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Galp Energia atribui 20 mil euros em prémios a vencedores 

de concurso para novo design de garrafas de gás 

 

A Galp Energia irá atribuir, no próximo dia 27 de junho, as distinções aos vencedores do concurso de design para o 

desenvolvimento de uma nova imagem das garrafas de gás. A atribuição dos prémios decorrerá a partir das 17 

horas, na Sala XL da LX Factory, em Lisboa, num evento que incluirá uma exposição de todos os trabalhos finalistas, 

e contará com as presenças de Luís Palha da Silva, vice presidente da Galp Energia, do presidente da Associação dos 

Profissionais de Marketing (APPM), do presidente da Associação Nacional de Designers (AND) e dos concorrentes. 

Os vencedores do concurso serão conhecidos apenas no momento da atribuição dos prémios, de um conjunto de 45 

finalistas. Os finalistas habilitam-se a um prémio monetário entre os 2.000€ e os 5.000€, bem como a cartões fast 

com bónus de 5.000 pontos. O júri atribuirá, ainda, menções honrosas aos candidatos que, não se situando entre os 

três melhores, sejam merecedores da distinção. 

O concurso, que contou com o apoio da AND e da APPM, incluiu dois desafios com objetivos distintos quer ao nível 

criativo, quer ao nível da sua finalidade. O primeiro pedia aos concorrentes que transformassem as garrafas em 

objetos de design, para exposição. O segundo exigia dos candidatos uma proposta para a nova imagem das garrafas 

de gás butano que são vendidas em Portugal e Espanha. 

Com esta iniciativa, lançada no início do ano, a Galp Energia pretendeu provocar um novo olhar sobre um produto 

que é um ícone da indústria da energia. O concurso contou com mais de 1.100 candidaturas de estudantes 

universitários e profissionais da área do design. As propostas recebidas surpreendem pela imaginação ao nível 

estético mas, sobretudo, pela originalidade dos materiais utilizados. 
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