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Política de Saúde, Segurança e Ambiente

Contexto
A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à
geração de valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes
das suas atividades.

Posição da Empresa
A Galp compromete-se a:
Integrar a Segurança, a Saúde e o Ambiente na estratégia e atividade da empresa,
comprometendo todos os colaboradores e prestadores de serviços.
Cumprir, em todas as suas atividades e geografias, a legislação e regulamentos aplicáveis em
matéria de Segurança, Saúde e Ambiente.
Estabelecer objetivos e metas desafiadores sobre matérias de Segurança, Saúde e Ambiente,
medindo e avaliando os resultados obtidos e tomando as ações necessárias à sua prossecução.
Promover a formação e capacitação de todos os colaboradores e prestadores de serviços e
valorizar a disciplina operacional.
Utilizar a energia e os recursos de forma ecoeficiente e implementar tecnologias e
procedimentos que garantam o funcionamento das instalações e equipamentos em condições
de segurança, ao longo do seu ciclo de vida.
Identificar os perigos de todas as suas atividades e avaliar e gerir os riscos e impactes.
Gerir todas as modificações de recursos humanos, tecnologia e instalações.
Fomentar o desenvolvimento de auditorias e inspeções, de modo a avaliar a conformidade com
os requisitos, assumindo os seus resultados como um instrumento de gestão para a melhoria
contínua.
Investigar todos os incidentes de forma sistemática, divulgando e integrando as lições
aprendidas.
Criar condições para que a organização se mantenha permanentemente preparada para
responder a emergências, de forma eficaz.
Informar e divulgar a presente Política às partes interessadas, e comunicar de forma
responsável e transparente o desempenho a nível de Segurança, Saúde e Ambiente.

Declaração final
Na Galp, estamos comprometidos com a melhoria contínua do desempenho de Segurança, Saúde e
Ambiente, reduzindo o impacto negativo e maximizando o efeito positivo das nossas atividades.
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