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Galp Energia lança Rede Galp Inovação - o primeiro portal de open innovation que 

reúne comunidade académica e tecnológica do sector da energia   

 
 
A Galp Energia lançou hoje o portal “Rede Galp Inovação”, tornando-se a primeira empresa portuguesa a 

desenvolver um espaço de inovação único e original que junta a comunidade universitária e empresas de base 

tecnológica na área da energia, com o objectivo de recolher ideias destinadas à criação de novos processos, 

produtos e serviços. 

 

A Rede Galp Inovação é uma rede social de acesso restrito, baseada no paradigma Web 2.0, que permite um 

registo dinâmico do perfil e das actividades dos seus membros, fomentando a interactividade e a partilha de 

conhecimento. A Galp Energia está a convidar membros das comunidades científicas e empresas de base 

tecnológica, ligadas ao sector energético, para se associarem nesta rede de inovação, que estará totalmente 

operacional dentro de três meses. 

 

A Rede Galp Inovação agrupará os seus membros em torno de temáticas pré-definidas, permitindo identificar 

especialistas em determinadas áreas de conhecimento e potenciais parcerias na comunidade científica e 

tecnológica. Este portal permitirá ainda aos seus membros submeterem projectos de investigação e 

desenvolvimento, de acordo com as necessidades específicas de inovação que, cada área de negócio da Galp 

Energia, previamente identificou e registou no portal. 

 

Com o lançamento do primeiro portal de Open Innovation português, a Galp Energia posiciona-se na linha da 

frente em matéria de desenvolvimento e inovação, reforçando a sua ligação, de forma colaborativa, à 

inteligência colectiva das universidades e comunidade científica e das empresas de base tecnológica que 

operam na área da energia e sectores relacionados. 

 

 

Open Innovation e Web 2.0  

A Open Innovation  consiste na utilização por parte das empresas de fontes de conhecimento internas e externas 

no seu processo de inovação, ou seja, a procura de inspiração, fora do quadro da organização, para desenvolver 

novos produtos e serviços. 
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Web 2.0 designa uma segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma Web, que permitem 

e fomentam a partilha e produção colaborativa de conhecimento, como por exemplo a Wikipedia, as redes 

sociais ou os blogs.  
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