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Novo evologic 2.0 da Galp reforça proteção do motor 
e reduz consumo e emissões de CO2 
 

 Evologic 2.0 melhora a performance do motor, com uma fórmula que contribui para a re-

moção de resíduos, prevenindo a corrosão do motor e aumentando a sua longevidade 

 Nova fórmula inteligente permite uma poupança ainda maior a cada depósito, reduz o con-

sumo e as emissões de CO2 

 

A gama de combustíveis evologic, da Galp, voltou a acelerar no caminho da inovação para reforçar 

ainda mais a proteção dos motores e do ambiente, evoluindo para a nova fórmula evologic 2.0.  

Lançada em 2016 como a espécie mais avançada de combustível, a gama evologic chega agora à 

versão 2.0 com uma fórmula de combustíveis aditivados que permite uma poupança ainda maior a 

cada depósito. Paralelamente, a nova fórmula inteligente reduz o consumo e as emissões de CO2. 

Com um elevado poder de limpeza e proteção do motor, a nova fórmula foi testada em motores de 

referência e em condições muito severas, atingindo uma redução no consumo de combustível 

até 4,7% no gasóleo. 

Facilitando a eliminação dos depósitos acumulados e prevenindo o aparecimento de novos resíduos, 

o evologic 2.0 ajuda a otimizar a combustão e maximizar a potência do motor. O seu efeito detergente 

reduz também a presença de depósitos no sistema de injeção, permitindo igualmente a melhoria do 

processo de combustão.  

A nova fórmula evologic contribui assim para a limpeza e remoção de resíduos, ajudando a prevenir 

a corrosão do motor, o que reduz os problemas mecânicos e aumenta a sua longevidade.  

Já disponível nos postos de abastecimento de Portugal e em Espanha.  

 

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 CO2, 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 

económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. 

A Galp emprega 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 

 

 

http://www.galp.com/
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