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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Energia; 

Galp Energia España; 

Petrogal; 

Galpgeste – Gestão de 
áreas de serviço; 

Galp Açores; 

Galp Gás Natural; 

Galp Power; 

CLT – Companhia 
Logística de Terminais 
Marítimos; 

Tanquisado – 
Terminais Marítimos; 

Tagusgás - Propano 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Petrogal, S.A.: Aprovisionamento e trading de produtos petrolíferos e atividades de 

shipping; conceção e desenvolvimento de combustíveis; receção, armazenamento, 

produção e expedição de produtos petrolíferos e atividades de suporte nas Refinarias 

de Sines e Matosinhos; produção de eletricidade de origem térmica na Refinaria de 

Sines; receção e expedição de produtos petrolíferos no terminal petroleiro de Leixões; 

receção, armazenamento e expedição de produtos petrolíferos no Parque de Bancas de 

Sines e no Terminal de Viana do Castelo; comercialização e distribuição de produtos 

petrolíferos para as empresas de transportes e para revendedores; negócio de 

lubrificantes para as atividades de conceção, desenvolvimento, distribuição, 

comercialização e assistência após venda para o mercado ibérico; comercialização e 

distribuição de produtos químicos no mercado ibérico; distribuição, comercialização e 

pós venda de GPL, incluindo a montagem e exploração das respetivas instalações, assim 

como a comercialização e assistência técnica a acessórios e equipamentos de consumo,  

em Portugal Continental; gestão da exploração de posições de abastecimento de retalho 

em Portugal Continental para as atividades de receção, armazenagem e comercialização 

de combustíveis Galp, comercialização de bens de consumo nas Lojas Tangerina, 

serviços de Lavagem Galp; comercialização e distribuição de combustíveis e lubrificantes 

de Marinha em Portugal Continental; gestão e exploração das posições de 

abastecimento da rede mar; comercialização e distribuição de produtos petrolíferos 

(inclui betumes, betumes modificados e emulsões betuminosas) para a indústria e 

empreiteiros; comercialização  no mercado ibérico, distribuição e aeroabastecimento nas 

aeroinstalações de Lisboa, Porto Santo, Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Lajes de 

combustíveis de aviação. 

NP EN ISO 

9001:2015 
APCER 1993/CEP.096 1993 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

  

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às Unidades de Negócio, 

localizadas nas Torres de Lisboa  

Galp Energia España, S.A.U.: Comercialización de lubricantes, productos químicos, 

combustibles de aviación en la sede; la recepción, almacenamiento y expedición de 

productos petrolíferos (gasolinas y gasóleos) en los Parques de Valencia y Gijón; 

comercialización de derivados del petróleo, gas natural y electricidad, en los canales: 

Industria, Servicios y Sector Público, Transporte y Distribuidores 

Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A.: Exploração de posições de 

abastecimento de combustíveis e serviços associados em Portugal continental 

Galp Açores, S.A.: Atividade comercial e de exploração das armazenagens e das redes 

e ramais de distribuição de GPL nos Açores, incluindo as atividades de montagem de 

instalações 

Galp Gás Natural, S.A.: Atividade de venda de gás natural nos estados gasoso ou 

liquefeito, para clientes do segmento não-doméstico (exclui aqueles que o gás natural 

se destine ao consumo privado no agregado familiar) da comercialização da Galp Gás 

Natural 

Galp Power, S.A.: Atividade de venda de gás natural e eletricidade em todos os 

segmentos da comercialização da Galp Power 

CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.: Receção e expedição 

de produtos petrolíferos e fornecimento de bancas a navios atracados no terminal de 

granéis líquidos de Sines 

Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A.: Receção, armazenamento e expedição de 

produtos petrolíferos no Parque da Mitrena 

Tagusgás - Propano, S.A.: Distribuição de gás combustível canalizado e gestão da 

construção, manutenção, operação e exploração das infraestruturas que integram a 

distribuição de gás combustível canalizado da organização em Portugal 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Energia; 

Galp Energia España; 

Petrogal; 

Galpgeste – Gestão de 
áreas de serviço; 

CLT – Companhia 
Logística de Terminais 
Marítimos; 

Tanquisado – 

Terminais Marítimos; 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às Unidades de Negócio, 

localizadas nas Torres de Lisboa 

Galp Energia España, S.A.U.: A recepción, almacenamiento y expedición de 

productos petrolíferos (gasolinas y gasóleos) en los Parques de Valencia y Gijón; 

Comercialización de derivados del petróleo, gas natural y electricidad en los canales 

Industria, Servicios y Sector Público, Transporte y Distribuidores. 

Petrogal, S.A.: Receção, armazenamento, produção e expedição de produtos 

petrolíferos e atividades de suporte nas Refinarias de Sines e Matosinhos; produção de 

eletricidade de origem térmica nas Refinarias; receção e expedição de produtos 

petrolíferos no terminal petroleiro de Leixões; receção, armazenamento e expedição de 

produtos petrolíferos no Parque de Bancas de Sines e no Terminal de Viana do Castelo; 

distribuição e aeroabastecimento nas aeroinstalações de Lisboa, Porto Santo, Ponta 

Delgada, Horta, Santa Maria e Lajes de combustíveis de aviação  

Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A.: Exploração de posições de 

abastecimento de combustíveis e serviços associados em Portugal continental 

CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.: Receção e expedição 

de produtos petrolíferos e fornecimento de bancas a navios atracados no terminal de 

granéis líquidos de Sines 

Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A.: Receção, armazenamento e expedição de 

produtos petrolíferos no Parque da Mitrena 

NP EN ISO 

14001:2015 
APCER 2018/AMB.0896 2004 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Energia; 

Galp Energia España; 

Petrogal; 

Galpgeste – Gestão de 
áreas de serviço; 

CLT – Companhia 
Logística de Terminais 
Marítimos; 

Tanquisado – 

Terminais Marítimos; 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às Unidades de Negócio, 

localizadas nas Torres de Lisboa 

Galp Energia España, S.A.U.: La recepción, almacenamiento y expedición de 

productos petrolíferos (gasolinas y gasóleos) en los Parques de Valencia y Gijón 

Petrogal, S.A.: Armazenamento, produção e expedição de produtos petrolíferos e 

atividades de suporte nas Refinarias de Sines e Matosinhos; produção de eletricidade 

de origem térmica nas Refinarias; receção e expedição de produtos petrolíferos no 

terminal petroleiro de Leixões; receção, armazenamento e expedição de produtos 

petrolíferos no Parque de Bancas de Sines e e no Terminal de Viana do Castelo; 

distribuição e aeroabastecimento nas aeroinstalações de Lisboa, Porto Santo, Ponta 

Delgada, Horta, Santa Maria e Lajes de combustíveis de aviação 

Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A.: Exploração de posições de 

abastecimento de combustíveis e serviços associados em Portugal continental 

CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.: Receção e expedição 

de produtos petrolíferos e fornecimento de bancas a navios atracados no terminal de 

granéis líquidos de Sines 

Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A.: Receção, armazenamento e expedição de 

produtos petrolíferos no Parque da Mitrena 

NP ISO 

45001:2019 
APCER 2018/SST.0502 2009 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Energia; 

Petrogal; 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às unidades de negócio, localizadas 

nas Torres de Lisboa 

Petrogal, S.A.: Receção, armazenamento, produção e expedição de produtos 

petrolíferos nas Refinarias de Sines e Matosinhos e atividades de suporte; produção de 

eletricidade de origem térmica na Refinaria de Sines 

NP EN ISO 

50001:2012 
APCER 2018/SGEn.0021 2012 

Galp Energia; 

Galp Energia España; 

Petrogal; 

Galpgeste – Gestão de 
áreas de serviço; 

Galp Açores;  

Galp Gás Natural; 

Galp Power; 

CLT – Companhia 

Logística de Terminais 

Marítimos; 

Tanquisado – 

Terminais Marítimos 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às Unidades de Negócio, 

localizadas nas Torres de Lisboa 

Galp Energia España, S.A.U.: La recepción, almacenamiento y expedición de 

productos petrolíferos (gasolinas y gasóleos) en los Parques de Valencia y Gijón; 

comercialización de derivados del petróleo, gas natural y electricidad, en los canales: 

Industria, Servicios y Sector Publico, Transporte y Distribuidores 

Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A.: Exploração de posições de 

abastecimento de combustíveis e serviços associados em Portugal continental  

Galp Açores, S.A.: Atividade comercial e de exploração das armazenagens e das redes 

e ramais de distribuição de GPL nos Açores, incluindo as atividades de montagem de 

instalações 

Galp Gás Natural, S.A.: Atividade de venda de gás natural nos estados gasoso ou 

liquefeito, para clientes do segmento não-doméstico (exclui aqueles que o gás natural 

se destine ao consumo privado no agregado familiar) da comercialização da Galp Gás 

Natural 

NP 

4469:2008 
APCER 2018/GRS.0013 2018 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

  

Petrogal, S.A.: Aprovisionamento e trading de produtos petrolíferos e atividades de 

shipping; conceção e desenvolvimento de combustíveis; receção, armazenamento, 

produção e expedição de produtos petrolíferos e atividades de suporte nas Refinarias 

de Sines e Matosinhos; produção de eletricidade de origem térmica nas Refinarias; 

receção e expedição de produtos petrolíferos no terminal petroleiro de Leixões; receção, 

armazenamento e expedição de produtos petrolíferos no Parque de Bancas de Sines e 

no Terminal de Viana do Castelo; comercialização e distribuição de produtos petrolíferos 

para as empresas de transportes e para revendedores; negócio de lubrificantes para as 

atividades de conceção, desenvolvimento, distribuição, comercialização e assistência 

após venda para o mercado ibérico; comercialização de produtos químicos no mercado 

ibérico; distribuição, comercialização e pós venda de GPL, incluindo a montagem e 

exploração das respetivas instalações, assim como a comercialização e assistência 

técnica a acessórios e equipamentos de consumo em Portugal Continental; gestão da 

exploração de posições de abastecimento de retalho em Portugal Continental para as 

atividades de receção, armazenagem e comercialização de combustíveis Galp, 

comercialização de bens de consumo nas Lojas Tangerina, serviços de Lavagem Galp; 

comercialização e distribuição de combustíveis e lubrificantes de Marinha em Portugal 

Continental; gestão e exploração das posições de abastecimento da rede mar; 

comercialização e distribuição de produtos petrolíferos (inclui betumes, betumes 

modificados e emulsões betuminosas) para a indústria e empreiteiros; comercialização 

no mercado ibérico, distribuição e aeroabastecimento nas aeroinstalações de Lisboa, 

Porto Santo, Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Lajes de combustíveis de aviação 

Galp Power, S.A.: Atividade de venda de gás natural e eletricidade em todos os 

segmentos da comercialização da Galp Power 

CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.: Receção e expedição 

de produtos petrolíferos e fornecimento de bancas a navios atracados no terminal de 

granéis líquidos de Sines 

Tanquisado – Terminais Marítimos, S.A.: Receção, armazenamento e expedição de 

produtos petrolíferos no Parque da Mitrena 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Energia, S.A. 

Petrogal, S.A.  

Galpgeste – Gestão de 

áreas de serviço, S.A.  

CLT – Companhia 

logística de terminais 

marítimos, S.A. 

Sistema 

Integrado de 

Gestão (SIG) 

Petrogal, S.A.: Aprovisionamento e trading de produtos petrolíferos e atividades de 

shipping; conceção e desenvolvimento de combustíveis e lubrificantes; receção, 

armazenamento, loteamento e expedição de produtos petrolíferos nas Refinarias de 

Sines e Matosinhos; produção de eletricidade de origem térmica nas Refinarias de Sines 

e Matosinhos; receção e expedição de produtos petrolíferos no terminal petroleiro de 

Leixões; cadeia de abastecimento do aeroporto de Lisboa; comercialização e distribuição 

de produtos petrolíferos em Portugal Continental. 

CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.: Receção e expedição 

de produtos petrolíferos e fornecimento de bancas a navios atracados no terminal de 

granéis líquidos de Sines.  

Galpgeste, S.A.: Exploração de posições de abastecimento de combustíveis e serviços 

associados em Portugal Continental. 

Galp Energia, S.A.: Atividades de gestão e suporte às Unidades de Negócio, 

localizadas nas Torres de Lisboa 

NP EN ISO 

22301:2017 
APCER 2020/SGCN.0001 2020 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Galp Swaziland 
Galp 

Swaziland Fuels, Lubricants and LPG at Matsapha Industrial Site 
SZNS ISO 

9001:2015 
SWASA 

CERT-006-QMS-

003 
2017 

CLC CLC Disponibilização de Combustíveis (Inclui as operações de Transporte em Oleoduto, 
Receção, Armazenagem e Fornecimento) 

ISO 

9001:2015 
AENOR ER – 0212/2013 2001 

CLC CLC Disponibilização de Combustíveis (Inclui as operações de Transporte em Oleoduto, 
Receção, Armazenagem e Fornecimento) 

NP ISO 

45001:2019 
AENOR SST – 0052/2013 2002 

CLC CLC Disponibilização de Combustíveis (Inclui as operações de Transporte em Oleoduto, 
Receção, Armazenagem e Fornecimento) 

ISO 

14001:2015 
AENOR GA – 2013/0099 2004 

SAAGA- Sociedade 

Açoreana de 

Armazenagem de Gás 

SAAGA 
Armazenagem e enchimento de GPL e outros combustíveis (para aplicações domésticas, 

industriais, rodoviárias e em bancas marítimas) 

NP EN ISO 

9001:2015 
APCER 2002/CEP.1676 2002 

SAAGA- Sociedade 

Açoreana de 

Armazenagem de Gás 

SAAGA 
Armazenagem e enchimento de GPL e outros combustíveis (para aplicações domésticas, 

industriais, rodoviárias e em bancas marítimas) 

NP ISO 

45001:2019 
APCER 2006/SST.094 2006 
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Empresa Sistema Âmbito Norma Entidade Nº Certificado 
Ano 

Concessão 

Petrogal 

Laboratório 

da Refinaria 

de 

Matosinhos 

 

NP EN 

ISO/IEC 

17025:2005 

IPAC L0037 1990 

Petrogal 

Laboratório 

da Refinaria 

de Sines 
 

NP EN 

ISO/IEC 

17025:2005 

IPAC L0190 1997 

CLC 
Laboratório 

CLC  

NP EN 

ISO/IEC 

17025:2005 

IPAC L0465 2008 

Petrogal Betumes O controlo de produção em fábrica cumpre os requisitos do sistema 2+ 
EN 

12591:2009  
APCER 

0866-CPR-

2010/CE.0129 
2010 

Petrogal 

Sustainability 

and Carbon 

Certification 
HVO Plant Co-processing 

ISCC 

Control 

Union 

Poland 

EU -lSCC-Cert- 

PL219-87461101 
 

Enerfuel 

Sustainability 

and Carbon 

Certification 
 Collecting Point ; Trader with storage; Biodiesel Plant ISCC 

Bureau 

Veritas 

 EU-ISCC-Cert-

PL214-53981120 
 

 


