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Contexto 

A Galp, enquanto empresa de referência no setor energético, consagra a responsabilidade social 

corporativa como uma dimensão fundamental da gestão, em toda a sua cadeia de valor e na sua 

relação com as partes interessadas, nos diversos contextos e geografias em que opera. 

Posição da empresa 

A Galp compromete-se a: 

 Estabelecer objetivos de responsabilidade social corporativa desafiantes e a promover as 

ações necessárias à sua prossecução, desenvolvendo a melhoria contínua do seu 

desempenho neste domínio; 

 Promover um comportamento ético baseado nos valores da honestidade, transparência e 

integridade, demonstrando uma preocupação permanente para com a economia, as pessoas 

e o ambiente; 

 Reconhecer o direito das partes interessadas a serem ouvidas, assegurando que as suas 

expectativas são tidas em conta na tomada de decisões; 

 Respeitar o Estado de Direito e atuar em conformidade com as leis, normas, regulamentos e 

boas práticas, nacionais e internacionais, aplicáveis às suas atividades; 

 Respeitar e promover os direitos humanos, os direitos fundamentais do trabalho, os direitos 

dos povos indígenas e os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos; 

 Implementar práticas operacionais que visem a prevenção da corrupção em todas as suas 

formas; 

 Promover uma crescente consciencialização ambiental, nomeadamente no que diz respeito à 

prevenção da poluição, à conservação dos recursos naturais, da biodiversidade e dos 

ecossistemas; 

 Fomentar a adoção de soluções inovadoras em termos de ecoeficiência e mobilidade 

sustentável, na sua cadeia de valor, que conduzam ao desenvolvimento de uma economia 

de baixo carbono; 

 Informar e esclarecer os consumidores sobre os aspetos relativos à qualidade, saúde e 

segurança dos produtos e serviços comercializados pela Galp, tendo em vista promover o 

consumo sustentável e garantir a privacidade e proteção dos seus dados pessoais; 

 Promover o desenvolvimento das comunidades onde exerce a sua atividade através de 

ações de investimento social ou de cariz filantrópico, que possam induzir o crescimento e a 

geração de riqueza nas mesmas. 
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Declaração final 

A Galp compromete-se a adotar as melhores práticas operacionais e de governo que promovam a 

integração dos princípios e temas fundamentais de responsabilidade social corporativa no plano 

ético, social, ambiental e económico, em toda a sua cadeia de valor e âmbito de atuação. 


