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Mobilidade sustentável 

Galp inaugura primeiros pontos de carregamento 

rápido para veículos elétricos nos Açores 

 Galp colocou hoje em funcionamento, na Ilha Terceira, os dois primeiros pontos de 

carregamento rápido para veículos elétricos disponíveis no arquipélago dos Açores.  

 Cerimónia de inauguração contou com a presença de Marta Guerreiro, Secretária Regional 

da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores. 

 Pontos de carregamento na Ilha Terceira são os primeiros de 10 pontos de carregamento 

rápido naquele arquipélago. 

 
A Galp inaugurou esta terça-feira os dois primeiros pontos de carregamento rápido para veículos 

elétricos disponíveis na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. A cerimónia oficial de inauguração 

do primeiro ponto de carregamento rápido, localizado na estação de serviço da Galp da Quinta da 

Maia, contou com a presença de Marta Guerreiro, Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

dos Açores. 

 

A entrada em funcionamento destes dois pontos de carregamento na Ilha Terceira assinala o arranque 

da operacionalização de uma rede de pontos de carregamento rápido para veículos elétricos que a 

Galp vai instalar no arquipélago, ao abrigo do concurso aberto pelo Governo Regional dos Açores 

para a concessão e exploração de uma rede de pontos de carregamento rápido para veículos elétricos 

em todo o arquipélago dos Açores.  

 

A continuada aposta da Galp nos Açores, agora também na materialização de pontos de carregamento 

rápido para veículos elétricos no arquipélago, vai garantir uma resposta robusta aos consumidores 

que preferem este tipo de energia.  

 

Além dos dois pontos inaugurados hoje na Ilha Terceira, a Galp instalará ao longo dos próximos 

meses pontos de carregamento rápido também nas ilhas de São Miguel, Pico, Faial, São Jorge e 

Flores. A oferta da Galp neste domínio valorizará os pontos de abastecimento rodoviário mais 

convenientes para os consumidores e com maior gama de serviços disponíveis. 

 

A operacionalização destes pontos de carregamento elétrico no arquipélago dos Açores é mais um 

reflexo da estratégia e do firme compromisso da Galp na área da mobilidade sustentável, onde a 

empresa tem sido pioneira e protagonista na oferta de novos combustíveis e fontes de energia para 

a mobilidade dos seus clientes. 

 

Recorde-se que além da rede de pontos de carregamento rápido que a Galp disponibiliza em Portugal, 

a empresa tem sido também diferenciadora na oferta de planos integrados para a mobilidade com o 
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lançamento de soluções associadas ao plano Galp Electric, que disponibiliza aos aderentes um vasto 

conjunto de descontos e serviços de energia para a estrada e para casa.  

 

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. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos 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. 
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