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Galp é a melhor classificada do sector no DJSI Europe e a terceira 
no DJSI World pelo segundo ano consecutivo 

A Galp voltou a ser reconhecida como líder na indústria pelas suas políticas e práticas de 
sustentabilidade, tendo sido incluída no Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2019, e atingido o 
melhor resultado de sempre. A Empresa obteve uma pontuação global de 82 pontos, face a 76 
alcançados no ano passado, tendo mantido a posição no percentil 96. 

No sector de Oil & Gas Upstream & Integrated, a Galp foi a melhor classificada no DJSI Europe. No 
índice DJSI World, a Galp alcançou a terceira posição no sector, permanecendo no grupo restrito de 
oito empresas selecionadas num total de 52 avaliadas.  

A Galp é líder na dimensão ambiental dentro do seu setor, a qual integra áreas como a “Estratégia 
climática”, na qual se destaca, tendo alcançado a classificação mais elevada no critério “Riscos 
relacionados com água”. De destacar ainda que, nesta dimensão, a Galp obteve mais do dobro da 
pontuação média do setor a nível mundial, demostrando uma clara diferenciação entre os pares. Nas 
dimensões económica e social, a Galp foi líder nos critérios “Risco e Gestão de Crise”, assim como nos 
de “Desenvolvimento de Capital Humano” e “Cidadania Empresarial e Filantropia”, respetivamente.   

Este reconhecimento reflete o compromisso da Empresa em criar valor partilhado para todos os seus 
stakeholders, implementando as melhores práticas nas dimensões ambiental, social e de governo 
corporativo. 
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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 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp 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. 


