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Galp nomeia COO para a área de Renewables & New 

Businesses e reforça Conselho de Administração com 

membro não executivo para liderar a entrega da estratégia 

de Transição Energética 

 

A Galp anuncia a nomeação de Georgios Papadimitriou como membro do Conselho de Administração 

e da Comissão Executiva, como COO para a área de Renewables & New Businesses. Em simultâneo, 

a Galp anuncia também a nomeação de Javier Cavada Camino para o Conselho de Administração, 

como administrador não executivo independente. 

Georgios passa a integrar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva de Galp a partir de 1 

de janeiro de 2022, após uma reconhecida carreira de 22 anos na área da energia e das energias 

renováveis. Nos últimos 13 anos, desempenhou funções na Enel Green Power na Europa e na América 

do Norte, ocupando mais recentemente o cargo de CEO da Enel Green Power North America. Com a 

sua entrada na Galp, Georgios aporta à empresa uma vasta experiência internacional e capacidade 

de liderança nas energias renováveis, que será essencial tanto para acelerar o desenvolvimento da 

carteira de energias renováveis da Galp, como também a área de Novos Negócios da empresa, como 

é o caso da cadeia de valor das baterias. 

Andy Brown, CEO da Galp, refere estar “entusiasmado por o Georgios se juntar à Galp”. “A sua 

impressionante trajetória e capacidade de liderança serão essenciais para o nosso futuro. Ele estará 

no centro da entrega do novo propósito de Galp, de regenerar o seu futuro, através do seu papel no 

desenvolvimento de renováveis, novos negócios na área da energia e inovação corporativa”. 

Javier integrará o Conselho de Administração da Galp a partir do dia 17 de dezembro de 2021. Com 

ele trará uma vasta experiência de 25 anos de trabalho em sistemas energéticos. Javier é reconhecido 

como um líder, tanto no plano académico como empresarial, nomeadamente em empresas inovadoras 

de soluções energéticas com baixo teor de carbono. Nos últimos anos desempenhou funções de 

liderança na empresa Wärtsilä e foi CEO da Highview Power. A partir de 1 de janeiro de 2022, ocupará 

o cargo de CEO da Mitsubishi Power EMEA. A experiência de Javier e a sua abordagem à inovação 

serão cruciais para ajudar a orientar a Galp no sentido de desenvolver negócios rentáveis nos 

domínios das energias renováveis e das novas energias. 

Paula Amorim, Presidente do Conselho de Administração da Galp, acrescenta: "À medida que a Galp 

regenera o seu futuro com soluções energéticas inovadoras e de baixo carbono, estou confiante que 

as nomeações do Georgios e do Javier são mais um passo para reforçar o Conselho de Administração 

de forma a assegurar que a Galp irá prosperar ao longo da transição energética". 

Estas nomeações serão submetidas para ratificação pelos acionistas na próxima Assembleia Geral 

Anual. 

Mais informações sobre a experiência dos novos membros do Conselho de Administração abaixo. 
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Georgios Papadimitriou 

Georgios Papadimitriou estudou Engenharia na National Technical University of Athens, obteve um BA em Economia pelo 

American College of Greece e um MSc em Investigação Operacional pela University of Strathclyde, em Glasgow. 

O seu percurso profissional desenvolveu-se exclusivamente no sector energético a nível internacional, em várias geografias 

e com diversas responsabilidades.  

Durante os primeiros anos da sua carreira, trabalhou com várias majors europeias em projetos convencionais de produção 

de energia e trading de gás e eletricidade. Nos últimos 13 anos, o Georgios concentrou-se exclusivamente nas energias 

renováveis e integrou a equipa de liderança da Enel Green Power que ajudou a transformar a empresa no líder mundial das 

energias renováveis que é hoje, com mais de 50 GW de capacidade renovável instalada. Assumiu vários papéis de liderança 

na Europa e Américas, liderando com sucesso desafios de transformação e estratégias de crescimento através de ambientes 

complexos, bem como aumentando a sensibilização e apoio institucional e público para a transição energética.  

Para além das suas funções executivas, Georgios serviu como Diretor em associações de energias renováveis em todo o 

mundo, tais como a American Clean Power e a AWEA nos EUA, ou a Solar Power Europe e a SER em França.  

Javier Cavada 

Javier Cavada tem um doutoramento em Engenharia Industrial e, entre outros prémios, foi reconhecido como Ex-Alumnus 

Ilustre pela University of Cantabria em Espanha. 

Desempenhou posições de liderança a nível mundial na Wärtsilä Corporation por 17 anos, tornando-se presidente da divisão 

de energia da Wärtsilä e membro do conselho executivo da corporação em 2015. Javier liderou o impulso da empresa de 

alcançar energias 100% renováveis, liderando uma profunda transformação que permitiu à Wärtsilä tornar-se um integrador 

de sistemas líder. Desde2018, a Wärtsilä tem mais de 70 GW de capacidade elétrica instalada em 178 países.  

Em 2018, juntou-se à Highview Power como CEO e Presidente, com a missão de impulsionar a ambiciosa estratégia de 

expansão global da tecnologia de armazenamento de energia criogénica, propriedade da empresa. A empresa concebe e 

desenvolve soluções de armazenamento de energia de longa duração para utilities e distributed power systems, acelerando 

a integração da energia eólica e solar, permitindo um futuro de energia 100% renovável já nos dias de hoje. 

A partir de janeiro de 2022, assumirá a liderança executiva como CEO e Presidente da Mitsubishi Power EMEA. 

Além das suas funções executivas na indústria de armazenamento de energia, Javier Cavada é Presidente da Gazelle Wind 

Power e Diretor do Conselho de Administração de organizações de ativos renováveis como a Associação de Armazenamento 

de Energia dos EUA e a Bagnall Energy do Reino Unido. 
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Galp Energia, SGPS, S.A. 
Investor Relations: 

Otelo Ruivo, Diretor 

Inês Clares Santos 

João Antunes 

João G. Pereira 

Teresa Rodrigues 

 

 

Contactos: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

Morada:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

Website: www.galp.com/corp/pt/investidores 

Email: investor.relations@galp.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL 

O presente documento pode conter declarações prospetivas, incluindo, entre outras, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; 
liquidez; despesas de capital e operacionais; níveis de performance, objetivos, metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e resultados de projetos; 
níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e impactos da pandemia de COVID-19 nos negócios e resultados da Galp; os quais podem divergir 
significativamente em função de diversos fatores, incluindo a oferta e procura de crude, gás natural, produtos petrolíferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os afetem; os 
efeitos de políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação à COVID-19 e para a manutenção do funcionamento das economias e dos mercados nacionais e 
internacionais; os impactos da pandemia de COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a saúde e segurança dos seus 
trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos concorrentes e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio 
prazo atempadamente e em condições económicas favoráveis; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a alteração da legislação e regulamentação 
aplicável e a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com 
governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício 
findo a 31 de dezembro de 2020 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Todas as declarações, exceto as declarações referentes a factos históricos, são ou podem ser 
consideradas declarações prospetivas. As declarações prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nas expectativas e pressupostos utilizados pela administração na data em 
que são divulgadas e envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles 
expressos ou implícitos em tais declarações. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores não pretendem, e expressamente rejeitam qualquer dever, 
compromisso ou obrigação de elaborar ou divulgar qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão de qualquer das informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas 
neste documento de forma a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias. Este documento não constitui aconselhamento para investimento e não consubstancia 
nem deve ser interpretado como uma oferta para venda ou emissão, ou como solicitação de oferta para comprar ou de outra forma adquirir valores mobiliários da Galp ou de qualquer 
uma das suas subsidiárias ou afiliadas em qualquer jurisdição ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de investimento em qualquer jurisdição. 


