na 
operação entre a Europa e o Brasil. Este Verão, a TAP oferece mais de 1230 voos por semana, através da rede de destinos da Companhia, 
que compreende sete aeroportos em Portugal, 10 na América do Norte, 12 na América Central e do Sul, 20 em África e no Médio Oriente 
e 44 na Europa (para além de Portugal). A TAP assumiu um claro compromisso para modernizar a sua frota e oferecer o melhor produto 
do setor aos seus Clientes. A Companhia Aérea Portuguesa opera uma das frotas mais jovens do mundo, tendo na sua frota todas as 
aeronaves NEO de última geração da Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, com eficiência superior e níveis de emissões reduzidos. 
A TAP opera ainda aeronaves Embraer e ATR na sua frota regional (TAP Express). A empresa é considerada pela Airline Ratings a Companhia 
Aérea mais segura da Europa e a quinta mais segura do mundo. A TAP Air Portugal é ainda reconhecida e premiada como Companhia 
Aérea Líder da Europa para África, bem como Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards em 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

 

Sobre a VINCI Airports e a ANA Aeroportos de Portugal 

O principal operador de aeroportos privado do mundo, VINCI Airports opera mais de 50 aeroportos em 11 países na Europa, Ásia e 
continente americano. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e gere aeroportos, 
fornecendo a sua capacidade de investimento e o seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de 
infraestruturas e gestão das suas operações e preocupações ambientais. A VINCI Airports é o primeiro operador aeroportuário a 
comprometer-se com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir o objetivo da emissão carbónica Net zero em 
toda a sua rede até 2050. Para mais informações: www.vinci-airports.com. 

o grupo responsável pela gestão dos 10 aeroportos em Portugal, passou a fazer parte da rede de aeroportos VINCI em setembro de 2013. 
Gere aeroportos no continente (Lisboa, Porto, Faro e Beja) e nas ilhas dos Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores e Santa Maria) e da Madeira 
(Madeira e Porto Santo). Para mais informações: www.ana.pt.   

http://www.galp.com/
http://www.ana.pt/

