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Galp Energia integra o CDP - Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) 

 

A Galp Energia integra o Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) pelo terceiro ano consecutivo, sendo a melhor 

empresa do sector da energia a nível ibérico. A Galp Energia obteve a pontuação máxima de 100 pontos.  

Em 2014, a Galp Energia integra o restrito grupo das 10 empresas ibéricas que melhor pontuação obtiveram no 

questionário do CDP - Driving Sustainable Economies sobre emissão de gases com efeito de estufa, objetivos de 

redução de emissões e riscos e oportunidades associados às alterações climáticas.  

O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, que constitui o maior e mais completo sistema global de 

divulgação de informação ambiental. Serve, atualmente, 767 investidores institucionais, que movimentam $92 

biliões, empresas e governos, na mitigação dos riscos inerentes à utilização da energia e recursos naturais, assim 

como na identificação das oportunidades associadas a uma abordagem mais responsável em relação ao ambiente. 
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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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