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Academia Galp Energia 

 

 

A Academia Galp Energia, criada em 2010, foi pensada para servir os colaboradores da Galp 

Energia, tendo como objetivos potenciar as capacidades dos quadros, ao mesmo tempo que abre 

o caminho para novos líderes. A Academia Galp Energia tem como missão promover e gerir 

projetos integrados e inovadores de formação, orientados para o desenvolvimento de 

competências de gestão, técnicas e comportamentais, em parceria com instituições de ensino 

superior. A ideia central passa por criar condições para o sucesso da Galp Energia a longo prazo 

e que visem a excelência. 

A Academia Galp Energia assenta numa parceria com diversas instituições de ensino superior. 

Este envolvimento de várias universidades promove a troca do conhecimento científico e técnico, 

possibilitando que os colaboradores da Galp Energia tenham contacto com o que de melhor existe 

em cada uma das instituições parceiras. Para se garantir uma verdadeira customização e 

adaptação dos módulos à realidade da empresa, todos os docentes das universidades parceiras 

realizam sessões de trabalho com especialistas da Galp Energia, assegurando-se o envolvimento 

contínuo dos diretores de primeira linha do Grupo e o alinhamento com os negócios da Galp 

Energia. 

O desenvolvimento da Academia Galp Energia tem vindo a acompanhar o ritmo de crescimento 

da Galp e a reforçar os eixos de atuação. O primeiro curso ministrado foi o de Formação 

Avançada em Gestão – FormAG, a que se juntaram o Programa de Doutoramento e Formação 

Avançada em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química – EngIQ; a Formação Avançada 

em Geoengenharia de Reservatórios – GeoER; e o Programa de Formação Avançada em 

Competências Comerciais – CompeC.  

 

A médio prazo estes cursos vão 

estar em velocidade cruzeiro, 

altura em que a Academia Galp 

Energia vai responder às novas 

necessidades dos negócios da 

empresa, quer com novos cursos, 

quer com novos modelos e projetos formativos. 



 

 3 

Em 2013 a Academia Galp Energia foi distinguida pela Masters do Capital Humano, como Melhor 

estratégia de Formação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional e, em 2012, recebeu o prémio 

de Melhor Ação de Formação pela APCE. 

 

Os cursos atuais 

FormAG 

O FormAG proporciona formação complementar aos quadros superiores e jovens de alto potencial 

da Galp Energia, que tenham no mínimo o grau de licenciatura. As áreas ministradas - gestão 

avançada, energia e comportamentos - visam a preparação para funções de liderança. O FormAG 

estende-se por 10 anos, para os colaboradores que iniciem os cursos do nível 1, e apresenta 3 

níveis de precedências, evoluindo de um nível inicial (nível 1) para etapas progressivamente mais 

avançadas (níveis 2 e 3), que acompanham o desenvolvimento dos colaboradores e os preparam 

para funções de crescente responsabilidade. A previsão aponta para que, até 2015, todos os 

quadros superiores estejam integrados no programa. 

 

EngIQ 

O EngIQ forma profissionais altamente 

qualificados na área da engenharia da 

refinação, petroquímica e química em 

três modalidades: doutoramento em 

meio empresarial, formação avançada 

e módulos à medida. É aberto ao 

público em geral, mediante o 

pagamento de uma propina. A seleção dos participantes oriundos da Galp Energia pressupõe o 

cumprimento dos seguintes critérios: formação em áreas de engenharia, preferencialmente em 

química, mais de dois anos de trabalho e avaliação positiva de desempenho durante os últimos 3 

anos. 

A modalidade de formação avançada tem uma duração normal de 240 horas, durante 1 ano letivo, 

dividido em 3 trimestres, com um número de 36 (trinta e seis) créditos necessários à obtenção do 

Diploma de Estudos Avançados, segundo o sistema europeu de transferência de créditos. 
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GeoER 

O GeoER visa a capacitação de geólogos, geocientistas e engenheiros em competências técnicas 

diferenciadoras, aptidões e métodos de investigação no domínio da geoengenharia de 

reservatórios. O curso é destinado a geólogos, geofísicos e engenheiros de reservatórios, 

preferencialmente com mais de um ano de experiência profissional e menos de cinco anos. O 

GeoER inclui 14 módulos num total de 840 horas precedido por um conjunto de módulos de 

nivelamento, que aproximam e alinham os conhecimentos de partida para este curso de 

estudantes com formação e experiência profissional distintas. Os módulos são de duração de uma 

semana de 5 dias, cada dia com 8 horas de aulas em formato presencial ou videoconferência. 

Cada módulo contempla uma componente teórica e uma componente prática. A primeira edição 

do curso contou com alunos da Galp Energia, da Petrobras e da ENH. 

CompeC 

O CompeC visa formar comerciais que tenham o foco em objetivos de vendas rentáveis, na 

fidelização e na construção de relações sustentáveis com os clientes. No fundo, são 

colaboradores que ultrapassam a função de comercial e que se assumem como consultores dos 

clientes. É direcionado a toda a equipa comercial da Galp Energia em Portugal e Espanha, 

preferencialmente com 3 anos de experiência e com avaliação de desempenho positiva. 

O CompeC é estruturado em dois níveis distribuídos por 2 anos, cada um deles com 10 semanas 

de formação e completando, em aulas presenciais, aproximadamente um trimestre letivo. Cada 

nível totaliza 80 horas de formação, 72 horas de formação em sala e 8 horas de atividades 

práticas. 

 

Alguns números 

Até 2013 foram concretizadas mais de 

70.000 horas de formação, num esforço 

partilhado com 10 universidades e 

aproximadamente 100 docentes. A 

Academia Galp Energia já envolveu 540 

colaboradores que estão a frequentar 

ou já frequentaram um dos quatro 

cursos, distribuídos da seguinte forma: 
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 FormAG - 387 colaboradores; 

 EngIQ - 66 colaboradores da Galp Energia na vertente de formação avançada e módulos à 

medida e 14 alunos externos na vertente de doutoramento; 

 GeoER – 8 colaboradores da Galp Energia, 10 colaboradores Petrobras e 2 colaboradores da 

ENH; 

 CompeC – 79 colaboradores. 

 

A passagem pela Academia Galp Energia tem dotado os colaboradores de competências de 

gestão, técnicas e comportamentais essenciais ao melhor desempenho das atividades. O que 

acaba por se traduzir num incremento da criatividade, do relacionamento interpessoal, do trabalho 

em equipa e da comunicação interna, com as pessoas a falar a mesma língua, num mesmo nível 

de entendimento. Acaba por acontecer também uma mudança a nível cultural, com colaboradores 

mais envolvidos e mais comprometidos com os objetivos da empresa. 

Num estudo de avaliação realizado pela Galp Energia, os aspetos mais positivos do curso foram o 

networking, motivação, qualidade dos docentes e dos módulos, aquisição de conhecimentos, 

organização da formação e conhecimento da empresa. Dos inquiridos, 90% afirmam que os 

conhecimentos adquiridos foram importantes para o desempenho da função, sendo que 73% 

aplicaram os conhecimentos de imediato e 23% num espaço de 6 meses. 

 

 

 

Parceiros  

- Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa 

- Faculdade de Ciências de Tecnologias da Universidade de Coimbra 

- Faculdade de Ciências de Tecnologias da Universidade de Lisboa 

- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

- Instituto Superior Técnico 

- Porto Business School 

- Universidade Católica Portuguesa 

- Universidade de Aveiro 

- Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

- Universidade Estadual Paulista, Brasil 
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Sustentabilidade transversal 

A Galp Energia é hoje o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal, 
com atividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à 
refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração 
de energia elétrica. Em 2012, a Galp Energia atinge um volume de negócios de €18,5 mil milhões, 
estando presente ativamente em 15 países. A sustentabilidade assume importância estratégica na 
condução do negócio da empresa.  

A Galp Energia incorpora os princípios e temas fundamentais da responsabilidade social no plano 
ético, social, económico e ambiental na cultura, na estratégia, nos atos de gestão e nas atividades. 
Estes princípios são também transversais à relação com os colaboradores, fornecedores, clientes e 
acionistas e com todos os que, direta ou indiretamente, são envolvidos ou dependem das 
atividades da empresa.  

A auscultação sistemática das expetativas das partes interessadas é fundamental para identificar 
oportunidades de melhoria no domínio da sustentabilidade. Tendo em conta esta auscultação, em 
2010, a Galp Energia assume os seguintes compromissos na estratégia de sustentabilidade:   

• melhorar continuamente o desempenho nas áreas de segurança, saúde e ambiente; 

• fomentar uma cultura de ética e conduta responsável; 

• contribuir para o combate às alterações climáticas; 

• envolver as partes interessadas na vida da empresa e aproximar a empresa das 

comunidades; 

• valorizar o capital humano; 

• promover a inovação. 
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