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Na sequência do objetivo estabelecido de criar valor partilhado, e numa ótica de longo prazo, desenvolvemos em 2017, diversos 
projetos nas áreas da educação, do bem-estar social e da saúde, entre outros. 

 

Bolsa de Explicadores – Voluntários pelo Conhecimento  

Dando continuidade ao programa implementado em 2016, a Galp Voluntária apoia a EPIS - Empresários pela Inclusão Social na 
segunda edição da Bolsa de Explicadores – Voluntários pelo Conhecimento. Esta bolsa levou voluntários da Galp à Escola Secundária 
Mães D’Água, na Amadora, para sessões de explicação de Português, Matemática e Física e Química a alunos desta escola, 
identificados pela EPIS como jovens de elevado risco social. 

 

Ações Escola EB1 Laranjeiras 

Em 2017, a Galp Voluntária organizou duas ações com impacto direto sobre a comunidade local mais próxima do edifício-sede da 
Empresa. A Escola EB1 das Laranjeiras foi alvo de melhorias suportadas pela Galp, e com o envolvimento dos seus colaboradores na 
mão de obra necessária à execução dos trabalhos, nomeadamente a construção e pintura de jogos didáticos no recreio e plantação 
de árvores no dia da árvore. 

 

Make a Wish 

Na celebração do Dia Internacional da Criança, a Galp organizou, em parceria com a associação Make a Wish, um Business Challenge 
para dinamização da parceria, e a realização de 5 desejos ao longo de 2017 recorrendo para tal ao valor angariado na ação de Natal 
da Galp Voluntária de 2016. 

 

Missão UP e Power UP  

Dando continuidade ao trabalho dos últimos 9 anos da Galp em projetos educativos, no ano letivo de 2016/2’17 a Galp voltou a 
dinamizar o programa Missão UP e Power UP. Estes programas promovem aulas sobre eficiência energética e mobilidade sustentável 
a crianças do primeiro e segundo ciclo, dadas pelos colaboradores da Galp. 

 

Vale Alimentos 

Mais uma vez a Galp associou-se ao Banco Alimentar Contra a Fome e promoveu a campanha Vale Alimentos. Esta ação decorreu em 
80 postos da rede Galp espalhados por todo o país, com o objetivo de angariar produtos alimentares para o Banco Alimentar contra a 
Fome, através da venda de vales de alimentos aos clientes que posteriormente foram distribuídos pelas diferentes instituições de 
solidariedade social apoiadas pelos bancos alimentares. 

 

Estágios curriculares EPIS 

No âmbito da parceria entre a Galp Voluntária, a Fundação Galp Energia e a Associação EPIS – Empresários pela Inclusão Social, a 
Galp proporciona a alunos dos Cursos de Educação e Formação de Jovens (cursos profissionais) a oportunidade de realizaram 
estágios em diferentes áreas da Empresa. Estes estágios, realizados tanto no edíficio-sede como nos nossos postos de 
abastecimento, representam um incentivo e um contributo positivo da Galp para o sucesso escolar e para a formação profissional, 
cultural e humana destes jovens. 
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Guardiãs do Mar 

A ação Guardiãs do Mar foi organizada pelos participantes no programa Generation Galp no ano de 2014, tendo como objetivo 
promover a limpeza do estuário do Tejo. 

 

Limpeza das Salinas do Samouco 

A equipa de Exploração e Produção da Galp realiazou uma ação de limpeza florestal nas Salinas do Samouco, na margem sul do rio 
tejo. Esta ação ambiental teve como objetivo proteger o habitat das espécies invasoras que o ameaçam. 

 

Recolha de Livros 

No ano de 2017, a Galp Voluntária organizou uma campanha de recolha de livros, escolares e não-escolares, para serem a crianças e 
jovens na Guiné Bissau. 

 

Papel por Alimentos 

A Galp desenvolveu a campanha interna “Papel por Alimentos”, em que organizou duas ações de recolha, nos meses de fevereiro e 
setembro. Nesta campanha os colaboradores Galp froam sensibilizados para entregar papel que tivessem nas suas secretárias ou 
mesmo em casa. A quantidade de papel recolhida foi trocada por vales de alimentos entres a instituições de solidariedade. 

 

Terra de Esperança 

Após os trágicos incêndios que devastaram o nosso país no ano de 2017, a Galp organizou e dinamizou a maior ação de voluntariado 
empresarial em Portugal. Esta ação organizada numa parceira entre a Fundação Galp e a ANEFA - Associação Nacional de Empresas 
Florestais, Agrícolas e do Ambiente, viabilizou o início da reflorestação de parte da Serra do Açor, em Arganil. 

 

Histórico de Iniciativas 
2016 

Energia que Vale 

A campanha com o Banco Alimentar Contra a Fome, Energia que Vale, decorreu em 80 postos de abastecimento da rede Galp entre 
26 de maio e 5 de junho, envolvendo 470 voluntários que contribuíram para a angariação de produtos alimentares, distribuídos 
posteriormente pelas diferentes instituições de solidariedade social apoiadas pelos bancos alimentares. 

 

A Nossa Mercearia 

No seguimento da identificação das necessidades da comunidade, 45 voluntários ajudaram a criar “A Nossa Mercearia”, uma 
mercearia social integrada no Centro Social Paroquial de São Julião da Barra, em Oeiras. Esta ação resultou de uma parceria entre a 
Galp Voluntária e o Programa Generation Galp 2015/2016 e contou com a participação de 41 trainees na transformação de um 
simples espaço de distribuição alimentar numa mercearia social. 

A ação social deste centro identifica as famílias carenciadas que, após avaliação do seu agregado e necessidades, terão acesso a um 
determinado número de créditos mensais que podem ser trocados por produtos à escolha. Desta forma, a habitual entrega de 



	

 

 
Iniciativas Galp Voluntária 2017 

4/5 

alimentos dá lugar a cabazes alimentares selecionados por estas famílias desfavorecidas, proporcionando-lhes maior liberdade de 
escolha e dignidade. 

Volvidos seis meses após a criação de “A Nossa Mercearia”, a Galp Voluntária, em parceria com o Programa Generation Galp 
2016/2017, promoveu na sede do Grupo uma recolha de artigos de higiene e bens alimentares que permitiu angariar mais de 300 
destes produtos. 

 

Estágios curriculares EPIS 

Desde 2012 que a Galp Voluntária, em parceria com a Fundação Galp Energia e a Associação EPIS - Empresários pela Inclusão 
Social, proporcionam a oportunidade a alunos de cursos profissionais de estagiar em diferentes áreas da Empresa. Desta forma, é 
possível contribuir positivamente para o sucesso escolar e para a formação profissional, cultural e humana destes alunos. Em 2016, e 
durante um mês e meio, 11 alunos de três escolas diferentes foram recebidos e acompanhados por sete voluntários da Empresa. 

 

Bolsa de Explicadores – Voluntários pelo Conhecimento (8.º e 9.º anos)  

Durante o ano de 2016 foi concluída a primeira edição da Bolsa de Explicadores – Voluntários pelo Conhecimento, que levou 11 
voluntários à Escola Secundária Mães D’Água, na Amadora, para sessões de explicação de Português e Matemática a 16 alunos desta 
escola, identificados pela EPIS como jovens de elevado risco social. No final de 2016, teve início a segunda edição, que conta com 31 
voluntários distribuídos em diferentes equipas para esclarecerem as dúvidas de 22 alunos, nas disciplinas de Português, Matemática 
e Física e Química. 

 

Energia cria Conhecimento: ação de Natal 2016 

Em 2016, a Galp Voluntária e a Fundação Galp Energia assumiram alinhar as ações de voluntariado realizadas em Sines, Matosinhos 
e Lisboa, com a atuação e os objetivos de inclusão social para acesso à Educação, bem como com o fortalecimento do 
relacionamento entre os colaboradores e a envolvente onde atuam. Assim, foram identificadas três escolas nestas geografias com 
carências ao nível de acesso e desenvolvimento do conhecimento, onde a Galp Voluntária e a Fundação Galp Energia se propuseram 
criar ou reabilitar espaços de estudo, biblioteca, multimédia e lúdicos. Na intervenção junto destas escolas estiveram envolvidos 75 
voluntários da Galp e 26 voluntários que não são colaboradores da Empresa. Todas as obras foram previamente realizadas por 
equipas capacitadas, colaborando os voluntários em equipas de pintura, montagem de móveis e equipamentos, bem como na 
decoração adequada às diferentes faixas etárias. 

 

Realização de desejos Make-a-Wish 

No final de 2015, foi lançado o desafio a alguns colaboradores da Empresa para planearem a concretização dos desejos de dez 
crianças gravemente doentes e acompanhadas pela “Make-a-Wish”. Ao longo de 2016 foram realizados os Iniciativas Galp Voluntária 
(2015-2016) 3/44 diferentes desejos e que envolveram cerca de 80 voluntários na concretização dos planos definidos por estes para 
proporcionar a estas crianças um dia muito especial. 

 

2015 

Leve o seu saber para a escola 

A Galp Voluntária, em parceria com o Clube Galp, associaram-se mais uma vez à EPIS - Empresários pela Inclusão Social e 
desafiaram todos os colaboradores a tornarem-se explicadores de Matemática e Português. 
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Estágios para alunos da EPIS 

Inserido no projeto Vocações de Futuro da EPIS, voluntários Galp foram tutores de estágio de alunos de cursos profissionais em 
ambiente de empresa. 

 

Ação de limpeza de praias da costa norte de Sines 

A Galp Voluntária juntou-se às Brigadas do Mar e apoiou a iniciativa de limpeza de praias da costa norte de Sines. 

 

Make-a-Wish 

Alguns dos nossos colaboradores uniram esforços e planearam a realização dos desejos de dez crianças gravemente doentes e 
acompanhadas pela Make-A-Wish. 

 

Lojas sociais Sines e Matosinhos Stock 

Alargamos a rede de lojas sociais Stock e ajudamos a comunidade de Matosinhos na recuperação da loja social da associação Casa 
do Caminho e a comunidade de Sines com a loja social da Santa Casa da Misericórdia de Sines. 

 

Movimento €1 

Propusemos aos colaboradores abdicarem de €1 do seu vencimento durante 12 meses para ajudar associações carenciadas. 

 

Gerações Academia: Partilhar - Inspirar – Criar 

A Galp Voluntária associou-se à Academia Galp para uma iniciativa inédita, que contou ainda com a participação da Associação de 
Reformados da Galp e pretendeu dar a palavra aos nossos colaboradores e reformados, visando o desenvolvimento de novas ideias e 
soluções capazes de impulsionar o diálogo intergeracional e a gestão do conhecimento. 

 

Banco Alimentar Contra a Fome - Uma ajuda que não pesa, mas vale 

Apoiamos e desenvolvemos, em 80 postos de abastecimento, a campanha Uma ajuda que não pesa, mas vale. Esta campanha 
permitiu contribuir para o total de produtos alimentares entregues às 2.650 instituições particulares de solidariedade social apoiadas 
pelos 21 bancos alimentares do país. 

 

Recolha de bens para o Conselho Português de Refugiados 

Os colaboradores da Galp juntaram-se para recolher bens para os refugiados na cidade de Lisboa, em Matosinhos e em Sines. 

 

Aldeias de Crianças SOS beneficiam com pontos Fast 

As Aldeias de Crianças SOS foram a instituição escolhida pelos colaboradores e clientes da Galp para beneficiar da troca de pontos do 
cartão Fast. 


