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Galp entrega 1300 computadores para ensino à distância   

 

• Numa altura em que as aulas presenciais estão suspensas, a Galp reforçou a oferta de 
material indispensável para a comunidade escolar  
 

• Desde o início da pandemia já foram oferecidos 1300 computadores a mais de 20 
agrupamentos de escolas e a filhos de colaboradores da energética 
 

• A doação à comunidade escolar, que privilegia as escolas localizadas no interior de Portugal, 
é articulada com a plataforma Student Keep 

 

 

Com o regresso do ensino à distância, a Galp e a Fundação Galp reforçaram o programa de oferta de 

computadores entregando no espaço de um ano 1300 equipamentos. Ao todo, desde o início da 

pandemia, foram doados 700 computadores distribuídos por mais de 20 agrupamentos de escolas e 

ainda 600 computadores a filhos de colaboradores da energética. 

As ofertas à comunidade escolar, que privilegiam as escolas localizadas no interior de Portugal, são 

feitas em coordenação com a Student Keep, a plataforma solidária de angariação de equipamento 

informático e posterior doação a alunos, criada no início da pandemia.  

A doação mais recente foi feita ao Agrupamento de Escolas de Alcoutim, no Algarve, a quem foram 

oferecidos 30 computadores. Esta doação permite apoiar os 175 alunos que frequentam a Escola 

Básica Integrada de Alcoutim e a Escola Básica Prof. Joaquim Moreira. 

É essencial assegurar que os alunos com menores recursos possam continuar as atividades letivas, 

agora à distância. Para além de computadores, a energética avançou ainda com a oferta de monitores 

e outros dispositivos que permitem o acompanhamento das aulas virtuais.  

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 

realidade seja possível, a disponibilização de computadores é essencial. 

 

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 t anto 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 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 

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

 

 

 

https://studentkeep.org/
http://www.galp.com/
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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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