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Lisboa, 7 de Janeiro de 2008  
        

 
 

Galp Energia conquista primeiro cliente de gás natural em Espanha 
 

• Primeiro cliente é o Grupo Saint-Gobain - líder mundial de fabrico de vidro - e o fornecimento terá início 

já em Janeiro  

 

No âmbito da estratégia de expansão das suas diversas áreas de negócio a nível ibérico, a Galp Energia assinou 

contratos de fornecimento de gás natural com duas unidades do grupo Saint-Gobain em Espanha, a SG Vicasa 

Burgos, e a SG Vetrotex, em Alcalá de Henares, com início de fornecimento já em Janeiro de 2008.  

 

Os contratos agora assinados representam vendas superiores a 50 milhões de m3(n) anuais, tornando o grupo 

Saint-Gobain num dos principais clientes industriais da Galp Energia. Recorde-se que a Saint-Gobain era já cliente 

da Galp Energia através dos contratos de fornecimento à SG Mondego e à SG Glass, as duas unidades que o líder 

mundial da indústria vidreira detém em Portugal. A Saint-Gobain possui mais 24 fábricas, em Espanha, que no 

seu conjunto representam um consumo superior a 300 milhões de m3 - cerca de 20% do consumo do mercado 

industrial português. 

 

Após a obtenção da licença de comercialização de gás natural em Espanha, em Agosto de 2007, fica agora 

efectivada a entrada da Galp Energia no mercado de gás natural espanhol, através do segmento industrial, que 

representa um consumo anual de 15 mil milhões de m3(n), cerca de 10 vezes superior ao do mercado industrial 

em Portugal. 

 

A Galp Energia pretende alavancar o conhecimento adquirido ao longo dos 10 anos em que criou e operou no 

mercado de gás natural em Portugal,  para se posicionar como um player ibérico relevante, aproveitando as 

oportunidades de crescimento em Espanha, um mercado com grande dinamismo competitivo e elevada 

atractividade para um comercializador ibérico com a dimensão e aspiração da Galp Energia. 


