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Galpshare 

UM PROGRAMA DE MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL 

 

EMPRESA 

A Galp Energia é um operador integrado presente em toda a cadeia de valor do 

petróleo e do gás natural e cada vez mais activo nas energias renováveis. As suas 

actividades estão em forte expansão à escala global e desenvolvem-se 

predominantemente em Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Venezuela, Moçambique, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Suazilândia, Gâmbia e Timor-Leste. 

 

A actividade da Galp Energia divide-se em três segmentos de negócio.  

O segmento de negócio Exploração & Produção explora e produz petróleo e gás 

natural em projectos em todo o mundo. A Galp Energia totaliza, actualmente, 2.141 

milhões de barris de petróleo bruto e reúne uma carteira de 44 projectos em 

Angola, Brasil Venezuela, Timor, Moçambique e Portugal, contribuindo para o 

grande objectivo de longo prazo que consiste em atingir-se uma produção de 150 

mil barris por dia. 

 

O segmento de negócio de Refinação & Distribuição transforma petróleo em 

produtos refinados, nas refinarias de Sines e Matosinhos, que a Galp Energia 

distribui maioritariamente na sua própria rede de mais de 1.500 estações de 

serviço, em grande parte na Península Ibérica. É a única empresa refinadora em 

Portugal, com uma capacidade de refinação de 310 mil barris por dia, contudo, em 

breve, a concretização do projecto de conversão do aparelho refinador permitirá à 

Galp Energia responder melhor à procura de diesel na Península Ibérica e valorizar 
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o seu perfil de produção. As vendas de produtos refinados a clientes directos 

atingiram, em 2008, 9,6 milhões de toneladas.  

 

O terceiro segmento de negócio da Galp Energia designa-se de Gas & Power. Este 

segmento agrupa as actividades de aprovisionamento, distribuição e 

comercialização de gás natural e de geração de energia eléctrica e térmica da Galp 

Energia. A actividade de Gás Natural consiste na compra deste gás, actualmente à 

Argélia e à Nigéria, para comercialização na Península Ibérica, onde o mercado 

espanhol tem ganho uma importância crescente. A actividade de Power, em visível 

crescimento, consiste na operação de centrais de cogeração, estando em 

desenvolvimento uma carteira de projectos de novas centrais, de geração em ciclo 

combinado a gás natural e de energias renováveis, nomeadamente a eólica. 

 

ENVOLVIMENTO 

A forma como nos deslocamos nos centros urbanos deixou há muito de ser um 

problema individual de cada um, transformando-se num problema global de 

proporções alarmantes que exige soluções locais inovadoras e de aplicação prática 

imediata. 

 

O acelerado desenvolvimento económico e social nas áreas urbanas provocou uma 

evolução da mobilidade marcada pela utilização crescente de transporte individual e 

por uma rede de transportes públicos ainda pouco eficaz. A Lisboa chegam todos os 

dias 450 mil veículos. Desde 1991 até 2001, a percentagem de automóveis que 

entra na capital apenas com o condutor a bordo aumentou 19%. No Porto, cerca de 

300 mil veículos entram diariamente na cidade, 130 mil dos quais só na hora de 

ponta, entre as 7h30 e as 9h30. Cerca de dois milhões de lugares vazios entram 

diariamente em ambas as cidades. 

 

Face a este contexto, a Galp Energia criou um Programa de Mobilidade Sustentável. 
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PROJECTO 

O Programa de Mobilidade Sustentável, um projecto a longo prazo, envolve 

diversas iniciativas inovadoras dedicadas à promoção da eficiência energética. 

Numa primeira fase, dará especial enfoque à evolução da mobilidade de uma forma 

sustentável, apresentando soluções inovadoras para a deslocação de pessoas 

através das suas viaturas particulares, de forma a gerir um menor impacto 

ambiental, económico e social. Uma das soluções apresentadas é o Galpshare, que 

incentiva os portugueses a partilhar o automóvel nos seus trajectos quotidianos. 

Esta iniciativa pretende não apenas despertar consciências e o sentido cívico dos 

cidadãos, mas, principalmente, motivar a população portuguesa para uma mudança 

efectiva de comportamento. O Galpshare não é um conceito de comunicação vazio, 

mas um instrumento muito concreto e prático. Trata-se de uma aplicação 

informática que pode ser encontrada no portal energiapositiva.pt, uma comunidade 

web 2.0 criada pela Galp Energia para ser um centro de partilha de todo o tipo de 

conteúdos relacionados com a temática da eficiência energética, construída em 

open source, de acesso e registo completamente gratuito. 

 

ACTIVIDADES 

O Galpshare permite a formação de redes sociais para partilha de meios de 

transporte por pessoas cujos percursos e horários coincidam. Os utilizadores 

podem, através desta funcionalidade, publicar anúncios com os percursos que 

desejam efectuar e partilhar com outros utilizadores. Os anúncios contemplam o(s) 

horário(s) e data(s) desejadas da viagem, que pode ser ocasional, como a ida para 

um concerto ou um jogo de futebol, ou frequente, como seja a deslocação diária 

para o emprego. A partir do momento que o sistema permite a identificação de 

percursos semelhantes, cabe aos utilizadores envolvidos decidirem sobre se 

aceitam ou não a viagem e qual o seu procedimento.  

 

A Galp Energia está a desenvolver um conjunto de aplicações destinadas a associar 

o Galpshare ao Facebook e ao Hi5, as redes sociais virtuais mais conhecidas e 

utilizadas no âmbito nacional, permitindo o acesso directo a todas as 
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funcionalidades da aplicação a partir do interior destas duas redes. Esta ligação 

permite divulgar e expandir a utilização do Galpshare por duas das comunidades 

mais dinâmicas e visitadas no nosso país, fazendo uso de uma estratégia de 

marketing viral que vai ao encontro de novos hábitos sociais e comunicacionais, 

determinados principalmente pela associação através da partilha de interesses 

comuns.  

 

O Programa da Mobilidade Sustentável abrange ainda várias parcerias estabelecidas 

entre a Galp Energia, o Governo, autarquias, universidades e empresas. Exemplo 

disso é o protocolo assinado com o Ministério do Ambiente, através do qual os dois 

lados se comprometem a apoiar projectos na área da mobilidade. Inserido neste 

protocolo está o apoio e o compromisso de participação da Galp Energia na Semana 

Europeia da Mobilidade, ou a criação de grupos exclusivos apenas para os seus 

funcionários, permitindo combinar a partilha de viagens com outros colegas e 

minimizando o "desconforto" e o receio de transportar alguém totalmente 

desconhecido. 

 

RESULTADOS 

Com cerca de dois meses de existência, o portal energiapositiva.pt conta já com 

10.416 utilizadores registados, 1.983 anúncios publicados através do Galpshare, 

243 grupos criados e 624 publicações partilhadas sobre eficiência energética. Desde 

que foi apresentada, a campanha Galpshare tem tido níveis de notoriedade 

próximos dos 70%, ao nível de campanhas como as do Euro 2004. Estes valores 

foram obtidos através de um estudo de notoriedade da campanha publicitária, no 

qual metade dos inquiridos que viram o anúncio declara o desejo de adesão através 

da partilha do automóvel. Trata-se de uma boa iniciativa para 79% dos 

portugueses e 43% admite que esta campanha permitiu alterar de forma positiva a 

imagem que tinham da Galp Energia. 

Esta campanha foi premiada pelo Clube de Criativos de Portugal, nas seguintes 

categorias: televisão/cinema (com o filme “Bancos” ganhou bronze) e rádio (com o 

melhor spot “Solitários do Asfalto” ganhou prata). Em relação aos media, tem-se 
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verificado que há interesse na divulgação do Programa de Mobilidade Sustentável 

da Galp Energia, tendo merecido destaque nos principais meios nacionais, imprensa 

generalista e económica, televisão e rádio. A nível internacional, a campanha da 

Galp Energia foi referenciada num dos melhores sites de inovação e new business 

(http://springwise.com/eco_sustainability/galpshare/), como uma iniciativa inédita 

de carpooling promovida por uma empresa de Oil & Gas. 

 

 


