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Galp Energia permanece no Dow Jones Sustainability Index 
 

 

A Galp Energia foi novamente reconhecida pelas práticas sustentáveis que implementa na execução da sua 

estratégia, integrando, pela terceira vez consecutiva, os índices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World e DJSI 

Europe. Os resultados obtidos pela Galp Energia refletem o compromisso da Empresa em promover um crescimento 

sustentável, tanto a nível económico, como a nível ambiental e social. 

Num universo de 19 empresas concorrentes no sector de Oil & Gas Producers, no âmbito do DJSI Europe, a Galp 

Energia foi uma das seis empresas selecionadas para integrar este índice. Já no sector de Oil & Gas Producers do 

índice DJSI World, a Galp Energia permaneceu no grupo restrito de 14 empresas escolhidas, num universo de 110 

empresas. A Empresa obteve um total de 77 pontos, face à média das empresas do sector de Oil & Gas Producers de 

49 pontos. 

Desta forma, a Galp Energia manteve-se em 2014 entre o grupo de empresas que se destaca e que são reconhecidas 

pelas suas políticas de sustentabilidade tanto a nível europeu, como a nível mundial.  

O índice DJSI foi criado em 1999 como o primeiro indicador da performance financeira das empresas líderes em 

sustentabilidade a nível global. Os membros deste Índice são classificados como as empresas mais capazes de criar 

valor para os acionistas a longo prazo, através de uma gestão eficaz dos riscos associados a fatores económicos, 

ambientais e sociais. 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 
consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 
importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório 
& Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou 
dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas 
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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