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Galp lança “Todos os Passos Contam” para doar 
um milhão de refeições a famílias 

• Movimento solidário da Galp com início em 2021 regressa este ano em associação com a 
Federação Portuguesa de Futebol 

• Iniciativa vai transformar cada quilómetro feito pelos portugueses em refeições entre-
gues à Rede de Emergência Alimentar. 

• A caminhar, a correr ou a pedalar, todos estão convocados a somar quilómetros 
(e refeições) para quem delas mais precisa até 18 de dezembro. 

Em ano de mundial de futebol, não é só dentro de campo que os portugueses podem fazer a diferença: é 
também fora dele. A iniciativa Galp “Todos os Passos Contam” está de regresso a partir de hoje, 19 de outubro, 
em associação com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Rede de Emergência Alimentar, com o apoio 
da TVI e da Rádio Comercial.  

A ideia é simples: qualquer quilómetro percorrido, por qualquer pessoa, em qualquer altura e em qualquer 
lugar, é convertido numa refeição doada à Rede de Emergência Alimentar.  

O objetivo do movimento solidário é atingir a marca de um milhão de quilómetros, que se traduzirão em um 
milhão de refeições atribuídas pela Rede de Emergência Alimentar a famílias portuguesas num contexto de 
dificuldades crescentes. 

Pode fazer parte desta equipa a caminhar, a correr ou a pedalar. Mas para que todos os passos contem mesmo, 
é necessário registar a atividade física com uma aplicação no seu telemóvel e enviar um print screen através 
da plataforma todosospassoscontam.galp.com 

Porque “Todos os Passos Contam até à final”, pode transformar os seus passos em ajuda para quem mais 
precisa até 18 de dezembro, o dia do último jogo do mundial de futebol. 

O “Todos os Passos Contam” angariou mais de 1,2 milhões de refeições para a Rede de Emergência Alimentar 
nas duas edições anteriores que contaram com forte adesão dos portugueses.  

A ideia surgiu originalmente como desafio aos colaboradores da Galp, em março de 2021, uma forma de pro-
mover o exercício físico e ao mesmo tempo apoiar as famílias mais afetadas pela pandemia. Com o objetivo de 
chegar aos dois mil quilómetros, o contador dos passos do universo Galp rapidamente atingiu uma marca 
convertível em mais de dez mil refeições. 

Reforçada com a entrada da FPF, a parceria repete-se com o apoio da TVI, Rádio Comercial, e renova-se na 
ambição de convocar os portugueses para a construção de uma sociedade melhor. Juntos, vamos entregar um 
milhão de refeições.  
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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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