
 

COMUNICADO            Lisboa, 10 de setembro de 2015 

 

 
 
Galp Energia integra pelo quarto ano consecutivo o Dow Jones 
Sustainability Indices  
  
 

A Galp Energia voltou a integrar o grupo das empresas mais sustentáveis do mundo, cumprindo mais 

uma vez os rigorosos critérios do Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).  

Num universo de 12 empresas concorrentes no sector de Oil & Gas Producers, no âmbito do DJSI 

Europe, a Galp Energia foi uma das quatro selecionadas. Já no sector de Oil & Gas Producers do índice 

DJSI World, a Galp Energia permaneceu no grupo restrito de 13 empresas escolhidas, num universo de 

97. A Empresa obteve um total de 79 pontos, face à média do sector de Oil & Gas Producers de 47 

pontos. 

Desta forma, a Galp Energia manteve-se pelo quarto ano consecutivo entre o grupo de empresas que 

se destaca e que são reconhecidas pelas suas políticas de sustentabilidade tanto a nível europeu, como 

mundial. 
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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 2014. 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 decla rações prospetivas contidas neste 

comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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