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GALP ENERGIA 

 

ESCOLA DE ENERGIA 

Eco-repórteres em acção! 

 

EMPRESA 

A unidade de negócio de “Exploração & Produção” da Galp Energia abrange os activos de 

upstream do grupo em Portugal, Brasil e Angola, sendo responsável por todas as 

actividades relacionadas com a prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural. O sector “Aprovisionamento, Refinação e Logística” 

compreende todas as actividades desenvolvidas neste âmbito, sendo o aparelho refinador 

da Galp Energia constituído pelas unidades de Sines e do Porto, garantindo uma 

capacidade de destilação total de 15,2 milhões de toneladas por ano. Para garantir o 

abastecimento de produtos petrolíferos nos mercados onde opera, a Galp Energia 

aprovisiona petróleo bruto e outras matérias-primas em diversos parques de 

armazenagem e detém participações em empresas logísticas em Portugal e Espanha. A 

Galp Energia vende produtos refinados a outros operadores no espaço ibérico e exporta 

para vários países, nomeadamente para os Estados Unidos. A Distribuição Oil tem como 

principal actividade a comercialização, a retalho e grossista, de produtos refinados na 

Península Ibérica. Sob a marca Galp, é comercializado um volume correspondente a 60 

por cento do volume de matérias-primas processadas nas refinarias do Grupo. A rede de 

distribuição a retalho conta com 1045 estações de serviço na Península Ibérica e 204 lojas 

de conveniência. A responsável pela distribuição e comercialização de produtos 

petrolíferos, incluindo GPL e lubrificantes, nos mercados externos à Península Ibérica, é a 

Internacional Oil. 
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A unidade de negócio “Gás Natural” compreende as actividades de aprovisionamento e 

venda deste gás, que é assegurado através de contratos de aprovisionamento de longo 

prazo com empresas da Argélia e Nigéria. Esta unidade de negócio dispõe ainda da 

vertente de armazenamento, através de duas cavernas subterrâneas. A Galp Energia 

participa ainda na actividade de distribuição de gás natural através de participações em 

cinco distribuidoras regionais e quatro unidades autónomas. 

 

A unidade de negócio Power é composta por três centrais de cogeração com turbinas a 

gás natural, já em exploração, com um potencial total de 80 Megawatts, nas quais o 

grupo detém participações através da sociedade Galp Power. 

 

O grupo Galp Energia registou em 2006 um volume de negócios de cerca de 12 mil 

milhões de euros. As empresas do grupo empregam 5877 colaboradores. 

 

PROJECTO 

A “Escola da Energia” – criada e integrada no âmbito do Museu Virtual Galp Energia – 

teve como objectivo estimular nos jovens o interesse pela investigação sobre temas 

relacionados com a energia, tais como a mobilidade sustentável, a eficiência energética e 

as alterações climáticas. 

 

A ideia subjacente ao projecto é a contribuição para o Desenvolvimento Sustentável, 

alertando as novas gerações, familiares e professores para as questões que se prendem 

com o aquecimento global, contribuindo desse modo para anular ou reduzir as 

repercussões que o consumo energético actual tem ao nível das alterações climáticas. 

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

A “Escola da Energia” está a ser desenvolvida em 

parceria com o Programa Eco-escolas, que existe desde 

1996, sob a égide da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE). “A Escola da Energia” possui um site na 

Internet, criado e desenvolvido pela Associação do 

Museu da Pessoa, da Universidade do Minho. O 
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Instituto do Ambiente, o Ministério da Educação e a ADENE – Agência para a Energia, são 

outras das entidades que apoiam o projecto. 

 

Como actividade dinamizadora do projecto, a Galp Energia em conjunto com a ABAE, 

promoveu o concurso “Energia para Eco-Repórter”. Esta iniciativa teve como objectivos 

estimular nos jovens o interesse pela investigação sobre temas relacionados com a 

energia e o ambiente; a produção de artigos jornalísticos de qualidade; a investigação e 

compreensão das questões relacionadas com a energia, especialmente ao nível local 

(escola, casa e comunidade); e a necessidade de utilizar a energia de forma mais 

sustentável. 

 

Em 2006, foram seleccionadas 30 escolas, num total de 548 estabelecimentos de ensino 

candidatos à iniciativa “Energia para Eco-Repórter”. Os critérios de avaliação dos 

trabalhos a concurso foram a qualidade, a 

criatividade e a originalidade, o grau de envolvimento 

dos alunos, o equilíbrio entre o texto e a  imagem, a 

articulação com os temas propostos e a investigação 

realizada pelos alunos acerca dos temas propostos. 

Foram promovidas acções de formação e seminários 

(para os professores das escolas inscritas no 

concurso), enquadrando os temas, esclarecendo dúvidas e introduzindo as questões 

transversais da energia e do ambiente. 

 

O júri para avaliação dos trabalhos foi constituído por um membro de cada uma das 

entidades seguintes: ABAE, Ministério da Educação, Instituto do Ambiente, ADENE e Galp 

Energia. Às escolas vencedoras, a Galp Energia ofereceu prémios ecológicos, como 

colectores solares térmicos e fornos solares. A cerimónia de entrega de prémios foi 

também aproveitada para difundir conceitos e informações sobre questões ambientais e 

de eficiência energética. 

 

No âmbito do projecto “Escola da Energia”, foi lançado no presente ano um outro 

concurso, intitulado “BD da Energia”. Esta iniciativa visa focar a temática das alterações 

climáticas, aplicando os mesmos objectivos pedagógicos da iniciativa anteriormente 
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referida. As inscrições foram abertas às escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico inscritas 

no Programa Eco-Escolas, igualmente limitadas a 30 estabelecimentos de ensino. Cada 

escola deverá apresentar duas histórias subordinadas aos seguintes temas: “eficiência 

energética e alterações climáticas” ou “mobilidade sustentável e alterações climáticas”. A 

criação da história deverá resultar de um trabalho colectivo e ser antecedida de 

investigação local acerca do tema abordado. O júri será novamente constituído por um 

membro de cada uma das seguintes entidades: ABAE; Ministério da Educação; Instituto 

do Ambiente; ADENE; Galp Energia e ainda um professor do 5º Grupo. 

 

RESULTADOS 

Verificou-se um interesse muito significativo, tanto por parte dos jovens alunos, como dos 

professores e familiares e das outras partes envolvidas. Esta realidade conduziu a Galp 

Energia a investir mais neste projecto, com renovação e melhoramento, de forma a 

desenvolver uma “Escola da Energia” mais dinâmica e apelativa, que se espera que venha 

a contribuir ainda mais para a interiorização e resolução destas preocupações globais. 

 

Mais informações em: www.galpenergia.com 


