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Missão de emergência 

Fundação Galp e Helpo promovem recolha de bens 

para ajudar vítimas das cheias em Moçambique 
 

 Donativos podem ser entregues em áreas de serviço e instalações da Galp e Helpo 

 Entregas recebidas até esta segunda-feira partem para Moçambique na quarta 

 Campanha de recolha prossegue até ao final do mês 

 

A Fundação Galp promove até ao final do mês de abril uma ação de recolha de donativos para apoio 

de emergência em nutrição materno-infantil às vítimas do ciclone Idai, em associação com a Helpo, 

uma ONG que apoia às populações mais vulneráveis de países em vias de desenvolvimento, sobretudo 

nas áreas ligadas à infância, educação e saúde materno-infantil e nutricional. 

Os donativos poderão ser entregues em diversas instalações da Galp em Portugal e Espanha, inclu-

indo lojas e áreas de serviço, onde a logística será assegurada por voluntários da empresa, bem como 

nas instalações da própria Helpo, em Cascais e em Ermesinde. 

Os produtos recolhidos até esta segunda-feira serão enviados num contentor que parte para Moçam-

bique na quarta-feira, dia 10. 

A Galp promoveu, nos dias que se seguiram à notícia da tragédia, uma recolha de donativos junto 

dos seus colaboradores, que se mobilizaram de forma exemplar. Na mesma altura, a Fundação Galp 

disponibilizou bens de emergência à Cruz Vermelha no valor de €150.000 para apoiar as operações 

de socorro com foco na província de Sofala. 

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 susten-

tável 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.  
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Produtos mais indicados 

 Roupa de bebé e criança (até aos 5 anos) 
 Fraldas de pano 
 Mantas do tipo polar 
 Farinhas lácteas e não lácteas 
 Enlatados com abertura fácil 
 Bolachas 
 Alimentos não perecíveis (feijão, grão, arroz, massa, aveia, óleo, açúcar e frutos secos) 
 Sabão 

Instalações Galp Até 30 de Abril, dias úteis, das 9h30 às 18h 

 Sede – Rua Tomás da Fonseca 
Torre Sala da Galp Voluntária, no hall de entrada da Torre C, junto ao multibanco 

 Refinaria de Matosinhos 
Portaria da Refinaria 

 Setgás 
Na Receção da Rua Leite de Faria, n.º 2, Vale Fetal – Charneca da Caparica 

Lojas Gas & Power Portugal Até 30 de Abril, dias úteis, das 9h30 às 17h 

 Loja Almada: Rua Galileu Saúde Correia, 14A – Pragal, 2800-692 Almada 
 Loja Casa da Musica: Rua de 5 de Outubro – nº25-Porto, 4100 Porto 

Áreas de Serviço Galp Fim-de-semana de 6 e 7 de abril, das 9h00 às 17h 

 Lisboa: área de serviço Gago Coutinho, Av. Gago Coutinho 
 Cascais: área de serviço Birre, Estrada da Torre 
 Porto: área de serviço Universidade Católica, Rua Diogo Botelho 
 Coimbra: área de serviço Adémia, ponte de Eiras 

Instalações Helpo Até 8 de abril, dias úteis, das 9h às 13h e das 14h às 17h30 

 Cascais: Rua de Catarina eufémia, 167ª, Fontainhas 
 Ermesinde: Largo da Estação de Ermesinde, loja 9 

Galp Energia Espanha, Madrid Até 30 de Abril, dias úteis, das 9h às 17h30 

 C/. Anabel Segura, 16, 28108 Alcobendas, Madrid 
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