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Galp aquece paragens de autocarro em Lisboa e 

no Porto com anúncio inovador do Hotspot 

• Desenvolvida em parceria com a DDB, a Mediacom e a JCDecaux Portugal, a ativação está 

a surpreender os utentes de transportes públicos com mupis que emanam calor 

 

E se esperar pelo autocarro na rua, durante o Inverno, não tivesse de ser forçosamente uma experiência 

desconfortável? Esta foi a premissa de uma campanha inovadora que a Galp lançou esta semana para promover 

a sua gama de aquecedores Hotspot: até dia 14 de dezembro, cinco paragens de autocarro em Lisboa e no 

Porto estão a ser ‘aquecidas’ através de uma ativação que está a surpreender os utentes de transportes públicos 

nas duas maiores cidades do país. 

Focada nos atributos dos aquecedores Hotspot, a campanha destaca o registo sofisticado e visualmente atrativo 

que distingue estes aquecedores, sublinhando que os Hotspot não são apenas sinónimo de calor, mas também 
de design, eficiência e poupança.  

 
Todos estes atributos ganham destaque num contexto a que ninguém fica indiferente: a envolvência criada 

para as paragens de autocarros tem como ponto alto o facto de os mupis emanarem calor e aquecerem os 

abrigos onde as pessoas esperam. 
 

Com esta campanha, a Galp endereça também a questão da eficiência energética dos lares em Portugal e a 
necessidade de oferecer alternativas competitivas e confortáveis como os Hotspot da Galp, que fazem da sua 

portabilidade um trunfo para garantir que o calor acompanha os seus clientes onde eles estiverem. 

 
Desenvolvida em parceria com a DDB, a Mediacom e a JCDecaux Portugal, a campanha está visível até 14 de 

dezembro em paragens nas Amoreiras, Saldanha e Restauradores, em Lisboa, e na Foz e em São Bento, no 

Porto.  
 
 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos de 

energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o 

progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 

de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com   
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