
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

Galp Energia 

Projecto Vidas Galp 

 

Situação 

 

Informação sobre a empresa 

O Grupo Galp Energia é constituído pela Galp Energia e subsidiárias, as quais incluem a 

Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., a Galp Power e a Galp Serviços a GDP de Portugal 

e subsidiárias – Lisboagás, Setgás e Lusitâniagás e outras, com a actividade da 

distribuição de gás natural para o sector doméstico e serviços e a Transgás com o 

transporte de alta tensão de gás natural e mercado industrial. 

   

A Petrogal é a única empresa a operar no sector da refinação em Portugal na pesquisa e 

exploração de petróleo bruto e de gás natural. A Petrogal controla maioritariamente a 

distribuição de produtos refinados de petróleo através da marca Galp. A Galp Energia 

exerce a sua actividade em todo o território nacional, Espanha e detém participações em 

empresas em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Brasil.  

 

Volume de Negócios 2004:  9.258.519 mil euros 

Nº empregados 2004:         5.806 colaboradores 

 

Background e contexto 

 

Em 2004 foi lançado o projecto “Vidas Galp”. A força orientadora deste projecto é 

potenciar o valor da Responsabilidade Social em relação à valorização dos seus 

colaboradores. Este projecto baseia-se essencialmente em histórias de vida dos 
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colaboradores, recolhidas em áudio, que procura contextualizar com uma pesquisa 

histórica, de modo a que os factos sejam melhor entendidos. Este projecto que pretende 

promover a manutenção do património pessoal e físico através da memória e da 

experiência, pode também ser entendido como impulsionador da Cidadania e da 

Solidariedade.  

 

Stakeholders envolvidos: 

Externos:    

Parceiro: Universidade do Minho – Núcleo Português do 

Museu da Pessoa 

 

Internos:   

Áreas de Negócio:  Galp ARL, Galp Gás, Galp Empresas; 

Galp Exploração e Produção e Galp Retalho; 

Áreas Corporativas : Portfolio e estratégia de Negócio / 

Desenvolvimento Sustentável, Marketing e Comunicação e  

Inovação e Negócio Electrónico; 

Colaboradores na maioria na situação de reforma. 

 

Objectivos 

 

Em consequência da junção das diversas empresas que constituem o universo Galp cada 

qual com sua cultura, pretende-se com este projecto contribuir de forma dinâmica à 

estruturação uma cultura única. Em 2005 a Galp propõe-se continuar este trabalho de 

recolha e pesquisa e criar um Museu Virtual. Este Museu ficará disponível na intranet - 

Mygalp - e na Internet de modo a reflectir e suportar a história da Galp contada através 

da memória dos seus colaboradores, quer essa memória seja representada através das 

suas histórias de vida e experiências quer seja através de fotografias ou outros materiais.  

 

Objectivos quantitativos para 2004: 

• 50 Entrevistas em áudio digital, totalizando mais de 100 horas de gravação 

• 50 pequenas entrevistas, captação em vídeo, com 16 horas de gravação 
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• Exposição itinerante 

• Documentário em vídeo 

• 50 Livros e CD´s pessoais com registo das entrevistas 

• Conteúdos no Mygalp. 

 

Objectivos quantitativos para 2005: 

• Museu Virtual na Internet – onde ficará disponível todo o trabalho já efectuado e se 

pretende criar uma sala por unidade de negócio com ligação a conteúdos 

educativos. 

 

Actividades 

Acções tomadas 

Em 2004 foram realizadas entrevistas em áudio e captações em vídeo e foi feito também 

um trabalho de investigação histórica para a contextualização das histórias captadas. Este 

trabalho decorreu de Abril a Dezembro. 

Tendo em linha de conta as diferentes áreas de actuação da Galp e os diversos negócios 

que caracterizam a sua actividade, para que o trabalho reflectisse uma visão o mais 

abrangente possível, foi constituído um grupo de trabalho interno com elementos 

representativos dos vários negócios a que chamámos Núcleo Memória. Para a 

sensibilização deste núcleo promovemos uma acção de formação durante dois dias e 

foram efectuadas diversas reuniões. 

 

O nosso parceiro neste projecto foi o Museu da Pessoa da Universidade do Minho que fez 

a pesquisa história, promoveu as entrevistas em áudio e em vídeo, procedeu às 

transcrições das entrevistas, edições das histórias de vida e a produção do vídeo. A 

produção dos painéis para a exposição esteve a cargo de uma gráfica contratada. 

 

Problemas e dificuldades 

 

O principal desafio foi poder lançar um projecto completamente inovador na empresa que 

se proponha a reconhecer a importância do contributo individual de cada um para o todo 

que é a empresa. Uma das maiores dificuldades foi motivar os colaboradores para a 
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participação em algo que desconheciam. Verificou-se uma certa desconfiança 

principalmente por parte dos colaboradores ainda no activo, por acharem que os dados 

poderiam vir a ser utilizados para outros fins que não os do projecto.  

 

Outra dificuldade, foi a fraca colaboração dos elementos nomeados para o Núcleo 

Memória devido à sua ocupação com outras tarefas. Para colmatar as dificuldades foram 

feitas acções de comunicação através do meio de comunicação interna – Energia da 

Semana e reuniões.  

No contacto com os participante houve sobretudo um cuidado extremo na abordagem e 

para isso foi desenvolvida uma postura cordial e amigável e com alguma capacidade de 

persuasão. 

 

Resultados 

Outcomes 

 

Resultados desta primeira fase: 

• 48 Entrevistas em áudio digital, totalizando mais de 100 horas de gravação 

• 49 pequenas entrevistas, captação em vídeo, com 16 horas de gravação 

• Exposição itinerante : 

*  Linha do tempo da Galp Energia de 1933 até os nossos dias; 

*  Painéis temáticos: visões dos negócios e cultura da Galp Energia. 

• Documentário em vídeo: 

*  Processo de admissão, funções, episódios, que significa Galp para si? 

• 48 Livros e CD´s pessoais com registo das entrevistas 

• Conteúdos no Mygalp. 

 

A nível geral pode-se dizer que nas cerimónias onde a exposição tem sido apresentada e 

para a qual têm sido convidados os participantes se tem vivido um ambiente de festa. 

Verifica-se no entanto, que nas respostas aos inquéritos realizados para avaliação do 

projecto e dos produtos apresentados, são feitas algumas considerações sobre a falta de 

informação, pelo que, conclui-se que as acções de comunicação desenvolvidas não foram 
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totalmente eficazes e que terão de ser encontradas novas formas e meios de comunicação 

para que a divulgação seja melhorada. 

 

Lições aprendidas 

Considera-se que a nível interno têm que se encontrar formas mais eficazes de 

comunicação com os colaboradores quer na divulgação das acções e quer nos apelos à 

participação quer ainda na avaliação do projecto. Quanto à participação do núcleo é 

necessário arranjar alguma forma de reconhecimento para que os elementos se sintam 

mais motivados e se envolvam mais nas acções a desenvolver, uma vez que têm outras 

funções a desempenhar na empresa pelas quais são avaliados. 

Foi possível aprender também que os entrevistados se sentem muito valorizados ao 

serem solicitados a colaborar no projecto e que se gera um sentimento de pertença entre 

os participantes e a equipa. 

Em projectos desta natureza é muito importante um forte apoio da gestão de topo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


