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Galp oferece 10 mil refeições a famílias com iniciativa 

de sucesso “Todos Os Passos Contam”  

 Iniciativa que transforma quilómetros percorridos pelos voluntários em refeições para 

famílias visava atingir as 2 mil refeições, mas superou as 10 mil em poucos dias 

 Com perto de 3.000 participações, portugueses aderiram em massa à iniciativa que reúne 

quilómetros percorridos a correr, a andar a pé ou de bicicleta, na rua ou em casa, para 

ajudar a Rede de Emergência Alimentar 

 

Por cada quilómetro percorrido a andar a pé, a correr ou de bicicleta – tanto na rua, como em casa, 

com passadeira ou bicicleta estática –, a Galp oferece uma refeição a uma família através da Rede 

de Emergência Alimentar. A premissa da iniciativa “Todos Os Passos Contam”, lançada pela Galp a 4 

de março, era simples e pretendia atingir os dois mil quilómetros – e as duas mil refeições – até dia 

18 de março. Mas a adesão dos portugueses pulverizou este objetivo: em menos das duas semanas 

previstas foram reunidos quilómetros suficientes para doar 10 mil refeições. 

A elevada adesão interna dos colaboradores Galp a este projeto (perto de 1000 participações), foi o 

primeiro passo para o sucesso da iniciativa. A mensagem espalhou-se depois pelas redes sociais e os 

portugueses aderiram em massa (mais de 2.000 participações), enviando comprovativos de 

quilómetros percorridos em caminhadas, corridas ou passeios logo nos primeiros dias, muitos dos 

quais percorridos em casa, em passadeiras ou bicicletas estáticas, devido ao contexto pandémico que 

vivemos.  

“Os resultados desta iniciativa são um motivo de orgulho para todos nós e mais uma prova da grande 

capacidade de mobilização que as nossas pessoas e que os portugueses demonstram quando somos 

chamados a apoiar os que mais precisam”, diz Joana Garoupa, Diretora de Marketing e Comunicação 

da Galp.  

Recordando que nos últimos dois anos a Galp tem “reforçado os apelos à comunidade para a 

importância que os pequenos gestos têm na construção de um futuro melhor”, Joana Garoupa 

considera que a iniciativa “Todos Os Passos Contam” confirma que existe também “uma sintonia cada 

vez maior entre a Galp e os portugueses na união de esforços para apoiar aqueles que mais precisam”. 

Recorde-se que nos últimos meses a Galp desenvolveu um vasto conjunto de iniciativas de apoio aos 

portugueses mais impactados pela pandemia de Covid-19 e de apoio ao Serviço Nacional de Saúde e 

à comunidade médica, como por exemplo a doação de mais de 100 toneladas de bens alimentares, 

a oferta de mais de 1.300 computadores para ensino à distância ou o projeto “Camião da Esperança” 

que levou testes à Covid-19 ao interior do país.  

 

 
 
 

 
 

https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social/todos-os-passos-contam
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1072/galp-apoia-luta-contra-o-covid-19-em-multiplas-geografias
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1072/galp-apoia-luta-contra-o-covid-19-em-multiplas-geografias
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1074/galp-reforca-apoio-a-comunidade-medica
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1074/galp-reforca-apoio-a-comunidade-medica
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1109/galp-entrega-100-toneladas-em-bens-alimentares-a-rede-de-emergencia-alimentar
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1196/galp-entrega-1300-computadores-para-ensino-a-distancia
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1076/camiao-da-esperanca-da-galp-tvi-e-radio-comercial-arranca-este-sabado-em-vila-real
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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 o maior produtor Ibérico de energia elétrica 

de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento 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 sustentabili-

dade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  
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