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Euro2020: Galp e FPF lançam Monopólio oficial 

de apoio à Seleção Nacional 

 Versão especial do icónico jogo de tabuleiro é ‘apadrinhada’ pela Seleção Nacional de Fu-

tebol, que vai defender o título europeu conquistado em 2016  

 

 Este Monopólio poderá ser adquirido nos pontos de venda Galp aderentes, mediante a co-

leção de selos em caderneta 
 

 

Patrocinadora Oficial da Seleção Nacional de Futebol desde 1999, a Galp vai celebrar a participação 

de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol de 2020 com a criação de uma versão especial do 

jogo ‘Monopólio’.  

A campanha promocional vai até 18 de julho e para adquirir o ‘Monopólio’ os clientes devem colecionar 

quatro selos numa caderneta disponível nos pontos de venda da marca e, posteriormente, comprar 

o jogo por 9,99€.  

O ‘Monopólio’ oficial de apoio a Portugal destaca algumas das estrelas que são habitualmente 

convocadas para a Seleção, tais como Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Bruno Fernandes, João Felix 

ou Bernardo Silva. Esta versão do jogo inclui ainda algumas ‘casas’ com temas associados à 

competição.  

A mecânica para atribuição de selos é simples: em compras iguais ou superiores a 30€ realizadas nos 

postos de abastecimento e lojas Galp, o cliente recebe um selo. Nas lojas de Gás e Power será 

entregue um código por cada energia contratada (eletricidade e gás natural). Já nos revendedores 

de GPL será oferecida um selo em compras iguais ou superiores a 30€ e por cada energia contratada. 

Por fim, nos canais digitais os clientes que aderirem à eletricidade e/ou gás natural recebem um 

código promocional via e-mail.  

No micro-site da Galp O Sonho é Renovável os visitantes poderão ainda ganhar diferentes prémios, 

tais como Camisolas da Seleção Nacional, grelhadores Minicookspot ou Impressoras pocket print e 

ainda habilitarem-se ao sorteio de um ano de Energia à escolha do vencedor (eletricidade, GPL ou 

combustível). 

Esta iniciativa insere-se na campanha “O sonho é Renovável”, um conceito construído na crença e na 

energia dos portugueses para lutar pelos seus sonhos. Este é um mote com duas derivadas essenciais: 

por um lado, que é possível renovar, dentro dos relvados, o sonho vivido em 2016 em França e, por 

outro, remeter para um sonho fundamental para toda a sociedade, que é viver num mundo mais 

verde, mais sustentável e mais focado nas energias renováveis. Um caminho para a transição 

energética que é já uma realidade para a Galp, um dos maiores produtores de energia solar na 

península ibérica, líder na mobilidade elétrica, fornecedor de energia verde e de soluções de auto-

consumo solar para os seus clientes. 

 

 

https://www.sonhorenovavel.pt/
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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 o maior produtor Ibérico de energia elétrica 

de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 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 sustentabili-

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

 

 

Galp 

Media Relations 
Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira 

+ (351) 217 242 680 

+ (351) 961 773 444 (24 horas) 

galp.press@galp.com 

 

http://www.galp.com/
mailto:galp.press@galp.com

