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Fundação Galp atribui 40 bolsas de mérito para 
licenciaturas e mestrados em cursos tecnológicos  
 

• Bolsas são atribuídas no âmbito da participação da Galp no projeto EPIS – Empresários 
Pela Inclusão Social e estão disponíveis para alunos residentes em concelhos que acolhem 
projetos-chave no ecossistema energético da Galp. 

• Concelho de Matosinhos terá direito a 10 bolsas: 5 para licenciaturas, no valor anual de 
€850, e 5 para mestrados de 2 anos, no valor anual de €1.000. 

 

A Fundação Galp vai atribuir 40 bolsas de mérito académico para distinguir alunos que iniciem estudos 
em licenciaturas, ou mestrados de 2 anos, em cursos de especialização tecnológica no ano letivo de 
2022/23. As candidaturas estão abertas até dia 23 de setembro e podem candidatar-se alunos de 
todas as nacionalidades que tenham terminado o 12.º ano de escolaridade ou licenciatura com 
sucesso em 2021/2022 e que tenham residência nos concelhos de Alcoutim, Matosinhos, Odemira, 
Ourique, Santiago do Cacém, Setúbal e Sines, bem como nas regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. 

As Bolsas da Fundação Galp são atribuídas no âmbito da participação da Galp no projeto EPIS – 
Empresários pela Inclusão Social, e que este ano distribuirá um total de 163 Bolsas Sociais, para 
apoiar alunos carenciados durante o seu percurso no ensino secundário e universitário e premiar as 
boas práticas na educação, pela inclusão social e inserção profissional e/ou ocupacional.  

Os concelhos escolhidos pela Fundação Galp para a atribuição das suas 40 Bolsas tiveram como 
critério de seleção a localização de vários projetos-chave no ecossistema energético da Galp: na área 
das renováveis, como é o caso de Alcoutim, Odemira e Ourique que estão a receber projetos de 
energia solar; relacionados com investimentos em novas cadeias de valor do sector energético, como 
é o caso da instalação da unidade de conversão de lítio para baterias, em Setúbal, da joint venture 
Aurora; ou concelhos com uma forte e histórica implantação da Galp, como são os casos de Sines e 
Matosinhos, e onde estão em curso processos de transformação e reconversão que farão destes 
concelhos polos de referência mundial nas áreas da inovação e das energias verdes. 

As 40 bolsas a atribuir pela Fundação Galp estão divididas entre 24 para alunos de licenciaturas, com 
o valor de 850€ anuais por bolsa, durante 3 anos. As restantes 16 bolsas, no valor de €1.000 anuais, 
são destinadas a alunos que tirem Mestrado de 2 anos.  

As bolsas para licenciaturas estão disponíveis nos concelhos de Alcoutim (2 alunos), Odemira (1), 
Ourique (3), Matosinhos (5), Santiago do Cacém (4), Sines (4) e Setúbal (2), acrescidos de uma bolsa 
para cada uma das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. As bolsas para mestrados de 2 anos 
estão acessíveis para alunos com residência em Alcoutim (1), Odemira (1), Ourique (1), Matosinhos 
(5); Santiago do Cacém (3), Sines (3) e Setúbal (1), bem como para uma bolsa para a região 
autónoma dos Açores e outra para a região autónoma da Madeira. 

Saiba mais sobre o processo de candidaturas aqui.  

https://www.epis.pt/upload/documents/62e10775c6846.pdf
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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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