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UP – Upcoming Energies 

Galp cria fábrica de inovação para acelerar 

transição energética 
 UP – Upcoming Energies é o nome da plataforma colaborativa que arranca no início de 

2020, com sede em Lisboa, e que pretende abrir a porta da Galp ao ecossistema mundial 

de inovação 

 Nova fábrica de inovação da Galp terá foco centrado na procura de soluções para os eixos 

da transição energética, mobilidade, digital e economia circular 

 

A Galp vai criar uma nova fábrica de inovação em 2020. UP – Upcoming Energies é o nome do 

projecto que arranca em janeiro, com sede em Lisboa e com um foco muito centrado na procura de 

soluções para os eixos da transição energética, mobilidade, digital e economia circular. 

 

A criação da UP – Upcoming Energies foi anunciada esta terça-feira pela administradora da Galp 

Susana Quintana Plaza, na sessão de abertura do EIC Corporate Day da Galp. O evento, organizado 

pela energética em parceria com o European Innovation Council, reuniu em Lisboa 15 startups e 

scaleups europeias na apresentação e discussão de projectos que possam integrar o roadmap da 

Galp para modelos de negócio de baixo carbono. 

 

Criada com o objetivo de abrir a porta da Galp ao ecossistema mundial de inovação, a UP – 

Upcoming Energies pretende “criar um hub de ideias e de novos projectos à escala internacional”, 

sintetizou a administradora da Galp responsável pelas Renováveis e Novos Negócios, Susana 

Quintana Plaza. 

 

“Queremos testar caminhos e soluções que ajudem a Galp a posicionar-se como um player de 

referência na resposta aos desafios que a sociedade e a indústria energética enfrentam. Nesse 

sentido, procuramos parceiros que tenham ideias ou projectos inovadores e disruptivos, que possam 

acrescentar valor ao portefólio de serviços e produtos da empresa”, concretizou a administradora da 

Galp. 

 

A fábrica de inovação UP – Upcoming Energies funcionará em Lisboa, num regime aberto à 

comunidade nacional e internacional de startups e scaleups.  

 

O espaço será desenvolvido numa lógica de sinergias, co-criação e colaboração para o 

desenvolvimento, lançamento e comercialização de projectos que encaixem nos eixos em que a área 

de inovação da Galp está a posicionar-se: digital, mobilidade do futuro, transição energética e 

economia circular. 
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Sobre a Galp 

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

Desenvolvemos soluções eficientes e ambientalmente sustentáveis em todas as fases da cadeia de valor 

do setor energético, tanto nas nossas operações, como na oferta integral que fazemos aos nossos clientes, 

sejam indústrias, empresas de todos os setores ou simples consumidores que buscam as soluções mais 

flexíveis e competitivas para as suas casas e necessidades de mobilidade. Produzimos e extraímos petróleo 

e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, mas assumimos 

o compromisso de dedicar 40% do nosso investimento a projetos que contribuam para a redução global 

das emissões de CO2, incluindo a produção de energia renovável. Integramos todos os tipos de energia, 

da eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. 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 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 

 

 

Galp  

Media Relations 

Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira – twitter @pedrogcmp; 

+ (351) 217 242 680 

+ (351) 961 773 444 (24 horas) 

galp.press@galp.com  

 

 

 

http://www.galp.com/
mailto:galp.press@galp.com

