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Stakeholder Capitalism 

Galp é a primeira empresa portuguesa a aderir às 

métricas de ESG do World Economic Forum 

• Galp junta-se à comunidade empresarial do WEF alinhada com a criação de valor

sustentável através da adesão e divulgação de um conjunto de métricas ESG

• As métricas ESG de “stakeholder capitalism” promovem a divulgação de informações

concisas, consistentes e comparáveis para a criação de valor partilhado por todos os

stakeholders e colocam a economia ao serviço das comunidades

A Galp formalizou a sua adesão às métricas ambientais, sociais e de governo (ESG) do World 

Economic Forum (WEF), tornando-se, assim, a primeira empresa portuguesa a integrar uma 

comunidade empresarial focada na criação de valor sustentável e na resposta aos desafios mais 

prementes das sociedades modernas. 

Consciente da urgência de adequar os recursos do planeta às necessidades dos cidadãos e das 

empresas, o WEF acelerou nos últimos anos um conjunto de debates e iniciativas tendentes a 

fomentar o conceito de “stakeholder capitalism”. O grande objetivo é colocar as premissas de 

sustentabilidade no centro da atuação e das decisões das grandes corporações, garantindo assim que 

as opções de hoje não colocam em causa o futuro das próximas gerações. 

Ao tornar-se signatária das métricas de “stakeholder capitalism”, a Galp junta-se a uma comunidade 

de empresas que promovem um esforço para fornecer ao mercado métricas e divulgações concisas, 

consistentes e comparáveis para a criação de valor partilhado por todos os stakeholders. A Galp 

reportou já  em 2021 o seu desempenho não financeiro em linha com as métricas e recomendações 

de divulgação do WEF. 

Na prática, as métricas ESG estipulam um vasto conjunto de recomendações de informação a divulgar 

em áreas tão distintas como o propósito, estratégia, composição de conselhos de administração, 

desempenho ambiental e social, entre outros, e permitem comparar o desempenho dos negócios 

relativamente à sua performance ambiental, social e de governo.  

Este é, assim, um movimento que procura não apenas comprometer a comunidade empresarial 

através da adoção das melhores práticas de governo, mas também envolver acionistas, investidores, 

ONG, reguladores, Governos, cidadãos e consumidores, no objetivo global de reduzir o impacto da 

nossa pegada e de criar valor sustentável para todos. 

A adesão da Galp a estas métricas é mais um passo que corporiza o forte compromisso da Empresa 

com as melhores práticas para a criação de valor sustentável para todos os stakeholders, como 

tem sido reconhecido por entidades e avaliações independentes como o Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI), o Climate Disclosure Project (CDP) ou o Bloomberg’s Climate Transition Scores. 
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https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/PT/2020/Informacaonaofinanceira2020GRIStandards.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/publicacoes-e-comunicados/comunicados-investidor/comunicado/id/1168/galp-reforca-posicao-como-empresa-mais-sustentavel-da-europa
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/publicacoes-e-comunicados/comunicados-investidor/comunicado/id/1168/galp-reforca-posicao-como-empresa-mais-sustentavel-da-europa
https://www.galp.com/corp/pt/media/comunicados-de-imprensa/comunicado/id/1173/galp-sobe-ao-nivel-de-leadership-na-avaliacao-do-cdp-as-praticas-sobre-alteracoes-climaticas
https://www.energiser.pt/pt/compromisso/2021-04-07-Galp-em-segundo-na-transicao-energetica-ff0bda21
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Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos maiores produtores ibéricos de 

energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o 

progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 

de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  
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