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Galp oferece mais de 300 computadores para ensino
à distância
•

No arranque do 3º período escolar e numa altura em que o ensino em Portugal será feito
à distância, a energética avança com a doação de material indispensável para a
comunidade escolar;

•

Em articulação com o Ministério da Educação, a oferta abrange o 1º, 2º e 3º ciclos dando
primazia aos agrupamentos de escolas de Sines e Matosinhos.

A Galp e a Fundação Galp juntaram-se ao Ministério da Educação para que, numa ação em
conjunto com os parceiros da energética, sejam doados cerca de 300 computadores à comunidade
escolar com o objetivo de assegurar que os alunos com recursos mais escassos possam continuar
as atividades letivas à distância.
Serão privilegiados os concelhos onde estão localizadas as refinarias da energética, Matosinhos e
Sines, e serão abrangidos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos.
A entrega dos primeiros 100 computadores está prevista para a próxima semana.
A educação move o mundo e é por isso fundamental incentivar as crianças e jovens a continuarem
os estudos mesmo num contexto sem precedentes e de enorme desafio. Para que a adaptação a
esta nova realidade seja possível, a disponibilização de computadores é essencial.
Desde que o coronavírus deu os primeiros sinais em Portugal, a Galp e a sua fundação têm vindo a
responder a pedidos de apoio distribuindo a sua energia por entre hospitais, autarquias e
instituições de solidariedade. Pode relembrar algumas dessas ações, focadas no apoio ao Sistema
de Saúde e ao suporte às emergências sociais geradas por esta pandemia, aqui.
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 o maior produtor
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Ibérico de energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolviment o 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 sustentabilidade. A Galp emprega diretamente
6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com.

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. Mais informações
em fundacaogalp.com.
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