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O projeto educativo 

A Missão UP | Unidos pelo Planeta, projeto educativo de responsabilidade 

social desenvolvido pela Galp Energia, tem como temas principais a 

eficiência energética, com enfoque nas fontes de energia renováveis e não 

renováveis, na mobilidade sustentável e na pegada energética. Dirigido a 

crianças entre os 6 e os 12 anos que frequentem as 5900 escolas do 1º e 2º 

ciclos do ensino básico do continente e ilhas, o projeto tem como objetivo a 

divulgação de boas práticas no consumo de energia. A ideia é que as 

crianças consigam interiorizar os conceitos básicos da eficiência energética, sendo posteriormente 

transmissoras das mensagens junto das comunidades. A Galp Energia pretende assim contribuir 

para uma mudança de comportamentos. 

A dinâmica 

Numa primeira fase, as escolas são convidadas a 

participar no Concurso Brigadas Positivas, ação que 

se materializa em grupos de alunos que, orientados 

pelos professores, desenvolvem e concretizam 

missões relacionadas com a eficiência energética e a 

mobilidade sustentável, dentro e fora da escola. A 

criação das “brigadas‟ e a definição das tarefas fica a cargo de cada escola.  

As missões das “brigadas‟ têm de ser cumpridas dentro e fora da escola. O intuito é que as 

mensagens cheguem às famílias, associações de pais e moradores, comércio local, bombeiros, 

polícias locais, instituições, Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais.  

A Galp Energia pretende contribuir para uma mudança dos comportamentos 
relacionados com a eficiência no consumo de energia, através de um projeto 
educativo que tem como objetivo a divulgação de boas práticas de eficiência 
energética. O projeto é dedicado às crianças, um público especialmente 

interessado. 
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Mais de 700.000 crianças unidas 

para a mudança de 
comportamentos no consumo de 

energia 
 

A segunda fase passa pelo desenvolvimento das 

ações. As escolas que aderem à Missão UP | 

Unidos pelo Planeta, recebem um kit com um 

conjunto de materiais necessários para 

desenvolver os projetos: cartazes e livros com 

conselhos e dicas sobre eficiência energética e o jogo de tabuleiro “Galpshare Cabemos Todos?” - 

desta forma as crianças apreendem o significado de mobilidade sustentável de forma divertida. 

A terceira e última fase do projeto é a 

apreciação e avaliação dos trabalhos das 

escolas e a seleção dos vencedores. As 

escolas finalistas do Concurso Brigadas 

Positivas participam num evento final, para 

onde são convidadas as entidades apoiantes 

das ideias e onde são premiados os projetos 

mais criativos e inovadores. Alunos, 

professores e pais recebem prémios individuais 

e as escolas vencedoras são alvo de uma 

auditoria energética e da instalação de soluções de energia mais eficientes. 

Uma das escolas vencedoras, o Colégio Catarina de Bragança de Sintra, ficou em segundo lugar 

nas duas primeiras edições do Concurso Brigadas Positivas e recebeu uma menção honrosa na 

terceira edição – é uma prova de total empenho no projeto da escola e de toda a comunidade ao 

longo dos anos.  

A comunicação do projeto assenta no site www.missaoup.com que conta com áreas dedicadas a 

professores, alunos e pais. Os professores encontram materiais de apoio para trabalhar os temas 

com os alunos, como apresentações, notas e fichas de atividades. Para os pais, o site 

disponibiliza dicas sobre eficiência energética em casa e conteúdos que ajudam na discussão 

familiar do tema. 

Hino Missão UP e aulas de energia 

No ano letivo 2012/2013 foi também lançado o concurso “Hino Missão UP”, em que as escolas 

compunham uma melodia e letra originais, sendo que vencedora gravou a música num estúdio 

profissional. As aulas de energia são outra ação complementar ao projeto, em que estagiários da 
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Galp Energia vão às escolas explicar o que é a Missão UP | Unidos pelo Planeta. Com o apoio da 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), foram promovidas mais de 800 aulas 

de energia. Foi também lançada uma nova edição do campeonato de escolas GalpShare online 

que tem como objetivo promover a utilização dos veículos automóveis de forma responsável, 

através da partilha de viagens entre pessoas.  

Mais de 700.000 alunos e mais de 55.000 professores  

As três edições da Missão UP | Unidos pelo Planeta 

já envolveram mais de 700.000 alunos e mais de 

55.000 professores. O ano letivo de 2012/2013 

abrangeu cerca de 2.000 escolas, num total de 

115.000 alunos e 8.250 professores. O Concurso 

Brigadas Positivas contou com a inscrição de 276 

escolas, num total de 25.000 alunos e 1.700 

professores. 

Lições aprendidas 

Uma das grandes lições do projeto é perceber que as crianças entre os 6 e os 12 anos são 

grandes militantes e conseguem mover os adultos para uma maior consciencialização para as 

temáticas relacionadas com a eficiência energética.  

Iniciativa premiada 

Em 2012, a Missão UP | Unidos pelo Planeta ganhou a categoria National dos Energy Globe 

Awards – neste prémio internacional, o projeto foi considerado o melhor de Portugal no que toca à 

sensibilização para o consumo eficiente de energia. A Missão UP | Unidos pelo Planeta foi 

também reconhecida pelos Prémios Meios & Publicidade Comunicação como a melhor campanha 

de responsabilidade social. 
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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. 

Parceiros institucionais da Missão UP | Unidos pelo Planeta 

 Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral de Educação 

 ADENE – Agência para a Energia 

 APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

 Comissão Nacional da UNESCO 

 Direção-Geral de Energia e Geologia 

 Sair da Casca 
 
Parceiros de envolvimento 

 ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

 IndieJúnior 

 Oeinerge – Agência de Energia da Câmara Municipal de Oeiras 

 Câmara Municipal de Amadora 

 Câmara Municipal de Cascais 

 Câmara Municipal de Gondomar 

 Câmara Municipal de Lisboa 

 KidZania 
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