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Galp abre programa com 50 estágios profissionais 
para deslocados pela guerra na Ucrânia 

 
• Galp Integration Program abre portas ao talento impactado pela guerra, criando novas 

oportunidades de carreira em diversas áreas  
 

• Programa de estágios profissionais até um ano com vagas nas áreas de Engenharia, Análise 
de Dados, IT, Finanças, Economia e Gestão, Contabilidade, Petrofísica e Ciências da Terra, 
Energia e Direito 

 
• Programa inclui seguro de saúde, abrangendo o agregado familiar, assistência à inclusão 

de filhos no sistema educativo e apoios para a integração em Portugal 
 
 

A Galp abriu um programa de estágios profissionais para deslocados pela guerra na Ucrânia. Galp 
Integration Program é o nome do projeto que irá abrir 50 vagas dedicadas a pessoas impactadas pela 
guerra. Iniciativa visa criar novas oportunidades de carreira em diversas áreas de conhecimento e 
garantir condições para a integração em Portugal. 

Com uma duração prevista de 12 meses para cada estágio (dividido em duas fases de seis meses 
cada), o Galp Integration Program abre portas ao talento e permite aos interessados desenvolverem 
o seu percurso profissional em áreas como a Engenharia, Análise de Dados, IT, Finanças, Economia 
e Gestão, Contabilidade, Petrofísica e Ciências da Terra, Energia ou Direito. 

As 50 vagas estão distribuídas por áreas de atividade da Galp, podendo o número final de bolsas ser 
ajustado em função do interesse pela comunidade ucraniana que teve de abandonar o seu país após 
a invasão russa. 

A bolsa a atribuir no âmbito do Galp Integration Program será complementada por subsídio de 
alimentação e seguro de saúde, abrangendo o agregado familiar, e incluirá, se necessário, apoio na 
integração em Portugal, como assistência à procura de alojamento e apoio à inclusão de filhos no 
sistema educativo português.   

Este programa de estágios profissionais foi delineado em parceria com o IEFP e conta com o apoio 
da embaixada da Ucrânia, do Alto Comissariado para as Migrações, das Câmaras Municipais de 
Matosinhos, Lisboa e Cascais e da Cruz Vermelha Portuguesa na divulgação do programa e na 
identificação dos potenciais interessados. As plataformas Spilka, Speak e Wehelpukraine estão 
também envolvidas na integração de ucranianos em Portugal e na divulgação deste programa da 
Galp. 

Os interessados em participar no Galp Integration Program poderão inscrever-se na página do 
programa alojada no site da Galp.   

 

 

https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social/galp-apoia-ucrania/galp-integration-program
https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social/galp-apoia-ucrania/galp-integration-program
https://www.spilka.pt/
https://go.speak.social/ukraine-en/
https://www.wehelpukraine.org/
https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social/galp-apoia-ucrania/galp-integration-program
https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social/galp-apoia-ucrania/galp-integration-program
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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 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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