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Galp assegura 4,8 GW de novos projetos
de renováveis e entra na energia eólica no Brasil

•

Carteira de projetos de energias renováveis em desenvolvimento da Galp
no Brasil, Espanha e Portugal atinge 9,6 GW e abre opções de crescimento

•

Acordos com SER Energia e Casa dos Ventos dão acesso a seleção de projetos
fotovoltaicos e eólicos atrativos espalhados por nove estados brasileiros

A Galp acordou adquirir, após a maturidade, uma carteira diversificada de projetos de energias
renováveis de até 4,8 GW que serão desenvolvidos no Brasil, mais do que duplicando a sua capacidade
global de funil e expandindo-se para a energia eólica no maior país da América do Sul.
O acordo-quadro com a SER Energia abrange a aquisição de projetos em desenvolvimento com uma
capacidade máxima total de 4,6 GWp1 em todo o Brasil, enquanto o acordo com a Casa dos Ventos
abrange um cluster de 216MW de parques eólicos em desenvolvimento no Nordeste brasileiro.
“O Brasil dinamizou o crescimento da Galp nos últimos 12 anos, através dos nossos principais projetos
de produção no pré-sal”, afirma Georgios Papadimitriou, COO de Energias Renováveis e Novos
Negócios da Galp. “Estamos agora a adicionar um novo motor de crescimento, alavancado no vasto
potencial do Brasil nas energias renováveis, e a reequilibrar os nossos negócios no país em linha com
as nossas ambições de transição para um modelo energético mais limpo”, acrescentou.
A Galp, atualmente o terceiro maior produtor de petróleo e gás do Brasil, acordou em outubro a
aquisição de duas carteiras de projetos solares em desenvolvimento nos estados da Bahia e Rio
Grande do Norte à SER Energia, com capacidades de 282 MW e 312 MW, respetivamente.
A Galp é já um dos principais produtores de energia solar fotovoltaica da Península Ibérica, com uma
capacidade instalada já em produção de 1,2 GW. Com este novo pipeline de projetos, a carteira de
energias renováveis da Galp totaliza agora 9,6 GW em várias fases de desenvolvimento no Brasil,
Espanha e Portugal, tornando mais próximas as metas de aumento de capacidade de produção de
energias renováveis para 4GW até 2025 e 12GW 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
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