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Estratégia de sustentabilidade da Galp vale medalha 
de ouro no Sustainability Yearbook da S&P Global 
 

• Desempenho da Galp nas áreas ambiental e social atingiu os valores mais altos entre os 
pares da indústria de Oil&Gas. 

• Critérios de “Estratégia Climática”, “Riscos relacionado com a água”, “Indicadores de 
práticas laborais”, “Reporte ambiental” e “Reporte Social” foram os que mais pesaram para 
o score global de 82 pontos num dos anuários mais completos do mercado sobre 
sustentabilidade empresarial. 

 

A Galp foi distinguida como uma medalha de ouro na edição de 2022 do Sustainability Yearbook, 
produzido pela S&P Global. A avaliação teve por base os critérios considerados mais relevantes em 
todas as dimensões de sustentabilidade na atividade da Galp, tendo e empresa obtido uma avaliação 
global de 82 pontos. 

Os resultados divulgados pela S&P Global indicam que a Galp alcançou os melhores registos nas áreas 
ambiental e social, com as pontuações de 93 e 86, respetivamente, a representarem os valores mais 
altos obtidos entre os pares da indústria de Oil&Gas Upstream & Integrated.  

Os critérios de “Estratégia Climática”, “Riscos relacionados com a água”, “Indicadores de Práticas 
Laborais”, “Reporte Ambiental” e “Reporte Social”, foram aqueles em que o desempenho de 
sustentabilidade da Galp mais se destacou na avaliação da S&P Global. 

“Esta é mais uma distinção que confirma o forte compromisso da Galp com a sustentabilidade e com 
as melhores práticas da indústria, em todos os parâmetros da nossa atividade e em todas as 
geografias onde estamos presentes”, reagiu o CEO da Galp, Andy Brown. 

O 2022 Sustainability Yearbook contou com a participação de mais de 2.100 empresas – 
representando mais de 45% da capitalização do mercado global – na Avaliação da Sustentabilidade 
Empresarial. Ao todo, mais de 7.500 empresas foram avaliadas para potencial inclusão neste anuário, 
considerado uma das compilações mais completas sobre sustentabilidade empresarial. 

 
 

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 principais produtores Ibéricos de 
energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 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   

http://www.galp.com/
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