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Galp – Principais Associações e Parceiros setoriais
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.
Principais associações e parceiros setoriais da Galp:

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de E&P de Petróleo e Gás
Associação que integra o IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis cuja missão é
promover o desenvolvimento do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, visando uma indústria competitiva, ética e socialmente responsável.

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.

AESTP - Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe
A Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos que visa
a promoção e defesa da atividade empresarial neste país.

AGN – Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural
(Contribuição Galp em 2018: 198k€)

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
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associados, bem como a captação de novos investimentos nacionais e estratégicos, em particular nas
novas fases da cadeia de valor.

AMEPETROL - Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas
A AMEPETROL - Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas tem por objetivo debater os problemas da indústria petrolífera com o governo e parceiros económicos, bem como a apresentação de
ideias e projetos para a evolução do sector em Moçambique.

AOP - Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
(Contribuição Galp em 2018: 140k€)

A AOP - Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos tem como principal objetivo a
defesa dos interesses gerais das empresas associadas, através do acompanhamento da legislação
petrolífera e cooperação com as autoridades competentes em Espanha.

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.

APVGN – Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural
A APVGN – Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural é uma associação sem fins lucrativos que
tem por objeto a promoção de uma ampla utilização de veículos a gás natural e outros veículos com
combustíveis gasosos destinados tanto ao tráfego rodoviário como ao ferroviário e ao marítimo.

ATIEL – Association Technique de l’Industrie Européenne des Lubrifieants
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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 – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
O 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. Agrega e representa mais de 90 empresas de referência em Portugal.

CCIPA - Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola
A CCIPA - Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola é uma instituição de utilidade pública
sem fins lucrativo que tem como objetivo proporcionar às empresas associadas as informações e os
conhecimentos de Angola e de Portugal que lhes permitam avaliar com segurança a possibilidade de
internacionalizarem a sua atividade para qualquer um dos mercados de forma bilateral.

CDP – Disclosure Insight Action
O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, cujo objetivo é a promoção da redução
das emissões de gases de efeito estufa, a salvaguarda dos recursos hídricos e proteção das florestas
junto de empresas e entidades governamentais.

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.

COGEN - Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da
Cogeração
A COGEN Portugal - Associação Portuguesa para a Eficiência Energética e Promoção da Cogeração é
uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo promover a utilização eficiente da energia,
através da cogeração ou da produção descentralizada da energia.

COTEC – Associação Empresarial para a Inovação
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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.

EPRA - European Petroleum Refiners Association
(Contribuição Galp em 2018: 278k€)

A EPRA - European Petroleum Refiners Association é uma associação internacional sem fins lucrativos
que resulta da fusão da CONCAWE – European Association for Environment, Health and Safety in
Refining and Distribution e da FuelsEurope.

GD4S - Gas Distributors for Sustainability
A GD4S - Gas Distributors for Sustainability representa um conjunto de empresas distribuidoras de
gás natural e tem como objetivos fornecer conhecimento sobre políticas de descarbonização, promover o “Gas Market Design”, desbloquear o potencial dos gases renováveis e das redes de gás, etc.

IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível
O IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível 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.

IPCG - Instituto Português de Corporate Governance
O IPCG - Instituto Português de Corporate Governance é uma associação de direito privado, sem fins
lucrativos, com o objetivo de difundir boas práticas do governo societário, assentes num modelo
recomendatório que partilha a autorregulação, promovendo a a eficiência económica, o crescimento
sustentável e a estabilidade financeira.

ISPG – Instituto do Petróleo e Gás
O ISPG – Instituto do Petróleo e Gás 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.
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ITG – Instituto Tecnológico do Gás
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.

NAMPOA - Namibia Petroleum Operators Association
A NAMPOA - Namibia Petroleum Operators Association é um fórum que representa todas as empresas
de exploração de Petróleo e Gás que operam na Namíbia e que promove uma comunicação eficaz
sobre temas relevantes com as principais partes interessadas, incluindo o Governo da Namíbia.

NGVA Europe - Natural Gas Vehicle Alliance Europe
A NGVA Europe - Natural Gas Vehicle Alliance Europe é uma associação europeia que promove o uso
do gás natural e do gás renovável como combustível em veículos e no transporte marítimo. Conta
com 127 membros de 31 países e defende os seus interesses perante dos decision-makers europeus
no sentido da criação de standards, regulamentações justas e condições equitativas de mercado.

SWABCHA - The Swaziland Business Coalition on Health and AIDS
A SWABCHA - The Swaziland Business Coalition on Health and AIDS é uma organização independente
sem fins lucrativos, que reúne empresas, governo, sociedade civil e parceiros para assegurar uma
efetiva resposta do setor privado nacional às questões de HIV/SIDA e bem-estar no local de trabalho.

UNGC – United Nations Global Compact
O Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo,
promovendo os princípios universais sobre direitos humanos, trabalho, ambiente e combate à corrupção. A Galp é signatária dos 10 princípios do Pacto Global desde 2013.
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