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Política do Mar 

Galp organiza conferência Galp Atlantic Meeting  

 

 Conferência realiza-se esta quarta-feira no âmbito do evento internacional Portugal 

Shipping Week, organizado pela primeira vez no nosso país 

 O papel de Portugal enquanto centro marítimo de transporte e logística global, as 

tendências do comércio internacional e a inovação no sector serão temas em análise 

 

A Galp organiza esta quarta-feira, dia 19 de Setembro, a conferência Galp Atlantic Meeting. A 

conferência vai realizar-se na Gare Marítima de Alcântara e decorrerá no âmbito da Portugal 

Shipping Week, um evento internacional que acontece pela primeira vez no nosso país e que 

conta com o alto patrocínio do Governo, através do Ministério do Mar.  

Numa semana em que estão reunidos em Lisboa centenas de armadores e representantes de 

companhias de transporte, investidores, reguladores e outras agências governamentais, 

associações empresariais e especialistas de várias áreas da comunidade marítima internacional, 

a Galp Atlantic Meeting pretende assumir-se como um fórum de discussão e análise sobre o 

posicionamento de Portugal na rota de abastecimento e sobre o papel que o país deverá assumir 

enquanto centro marítimo de transporte e logística global.  

As oportunidades que existem no mar, a necessidade de aprofundar o conhecimento científico 

sobre os recursos do ambiente marítimo português, o potencial económico da costa nacional ou 

a necessidade de colocar a inovação tecnológica ao serviço da relação de Portugal com o mar 

são temas que a Galp considera fundamentais – e que já estiveram na origem da criação das 

Ocean Talks promovidas semestralmente pela Galp. 

A conferência Galp Atlantic Meeting contará com especialistas da Galp nas áreas de bancas 

marítimas e do gás natural e também com dois oradores internacionais: Robin Meech, consultor 

independente na área da marinha e energia, que falará sobre as perspetivas para este mercado 

após 2020; e  Nigel Draffin, autor de sete livros sobre a indústria de transporte, professor em 

Oxford e  convidado para analisar o futuro do GNL (Gás Natural Liquefeito). 

O Portugal Shipping Week decorre desde dia 17 até 21 de Setembro, sendo esperados cerca de 

5.000 participantes para um vasto programa de conferências, workshops, palestras ou 

exposições. Programa completo em https://portugalshippingweek.com/calendar-of-events/. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e extração 

de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, até 

ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para os nossos clientes 
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– sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou consumidores individuais que 

buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de mobilidade. Contribuímos ainda para 

o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades 

que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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