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Galp inaugura novo posto de GNL em Sines


Destinado a abastecer veículos pesados, o novo posto com uma ilha monoproduto fez recentemente o seu primeiro abastecimento de GNL



Galp reforça a sua aposta na promoção do uso do gás natural veicular em Portugal e dá
mais um passo no desenvolvimento e fornecimento de combustíveis que contribuam para
reduzir as emissões, fomentando o desenvolvimento sustentável da indústria

A Galp inaugurou esta quarta-feira, 6 de maio, um novo posto de abastecimento de Gás Natural
Liquefeito (GNL) em Sines, destinado a abastecer frotas de transporte pesados de passageiros e de
mercadorias de longo curso. O novo posto tem instalado um sistema de gestão e supervisão que
permite que todos os processos associados ao enchimento do tanque de armazenagem e ao
abastecimento de camiões sejam monitorizados e controlados em tempo real.
Em Portugal, a Galp passa assim a deter 3 estações de gás natural veicular, situados em Sines,
Matosinhos e Azambuja. Com a inauguração do novo posto em Sines, a Galp eleva também para 10
o total de postos com gás natural para veículos disponibilizados no mercado ibérico, sendo que nas
estações de Espanha estes postos são operados diretamente por um parceiro.
O novo posto de Sines é mais um passo na estratégia da Galp para o desenvolvimento e fornecimento
de combustíveis mais competitivos e mais amigos do ambiente, que contribuam para reduzir as
emissões e fomentando o desenvolvimento sustentável da indústria.
A Galp tem sido, aliás, um agente de referência na promoção do uso do Gás Natural Veicular em
Portugal, sendo igualmente pioneira na construção de estações de abastecimento de gás natural nas
estações da Carris e da STCP.
A disponibilização de GNV para camiões é, de resto, um vetor de uma estratégia global que pensa os
conceitos de mobilidade e sustentabilidade nas mais variadas vertentes – mobilidade elétrica, gás
natural, biocombustíveis, e combustíveis rodoviários ou marítimos mais limpos, entre outros – sem
nunca perder de vista a satisfação das necessidades energéticas dos cidadãos, dos clientes e dos
parceiros que se habituaram a olhar para a Galp como uma referência em matéria de energia.

Sobre a Galp
A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional.
Desenvolvemos soluções eficientes e ambientalmente sustentáveis em todas as fases da cadeia de valor
do setor energético, tanto nas nossas operações, como na oferta integral que fazemos aos nossos clientes,
sejam indústrias, empresas de todos os setores ou simples consumidores que buscam as soluções mais
flexíveis e competitivas para as suas casas e necessidades de mobilidade. Produzimos e extraímos petróleo
e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, mas assumimos
o compromisso de dedicar 40% do nosso investimento a projetos que contribuam para a redução global
das emissões de CO 2, incluindo a produção de energia renovável. Integramos todos os tipos de energia,
da eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. Contribuímos ainda para o desenvolvimento
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económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunida des que nos acolhem.
A Galp emprega 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com.
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