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I&D 

Em Portugal, a despesa total em
I&D (Investigação & Desenvolvi-
mento) atingiu, globalmente,
2,268 milhões de euros, represen-
tando 1,34% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional. Esta é uma
das principais conclusões recente-
mente apresentadas pelo Inquéri-
to ao Potencial Científico e Tecno-
lógico Nacional (IPCTN13), a ope-
ração de recolha e divulgação de
informação estatística oficial so-
bre atividades de I&D em Portu-
gal, realizado em conformidade
com critérios definidos a nível in-
ternacional pelo Eurostat (Gabi-
nete Oficial de Estatísticas da
União Europeia), em articulação
com a OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Económico).

Ainda sobre este cenário de I&D
no nosso país, evidenciam-se as
conclusões que apontam para que
tenha sido o setor empresas a exe-
cutar 47% da despesa total, quan-
to o setor ensino superior é res-
ponsável por 45%. 

Assim, com o tecido empresari-
al a liderar em termos de investi-
mento, o OJE foi ouvir um dos
principais players em matéria de
I&D, particularmente quando
esta área é colocada ao serviço da
sustentabilidade.

Assim, para a GGaallpp  EEnneerrggiiaa, a
competitividade do seu setor, em
particular na área de exploração e
produção (a sua principal área de
expansão), é cada vez mais exi-
gente do ponto de vista tecnológi-
co, pelo que o enfoque na inova-

ção, na investigação e no desen-
volvimento é cada vez mais deter-
minante na produção de energia
de forma segura, viável e compe-
titiva. 

A promoção da inovação, da
investigação e do desenvolvimen-
to tecnológico, é assumida pela
Galp Energia “como fator dife-
renciador na criação de valor sus-
tentável a médio e longo prazo”.

E como exemplo, a empresa
aponta as atividades de explora-
ção e produção, nas quais privile-
gia a utilização de equipamentos
de última geração na fronteira da
tecnologia no que refere à eficiên-
cia energética. As plataformas de
perfuração e produção que utiliza
nos campos de Angola, Brasil e
Moçambique são “uma referência

a nível mundial pelo seu desem-
penho, nomeadamente no que se
refere aos sistemas de geração e
distribuição”, esclarece.

A redução de emissões da ativi-
dade é igualmente uma das áreas
de atuação prioritárias da empre-
sa, assumindo, entre outros, o
compromisso de dimensionar os
nossos projetos de E&P para “zero
flaring”, em condições normais
de operação, reduzindo assim
substancialmente as nossas emis-
sões de carbono.

Na área de refinação, o projeto
de conversão das refinarias per-
mitiu o aumento da eficiência
energética do aparelho refinador
nacional, com reflexos ao nível
das emissões e da performance
ambiental no seu todo.

Investigar e inovar por um 

desenvolvimento sustentável 

O investimento em I&D, sobretudo por parte das empresas, tem vindo a crescer nos últimos anos. 
Os esforços estão claramente concentrados na criação de valor sustentável a curto e médio prazo.

Nos 28 países da UE, dos

273,5 mil milhões de

euros investidos em I&D,

a maior parte veio do

setor empresarial, que

contribuiu para 64% do

investimento. Quanto aos

restantes gastos, 23%

foram assegurados pelo

ensino superior, 12%

pelas administrações

públicas e apenas 1%

pelas organizações

privadas não lucrativas
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Para a Galp Energia, importa
sublinhar que os próprios com-
bustíveis fabricados atualmente
são muito menos poluentes do
que há vinte anos, o que levou a
um enorme esforço de inves-
tigação, desenvolvimento e in-
vestimento em novas tecnologias
que permitissem cumprir as nor-
mas europeias cada vez mais exi-
gentes. Isso também se reflete no
desenvolvimento de aditivos cada
vez mais sofisticados que prote-
gem os motores, mantendo a sua
eficiência e contribuindo para a
redução dos consumos e, conse-
quentemente, para a proteção do
ambiente. 

MUNDO ACADÉMICO: 
PARCEIRO DE EXCELÊNCIA

Quanto a projetos em curso, a em-
presa destaca, entre outros, os
muitos programas que têm liga-
dos à investigação e ao mundo
académico e que vão desde o
maior programa de bolsas de es-
tudo na área da eficiência energé-
tica, o programa “Galp 20 20 20”,
com o Instituto Superior Técnico,
a Universidade de Aveiro e a Fa-
culdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto; até a programas
de doutoramento na área da refi-
nação; ou programas de investiga-
ção nas áreas da geologia e da
engenharia de reservatórios. 

A Galp Energia tem parcerias
com as melhores universidades
portuguesas e brasileiras nesta
área, desenvolvidas também com
a Petrobras. 

A empresa destaca ainda o ISPG
(Instituto do Petróleo e do Gás),
criado em 2013, que pretende pro-
mover e divulgar o conhecimento
técnico específico do petróleo e
gás nos países de língua portugue-
sa. O ISPG Brasil foi criado para
implementar uma das cláusulas
do contrato de concessão dos pro-
jetos de E&P no Brasil, que prevê o
investimento de uma percenta-
gem dos proveitos resultantes da
venda do petróleo em projetos de
investigação e desenvolvimento.

A adoção de princípios 

e práticas de

sustentabilidade é uma

condição que precede 

a geração de valor e

constitui uma forma de

devolver à sociedade

aquilo que ela nos

proporciona. Estamos

conscientes que só 

com um comportamento

sustentável poderemos

cumprir as

responsabilidades que

temos em relação às

próximas gerações

GALP ENERGIA


