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Galp e Northvolt nomeiam Manuel de Sousa Martins 
como CEO da joint-venture Aurora Lithium 

• Sousa Martins era até agora o CEO da Secil Portugal, onde aumentou 
a sua vasta experiência na gestão de projetos industriais de grande escala 

A Galp e a Northvolt, sócios da joint venture Aurora Lithium, que está a desenvolver uma unidade 
avançada de conversão de lítio em Setúbal, nomearam Manuel de Sousa Martins para liderar a nova 
empresa como CEO. 

Manuel de Sousa Martins foi administrador executivo do Grupo Secil e CEO da Secil Portugal, 
acumulando uma vasta experiência na gestão de grandes projetos industriais, mas também um 
conhecimento profundo sobre a região de Setúbal, onde tanto a Secil como a Aurora estão localizadas. 

Sousa Martins integra a Semapa, holding que detém a Secil, desde 2011, como administrador 
executivo. Foi ainda CEO dos negócios de ambiente e reciclagem do grupo (ETSA) e, posteriormente, 
CEO da Secil Brasil. Antes de se juntar à Semapa, desempenhou funções a nível nacional e 
internacional, nas áreas do retalho, telecomunicações, energias renováveis e petroquímica, tendo 
ocupado diversos cargos de administração em Madrid, Londres, Paria, Montreal, São Paulo e Curitiba. 

É licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa, onde 
também completou um MBA. Mais tarde, concluiu programas de educação executiva no INSEAD, em 
Singapura, e na London Business School. 

A unidade de conversão da Aurora, que será uma das maiores e mais sustentáveis da Europa, deverá 
ter uma capacidade inicial de produção anual entre 28.000 e 35.000 toneladas de hidróxido de lítio 
de grau de bateria – um material crítico para a indústria das baterias de iões de lítio. 

A Northvolt e a Galp preveem o início das operações até ao final de 2025 e o início das operações 
comerciais em 2026, esperando beneficiar do estatuto de early-movers no mercado europeu de 
baterias, que deverá expandir-se significativamente ao longo da presente década para que a Europa 
continue a ser um ator relevante em algumas das suas indústrias mais estratégicas, tais como a 
automóvel. 

 
Sobre a Northvolt 
A Northvolt é um fornecedor europeu de células e sistemas de baterias sustentáveis e de alta qualidade. Fundada em 2016 
para permitir a transição europeia para um futuro descarbonizado, a empresa fez rápidos progressos na sua missão de 
fornecer a bateria de iões de lítio mais verde do mundo com uma pegada mínima de CO2 e cresceu para mais de 3.500 
pessoas de mais de 100 nacionalidades diferentes. A Northvolt assegurou até à data mais de 55 mil milhões de dólares de 
contratos de clientes-chave, incluindo a BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars e Polestar, para apoiar os seus 
planos, que incluem o estabelecimento de capacidades de reciclagem para permitir que 50 por cento de todas as suas 
necessidades 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 
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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   
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