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Galp certificada para produzir GPL biológico 

 

• A Galp foi certificada pelo sistema ISCC, um dos principais standards mundiais 
na avaliação da sustentabilidade de toda a cadeia de produção de biocombustíveis 

• Este gás renovável será incorporado no GPL rodoviário da Galp, respondendo 
à cada vez maior preocupação dos clientes com a sua pegada ecológica 

 

A Galp tornou-se na primeira empresa portuguesa certificada pelo International Sustainability & Car-

bon Certification (ISCC) a produzir GPL a partir de matérias biológicas, iniciando assim o processo de 

descarbonização de uma fonte energética que é já uma das mais eficientes disponíveis no nosso país. 

Este novo produto, chamado bioGPL, é produzido pela Galp na refinaria de Sines através do proces-

samento de matéria-prima de origem biológica sustentável, respondendo a uma preocupação cada 

vez maior dos clientes com a sua pegada ecológica. O projeto permite uma redução de cerca de 251 

ton/ano, o equivalente a 5800 viagens entre Lisboa e Porto num automóvel a GPL-auto convencional. 

Este gás renovável tem vindo a ganhar expressão na Europa, por permitir uma redução entre 65% e 

85% das emissões de CO2 em comparação com o GPL de base mineral, não exigindo qualquer adap-

tação nos veículos ou equipamentos, dado que a sua constituição se mantém inalterada. 

A sustentabilidade dos biocombustíveis é aferida pelo cumprimento das regras de sustentabilidade 

exigidas pela União Europeia e pelas emissões de CO2 evitadas. 

A certificação emitida pelo ISCC, com sede na Alemanha, foi já participada à Entidade Coordenadora 

do Cumprimento de Critérios de Sustentabilidade (ECS/LNEG), entidade responsável pela verificação 

do cumprimento dos critérios de sustentabilidade dos biocombustíveis a nível nacional. 

 

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 o maior produtor Ibérico de energia elétrica 
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de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 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 sustentabili-

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

 

Sobre o ISCC 

O ISCC é um sistema de certificação de sustentabilidade que abrange todas as matérias-primas sustentáveis, incluindo 

biomassa agrícola e florestal, materiais circulares e renováveis. Com mais de 4000 empresas certificadas em mais de 100 

países, o ISCC está entre os maiores sistemas de certificação do mundo. Foi desenvolvido através de um processo aberto 

entre partes-interessadas e é governado por uma associação com mais de 120 membros, incluindo institutos de 

investigação e ONG's. O ISCC bate-se por um mundo onde a biomassa e outras matérias-primas são produzidas de forma 

ambiental, social e economicamente sustentável. Mais informação em www.iscc-system.org. 
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