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Galp Energia e o Centro da Energia das Ondas assinam contrato de parceria no 

âmbito da Energia das Ondas 
 

A Galp Energia e o Centro da Energia das Ondas assinam hoje, durante o seminário sobre Energias Renováveis 
Marinhas em Portugal, um contrato de parceria no âmbito da Energia das Ondas, com vista à selecção e 
contratação pela Galp Energia de uma tecnologia em fase de desenvolvimento que permita a implementação de 
projecto piloto na Costa Portuguesa, para a produção de energia eléctrica através de uma fonte renovável. 

A Galp Energia é um operador multienergia e tem desenvolvido ao longo do tempo vários projectos na área da 
produção de energia eléctrica, nomeadamente através de fontes renováveis. As boas características da costa 
marítima ocidental de Portugal e a disponibilidade de rede eléctrica próxima da costa, permitem dizer que há 
potencialmente condições para avançar com sucesso, no desenvolvimento de projectos na área da energia das 
ondas.   

Este contrato permitirá fazer um Benchmark das principais tecnologias disponíveis, a definição básica de uma 
central piloto, a pré-selecção de um número restrito de tecnologias, a realização de Due Diligences tecnológicas, 
e ainda a definição do planeamento e orçamento do projecto piloto, actividades que deverão estar concluídas no 
ano de 2009. 

A Galp Energia trabalha activamente com o seu conhecimento, investigação, tecnologias e parceiros, para ajudar 
Portugal a reduzir a sua dependência energética, a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, 
contribuindo para a criação de emprego qualificado.  

 


