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Employer branding  

Galp é a empregadora mais atrativa do sector energético  

 Alunos universitários atribuem à Galp o 1º lugar na categoria Energia - Portugal’s Most 

Attractive Employers 2020 em evento da Universum Portugal 

 Referência mundial em employer branding, a Universum trabalha com mais de 2.000 uni-

versidades, grupos de ex-alunos e empresas em 50 mercados para reunir opiniões e per-

ceções de estudantes e profissionais 

 

A Galp foi distinguida como a empregadora mais atrativa do sector energético em 2020. O prémio 

foi atribuído no âmbito do evento Universum Portugal Virtual Rankings Release - Trends & Insights 

2020, organizado pela Universum, e resultou da votação de alunos universitários nos empregadores 

ideais para 2020.  

O evento organizado pela Universum partilhou e debateu as últimas tendências de employer 

branding em Portugal, abrindo também espaço a conclusões sobre aquilo que a geração mais 

jovem procura num empregador hoje em Portugal. 

“É um resultado que muito nos elogia e que é simultaneamente o reconhecimento da qualidade do 

nosso trabalho e o reflexo do esforço transformacional efetuado para ajustar a organização aos 

desafios do setor energético”, reage a Diretora de Pessoas da Galp, Teresa Abecasis. A responsável 

sublinha ainda que “este prémio é também um incentivo para endereçar os desafios que temos pela 

frente sabendo que que somos a primeira opção do talento jovem e que essa preferência acarreta 

uma grande responsabilidade. Convidamos todos a serem criadores de futuro, porque a energia do 
mundo está a mudar e estar na Galp é fazer parte da transformação de um setor e do mundo”. 

Considerada uma referência mundial em Employer Branding, a Universum trabalha com mais de 

2.000 universidades, grupos de ex-alunos e empresas em 50 mercados, reunindo opiniões e 

perceções de estudantes e profissionais com o propósito de aconselhar os empregadores a reter e 

atrair talentos. 

 

Sobre a Galp  

A Galp é uma empresa energética empenhada no desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis, tanto nas suas operações como 
nas ofertas integradas que coloca à disposição dos seus clientes. Um conjunto de soluções simples, flexíveis e competitivas capazes de 
dar resposta às necessidades energéticas e de mobilidade de grandes indústrias, pequenas e médias empresas e consumidores individu-
ais.  
A empresa integra várias formas de energia, desde a eletricidade produzida a partir de energias renováveis até ao gás natural e combus-
tíveis líquidos. Como produtores, operam na extração de petróleo e gás natural a partir de jazidas localizadas quilómetros abaixo da 
superfície do mar e são um dos principais produtores ibéricos de eletricidade a partir da energia solar.  
A Galp contribui ativamente para o desenvolvimento económico dos onze países onde opera e para o progresso social das comunidades 
em que está presente. A empresa é líder do setor nos principais índices globais de sustentabilidade e emprega diretamente 6.360 pesso-
as.  
Com presença em Espanha há 40 anos, a Galp conta com 2.230 colaboradores no país, uma rede de 570 estações de serviço e uma 
presença nos setores do gás, eletricidade, lubrificantes, marítimo, químico e aviação. A empresa continua a expandir a sua presença no 
mercado espanhol, orientando o seu negócio para a satisfação das necessidades dos clientes. 
Mais informações em www.galp.com 
 

 

 

 

http://www.galp.com/


COMUNICADO   
Lisboa, 9 de outubro de 2020  

 
 

Galp 

Media Relations 
Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira 

+ (351) 217 242 680 

+ (351) 961 773 444 (24 horas) 

galp.press@galp.com 

 

mailto:galp.press@galp.com

