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Prémios Marketing M&P 

Galp vence melhor campanha de 2018 com projeto 

“Leva Portugal a Peito”  
 

 Campanha de apoio à Seleção Nacional e aos portugueses durante o Mundial 2018 venceu 

o Grande Prémio do júri e somou mais dois prémios de “ouro” 

 Movimento Terra da Esperança, da Fundação Galp, também foi distinguido na categoria de 

Sustentabilidade dos Prémios de Marketing do jornal Meios & Publicidade 

 

A campanha “Leva Portugal a Peito”, desenvolvida pela Galp para assinalar o seu apoio à Seleção 

Nacional no Mundial de 2018, foi distinguida como o melhor projeto a concurso na edição de de 2018 

dos Prémios de Marketing do jornal especializado Meios & Publicidade.  

Na cerimónia de entrega de prémios – que decorreu esta quinta-feira na Cidade do Futebol –, a 

campanha concebida para a Galp pela agência O Escritório e pela Mediacom recebeu o Grande Prémio 

do júri e foi ainda distinguida com “Ouro” na categoria de Ambiente & Energia e na categoria de 

melhores campanha Multimeios/Integrada. 

Além destes três prémios da campanha “Leva Portugal a  Peito”, a Galp saiu também vencedora na 

categoria de Sustentabilidade, com o Movimento Terra de Esperança, dinamizado pela Fundação Galp, 

que mereceu a atribuição de um prémio de “Prata” por parte do júri. 

A concurso na edição deste ano dos Prémios de Marketing do Meios & Publicidade estiveram 100 

projetos, inscritos por 22 empresas ou agências. 

Os projetos foram avaliados por um júri de 16 profissionais e especialistas dos mais variados sectores 

do mercado nacional de comunicação. 

 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 

consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 

mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e 

para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas.  Mais 

informações em www.galp.com. 

 

http://www.galp.com/
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