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Galp reforça aposta na mobilidade sustentável 

e constrói mais quatro postos de gás natural veicular  
 

• Galp obteve financiamento para a construção de quatro postos de gás natural veicular no âmbito 

do projeto europeu ECO-GATE 

• O projeto financiado pela Comissão Europeia visa desenvolver o mercado de gás natural para a 

mobilidade, e é formado por um consórcio formado por mais de 20 empresas de Portugal, Espanha, 
França e Alemanha. 

 

A Galp vai construir quatro postos de gás natural veicular na Península Ibérica, mais um passo da em-

presa enquanto promotor da mobilidade sustentável, em particular através de gás natural comprimido 

(GNC) e gás natural liquefeito (GNL). 

A Galp juntou-se ao projeto ECO-GATE, com a apresentação de uma candidatura e com a obtenção de 

um financiamento com a qual irá desenvolver novos pontos de gás natural para veículos ao nível ibé-

rico durante 2019. O projeto europeu ECO-GATE é financiado pela Comissão Europeia e o seu principal 

objetivo é desenvolver a mobilidade com gás natural (GNC e GNL). Este projeto, que é promovido por 

um consórcio que reúne mais de 20 empresas de Espanha, Portugal, França e Alemanha, destaca-se 

como o mais ambicioso no mercado automóvel de gás natural convencional e renovável. Para a imple-

mentação da sua infraestrutura ao largo do Corredor Atlântico e do Corredor Mediterrâneo, serão utili-

zadas tecnologias e soluções mais avançadas e inovadoras. 

A colaboração da Galp neste projeto contempla a abertura de dois pontos de abastecimento do com-

bustível alternativo em Portugal e dois em Espanha.  

O gás natural é um combustível alternativo limpo, eficiente e económico, com inúmeras vantagens para 

o meio ambiente e os consumidores. Por esse motivo, a Galp continuará a colaborar com este tipo de 

iniciativas, que beneficiam a sociedade e satisfazem as necessidades dos clientes. Em consonância com 

a aposta na inovação e no respeito pelo meio ambiente, a Galp prevê abrir novos pontos de Gás Natu-

ral para Veículos nos próximos anos. 

Este projeto vem reforçar a estratégia de suporte à mobilidade sustentável da 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 – 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 6.750 pessoas. 
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