
 

 

COMUNICADO 
Lisboa, 30 de outubro de 2022 
 

   
 

 

Galp promove na Web Summit exemplos de 

inovação aplicada à transição energética 
 

• Projetos piloto de troca de baterias e de agrivoltaico entre as novidades tecnológicas 

apresentadas em Lisboa.  

• Vencedores de concursos internacionais de start-ups vão ser conhecidos durante quatro dias 

que reforçam o ecossistema de inovação da Galp. 

 

 

O caminho da Galp para atingir a neutralidade carbónica em 2050 passa esta semana pela Web Summit, onde 

irá dar a conhecer inovações que lhe permitem, já hoje, acelerar a sua transformação e liderar o processo de 

transição energética. 

 

Voltando a integrar a maior comunidade tecnológica global, depois de, no ano passado, ter lançado no contexto 

da Web Summit a plataforma de inovação aberta “Upcoming Energies”, a Galp viu crescer o seu ecossistema 

de empreendedorismo e inovação. 

 

Surgiram novas ideias, novas tecnologias e novas aplicações, críticas na construção de um novo sistema 

energético mais justo e mais sustentável, e também no combate às alterações climáticas. 

 

Hidrogénio verde, battery swapping ou agripv não são só soluções de futuro. Estas tecnologias são o presente 

em múltiplos projetos nascidos do ecossistema de inovação Galp em destaque na Web Summit.  

 

A visão da empresa é partilhada com os visitantes através de uma experiência de realidade aumentada. No  

stand da Galp é possível fazer uma viagem pelas energias do futuro, antevendo a forma como elas moldarão a 

urbe e as interações dos cidadãos com os espaços públicos.  

 

Para além do Galp Booth, há mais pontos de interesse na agenda da Galp na Web Summit durante os quatro 

dias de evento com destaque para: 

 

CEO’s Talk - 3 de novembro | 14h30 | Corporate Innovation Stage 

Andy Brown é convidado do Corporate Innovation Stage. A assimilação da inovação no processo de 

transformação da Galp como empresa líder na transição energética, bem como a necessidade de investimentos 

sem precedentes em parcerias tecnologias que hoje ainda não existem - mas que serão essenciais para cumprir 

as metas de neutralidade carbónica até 2050 - serão reflexões em destaque na intervenção do CEO da Galp. 

 

Startup the Future - 4 de Novembro | 10h00 | Galp Booth 

A grande final do primeiro programa internacional de start-ups lançado pela Galp no âmbito da sua plataforma 

de open innovation, a Upcoming Energies, tem lugar na Web Summit e vai entregar €50.000 ao projeto 

vencedor. 
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O Startup the Future captou a atenção do ecossistema empreendedor global, desafiando-o a encontrar as 

soluções mais inovadoras e disruptivas em quatro áreas de intervenção  prioritárias:  

 

Social Impact | Electric mobility (em parceria com BMW) | Renewables & Energy Management | Production & 

Operations 

 

As melhores start-ups internacionais em cada uma das categorias passam uma semana imersiva em Lisboa. As 

quatro finalistas, provenientes do Brasil, Nigéria e Eslováquia, serão as estrelas do Demo Day Startup the Future. 

Para além de serem apresentadas na Web Summit, onde farão o seu pitch, vão ter a oportunidade única de 

testar as suas soluções em contexto Galp. Georgious Papadimitriou, COO da Galp, vai entregar o prémio de 

€50.000 aos vencedores. 

 

AgriPV - 2 de Novembro | 15h30 | Galp Booth 

E se as estufas forem coisas do passado? Culturas de bagas, frutos e vegetais podem crescer protegidas por 

painéis solares numa nova abordagem sustententável da agricultura.    

É esse o propósito da Galp e do Instituto Superior de Agronomia, que acreditam que descarbonização também 

passa pela inovação nos processos de cultivo.  

A Galp vai desenvolver um piloto AgriPV – projeto de geração de energia fotovoltaica em simbiose com culturas 

agrícolas – que será apresentado na Web Summit. Esta tecnologia poderá ter aplicação não apenas em grandes 

plantações, mas também em culturas verticais nas cidades.   

 

Yunus Social Innovation Center - 3 de novembro | 15h00 | Galp Booth  

Vai abrir o primeiro centro de inovação social em Portugal da rede do economista Muhammad Yunus, Nobel da 

Paz de 2006. Criado com o apoio da Galp e da Fundação Santander na Católica Lisbon School of Business and 

Economics, é mais um instrumento de inovação ao serviço de uma transição energética justa. Saskia Bruysten, 

CEO e co-fundadora da rede Yunus Center, vai estar no stand da Galp com Teresa Abecasis, COO da Galp, 

Filipe Santos, Dean da Católica-Lisbon SBE, e Inês Oom de Sousa, presidente da Fundação Santander, para 

abordar o seu potencial transformador.  

 

UniCorn Factory - 2 de Novembro | 10h00 | Lisbon City Hall Booth  

Com o objetivo de posicionar Lisboa como “capital mundial da inovação”, a autarquia lançou a Fábrica de 

Unicórnios para captar e fixar inovadores e empreendedores.  

A Galp é parceira estratégica da cidade de Lisboa e Teresa Abecasis assinará com o Presidente da Câmara, 

Carlos Moedas, o acordo que a concretiza a Unicorn Factory.   

 

Triggers de regresso - 4 de Novembro | 11h30 | Casa do Impacto Booth 

Programa de aceleração de start-ups criado pela Casa do Impacto, o Hub de Inovação da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, o Triggers Accelerator Program conta com o apoio da Galp Upcoming Energies desde a 

sua primeira edição.  

Em 2022, o acelerador está de volta para encontrar novas ideias que promovam a economia circular e a 

ultrapassagem dos desafios ambientais mais prementes. 
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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  

 

Sobre a Galp Upcoming Energies 

   
A Galp Upcoming Energies é uma plataforma de inovação aberta, que pretende transformar o futuro do sector energético 

através da colaboração e co-criação. Através da plataforma, chegamos a empresários, estudantes, startups ou qualquer 

pessoa que partilhe a mesma vontade de avançar para uma transição sustentável e para a neutralidade carbónica. 
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