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Para dar resposta aos assuntos materiais é fundamental compreender o seu caráter dinâmico e os contextos em que os mesmos se afirmam. 

Neste sentido, mantemos ativa uma rede de conhecimento, de cooperação, de partilha, de entendimento e de desenvolvimento, beneficiando 

de efeitos de escala devido à centralização de processos comuns que, de outra forma, seriam reproduzidos nas estruturas dos vários associados. 

Apresentamos de seguida a lista das principais associações e parceiros setoriais da Galp: 

PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES E PARCEIROS SETORIAIS 

ADENE – Agência para a Energia 

A Agencia para a Energia (ADENE) tem vindo a conquistar novas competências e responsabilidades que reforçam o seu papel de agente mobilizador 
para a sustentabilidade energética nacional no sentido de informar, educar, partilhar, implementar novas ideias e soluções. 

AGN – Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural 

A Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural (AGN) integra as empresas, entidades e indivíduos interessados na promoção e 
desenvolvimento do gás natural como fonte de energia segura, eficiente e sustentável. 

AIPQR – Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação 

A Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação (AIPQR) promove as relações entre associados, bem como a captação de novos 
investimentos nacionais e estratégicos, em particular nas novas fases da cadeia de valor. 

APETRO – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas 

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) assume-se como um organismo de referência e parceiro em todos os processos de 
discussão e tomada de decisões em relação ao Sector Petrolífero, fomentando o estabelecimento e desenvolvimento de condições envolventes 
apropriadas que facilitem uma operação responsável. 

APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis 

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) assegura a coordenação, representação e defesa dos interesses comuns dos seus 
associados no desenvolvimento das energias renováveis em Portugal. 

ATIEL – Association Technique de l’Industrie Européenne des Lubrifieants 

A Association Technique de l’Industrie Européenne des Lubrifieants (ATIEL) é um agrupamento europeu de interesse económico representando o 
conhecimento e a experiência dos principais fabricantes e comerciantes europeus e internacionais de óleo do motor combinado. 

BCSD Portugal – Business Council for Sustainable Development Portugal 

A Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal tem como missão assegurar a liderança empresarial como um incentivo para a 
mudança orientada para o desenvolvimento sustentável e a inovação. Reúne 90 empresas portuguesas. 

CDP – Driving Sustainable Economies 

O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, que constitui o maior e mais completo sistema global de divulgação de informação 
ambiental. Serve, atualmente, 827 investidores institucionais, que movimentam EUA$ 100 biliões. 

CIP – Confederação Empresarial de Portugal 

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) tem por objetivo representar, interna e externamente as atividades nacionais de produção, 
distribuição ou venda de produtos ou serviços, na globalidade dos seus aspetos socioeconómicos e, designadamente, defender nesses diversos 
sectores todos os direitos dos empresários enquanto sujeitos da atividade económica. 

CONCAWE – European Association for Environment, Health and Safety in Refining and Distribution 

A European Association for Environment, Helth and Sefety in Refining and Distribution (CONCAWE) foi fundada com o objetivo de realizar pesquisas 
sobre as questões ambientais relevantes para a indústria do petróleo, em áreas como qualidade dos combustíveis e das emissões, qualidade do ar 
e da água, contaminação do solo, resíduos, saúde e segurança do trabalho. 

COTEC – Associação Empresarial para a Inovação 

A Associação Empresarial para a Inovação (COTEC) é uma associação que promove a competitividade das empresas localizadas em Portugal, 
através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país. 

ENERGYN – Pólo de Competitividade e Tecnologia da Energia 

A EnergyIN é uma associação de direito privado sem fins lucrativos que coopera com as comunidades empresarial e cientifica em prol da 
competitividade deste sector da indústria nacional, visando a criação de riqueza e de emprego qualificado em Portugal. 

EITI – Extractive Industries Transparency Initiative 

A EITI é um padrão global que promove a transparência das receitas geradas a partir das atividades de extração e produção de recursos minerais, 
entre os quais o petróleo e o gás, nos países detentores destes. 

FuelsEurope – Associação Europeia de Refinadores de Petróleo 

A FuelsEurope representa o interesse de 40 empresas que operam refinarias na União Europeia (UE), sendo que os seus membros representam 
quase 100% da capacidade de refinação de petróleo da UE. Tem como objetivo promover uma atividade de refinação económica e ambientalmente 
sustentável, contribuindo de forma construtiva e pró-ativa para o desenvolvimento e implementação de políticas e regulamentações na EU. 

ITG – Instituto Tecnológico do Gás 

http://www.adene.pt/
http://agnatural.pt/
http://www.aipqr.pt/
http://www.apetro.pt/
http://www.apren.pt/pt/
http://atiel.org/
http://www.bcsdportugal.org/
https://www.cdp.net/pt
http://cip.org.pt/
https://www.concawe.eu/
http://www.cotecportugal.pt/pt/
http://www.energyin.com.pt/
https://eiti.org/
https://www.fuelseurope.eu/
http://www.itg.pt/itg/
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O Instituto Tecnológico do Gás (ITG), organismo sem fins lucrativos, é uma entidade de carácter técnico e científico que tem como principais 
objetivos, promover a imagem dos gases combustíveis junto do público consumidor e ainda promover o desenvolvimento através da transferência 
de tecnologias, com como a qualidade e segurança. 

IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível 

O IBP atua de forma abrangente em toda a cadeia de petróleo, gás e biocombustíveis, num ambiente aberto e democrático, guiado pelo respeito a 
opiniões divergentes e pela busca do equilíbrio de interesses, promovendo a cooperação entre os representantes da indústria e seus diferentes 
públicos e interlocutores. 

IOGP – The International Association of Oil & Gas Producers 

A Associação Internacional de Produtores de Petróleo e Gás (IOGP) é a voz da indústria global de upstream. A IOGP serve os reguladores da 
indústria como um parceiro global para melhorar a segurança e o desempenho ambiental e social. Atua também como um fórum exclusivamente 
amplo no qual os membros identificam e partilham conhecimentos e boas práticas para alcançar melhorias em saúde, segurança, ambiente, 
security e responsabilidade social. 

ISPG – Instituto do Petróleo e Gás 

O ISPG foi criado pela Galp em parceria com seis das maiores e mais prestigiadas instituições nacionais do Ensino Superior. Pretende estabelecer, 
deste modo, uma ligação entre o mundo académico e o empresarial, através de uma iniciativa inédita, tanto na sua dimensão como nos seus 
objetivos. O ISPG tem por missão o desenvolvimento, a transmissão e difusão da ciência e tecnologia aplicada às atividades da fileira energética, 
em especial do petróleo e gás. 

MARCOGAZ – Technical Association of the European Natural Gas Industry 

A Techical Association of the European Natural Gas Industry (MARCOGAZ) é uma instituição que tem com o objetivo promover a segurança, 
confiabilidade, custo-eficácia e as vantagens ambientais dos sistemas e aparelhos de gás natural. Auxilia os parceiros em matéria de legislação 
técnica e de normalização e de forma a favorecer as condições técnicas necessárias para o sucesso do mercado de gás natural. 

WavEC – Offshore Renewables 

O WavEC Offshore Renewables é uma associação para o desenvolvimento da sua atividade segundo três eixos: a investigação aplicada, a 
consultoria e atividades pró-bono, nomeadamente a disseminação e promoção das oportunidades associadas ao desenvolvimento precoce da 
energia renovável marinha no País e também a formação de jovens. 

UNGC – United Nations Global Comapct 

O Pacto Global das Nações Unidas é uma iniciativa voluntária baseada em compromissos de CEO para implementar princípios universais de 
sustentabilidade e tomar medidas para apoiar os objetivos da Organização das Nações Unidas. A Galp é signatária dos 10 princípios do Pacto Global 
desde 2013. 

 

http://www.ibp.org.br/
http://www.iogp.org/
http://ispg.org/
http://www.marcogaz.org/
http://www.wavec.org/
https://www.unglobalcompact.org/

