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Política de Investimento na Comunidade

Contexto
A Galp, enquanto operador integrado de energia, presente em diversas geografias, assume o
desafio de ser um parceiro de referência perante as comunidades onde exerce atividade, tendo em
vista a promoção do desenvolvimento social e económico das mesmas, em linha com a estratégia
definida.

Posição da Empresa
A Galp compromete-se a:
Proceder à avaliação da realidade das comunidades onde se insere garantindo o conhecimento
das suas necessidades e estruturando iniciativas adaptadas às mesmas, de forma a promover
resultados permanentes e transformadores, integrados nas políticas e estratégias locais.
Assegurar o envolvimento entre a Empresa e as partes interessadas de cada comunidade, do
setor público, do setor empresarial e do setor da economia social, visando a criação de parcerias
e promovendo a troca de experiências, recursos, conhecimentos, competências e esforços.
Fomentar o desenvolvimento de recursos locais, através da formação e contratação de mão-deobra e da aquisição de matérias-primas, produtos e serviços, como forma de criar valor local.
Assegurar a intervenção junto das comunidades envolventes, nas áreas da saúde e bem-estar
social, do ambiente e eficiência energética e da educação e formação, colocando a Energia como
vetor principal de atuação.
Contribuir para a inovação social, promovendo negócios sociais e inclusivos, de modo a
incentivar a autonomia das comunidades face à Empresa.
Assegurar a avaliação dos benefícios decorrentes das contribuições efetuadas, de forma a
garantir a otimização dos resultados obtidos para as várias partes interessadas.

Declaração final
A Galp está empenhada em melhorar continuamente o seu desempenho ao nível do investimento
na comunidade, tendo em vista a criação de valor partilhado numa ótica de longo prazo.
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