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BPI e Galp promovem energia solar para 

autoconsumo nas empresas  

• Parceria entre o BPI e a Galp Solar prevê financiamento e comercialização de 

painéis fotovoltaicos a preços competitivos para impulsionar a transição 

energética nas empresas portuguesas.  

• Autoconsumo fotovoltaico permite às empresas cortarem nas emissões de CO2 

com poupanças próximas de 30% na fatura de eletricidade. 

 

O BPI e a Galp Solar, a unidade da Galp responsável pela promoção de soluções de autoconsumo 

energético através de painéis fotovoltaicos, estabeleceram uma parceria para o financiamento e 

comercialização deste tipo de instalações junto do segmento empresarial (PME e grandes empresas) 

português. 

A energia de origem fotovoltaica, limpa e renovável, permite poupanças de até 30% no segmento 

empresarial, proporcionando uma vantagem competitiva no atual contexto de pressão sobre os preços 

de energia. 

Para Pedro Barreto, Administrador Executivo do BPI, “este acordo com a Galp Solar permite-nos apoiar 

as empresas no seu processo de transição energética, com uma solução comercial integrada, 

financiamento competitivo e produtos que fomentam o autoconsumo energético. Desta forma, 

estamos a reforçar o compromisso do Banco com o apoio à transição sustentável das empresas e da 

sociedade em geral, ao facilitar o acesso a financiamento que permita reduzir os custos com a fatura 

de energia e ter um impacto positivo no ambiente”. 

“A Galp é o terceiro maior produtor ibérico de energia solar e conta com mais de 10 mil clientes de 

autoconsumo fotovoltaico, a quem oferecemos energia inteligente que permite às famílias e às 

empresas pouparem nas suas faturas ao mesmo tempo que protegem o ambiente”, afirma Teresa 

Abecasis, administradora executiva e COO Comercial da Galp. “Sermos o parceiro do BPI para a 

jornada de descarbonização dos seus clientes é para nós motivo de entusiasmo e a confirmação de 

que as parcerias são a chave para acelerar a transição energética”, conclui. 

A solução conjunta, dirigida a Clientes empresariais do BPI, inclui o financiamento bancário em 

condições competitivas e a instalação dos painéis, executada por profissionais especializados. A 

sustentabilidade é um dos três pilares do Plano Diretor de Sustentabilidade do BPI 2022-2024, no qual 

se estabelecem três ambições: apoiar a transição sustentável das empresas e da sociedade; liderar 

em impacto social positivo e promover a inclusão social; e liderar nas melhores práticas de governação. 

O Banco fixou vários compromissos, entre os quais mobilizar 4 mil milhões de euros em negócio 

sustentável até 2024 através de soluções e produtos para particulares e empresas. 
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Numa PME que tenha um consumo de 10.000 euros por ano, o autoconsumo solar pode representar 

uma poupança de até 3.600 euros anuais na fatura de eletricidade e ainda nove toneladas de CO2 

deixam de ser emitidos todos os anos para a atmosfera.  As empresas Clientes do BPI que adiram a 

estas soluções terão um serviço de apoio específico assegurado pela Galp Solar. 

 

 

Sobre o BPI  
O BPI está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e pro-

dutos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, líder de 

banca de retalho em Espanha, que, a partir do final de 2018, passou a deter a totalidade do capital do Banco português. O 

BPI é a quarta maior instituição financeira a operar em Portugal em termos de Volume de Negócios (Crédito, Garantias e 

Recursos Totais de Clientes). Para mais informações, consulte bancobpi.pt 

   

 

Sobre a Galp Solar  

A Galp Solar é a unidade de negócio da Galp especializada em soluções energéticas inteligentes para a produção e consumo 

descentralizado de energia em Espanha e Portugal, destinada a clientes domésticos, comerciais e industriais. A tecnologia 

de ponta é adaptada às necessidades de cada cliente, para que estes possam aumentar o seu grau de autossuficiência. O 

serviço inclui a monitorização e seguimento do consumo de energia durante toda a vida da instalação, com novas soluções 

sustentáveis que asseguram poupanças sustentáveis e relevantes a partir da primeira fatura de eletricidade e a redução da 

pegada de carbono. A Galp Solar é um dos principais operadores ibéricos de autoconsumo fotovoltaico. Conta atualmente 

com mais de 10.000 clientes em Espanha e Portugal 
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