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Gafanha da Nazaré

Painéis da Galp Solar já alimentam energia da
escola que venceu o prémio ‘Energy Up’ em 2021
•

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré já tem em funcionamento os primeiros
painéis solares, no valor de 20 mil euros, ganhos na competição da Fundação Galp que
distingue projetos escolares que promovam consumos energéticos mais eficientes

•

Segunda edição do prémio Energy Up já tem inscrições abertas até 8 de abril para todas as
escolas do ensino básico e secundário, em Portugal continental e insular, que tenham
projetos ou trabalhos no âmbito da energia já implementados ou em curso

A energia da Galp Solar já está a alimentar o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. O
projeto vencedor da primeira edição do prémio Energy Up, lançado em 2021 pela Fundação Galp, já
está assim a contribuir para a redução da pegada ecológica, evitando a emissão 8 toneladas de CO2
anuais, ao mesmo tempo que gera uma poupança anual estimada em mais de 3.700 euros nos custos
de eletricidade desta escola.
As estimativas foram hoje apresentadas pelos responsáveis da Fundação Galp e do Agrupamento de
Escolas da Gafanha da Nazaré durante uma visita às instalações da escola que desenvolveu o projeto
SmartAir, focado na promoção da mobilidade sustentável, e que no ano passado arrecadou o
primeiro lugar na competição Energy Up. Com o respetivo prémio: a instalação de painéis solares
até um valor de 20 mil euros, oferecidos pela Fundação Galp e pela Galp Solar.
Além dos 53 painéis já instalados pela Galp Solar – com uma capacidade de produção anual de
33,8MWh –, estão ainda em processo de instalação na escola mais três ilhas de painéis solares, que
alimentam baterias associadas a outros projetos piloto desenvolvidos pela escola na área do ambiente
e da sustentabilidade: um posto de carregamento telemóveis, uma estufa e uma unidade de
monitorização da qualidade do ar.
“É um privilégio verificar no terreno que há alunos e professores que conseguem fazer da
sustentabilidade e da eficiência energética um compromisso de toda a comunidade educativa”, referiu
Diogo Sousa. Durante a visita, o diretor geral da Fundação Galp sublinhou que o Agrupamento de
Escolas da Gafanha da Nazaré “é um exemplo para o país”, não só pelo projeto distinguido no Energy
Up, mas também “pelo aproveitamento que estão a fazer do prémio recebido para desenvolverem
outras iniciativas que promovem comportamentos inovadores e sustentáveis entre os mais jovens”.
A visita hoje realizada serviu ainda para lançar formalmente a segunda edição do prémio Energy Up,
que já tem inscrições abertas até 8 de abril. Podem concorrer todas as escolas do ensino básico e
secundário, em Portugal continental e insular, que tenham projetos ou trabalhos no âmbito da energia
já implementados ou em curso. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Galp.
Recorde-se que o projeto SmartAir teve como ideia central a sensibilização para a retoma do uso
de bicicletas ou de veículos de tração elétrica. O desenvolvimento do conceito assentou em
pilares como o diagnóstico às condições de mobilidade na cidade, a realização de campanhas de
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sensibilização e ações de lóbi para melhoria dos acessos para o uso de meios de locomoção não
poluentes. A iniciativa SmartAir já contava, de resto, com o envolvimento do município e tinha
dado origem à criação de um kit de medição de CO 2 para avaliar a evolução dos níveis de poluição atmosférica na Gafanha da Nazaré.
Desde 2010 que a Fundação Galp distingue anualmente projetos escolares no âmbito da energia
que promovam consumos energéticos mais eficientes junto da comunidade educativa. O prémio
Energy Up – desenvolvido em parceria com a Quercus, APA, ADENE, DGEG e DGE – foi atribuído
pela primeira vez em 2021, iniciando assim uma nova fase na atribuição de prémios a projetos
inovadores, sustentáveis e inspiradores desenvolvidos por alunos e professores em Portugal. O
objetivo é premiar e dar visibilidade a soluções que sejam um exemplo para toda a sociedade
em matéria de sensibilização ambiental e que sublinhem a importância de uma utilização
responsável dos recursos energéticos do nosso planeta.

Sobre a Fundação Galp
A Fundação Galp é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo Grupo Galp em 2009 e tem
por missão servir a comunidade e o seu desenvolvimento sustentado. Para isso, é orientada por critérios de equidade,
racionalidade e eficácia operacional na aplicação dos meios que o Grupo fundador coloca à sua disposição,
procurando ser um agente ativo e, em simultâneo, próximo na ligação deste com a comunidade. Empenhada, desde
o primeiro dia, no desenvolvimento de atividades de investimento social que promovam a sustentabilidade, através
da educação, da proteção do ambiente, do uso sustentável de energia e da cultura, a Fundação Galp acredita que o
conhecimento permitirá a convergência, o compromisso e a cooperação essenciais para que a sociedade, nas suas
várias comunidades, alcance a sustentabilidade.

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 reservatórios 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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