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Galp incluída no índice Bloomberg 
para a Igualdade de Género de 2022 
 

• A inclusão no GEI reflete aspetos como a liderança feminina e cadeia de talentos, 
paridade salarial, cultura inclusiva ou prevenção do assédio sexual 

• O índice inclui 418 empresas de 45 países, representando setores como 
o financeiro, tecnológico e utilities, para além da energia 

 

A Galp é uma das 418 empresas de 45 países e regiões a integrar o Bloomberg 2022 Gender-Equality 
Index (GEI), um índice ponderado pela capitalização de mercado que visa replicar o desempenho das 
empresas de capital aberto comprometidas com a prestação de informação transparente sobre as 
suas práticas e políticas relativas à igualdade de género. 

Este índice de referência mede a igualdade de género através de cinco pilares: liderança feminina e 
cadeia de talentos; igualdade de remuneração e paridade salarial; cultura inclusiva; prevenção do 
assédio sexual; e marca pró-feminina. As empresas representadas são provenientes de setores 
incluindo o financeiro, tecnológico e utilities, que, coletivamente, são os mais representados no índice. 

“Num mundo tão dinâmico e em permanente mudança, é essencial para o sucesso que as empresas 
acolham a diversidade, e em particular a igualdade de género,” afirma Andy Brown, CEO da Galp. 
“Estamos determinados a melhorar continuamente e o GEI permite-nos acompanhar o progresso que 
fazemos e prestar contas por ele,” acrescenta. 

“Temos muito orgulho em reconhecer a Galp e as outras 417 empresas incluídas no GEI de 2022 pelo 
seu empenho na transparência e no estabelecimento de um novo padrão na comunicação de dados 
relacionados com o género,” afirma Peter T. Grauer, Presidente da Bloomberg e Presidente Fundador 
do Clube 30%, dos Estados Unidos. “Embora o patamar para a inclusão no GEI tenha subido, a lista 
de membros continua a crescer. Este é um atestado de que cada vez mais empresas estão a trabalhar 
para melhorar as suas métricas relacionadas com o género, promovendo mais oportunidades para 
que diversos talentos tenham sucesso nas suas organizações.” 

A Galp completou um inquérito social criado pela Bloomberg, em colaboração com especialistas na 
matéria a nível mundial. Os incluídos no índice deste ano obtiveram uma pontuação igual ou superior 
a um limiar estabelecido pela Bloomberg para refletir a transparência na divulgação, mas também a 
realidade estatística. 

Tanto o inquérito como o GEI são de participação voluntária, sem custos associados. A Bloomberg 
recolheu estes dados apenas para fins de referência. O índice não é uma classificação. Embora todas 
as empresas cotadas sejam encorajadas a divulgar dados suplementares sobre o género para o perfil 
de investimento da sua empresa no Terminal Bloomberg®, aquelas que têm uma capitalização de 
mercado de mil milhões de dólares são elegíveis para inclusão no índice. Para mais informações sobre 
o GEI e como submeter informações para o índice de 2022, visite: https://www.bloomberg.com/gei.  

https://www.bloomberg.com/gei
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Os clientes da Bloomberg podem aceder ao GEI em {BGEI Index DES <GO>}. 

Para mais informações sobre soluções de finanças sustentáveis da Bloomberg, incluindo o índice GEI, 
visite: https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/. 

 

Sobre a Bloomberg 
A Bloomberg, líder mundial em informação empresarial e financeira e notícias, permite aos decisores obterem uma vantagem 
crítica ao ligá-los a uma rede dinâmica de informação, pessoas e ideias. A força da empresa – fornecer dados, notícias e 
análises através de tecnologia inovadora, de forma rápida e precisa – é o núcleo dos Serviços Profissionais da Bloomberg. 
Para mais informações, visite www.bloomberg.com ou solicite uma demonstração.  

 
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 
reservatórios 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  
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