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Galp e Repsol lançam desafio de inovação 
para Captura e Utilização de CO2 em Sines 

• O vencedor do Prémio receberá 50.000 euros, podendo ser apoiado 
através de bolsas de investigação académica e outros financiamentos 

• A captura e utilização de CO2 terão um papel fundamental na transição 
para um sistema energético mais sustentável 

A Repsol e a Galp acabam de lançar um desafio a empresários, novas empresas e centros de 
investigação e inovação para desenvolver soluções inovadoras para a Captura e Utilização de Carbono 
(CCU) e para tecnologias de Remoção de Dióxido de Carbono (CDR), com potencial para serem 
aplicadas nas suas instalações industriais em Sines, que poderão servir de laboratórios vivos para as 
soluções mais promissoras. 

Este convite à apresentação de candidaturas está aberto até 11 de novembro. O júri fará uma shortlist 
dos projetos mais promissores até ao dia 25 de novembro e os vencedores serão anunciados num 
evento dedicado ao tema no início do mês de dezembro. O vencedor receberá um prémio de 50.000 
euros, que pode ser apoiado através de bolsas de investigação académica e outros financiamentos. 

A captura e utilização de CO2 são campos vitais na transição para um sistema energético mais 
sustentável, abrindo, assim, novas alternativas na geração e consumo de energia, e criando novos 
produtos a partir de resíduos, tais como biocombustíveis ou combustíveis sintéticos a partir de CO2 
capturado e hidrogénio renovável. 

As tecnologias CCU prioritárias a considerar incluem novas rotas catalíticas para a conversão de CO2 
em produtos químicos; mineralização de CO2; combinação da utilização de CO2 e H2; e produtos 
inovadores a partir de CO2 (proteínas, e-combustíveis, etc.). As tecnologias CDR incluem a melhoria 
da captura direta de ar; tecnologias de carbono azul (captura oceânica); e utilização de biomassa e 
sequestro de solo (BECCS, biochar, etc.). 

Para informações mais detalhadas sobre o concurso, por favor visite o site, em https://hello-
tomorrow.org/repsol-and-galp-international-innovation-challenge/. 

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  
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Sobre a Repsol 

A Repsol é uma multienergética internacional que contribui para o desenvolvimento sustentável da sociedade, sendo a 
primeira empresa do setor a assumir o objetivo de neutralidade carbónica até 2050. Presente em toda a cadeia de valor 
energética, a Repsol emprega 25 mil pessoas e distribui os seus produtos em cerca de 100 países para satisfazer as neces-
sidades energéticas dos seus 24 milhões de clientes. Líder ibérica, em Portugal, a sua vocação multienergética é extensível 
às várias áreas em que está presente, através da produção e comercialização de produtos energéticos indispensáveis para 
o bem-estar da sociedade. Os investimentos em produtos de baixo teor carbónico fazem da companhia um dos maiores 
investidores e empregadores nacionais. 
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