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Galp Voluntária 

 

A Galp Voluntária é o programa estruturado de voluntariado da Galp Energia que procura facilitar, 

concretizar e potenciar iniciativas de voluntariado empresarial destinadas a promover o bem 

comum. A atividade do projeto assenta nos pressupostos estratégicos de atuação nas vertentes 

de: capital humano, ambiente e eficiência energética e saúde e segurança, ligados por um eixo 

comum que é a energia. 

Lançado em fevereiro de 2011, o objetivo principal era responder de forma 

positiva à vontade expressa de cerca de 600 colaboradores que, num 

inquérito interno, demonstraram vontade de participar em ações de 

voluntariado. Os desafios que a Galp Energia tinha pela frente eram 

grandes já que: 66% dos inquiridos nunca tinham sido voluntários, 72% 

dos potenciais voluntários preferiam ações pontuais, e mais de 600 

colaboradores pretendiam aderir a projetos de voluntariado empresarial, 

desde que a empresa o proporcionasse.  

Perante estes resultados, foi estruturado um programa que respondesse a esta vontade explícita 

dos colaboradores, uma vez que, apesar de haver apetência para realizar ações de voluntariado, 

a grande maioria dos colaboradores não participava em ações de voluntariado no dia-a-dia, nem 

demonstrou vontade em participar em projetos de continuidade, que são aqueles onde 

habitualmente as instituições do terceiro sector mais necessitam de apoio. 
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O programa de voluntariado já conta com cerca de 600 colaboradores voluntários e tem vindo a 

englobar projetos que vão desde reparações em casas, edifícios e jardins, acompanhamento de 

crianças visando o sucesso escolar, formação nas mais diversas temáticas, concretização de 

desejos a crianças com doenças terminais ou crónicas, apoio a entidades e organizações na 

gestão ou no reforço das competências, como é o caso da aposta na eficiência energética, 

participação em diversos fóruns, grupos de trabalho e comissões. 

Desde o início do projeto que a Galp 

Voluntária tem uma aproximação 

muito efetiva à comunidade, com 

estreita colaboração com instituições 

de solidariedade social, com quem 

planeia diversas ações de 

voluntariado, em muitos casos 

através de programas de 

continuidade, com metas temporais 

alargadas. Projetos como Ecoética, 

Vocações de Futuro e a ação de Natal são alguns dos projetos desenvolvidos pela Galp 

Voluntária em parceria com instituições do terceiro sector: 

Ecoética – projeto de conservação da natureza: ação desenvolvida com a participação de 26 

voluntários onde foram intervencionados 195m
2 de área florestal com a plantação de cerca de 300 

árvores no parque municipal do Cabeço de Montachique; 

Programa Vocações de Futuro: iniciado em 2011, é desenvolvido em Lisboa e Matosinhos, onde 

os voluntários da Galp Energia são responsáveis pelo acompanhamento de jovens em situação de 

insucesso escolar, numa relação muito próxima e pessoal. A ideia é que os voluntários sejam um 

exemplo para estes jovens, que lhes deem a visão do que pode ser uma vida melhor, que em 

grande parte depende dos percursos escolares. 

Ação de Natal: em 2011, momento em que o número de famílias carenciadas e com dificuldades 

de acesso a uma alimentação digna era elevado, os colaboradores decidiram prescindir dos 

habituais jantares de Natal das diversas unidades orgânicas da Galp Energia, em favor da 

realização de uma ação de responsabilidade corporativa com o apoio da Galp Voluntária. A 

iniciativa permitiu, em 2011 e 2012, entregar um total de 7.150 cabazes de alimentos a famílias 
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carenciadas, num total de 95 toneladas de alimentos de primeira necessidade. A ação envolveu 

396 voluntários colaboradores da Galp Energia, nas diversas localidades onde a Galp Energia 

opera, a nível ibérico.  

Alguns números 

Até ao final de 2012 a Galp 

Voluntária marcou presença em 42 

ações de voluntariado, dando apoio 

direto a 97 causas ou programas de 

âmbito social. Durante estas 

iniciativas, foram envolvidos cerca 

de 600 colaboradores voluntários, 

distribuídos pelas diversas áreas 

geográficas onde a Galp Energia 

opera, que contabilizaram 6.057 

horas de voluntariado empresarial. 

Em 2013, 259 colaboradores voluntários estiveram envolvidos em 17 projetos de âmbito social, no 

apoio direto a 30 instituições, nas mais diversas causas com um contributo de 3.669 horas de 

voluntariado.  

No sentido de melhorar o âmbito de atuação do voluntariado, a Galp Energia realizou um estudo 

junto dos colaboradores envolvidos nos programas de voluntariado empresarial. De uma forma 

geral, os colaboradores referem que ampliaram competências em:  

 Comunicação (66%); 

 Aptidão para ajudar os outros (65%); 

 Adaptação (54%); 

 Negociação (45%); 

 Trabalho em equipa (43%); 

 Liderança (41%); 

 Vontade de melhoria contínua (41%); 

 Planeamento e organização (40%); 

 Resolução de problemas (39%). 
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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. 

Parcerias com instituições de solidariedade social  

 Santa Casa da Misericórdia: projeto de reparações solidárias, projeto BIS – Banco de 
Inovação Social, ação de Natal – entrega de cabazes a famílias carenciadas; 

 Make-a-Wish: associação que tem como missão conceder desejos a crianças e jovens (dos 
3 aos 18 anos) que têm ou tiveram a vida em risco devido a doenças progressivas, 
degenerativas ou malignas; 

 Karingana a Karingana: recolha de livros para entregar em Moçambique; 

 EPIS - Empresários pela inclusão social: projeto vocações de futuro - acompanhamento de 
jovens em risco de insucesso escolar; 

 Operação Nariz Vermelho: angariação de fundos para a causa dos doutores palhaços; 

 GRACE – projeto GIRO: iniciativa de voluntariado corporativo com dimensão nacional;   

 Entrajuda: projeto de apoio ao terceiro sector em que os voluntários auxiliavam as 
instituições no processo de obtenção da certificação de qualidade; 

 LBV – Legião da Boa Vontade: projeto sorriso feliz. 
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