
 

COMUNICADO                               Lisboa, 6 de novembro de 2015 

Galp Energia, SGPS, S.A. | Sociedade Aberta | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | Pessoa Coletiva 504 499 777 

 

 

Galp Energia integra o The Climate ’A’ List e Climate 

Disclosure Leadership Index (CDLI) do CDP 

A Galp Energia foi reconhecida como líder a nível global pelas suas iniciativas e estratégias relativas às 

alterações climáticas, tendo sido distinguida com uma posição na The Climate ‘A’ List do CDP – Driving 

sustainable economies. A Empresa foi também incluída, pelo quarto ano consecutivo, no Iberian Climate 

Disclosure Leadership Index (CDLI), tendo obtido a pontuação máxima de 100 pontos. 

A Galp Energia integra o grupo de 5% de empresas, entre as que participaram no CDP, a quem foi concedida 

uma posição na Climate ‘A’ List. A Empresa foi assim reconhecida pelas ações desenvolvidas com vista à redução 

das emissões de gases com efeito de estufa e à gestão dos riscos e oportunidades associados às alterações 

climáticas. A Galp Energia mantém ainda o seu estatuto de líder na Península Ibérica, pela qualidade do seu 

reporte, nomeadamente no que respeita a divulgação de emissões de gases com efeitos de estufa. 

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, 822 investidores institucionais, que 

movimentam $95 biliões. A organização promove a mitigação dos riscos inerentes à utilização da energia e 

recursos naturais, assim como a identificação de oportunidades associadas a uma abordagem mais responsável 

em relação ao ambiente. 
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Contacts: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

 

Address:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

 

Website: www.galpenergia.com 

Email:investor.relations@galpenergia.com 
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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 divu lgar 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.  

 


