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Galp integra a The Climate ’A’ List do CDP 

 

A Galp foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como líder a nível global pelas suas ações e 

estratégias em resposta às alterações climáticas, tendo sido incluída na The Climate ‘A’ List do CDP – 

Driving Sustainable Economies. 

A Galp está entre as cinco empresas do sector de energia a nível global que foram incluídas na The 

Climate ‘A’ List, a qual integra apenas 9% do total de empresas que participam no CDP a nível mundial.  

Este prestigioso reconhecimento é reflexo da estratégia, compromissos e ações da Galp em relação à 

Energia e Clima, nomeadamente reconhecendo as suas ações para a redução das emissões e mitigação 

das alterações climáticas durante o ano de 2015.  

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, 827 investidores 

institucionais, que movimentam $100 biliões. A ‘A’ List integra 193 empresas que são selecionadas 

entre as milhares que submetem anualmente o seu reporte público sobre Energia e Clima para o CDP, 

visando uma avaliação independente de acordo metodologia adotada por essa entidade. 

 

 

 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
Investor Relations: 

Pedro Dias, Diretor 

Otelo Ruivo, IRO 

Cátia Lopes 

João G. Pereira 

João P. Pereira 

Teresa Rodrigues 

 

Contactos: 

Tel: +351 21 724 08 66 

Fax: +351 21 724 29 65 

 

Morada:  

Rua Tomás da Fonseca,  

Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

 

 

 

Website: www.galp.com 

Email:investor.relations@galpenergia.com 

 

 

Reuters: GALP.LS 

Bloomberg: GALP PL

 

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 2015. 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. 


