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Galp reforça a transição para um futuro energético sustentável 

com investimento no fundo Energy Impact Partners 

 Galp investe até 20 milhões de euros nos próximos 5 anos na plataforma EIP com o objetivo 

de reforçar o seu compromisso com o desenvolvimento de uma carteira de produção sus-

tentável de energia renovável e para captar novas oportunidades de negócio, trabalhando 

com as melhores scale-ups mundiais 

 Plataforma EIP tem mais de 1,5 mil milhões de dólares em ativos sob gestão e investe 

globalmente em capital de risco, crescimento, crédito estruturado e infraestruturas. A Galp 

será a única operadora do setor energético na Península Ibérica a ter pleno acesso à rede 
EIP, que reúne os intervenientes críticos na transição energética, nas áreas da energia, da 

tecnologia e da mobilidade  

 

A Galp selecionou a plataforma Energy Impact Partners (EIP) para reforçar o seu objetivo de acelerar 

a transição para um futuro energético sustentável. Neste âmbito, a Galp será a única operadora 

energética na Península Ibérica a ter pleno acesso, durante um período de exclusividade de 5 anos, 

a uma rede que reúne os intervenientes mais relevantes na transição energética nas áreas da energia, 

tecnologia e mobilidade, com um grande foco nas empresas scale-up. 

O acordo prevê que a Galp investirá até 20 milhões de euros nos próximos 5 anos na plataforma EIP, 

garantindo assim o acesso privilegiado ao know-how, conhecimento do mercado, fluxo de negócios 

e análise das tendências disponibilizadas pelos parceiros EIP em todo o mundo.   

Conforme anunciado anteriormente, a Galp está empenhada em desenvolver um portfólio de produ-
ção sustentável de energia renovável, com 10 a 15% do investimento do Grupo a ser alocado para 
as energias renováveis, e para captar oportunidades de novos negócios que possam ser ampliados. 
 
Susana Quintana-Plaza, Administradora Executiva da Galp com o pelouro das energias renováveis e 
novos negócios, destaca que "enquanto parceiros estratégicos do EIP, teremos acesso imediato à 
melhor visão global de potenciais scale-ups nos campos da energia, da mobilidade e da indústria, de 
forma a colocar as suas soluções ao serviço dos nossos clientes e dos nossos processos". “Investir 
nesta rede representa um passo sólido para a aceleração da inovação energética e para abordar o 
desenvolvimento de futuros negócios competitivos alinhados com a transição energética". 
 

Operações inteligentes, eletrificação, distribuição de recursos energéticos, mobilidade, 

cibersegurança, casas, cidades e edifícios inteligentes são os eixos fundamentais de transformação 

nos quais a EIP se centra, o que traduz uma forte consonância com a estratégia e o âmbito de atuação 

da Galp. 

Com este investimento, a Galp vai juntar-se a 28 parceiros estratégicos da coligação EIP - incluindo 

empresas como a Microsoft, Enterprise Holdings, EWE, Fortrum, Southern Company, Xcel Energy, 

Fortis, Alliant Energy e MGE –, focados na identificação e adoção de soluções tecnológicas inovadoras 

para enfrentar os desafios climáticos.  
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Este investimento no fundo europeu EIP ocorre após a criação da Up - Upcoming Energies, uma nova 

unidade da Galp com sede em Lisboa e focada, sobretudo, na procura de soluções para os eixos de 

transição energética, de mobilidade, de economia digital e circular. Criada com o objetivo de abrir as 

portas da Galp ao ecossistema de inovação global, a UP - Upcoming Energies pretende criar um 

núcleo de ideias e novos projetos à escala internacional.  

 

Acerca da Galp  

A Galp é uma empresa de energia com sede em Portugal, cotada na bolsa e 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 no fornecimento completo de serviços e produtos fornecidos 

aos nossos clientes, quer sejam industriais, empresas de todos os sectores ou simplesmente consumidores que 

procuram soluções mais flexíveis e competitivas para as suas habitações e necessidades de mobilidade. Cerca 

de 40% dos nossos investimentos futuros deverão ser alocados a projetos que contribuam para a redução 

global das emissões de CO2, incluindo a produção de energia renovável. Integramos todos os tipos de energia, 

desde a eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. Contribuímos, também, para o desenvolvimento 

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

tem 6360 colaboradores. Para mais informações visite www.galp.com.  

 

Acerca da Energy Impact Partners 

A Energy Impact Partners (EIP) é uma plataforma de investimento global que conduz a transição para um 

futuro sustentável. A EIP reúne empreendedores e as empresas industriais e energéticas mais viradas para o 

futuro do mundo, para promover a inovação. Com mais de 1,5 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, a 

EIP investe globalmente em capital de risco, crescimento, crédito e infraestruturas - e conta com uma equipa 

de mais de 45 profissionais baseados nos seus escritórios em Nova Iorque, São Francisco, Palm Beach, Londres, 

Colónia e, brevemente, em Oslo. Para mais informações sobre a EIP, visite www.energyimpactpartners.com. A 

rede da EIP conta com mais de 25 parceiros, incluindo Southern Company, Xcel Energy, Fortis, NYSNO, 

TronderEnergi, EWE, Enterprise Holdings, Fortum, Evergy, OG&E, Ameren, TC Energy, Alliant Energy, Avista, 

National Grid, PTT, TEPCO, AGL e MGE. 
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