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A GALP ENERGIA é um operador integrado 

de energia, presente em todas as etapas 

da cadeia de valor do petróleo, gás natural 

e com uma presença crescente nas energias 

renováveis. A sua actividade desenvolve-se 

numa geografia diversificada em que 

a América do Sul e África assumem o papel 

relevante nomeadamente na área de 

exploração e produção. À lista dos países 

em que a Galp Energia opera - Portugal, 

Espanha, Brasil, Angola, Venezuela, 

Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Suazilândia, Gâmbia e Timor-Leste - somaram-

-se este ano o Uruguai e a Guiné-Equatorial.
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MENSAGENS

01
A SUSTENTABILIDADE 
ESTÁ SEMPRE PRESENTE 
NAS DECISÕES DE GESTÃO 
QUOTIDIANAS DA 
GALP ENERGIA, GERADORAS 
DE BENEFÍCIOS PARA TODOS 
OS STAKEHOLDERS 
DA EMPRESA.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A inovação empresarial é criadora de valor duradouro quando o negócio interioriza 
a sustentabilidade como um factor crítico de sucesso. Este é um princípio que está 
realmente inscrito na cultura da Galp Energia. Prova disso são as decisões de gestão 
quotidianas que têm gerado benefícios para todos os stakeholders da Empresa, 
mesmo nos tempos de difi culdades económicas que globalmente se enfrentam. 

Com efeito, a Galp Energia tem contribuído positivamente para a segurança ener-
gética de Portugal, tendo aumentado signifi cativamente os recursos petrolíferos de 
que dispõe ao longo dos últimos anos. A dinâmica da actividade de Exploração & 
Produção (E&P) no pré-sal brasileiro, na qual participamos activamente, tem des-
bravado novas fronteiras no desenvolvimento da indústria petrolífera. 

Por outro lado, a reconversão em curso do nosso complexo industrial de refi nação 
irá qualifi car o país com competências tecnológicas de nível europeu e mundial no 
sector. Convém sublinhar que se trata do maior projecto industrial em execução 
em Portugal, o qual aumentará a capacidade de produção da Empresa, reduzindo 
simultaneamente o consumo energético do próprio aparelho refi nador. 

Na nossa visão do futuro, as energias renováveis ocupam um papel crescente no 
negócio da Galp Energia. O desenvolvimento do projecto de biocombustíveis em 
Moçambique e no Brasil, e o desenvolvimento do projecto eólico em Portugal, 
atestam claramente esse esforço.

A recente criação da nova unidade Galp Soluções de Energia é uma nova aposta demons-
tradora da sustentabilidade como fi o condutor do nosso negócio. Ao ajudar os nossos 
clientes a gerirem o seu consumo energético de forma integrada e efi ciente, estamos a 
contribuir decisivamente para o reforço da sua competitividade empresarial e ambiental. 

Por sua vez, no domínio da Responsabilidade Social Empresarial, foi criada a Funda-
ção Galp Energia, com a missão de criar valor social por meio do apoio a iniciativas 
de conservação do património histórico e tecnológico do sector energético, e de 
actividades que minimizem o impacte da actividade energética no ambiente e a 
acções pedagógicas nos domínios ambiental, cultural, educativo e científi co. 

O ano de 2009 também foi o da criação do Código de Ética da Galp Energia, um 
referencial normativo que salvaguarda o cumprimento dos princípios éticos que 
fundamentam o desenvolvimento sustentado do nosso negócio. 

É por todas estas acções que a Galp Energia realiza um percurso de desenvolvimen-
to empresarial sólido, robusto, inovador e sustentado, gerando valor acrescentado 

para todos os seus stakeholders. 

Francisco Murteira Nabo

Presidente do conselho de administração

Galp Energia

Francisco Murteira Nabo,
presidente do conselho de 
administração da Galp Energia.

A INOVAÇÃO EMPRESARIAL 

É CRIADORA DE VALOR 

DURADOURO QUANDO 

O NEGÓCIO INTERIORIZA 

A SUSTENTABILIDADE 

COMO UM FACTOR CRÍTICO 

DE SUCESSO.
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Manuel Ferreira De Oliveira, 
presidente executivo 

da Galp Energia.

Este é o nosso terceiro Relatório de Sustentabilidade verifi cado por uma entidade 

independente; é mais um passo do nosso Grupo Empresarial para qualifi car 

ainda mais as nossas relações com todos os stakeholders da Galp Energia.

O detalhe com que descrevemos e quantifi camos as actividades que suportam 

a nossa política de sustentabilidade é a mais clara evidência da nossa vontade 

de partilhar, com todos os que se interessam pelos temas abordados, tudo o 

que fazemos para assegurar a sustentabilidade do que somos e queremos ser.

A Sustentabilidade é, todos facilmente concordam, um dos grandes desafi os 

de gestão do Século XXI. O conceito de sustentabilidade é indissociável dos de-

sempenhos ambiental, económico e social das empresas e da criação de valor 

para todos os stakeholders.

A Visão de longo prazo que partilhamos na Galp Energia leva-nos a desejar 

“ser, nos mercados onde operamos, a Empresa de Referência do sector ener-

gético”. Queremos sê-lo, nos termos da nossa Missão, “criando valor para os 

nossos Clientes, Colaboradores e Accionistas, actuando nos mercados ener-

géticos com ambição, inovação e competitividade e promovendo o respeito 

pelos princípios da ética e da sustentabilidade”.

Ao longo do ano publicámos, mais uma vez, o Data Book de Ambiente e Segurança 

dos dois grandes complexos industriais que operamos, as refi narias de Matosinhos e 

Sines. Os dados evidenciados nestas publicações mostram, sem qualquer dúvida, o 

esforço e o progresso que temos vindo a promover e a conseguir para transformar as 

nossas refi narias em referências em termos de ambiente e segurança.

Como operador integrado de energia, uma das grandes responsabilidades que as-

sumimos é contribuir para a segurança do abastecimento energético dos mercados 

onde actuamos. Neste sentido temos vindo a aumentar de forma muito signifi cati-

va os nossos investimentos em pesquisa e produção de petróleo e gás, com resul-

tados que nos têm permitido constituir uma base de recursos que em muito está 

a contribuir para a nossa sustentabilidade e para assegurar o abastecimento ener-

gético que nos é exigido pelos mercados e, em particular, pelo mercado português.

Os nossos grandes investimentos em curso em Sines e Matosinhos orientados 

para a melhoria das efi ciências processual e energética, são outro dos exem-

plos que em muito contribuirão para a sustentabilidade económica da refi nação 

em Portugal, para a melhoria substancial do balanço energético do país e para 

o controle das emissões associadas à produção dos produtos petrolíferos.

A concretização de uma política de 
Sustentabilidade criadora de valor é uma 
responsabilidade de todos e de cada um 
de nós que trabalhamos na Galp Energia.

MENSAGEM DO PRESIDENTE EXECUTIVO 
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OS GRANDES INVESTIMENTOS

 EM CURSO EM SINES E 

MATOSINHOS ORIENTADOS 

PARA A MELHORIA DAS 

EFICIÊNCIAS PROCESSUAL 

E ENERGÉTICA, MUITO 

CONTRIBUIRÃO PARA 

A SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA DA REFINAÇÃO 

EM PORTUGAL, PARA A 

MELHORIA SUBSTANCIAL 

DO BALANÇO ENERGÉTICO 

DO PAÍS E PARA O 

CONTROLO DAS EMISSÕES 

ASSOCIADAS À PRODUÇÃO 

DOS PRODUTOS 

PETROLÍFEROS.

Para assegurar a longo prazo o abastecimento de gás natural temos vindo a 

participar na análise e desenvolvimento de vários projectos de liquefacção de 

gás, nomeadamente, em Angola, Guiné Equatorial, Venezuela e Brasil.

O envolvimento da Galp Energia em projectos de produção de óleo vegetal 

em Moçambique e no Brasil, como parte integrante do nosso projecto de 

biocombustíveis de segunda geração, assim como o projecto eólico a que estamos 

associados, demonstram a relevância estratégica que atribuímos às energias 

renováveis.

Durante o ano de 2009 constituímos a unidade organizacional Galp Soluções 

de Energia, orientada para a prestação de serviços aos nossos clientes com 

particular ênfase no desenvolvimento e promoção de projectos de efi ciência 

energética, actividade que mais contribuirá para a sustentabilidade do novo 

paradigma energético que o mundo está empenhado em construir.

As relações que promovemos com o Sistema Cientifi co Nacional constituem um 

elemento crítico para o sucesso da nossa estratégia de sustentabilidade; neste 

relatório resume-se o muito que temos feito neste domínio, com resultados 

extremamente estimulantes.

A constituição da Fundação Galp Energia é outro marco que não posso deixar de 

referir; nela concentraremos, de acordo com os seus Estatutos, as nossas acções 

de intervenção no âmbito da Responsabilidade Social até agora parcialmente 

dispersas por várias unidades organizacionais. A nossa Fundação focalizará a 

sua actividade em quatro áreas: solidariedade social, energia e conhecimento, 

ambiente e cultura.

A concretização de uma política de sustentabilidade criadora de valor é uma 

responsabilidade de todos e de cada um de nós que trabalhamos na Galp Energia. 

Agradeço, em nome dos órgãos sociais da Empresa, a qualidade e natureza 

do trabalho feito. Mas, mais importante do que já fi zemos, é o que temos por 

fazer; conto com a dedicação, entusiasmo e profi ssionalismo de todos para que, 

também em matéria de sustentabilidade, a Galp Energia seja a Empresa de 

Referência nos países onde operamos.

Manuel Ferreira De Oliveira

Presidente executivo

Galp Energia



MENSAGENS

O QUARTO RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE SEGUE 
A METODOLOGIA GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE 
(GRI), NA VERSÃO GRI G3, 
COM ESPECIAL ENFOQUE NA 
ESTRATÉGIA, NA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA, NO IMPACTE 
AMBIENTAL, NA INOVAÇÃO 
E NO BEM-ESTAR DOS 
COLABORADORES E DAS 
COMUNIDADES ONDE A 
GALP ENERGIA ACTUA.
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gócio e o apoio ao desenvolvimento 

social das comunidades envolventes.

Os princípios da sustentabilidade da 

Galp Energia estão agrupados de acor-

do com os seguintes valores: enfoque 

no cliente, trabalho em equipa, em-

preendedorismo, orientação para os 

resultados, desenvolvimento e valori-

zação individual, inovação e melhoria 

contínua, segurança e ambiente e ain-

da integridade e transparência.

Os aspectos mais focados neste re-

latório são: a estratégia, a efi ciência 

energética, o impacte ambiental, 

as parcerias com universidades e 

centros de investigação, os serviços 

e os produtos oferecidos aos clientes 

e o empenho no bem-estar dos cola-

boradores e das comunidades onde a 

Galp Energia actua.

Elaborado com uma periodicidade 

anual desde 2006, o relatório de sus-

tentabilidade da Galp Energia segue a 

terceira edição, denominada G3, das 

directrizes para elaboração de rela-

tórios de sustentabilidade publicadas 

pela Global Reporting Initiative (GRI), 

cujo objectivo é divulgar o desempe-

nho económico, social e ambiental da 

Galp Energia no domínio da susten-

tabilidade. O relatório de sustentabili-

dade de 2009 foi verifi cado por uma 

entidade externa, acreditada  para o 

efeito, no caso do presente relatório, 

a PricewaterhouseCoopers.

Uma gestão sustentável consiste na 

optimização a longo prazo dos resul-

tados fi nanceiros e na criação de va-

lor para o accionista, procurando um 

equilíbrio entre os aspectos económi-

cos, sociais e ambientais inerentes à 

actividade da Empresa. Deste modo, 

os objectivos do desenvolvimento 

sustentável, orientam e estimulam as 

actividades do Grupo.

O Grupo Galp Energia está fi rmemen-

te convencido de que a sua missão de 

criação de valor para o accionista e 

de satisfação do cliente é plenamen-

te compatível com o seu objectivo de 

contribuir para o bem-estar das comu-

nidades com que interage. Neste pla-

no, salientamos a importância do valor 

ambiental no desenvolvimento do ne-

A SUSTENTABILIDADE 
NA GALP ENERGIA
A estratégia de sustentabilidade da Galp Energia 
assenta na inovação contínua da gestão e da utilização 
de tecnologias e na concepção de modelos 
de negócio que conduzam à criação sustentada 
de valor económico, ambiental e social em toda 
a cadeia de valor da Empresa. 

ENQUADRAMENTO

O GRUPO GALP ENERGIA 

SALIENTA A IMPORTÂNCIA 

DO VALOR AMBIENTAL 

NO DESENVOLVIMENTO 

DO NEGÓCIO E O APOIO 

AO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL DAS COMUNIDADES 

ENVOLVENTES.

Enquadramento do relatório

Perfil

Pontos relacionados
1.1 - 1.2
2.1 - 2.10
3.1 - 3.13
4.1 - 4.17

Abordagem 
de Gestão

Abordagem da gestão divulgada para cada categoria de indicador.

Indicadores 
de desempenho 
e indicadores 
de desempenho de 
suplementos sectoriais

Resposta no mínimo a 20 indicadores de desempenho, pelo menos 
um de cada categoria: económica, ambiental, direitos humanos, 
sociedade e responsabilidade pelo produto.

(Níveis GRI atribuídos: Auto-declarado e Verifi cado)

2002 IN ACCORDANCE C C+ B B+ A A+

Mandatory Self Declared

Optional
 

Third party checked

GRI checked
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Visão da Galp Energia sobre 
o desenvolvimento sustentável 
e principais medidas em 2009
A Galp Energia manteve em 2009 os seus compromissos nos vários 

negócios relativamente ao desenvolvimento sustentável. 

unidade Galp Soluções de Energia.

A mobilidade sustentável é outro 

eixo importante da actuação da Galp 

Energia. Para complementar as suas 

actividades de refi nação e de distri-

buição de combustíveis rodoviários, a 

Empresa tem procurado alternativas 

aos combustíveis convencionais, no-

meadamente através da incorporação 

de biocombustíveis, da mobilidade 

eléctrica, do desenvolvimento de 

novos aditivos para melhorar a efi -

ciência dos motores e a redução das 

emissões associadas.

No segmento de negócio Exploração 

& Produção, a procura de novas des-

cobertas esteve focada não só em 

países com elevado potencial de pro-

dução, como também em Portugal, o 

que demonstrou uma busca diversi-

fi cada da segurança energética sus-

tentada.

A efi ciência energética, a mobilidade 

sustentável e o aprofundamento do 

relacionamento com a comunidade 

científi ca têm sido os eixos principais 

da actuação da Galp Energia na área 

da sustentabilidade, onde se tem 

posicionado como uma Empresa res-

ponsável, nomeadamente pelas suas 

iniciativas para a redução dos gases 

com efeito de estufa (GEE).

No âmbito da efi ciência energética, 

os esforços da Empresa têm abarca-

do toda a sua cadeia de valor, desde 

a implementação do programa de 

efi ciência energética nas refi narias, 

a construção e o desenvolvimento 

de novas centrais de cogeração em 

cada uma das refi narias, o desenvol-

vimento do projecto eólico, que irá 

aumentar a fl exibilidade da Empresa 

em termos energéticos, e a imple-

mentação do projecto Ecoposto nas 

estações de serviço.

Além destes projectos desenvolvidos 

internamente, a Galp Energia encara 

a efi ciência energética também como 

uma responsabilidade para com os 

seus clientes, pelo que criou a nova 

ENQUADRAMENTO

PARA COMPLEMENTAR 

AS SUAS ACTIVIDADES 

DE REFINAÇÃO E DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, 

A EMPRESA TEM 

PROCURADO ALTERNATIVAS 

AOS COMBUSTÍVEIS 

CONVENCIONAIS.
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ENQUADRAMENTO

Galp Energia obriga-os a respeitar o 

código de ética da Empresa, caso não 

disponham do seu código próprio.

Em termos dos compromissos com 

o exterior, as regras do código estão 

orientadas para uma conduta exem-

plar dos colaboradores em relação 

aos parceiros da Empresa. Estas nor-

mas são propositadamente restritivas 

quanto ao relacionamento tanto com 

fornecedores como com clientes, para 

que uns não sejam privilegiados em 

detrimento de outros.

Deste modo, a Galp Energia pretende 

fazer respeitar os princípios da impar-

cialidade e do equilíbrio negocial e as-

sim moderar o efeito da sua posição 

como Empresa de grande dimensão. 

Outros princípios que a Galp Energia 

pretende assegurar, neste contexto, 

são a igualdade, a reciprocidade e a 

proporcionalidade. 

Com os accionistas, o compromisso 

assumido consiste em prestar a todos, 

incluindo os pequenos accionistas, a 

mesma informação, com o mesmo 

grau de transparência. 

Nele estão, também, refl ectidas as al-

terações estatutárias que permitem a 

todos os accionistas participarem na 

gestão, pois podem agora votar, por 

exemplo, remodelações do conselho 

de administração na assembleia geral. 

Os dois princípios base contidos no có-

digo para esta área são a transparência 

e o rigor, indispensáveis na gestão de 

uma empresa responsável.

Em termos de relacionamento interno, 

o código salienta o respeito pelos co-

legas, a não discriminação, o bom am-

biente, as boas condições de trabalho 

e a reciprocidade.

Código de ética
Em Maio de 2009, a comissão executiva 

aprovou o código de ética da Galp Energia. 

Este importante repositório de normas 

é um instrumento fundamental de 

orientação sobre os valores, a visão 

e a missão da Empresa e tem como 

função principal guiar as acções dos 

colaboradores tanto no plano interno 

como externo.

O processo de implementação do códi-

go de ética cria mecanismos de sensibi-

lização de todos os interessados, devido 

à refl exão e troca de ideias que supõe.

A responsabilização da Empresa é 

uma inovação importante do código. 

Segundo este princípio, a Empresa é a 

primeira a assumir, perante a socieda-

de, o compromisso de se reger pelos 

padrões que o código estipula. 

Também em relação aos fornecedores, 

o código veio introduzir critérios mais 

rigorosos. Assim, o facto de manterem 

um relacionamento comercial com a 

OS DOIS PRINCÍPIOS BASE 

CONTIDOS NO CÓDIGO 

PARA ESTA ÁREA 

SÃO A TRANSPARÊNCIA 

E O RIGOR, INDISPENSÁVEIS 

NA GESTÃO DE UMA 

EMPRESA RESPONSÁVEL.
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•  É iniciado o teste de longa duração no Tupi, na bacia de Santos;
•  Tem início o funcionamento da UAG de Lamego;
•  É contratado um fi nanciamento de €700 milhões para fi nanciar o 

projecto de conversão das refi narias;
•  É apresentada a estratégia de fi nanciamento dos projectos 

transformacionais do Grupo.

•  É lançado o projecto de efi ciência energética nas áreas de serviço;
•  É concluído o primeiro carregamento de petróleo do Tupi; 
•  O poço Iracema confi rma o potencial de petróleo leve no Tupi.

•  Arranca a produção de petróleo no CPT do campo Tômbua-Lândana, 
em Angola;

•  A Galp Energia estreia-se no mercado livre de electricidade com 
comercialização aos primeiros 30 clientes.

•  Teste na área de Tupi comprova alta produtividade do reservatório.

•  A Galp Energia entra na joint venture para desenvolvimento do 
projecto de liquefacção de gás natural no pré-sal da Bacia de Santos;

•  É assinado com a Tecnicas Reunidas um contrato chaves na mão 
(Lump Sum Turn Key) para a execução do projecto de conversão da 
refi naria de Sines;

•  A Galp Energia e a Morgan Stanley Infrastructure compram parte 
dos activos de distribuição e das actividades de comercialização da 
Gas Natural na região de Madrid.

•  A Galp Energia teve ainda mais quatro prémios 
de mérito pelas nomeações nas categorias 
“Responsabilidade Histórica e Memória Empresarial”, 
“Intranet”, “Campanha de Comunicação e 
Responsabilidade Social” e ainda “Boletim e 
Newsletter”.

•   A Galp Energia é premiada pelo Investor Relations 
Global Rankings 2009 na categoria de Melhores 
Práticas de Divulgação Financeira como:

•  1ª a nível europeu; 
•  2ª na indústria do petróleo e do gás;
•  3ª a nível mundial.

•   A Galp Energia recebe no Investor Relations & 
Governance Awards 2009 - Deloitte, Semanário 
Económico e Diário Económico o prémio do Melhor 
Relatório e Contas do sector não fi nanceiro.

•   Incidente na fábrica de utilidades da refi naria de Sines obriga à 
paragem da refi naria por um período de seis semanas.

•  Prémio recebido a 25 de Maio na gala da APCE 
(Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa) 
na categoria de “Identidade Corporativa”.

•  A Galp Energia fi ca classifi cada entre os 8 primeiros 
no Prémio EDP energia eléctrica ambiente 2008 – 
Utilização mais efi ciente de Electricidade. Melhor 
ambiente.

Principais 
acontecimentos 20

09 Prémios
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A Galp Energia está exposta a vários 

tipos de riscos, tais como os riscos de 

mercado, os riscos operacionais e os 

riscos de conformidade. Neste con-

texto, a Empresa defi niu políticas e 

processos para medir, gerir e acom-

panhar a sua exposição a riscos. O 

Gestão de risco

INDICADORES ECONÓMICOS CORE 2008 2009 VARIAÇÃO (%)

Volume de negócios (M€) 15.086 12.008 (20,4%)

Custos com pessoal (M€) 292 339 16,1%

Valor económico retido (M€) 28 439 1467,9%

Impostos pagos ao estado (M€)

        IRC 186 127 (31,7%)

        ISP 2.484 3.010 21,2%

Custos com fornecedores (M€) 680 751 10,4%

Prazo médio de pagamentos a fornecedores (dias) 19 30 57,9%

Resultado líquido (M€) 117 347 196,9%

Resultado líquido replacement cost ajustado (M€) 478 213 (55,3%)

Investimento (M€) 1.560 730 (53,2%)

Activo líquido (M€) 6.623 7.242 9,4%

Dívida fi nanceira (M€) 1.864 1.927 3,4%

EBITDA (M€) 449 819 82,5%

EBITDA replacement cost ajustado (M€) 975 619 (36,5%)

Resultado operacional (EBIT) 167 459 174,2%

EBIT replacement cost ajustado (M€) 693 287 (58,7%)

Despesas em I&DT (M€) 10,3 n.d.(1) n.a.

Investimento e despesas operacionais em ambiente, qualidade e segurança (M€)(2) 50,9 33,9 (33,4%)

Quantidades vendidas E&P (Mbbl) 3,8 3,0 (22,3%)

Reservas provadas e prováveis de crude (Mbbl) 28 35 26,6%

Quantidades vendidas de produtos refi nados (Mt) 16,0 16,7 4,3%

Quantidades vendidas de GN (Mm3) 5.638 4.680 (17,0%)
(1) Consolidação da verba em curso.
(2) Estão a ser considerados os investimentos mais relevantes pela Galp Energia.

Indicadores económicos 
e a sua interpretação

ENQUADRAMENTO

O resultado líquido em IFRS foi de 

€347 milhões, incluindo um efeito 

stock positivo de €161 milhões. O 

resultado líquido replacement cost 

ajustado em 2009 foi de €213 mi-

lhões, menos €264 milhões do que 

em 2008, uma redução causada pela 

descida dos preços do crude, do ní-

vel das margens de refi nação e dos 

volumes de gás natural, com impacto 

no desempenho operacional de todos 

os segmentos de negócio. A descida 

do resultado líquido replacement cost 

ajustado foi em parte atenuada pelo 

menor IRP a pagar em Angola. 

Para mais informação, deverá ser consultado 
o Relatório & Contas 2009 da Galp Energia, 
disponível em www.galpenergia.com.

objectivo da política de gestão de ris-

cos da Empresa é ajudar os segmentos 

de negócio a alcançarem as suas me-

tas e acompanhar o impacto potencial 

dos riscos nos seus resultados. A polí-

tica de gestão de risco da Galp Energia 

visa optimizar as coberturas naturais 



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

17

A política de gestão de riscos da Galp Energia, 

que é defi nida pelo conselho de ad-

ministração, estabelece objectivos e 

procedimentos e atribui responsabili-

dades pela gestão dos diversos riscos. 

O comité de gestão de riscos conta 

com dois membros da comissão exe-

cutiva e com diversos representantes 

da direcção de fi nanças corporativas, 

do segmento de negócio Refi nação & 

Distribuição e da área de Aprovisiona-

mento de Gás Natural. O comité de-

fi ne o mecanismo de implementação 

e de execução da política de gestão 

de riscos e submete-o à aprovação da 

comissão executiva. Os resultados são 

avaliados mensalmente pela unidade 

central responsável por todas as unida-

des de negócio. O comité pode alterar 

ENQUADRAMENTO

a política de gestão de riscos dentro 

das directrizes defi nidas pelo conselho 

de administração ou propor em qual-

quer altura uma nova estratégia, se tal 

for apropriado. A política de gestão do 

risco do preço das matérias-primas é 

implementada ao nível da respectiva 

unidade de negócio. Os riscos de taxa 

de juro, cambiais e outros riscos fi nan-

ceiros são geridos pelas direcções de 

fi nanças corporativas e de tesouraria 

da Empresa. Além disso, a Galp Energia 

tem outras políticas relacionadas com 

a gestão de riscos de tesouraria, de 

seguros, ambiente, saúde e seguran-

ça e tecnologias da informação. Toda 

esta informação pode ser consultada 

em detalhe no Relatório e Contas da 

Galp Energia.

O OBJECTIVO DA POLÍTICA 

DE GESTÃO DE RISCOS 

DA EMPRESA É AJUDAR 

OS SEGMENTOS DE 

NEGÓCIO A ALCANÇAREM 

AS SUAS METAS E 

ACOMPANHAR O IMPACTO 

POTENCIAL DOS RISCOS 

NOS SEUS RESULTADOS. 

Implementação de um programa de gestão de riscos

O propósito da introdução de um programa de gestão de risco é o de atenuar o risco associado a determi-
nadas actividades para níveis aceitáveis pela Galp Energia.

 
Medir quantitativa 
e qualitativa-
mente os riscos

Defi nir mecanis-
mos internos e 
determinar res-
ponsabilidades

Atenuar o risco, 
transferir o risco, 
reduzir o seu 
impacto, aceitar 
certos níveis de 
risco

Estabelecer mecanismos 
apropriados de 
controlo de modo a 
monitorizar a efi cácia 
do programa de 
gestão de riscos 
da Galp Energia

1. Identifi cação 2. Gestão 3. Implementação 4. Controlo 

Programa de gestão de riscos 

em cada um dos segmentos de ne-

gócio e entre segmentos de negócio 

diferentes. Numa segunda fase, a 

Galp Energia identifi ca eventuais ris-

cos residuais de mercado que possam 

afectar os fl uxos fi nanceiros espera-

dos ou certas rubricas do balanço e 

analisa-os numa abordagem integra-

da, tendo em consideração eventuais 

correlações entre variáveis exógenas 

que possam infl uir nos resultados das 

actividades da Empresa.

Colaboradores da Galp Energia 
em reunião de trabalho.
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ENQUADRAMENTO

Incentivos fi nanceiros recebidos
O apoio fi nanceiro facultado pelos Quadros Comunitários de Apoio 

constituiu uma importante alavanca fi nanceira para a realização de 

iniciativas de modernização.

€18
MILHÕES

DE INCENTIVOS 
A FUNDO PERDIDO

Em 2009 o Grupo 
Galp Energia recebeu 
cerca de €18 milhões 
a fundo perdido.

• 

Incentivos recebidos
Em 2009, o Grupo Galp Energia recebeu cerca de €18 milhões a fundo perdido 

correspondentes aos seguintes programas e projectos:

•  Do QCA III, para as infra-estruturas de distribuição de gás natural;

•  Do Sistema de Incentivos à Criação de Núcleos de Investigação e Desenvolvi-

mento Tecnológico no Sector Empresarial (NITEC), para a criação dum núcleo de 

investigação e desenvolvimento tecnológico no âmbito da estrutura orgânica da 

refi naria de Matosinhos;

•  Do programa IDEIA - Apoio à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, a 

favor da Petrogal, para o desenvolvimento dum novo sistema logístico de Betu-

mes (SlogBetumes) em parceria com o INEGI;

•  Do FSE – Fundo Social Europeu, no âmbito do PRIME, para acções de formação.
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ENQUADRAMENTO

Candidaturas 
apresentadas
No âmbito do QREN, foi apresentada 

ao SI&IDT a candidatura do projecto 

Zeo+, a desenvolver na refi naria de 

Sines em consórcio com o IST e ISEL, 

que tem por objectivo principal ava-

liar as propriedades mecânicas dos 

materiais de base cimentícia com 

incorporação de catalisador de FCC 

exausto.

Também ao QREN, Regulamento Ener-

gia, foram apresentadas seis candida-

turas de igual número de Unidades 

Autónomas de Gás Natural (UAG) a 

implantar nas áreas de concessão das 

diversas distribuidoras de gás natural.

Ao Trans-European Energy Networks 

(TREN) foi submetido o Strategic 

Study of Economic Viability for an 

Expansion of the Natural Gas Under-

ground Storage Project in Portugal.

No seu conjunto estas oito candida-

turas representam um investimento 

total de €4,8 milhões. De referir que 

uma das candidaturas ao QREN já foi 

objecto de contratualização.

Em termos de benefícios fi scais, fo-

ram apresentadas seis candidaturas 

ao SIFIDE relativas às despesas de 

investigação e desenvolvimento re-

alizadas por seis empresas do Grupo 

Galp Energia durante o ano de 2008 

que no seu conjunto representaram 

um investimento de €10,3 milhões  

passíveis de benefícios fi scais.

Todas as candidaturas, salvo uma, es-

tão ainda em fase de apreciação pelas 

entidades responsáveis respectivas.

De lembrar que continua em processo 

de Notifi cação à Comissão Europeia o 

projecto “Novo Complexo de Conversão” 

do aparelho refi nador da Galp Energia 

submetida em 2007 no âmbito do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais.

De facto, desde a assinatura dos con-

tratos entre a Galp Energia e o Estado 

português ocorrida em Março 2008, 

decorre o processo de análise e apro-

vação por parte da Comissão Europeia. 

Trata-se de um grande projecto de 

investimento que induzirá impor-

tantes impactos, nomeadamente ao 

nível da balança comercial do país; do 

desenvolvimento regional das regiões 

de implantação, em que se destaca 

a criação de emprego, e da efi ciência 

energética e protecção ambiental.

EM TERMOS 

DE BENEFÍCIOS FISCAIS, 

FORAM APRESENTADAS 

SEIS CANDIDATURAS 

AO SIFIDE RELATIVAS 

ÀS DESPESAS DE 

INVESTIGAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO 

QUE REPRESENTARAM 

UM INVESTIMENTO 

DE €10,3 MILHÕES.
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A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DEVE 
CONSTITUIR A PRIMEIRA MEDIDA 
NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS - É NESTE CONTEXTO 
QUE NASCE A GALP SOLUÇÕES 
DE ENERGIA.

OS DESAFIOS ENERGÉTICOS 
E A GALP SOLUÇÕES 
DE ENERGIA

03



MENSAGENS

21

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

22

OS DESAFIOS ENERGÉTICOS E A GALP SOLUÇÕES DE ENERGIA

e com o consumo global de energia 

atingirão um pico (30,9 Gt) um pou-

co antes de 2020 e diminuirão depois 

até 2030, quando deverão atingir 

26,4 Gt. O maior contributo para esta 

redução virá da efi ciência na utiliza-

ção da energia fi nal, que representará 

mais de metade da poupança total 

no “Cenário 450”, comparado com o 

“Cenário de Referência”. 

Face a este contexto e compreenden-

do-se a importância que a efi ciência 

energética representa num futuro 

próximo, a Galp Energia tem aumen-

tado a sua atenção ao desenvolvi-

mento de produtos, de soluções e de 

serviços que premeiem a utilização 

de energia dum modo mais racional e 

a partir de fontes mais limpas.

Foi neste contexto que foi tomada a deci-

são de criação da Galp Soluções de Energia.

OS DESAFIOS ENERGÉTICOS
Embora não haja unanimidade sobre o que deverá 
ser considerado sustentável nas políticas para o sector 
energético a longo prazo, continua a verifi car-se 
um amplo consenso sobre a necessidade de limitar 
as concentrações de GEE e, consequentemente, 
o aumento da temperatura global.

Fonte: World Energy Outlook 2009, IEA
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Em 2009, a Agência Internacional de 

Energia (IEA), organismo autónomo 

que foi estabelecido para implemen-

tar um programa internacional de 

energia, apresentou um cenário que 

defi ne que para reduzir para meta-

de a probabilidade de a temperatura 

global não aumentar mais de 2ºc é 

necessário estabilizar os GEE na at-

mosfera numa concentração de 450 

ppm CO
2eq

.

Este cenário, conhecido como o Cená-

rio 450, deverá resultar duma combi-

nação de medidas políticas, concre-

tizadas nomeadamente na criação 

de mercados de carbono, de acordos 

sectoriais e de iniciativas governa-

mentais para a redução das emissões 

de GEE.

Neste “Cenário 450”, as emissões 

de CO
2
 relacionadas com a produção 
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OS DESAFIOS ENERGÉTICOS E A GALP SOLUÇÕES DE ENERGIA

Sensível a estas questões, a Galp Energia 

lançou, em Julho de 2009, uma nova 

unidade organizacional, designada 

Galp Soluções de Energia (GSE). Esta 

nova unidade dedica-se exclusiva-

mente ao desenvolvimento e imple-

mentação de soluções tecnológicas e 

serviços integrados de efi ciência ener-

gética, com especial incidência nas 

energias renováveis. A missão da GSE 

é apoiar os clientes da Galp Energia na 

optimização da utilização de energia, o 

que lhes permitirá reduzir custos ener-

géticos e diminuir o nível de emissões 

de CO
2
, contribuindo para a efi ciência 

e a sustentabilidade energética global.

Efectivamente, à escala global, a 

introdução incremental de soluções 

e medidas de efi ciência energética 

permite reduzir gradualmente o ní-

vel de consumo e contribuir para a 

limitação das emissões de GEE, evi-

tando a execução de grandes investi-

mentos na ampliação da capacidade 

de geração de energia eléctrica e ali-

viando a pressão do lado da procura.

Este esforço tem tendência a estabili-

zar os custos de energia, possibilitan-

do uma transição mais suave e segura 

para fontes alternativas de energia, 

nomeadamente de energia renovável, 

e promovendo uma nova actividade 

económica associada ao desenvolvi-

mento e exploração de soluções tec-

nológicas que acelerem a efi ciência 

energética.

GALP SOLUÇÕES DE ENERGIA
Sendo a energia um factor tão importante para 
a sustentabilidade do desenvolvimento económico 
e social à escala planetária, uma maior efi ciência na 
sua utilização – produzindo mais com menos energia – 
parece ser a solução mais imediata e incontornável. 

A MISSÃO DA GSE 

É APOIAR OS CLIENTES 

DA GALP ENERGIA NA 

OPTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 

DE ENERGIA, O QUE LHES 

PERMITIRÁ REDUZIR CUSTOS 

ENERGÉTICOS E DIMINUIR O 

NÍVEL DE EMISSÕES 

DE CO
2
, CONTRIBUINDO 

PARA A EFICIÊNCIA 

E A SUSTENTABILIDADE 

ENERGÉTICA GLOBAL.
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OS DESAFIOS ENERGÉTICOS E A GALP SOLUÇÕES DE ENERGIA

A GALP SOLUÇÕES 

DE ENERGIA APRESENTA 

UMA OFERTA AMPLA DE 

SOLUÇÕES QUE INTEGRAM 

SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS PARA 

MELHORIA DA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA E UTILIZAÇÃO 

DE FONTES DE ENERGIA 

RENOVÁVEL, QUE FORAM 

DESENVOLVIDAS TENDO EM 

CONTA AS NECESSIDADES 

ESPECÍFICAS DOS CLIENTES, 

DESIGNADAMENTE NOS 

SECTORES DOS TRANSPORTES, 

DOS EDIFÍCIOS 

E DA INDÚSTRIA.

Oferta de serviços orientada 
para as necessidades do mercado
A Galp Soluções de Energia apresenta 

uma oferta ampla de soluções que in-

tegram serviços e soluções tecnológicas 

para melhoria da efi ciência energética e 

utilização de fontes de energia renovável, 

que foram desenvolvidas tendo em conta 

as necessidades específi cas dos clientes, 

designadamente nos sectores dos trans-

portes, dos edifícios e da indústria.

Os serviços disponibilizados pela GSE estão 

estruturados de acordo com as seguintes 

formas de intervenção junto dos clientes:

•  Em termos de Diagnóstico, os serviços 

incluídos visam a caracterização, a ava-

liação e o estudo da situação energéti-

ca do cliente, a preparação de planos 

de medidas para melhoria da efi ciência 

energética e a eventual certifi cação de 

acordo com a legislação vigente;

•  No que respeita ao apoio à Gestão, 

são apresentados diversos serviços 

relacionados com a recolha e o tra-

tamento de informação relativa ao 

desempenho energético dos clien-

tes, assim como com o apoio na de-

fi nição e implementação de eventu-

ais medidas correctivas;

•  Na áreas das Soluções, a GSE dis-

ponibiliza diversas soluções tecno-

lógicas que permitem aos clientes 

obterem importantes reduções dos 

custos com energia, tais como siste-

mas de geração de calor e/ou frio 

mais efi cientes, sistemas de cogera-

ção (produção combinada de calor e 

electricidade) e soluções baseadas 

em energias renováveis, designada-

mente sistemas solares térmico ou 

fotovoltaico;
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OS DESAFIOS ENERGÉTICOS E A GALP SOLUÇÕES DE ENERGIA

•  São ainda disponibilizadas Soluções 

Integradas de Energia, que incluem 

o chamado Contrato de Performance 

energética e o Fornecimento Integra-

do de Energia. 

O Contrato de Performance resulta da 

defi nição, implementação e explora-

ção pela GSE de um programa de in-

vestimento constituído por diversas 

medidas e soluções cujo objectivo é 

captar as oportunidades de melhoria 

de efi ciência identifi cadas num rigo-

roso diagnóstico energético inicial. A 

GSE presta apoio ao cliente ao longo 

de todas as fases de implementação 

do programa, nomeadamente na in-

ventariação e na selecção de opções 

tecnológicas e de equipamentos e na 
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avaliação e na partilha de todos os ris-

cos fi nanceiros, técnicos e operacionais 

envolvidos. 

O serviço Fornecimento Integrado de 

Energia visa satisfazer as diferentes 

necessidades energéticas tais como 

águas quentes, climatização, vapor, 

calor, frio e electricidade, através do 

fornecimento da energia útil que efec-

tivamente irá ser utilizada nas aplica-

ções do cliente. A GSE selecciona as 

soluções e tecnologias mais efi cientes, 

e promove todas as actividades neces-

sárias, desde o projecto e a constru-

ção até à operação e manutenção dos 

sistemas que em cada momento vão 

fornecer a energia útil de que o cliente 

necessita.



MENSAGENS
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NOS MERCADOS ENERGÉTICOS 
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UM OPERADOR 
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UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA

EUA

PENÍNSULA 
IBÉRICA

A GALP ENERGIA NO MUNDO
Somos uma Empresa de energia. Exploramos, desenvolvemos e produzimos petróleo 

e gás natural em quatro continentes. Fornecemos energia diariamente a milhões de pessoas.

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

3.065 Mbbl 16,7 Mt
RECURSOS CONTINGENTES (3C)

REFINAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO

Exportações 
de 0,4 Mt 
de produtos 
petrolíferos, 
essencialmente 
gasolinas.

Desenvolvimento 
de projectos 
de exploração 
e produção.

Vendas 
de 14,3 Mt 
de produtos 
petrolíferos e 
4,7 bcm de gás 
natural.

A Galp Energia tem hoje uma forte pre-

sença na actividade de exploração, com a 

participação numa das mais importantes 

descobertas de reservas da actualidade na 

bacia de Santos, ao largo da costa brasi-

leira, entre as quais a do campo Tupi com 

volumes recuperáveis estimados entre 5 a 

8 mil milhões de barris.

A produção de petróleo está concentrada 

ao largo da costa angolana, onde existem 

expectativas de crescimento para além 

dos 13,9 mil barris diários actuais.

A Galp Energia refi na petróleo e outras 

matérias-primas, que adquire a mais de 15 

países, em duas refi narias em Portugal 

continental com uma capacidade conjunta 

de processamento de 310 mil barris por 

dia. A conversão em curso do aparelho 

refi nador permitirá responder melhor ao 

aumento da procura de diesel na Península 

Ibérica.

Em 2009, a Galp Energia aumentou o seu 

portfolio de exploração com a entrada em 

novos projectos de exploração e liquefac-

ção de gás natural na Guiné-Equatorial 

e no pré-sal da bacia de Santos e ainda 

na exploração petrolífera no Uruguai.

O volume de reservas provadas e prováveis 

(2P), numa base net entitlement, aumentou 

em 2009 para os 35 milhões de barris de 

petróleo, impulsionado pelo início do de-

senvolvimento do campo Tômbua-Lândana.

VENEZUELA 
E URUGUAI

Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, 
Gâmbia 
e Suazilândia, 
são países onde 
a Galp Energia 
tem redes 
de distribuição 
de produtos 
petrolíferos.

PAÍSES
AFRICANOS

Presença num 
projecto de 
liquefacção 
de gás natural.

GUINÉ 
EQUATORIAL

Presença em 
22 projectos 
de exploração 
e produção. 
Representa mais 
de 90% do total 
das reservas 
e recursos 
contingentes 
da Galp Energia.

BRASIL

VENDAS DE PRODUTOS PETROLÍFEROS



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

29

UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA

MOÇAMBIQUE

4,7 bcm
VENDAS DE GÁS NATURAL

GAS & POWER

Um projecto 
de exploração 
e produção 
de petróleo. 
Distribuição 
de produtos 
petrolíferos 
com uma rede 
de 30 estações 
de serviço.

Produção 
de 13,9 mbopd. 
Presença no 
primeiro projecto 
integrado 
de gás natural 
em Angola.

TIMOR-LESTE
Cinco projectos 
de exploração 
e produção.

A Galp Energia tem contratos de abas-

tecimento de 6 mil milhões de metros 

cúbicos de gás natural anuais da Argélia, 

por gasoduto, e da Nigéria, por navios 

de gás natural liquefeito (GNL), que vende 

em Portugal e Espanha a mais de um 

milhão de clientes. Na sua actividade de 

distribuição em Portugal, uma actividade 

actualmente regulada, a Galp Energia 

tem uma rede de gasodutos de cerca 

de 11 mil quilómetros.

A actividade de power da Galp Energia está 

em crescimento e consiste actualmente na 

exploração de centrais de cogeração com 

uma capacidade instalada de 160 mega-

watts. Neste momento, está em desen-

volvimento uma carteira de projectos que 

compreende novas centrais de cogeração, 

geração em ciclo combinado a gás natural e 

energias renováveis, nomeadamente eólica.

Os produtos petrolíferos são comercializados 

principalmente em Portugal e Espanha, onde 

as vendas a clientes directos atingiram as 

11,1 milhões de toneladas em 2009.

Depois da aquisição das fi liais ibéricas 

da Agip e da ExxonMobil, que aumentou 

signifi cativamente o índice de cobertura das 

actividades de refi nação pelas actividades 

de distribuição, a Galp Energia passou a ex-

plorar cerca de 1.500 estações de serviço, 

predominantemente na Península Ibérica, 

mas também em vários países africanos.

Contratos 
de fornecimento 
de 6 bcm de gás 
natural.

NIGÉRIA
E ARGÉLIA

ANGOLA

AS NOSSAS 

ACTIVIDADES 

CHEGAM A MAIS 

DE 65 PAÍSES.
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Petróleo na bacia de Santos

No contexto actual de declínio de produção de muitos 
campos petrolíferos onshore e da menor probabilidade 
de descobertas de dimensão signifi cativa nestas áreas, as 
empresas do sector petrolífero têm apostado na actividade 
de exploração e produção offshore para substituir reservas 
e sustentar os actuais níveis de produção. 

SOBRE A EXPLORAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS

UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA

Rio de Janeiro

20%

Brasil

Blocos Galp Energia

Caramba

Tupi Sul

Tupi-P1

Tupi-NE

Júpiter

Iara
Iracema

Tupi

Bem-te-vi

BM-S-11

Galp Energia 
10%

BM-S-21

Galp Energia 
20%

Bacia Marítima de Santos

BM-S-24

Galp Energia 
20%

BM-S-8
Galp Energia 
14%

Esta tendência é demonstrada pelo 

facto de a produção petrolífera offshore 

representar actualmente quase 1/3 

da produção mundial, representan-

do o segmento de águas profundas 

e ultra-profundas uma nova fronteira 

de desenvolvimento da indústria pe-

trolífera. Estas novas áreas, com gran-

des recursos potenciais, tornaram-se 

acessíveis devido aos enormes avan-

ços tecnológicos registados nos últi-

mos anos.

Ao longo dos anos, a taxa de su-

cesso média neste segmento tem 

sido superior à registada nas activi-

dades de exploração onshore e de 

águas pouco profundas, sendo que

a própria dimensão das descobertas 

se tem revelado substancialmente 

superior.

A Galp Energia encontra-se signifi ca-

tivamente exposta ao atractivo seg-

mento de exploração e produção em 

águas profundas e ultra-profundas, 

pertencendo mais de 2/3 do seu ac-

tual portfolio de projectos de explora-

ção a esta categoria.

De todas as actividades de exploração 

e produção em 2009, serão especial-

mente destacadas neste relatório as 

relativas à presença da Galp Energia 

na bacia marítima de Santos, pelas 

tecnologias de vanguarda que estão 

a ser utilizadas e pela relevância dos 

resultados obtidos.

AS DESCOBERTAS 

RECENTES NA BACIA 

DE SANTOS TORNAM ESTA 

REGIÃO NO SUPORTE 

DA ESTRATÉGIA DE LONGO 

PRAZO DO SEGMENTO 

DE NEGÓCIO DE 

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO 

DA GALP ENERGIA.
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Teste de longa duração no Tupi

Nesta bacia ao largo da costa brasileira, 

a Galp Energia está presente em quatro 

blocos de águas ultra-profundas, com 

áreas que variam entre os 2.075 quiló-

metros quadrados e os 5.229 quilómetros 

quadrados, em lâminas de água entre os 

1.600 e os 2.500 metros.

Estes blocos têm a sua exploração focada 

no pré-sal, ou seja, nas acumulações de 

hidrocarbonetos que se encontram abai-

xo duma camada de sal com aproxima-

damente dois quilómetros de espessura.

As descobertas recentes na bacia de 

Santos – o Tupi, o Iara, o Iracema e o 

Tupi NE no bloco BM-S-11, o Júpiter no 

bloco BM-S-24, o Bem-te-vi no bloco 

BM-S-8 e o Caramba no bloco BM-S-21 

– tornaram esta região no suporte da 

estratégia de longo prazo do segmento 

de negócio de Exploração & Produção

da Galp Energia. 

O poço Tupi confi rmou o potencial de hi-

drocarbonetos no pré-sal. Com base nos 

resultados deste poço e nas informações 

geológicas e sísmicas existentes, estima-

-se que possa vir a ser recuperado um 

volume entre os 5 e os 8 mil milhões de 

barris de petróleo e gás natural.

A acumulação de petróleo encontra-se 

entre 5.000 a 5.500 metros abaixo do 

nível médio do mar, sob uma lâmina de 

água entre 2.100 a 2.200 metros.

EM 2009, A PRODUÇÃO 

TOTAL DA GALP ENERGIA 

NO TLD ASCENDEU A 283 

MIL BARRIS DE PETRÓLEO. 

Em 2009, a produção total da 

Galp Energia no TLD ascendeu a 283 

mil barris de petróleo. 

Após a conclusão do TLD, prevista 

para o fi nal de 2010, iniciar-se-á o 

projecto-piloto, cujo FPSO tem uma 

capacidade que permite atingir uma 

produção diária de 80 a 100 mil barris 

de petróleo e de 5 milhões de metros 

cúbicos de gás, com um investimento 

total associado à primeira fase des-

te projecto de Usd 3,7 mil milhões. 

Este investimento não inclui o custo 

associado ao aluguer do FPSO e tem 

em consideração o investimento no 

gasoduto para o escoamento do gás 

natural produzido. 

Nos blocos BM-S-8, BM-S-21 e 

BM-S-24, realizou-se em 2009 o pro-

cessamento de dados sísmicos, estan-

do prevista para 2010 a perfuração 

dum poço de exploração em cada um 

destes blocos.

No dia 1 de Maio de 2009, deu-se início 

ao teste de longa duração (TLD ou EWT 

- Extended Well Test) no campo Tupi, 

com um prazo previsto de 15 meses.

A produção está a ser efectuada a 

partir do navio plataforma de pro-

dução e armazenagem – FPSO BW 

Cidade de São Vicente, que tem capaci-

dade para processar 30 mil barris de pe-

tróleo por dia e está ancorado em lâmina 

de água de 2.170 metros, a cerca de 280 

quilómetros da costa do Rio de Janeiro.

A aprovação do plano de desenvolvi-

mento do campo Tupi assim como a 

declaração de comercialidade deve-

rão ocorrer até Dezembro de 2010, 

segundo o acordado com a ANP.

Em Julho de 2009, foi feita a primei-

ra exportação de petróleo do cam-

po Tupi num total de cerca de 315 

mil barris, do FPSO BW Cidade de São 

Vicente para o petroleiro Nordic Spirit. Esta 

carga teve como destino o porto de S. Se-

bastião, no Estado de São Paulo, no Brasil. 

O FPSO BW cidade de São Vicente.

UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA
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UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA

A presença da Galp Energia na bacia de 

Santos, nomeadamente nos blocos do 

pré-sal, bem como a produção futura de 

gás associado a esses blocos, levaram 

a Galp Energia a estudar várias opções 

para monetizar as reservas de gás, ga-

rantindo novas fontes de fornecimento 

de gás natural e a possibilidade de ex-

portação para mercados globais, dando 

assim cumprimento à sua estratégia de 

longo prazo de desenvolvimento do ne-

gócio de comercialização de gás natural.

De facto, o Gás Natural Liquefeito (GNL) 

permite o fornecimento de gás natural 

a clientes situados a grandes distâncias 

dos locais de produção, que por razões 

económicas não poderiam ser abaste-

cidos através da solução tradicional, ou 

seja, de gasodutos.

Trata-se essencialmente de projectos 

que têm por base grandes reservas de 

gás natural situadas no mar a grande 

distância da costa e a grande profundi-

dade. A solução mais plausível para os 

viabilizar consiste no desenvolvimen-

to de uma tecnologia que permita a 

liquefacção do gás natural na proximi-

dade do local de produção, no alto mar, 

habitualmente designada por FLNG - 

Floating LNG.

A via que tem vindo a ser seguida para 

o desenvolvimento do conceito FLNG 

assenta na combinação da solução 

FPSO - Floating, Production, Storage 

and Offl oading utilizada tradicional-

mente na indústria do petróleo para a 

exploração de campos localizados em 

águas profundas, com a solução tradi-

cional de liquefacção de gás natural em 

terra. Por outro lado, procura-se criar 

um modelo de unidade modular e ver-

sátil que possa ser utilizado em diferen-

tes projectos. 

A implantação de uma solução FLNG 

constitui um enorme desafi o, quer pela 

complexidade técnica, quer pelo volume 

dos recursos económicos envolvidos. Até 

à data ainda não foi construída nenhuma 

unidade e apenas um reduzido número 

passou à fase de execução da engenha-

ria. Destas, a única que tem claramente 

identifi cado o local de destino, e que tem 

uma boa probabilidade de ser a primei-

ra instalação a ser construída, é a que 

está a ser promovida pela Petrobras 

em conjunto com a BG, a Repsol e a

Galp Energia para ser utilizada nos Blocos 

BMS-9 e BMS-11 da baía de Santos.

Em 2011, será decidida a melhor opção 

para o escoamento do gás do pré-sal da 

bacia de Santos, após a análise de via-

bilidade técnica e económica dos FEED 

que serão apresentados para a unidade 

de FLNG e de outras soluções alternati-

vas, como a instalação de novos gaso-

dutos submarinos. A conclusão do FLNG 

está prevista para o início do terceiro 

trimestre de 2015, caso seja esta a so-

lução escolhida.

A IMPLANTAÇÃO 

DE UMA SOLUÇÃO FLNG 

CONSTITUI UM ENORME 

DESAFIO, QUER PELA 

COMPLEXIDADE TÉCNICA, 

QUER PELO VOLUME DOS 

RECURSOS ECONÓMICOS 

ENVOLVIDOS, E TEM UMA 

BOA PROBABILIDADE 

DE SER A PRIMEIRA 

INSTALAÇÃO A SER 

CONTRUÍDA.

Projecto de liquefacção 
de gás natural na bacia de Santos
A Galp Energia formalizou em 2009 a entrada, com uma quota de 16,3%, 

na joint venture em que também participam a Petrobras, o BG Group e 

a Repsol. Este consórcio irá desenvolver três projectos de FEED para uma 

unidade de liquefacção de gás natural fl utuante (FLNG). Esta unidade 

irá operar no pré-sal da bacia de Santos com o objectivo de escoar o gás 

natural produzido nesta área.



No desenvolvimento da sua estratégia 

de diversifi cação da oferta de energia, 

a Galp Energia é, por isso, um concor-

rente relevante do incumbente desse 

sector em Portugal. A Galp Energia 

pretende actuar e operar na cadeia de 

valor da produção de energia eléctrica 

e em todos os segmentos de mercado, 

tirando partido do seu potencial ímpar, 

para afi rmar a posição da Galp Energia 

como fornecedor multi-energia. 

Em 2009, a Galp Power preparou-se 

internamente em termos de processos 

e de procedimentos para se apresentar 

como um operador relevante no mer-

cado eléctrico e, assim, competir com 

empresas que há muito comercializam 

electricidade no mercado ibérico.

Criada a infra-estrutura administrativa, 

a venda a retalho de electricidade 

começou no dia 25 de Setembro de 

2009, tendo sido abastecidos cerca 

de 30 pontos de consumo em regime 

de mercado livre, o que tornou esta 

data num importante marco para todo 

o Grupo. Estes primeiros 30 clientes 

foram unidades de negócio internas 

do universo Galp Energia, tais como 

os serviços centrais, inúmeras áreas 

de serviço da unidade de retalho e 

instalações logísticas. Embora neste 

início de actividade os fornecimen-

tos tenham sido em média tensão, o 

A GALP ENERGIA 
NA COMERCIALIZAÇÃO 
DE ELECTRICIDADE 
E DE LICENÇAS DE CO

2
A Galp Power é o veículo para o desenvolvimento da actividade do Grupo 

Galp Energia no sector da energia eléctrica, incluindo a comercialização 

e, dentro da sua esfera, a prestação de serviços técnicos relativos à 

concepção e ao desenvolvimento de instalações de produção de energia. 

UM OPERADOR INTEGRADO DE ENERGIA

A GALP ENERGIA 

PRETENDE ACTUAR 

E OPERAR NA CADEIA 

DE VALOR DA PRODUÇÃO 

DE ENERGIA ELÉCTRICA 

E EM TODOS OS SEGMENTOS 

DE MERCADO, TIRANDO 

PARTIDO DO SEU POTENCIAL 

ÍMPAR, PARA AFIRMAR A 

POSIÇÃO DA GALP ENERGIA 

COMO FORNECEDOR 

MULTI-ENERGIA. 

objectivo no segmento institucional é 

alargar a carteira de clientes e fornecer 

em todos os níveis de tensão.

Ainda em 2009, a Galp Power, de acor-

do com a estratégia de posicionamen-

to da Galp Energia como fornecedora 

de soluções integradas de energia, 

montou um departamento comum de 

trading de electricidade e de licenças 

de emissões de CO
2
. O objectivo é, por 

um lado, desenvolver o mercado de 

electricidade numa perspectiva de de-

fesa da base de clientes de gás natural 

num mercado liberalizado e, por outro, 

gerir dum modo centralizado a cartei-

ra de licenças de emissões de CO
2
 da 

Galp Energia, garantindo assim uma 

gestão e uma valorização sustentável.

A Galp Power terminou o ano apta a 

transaccionar licenças de CO
2
 e electri-

cidade, com entrega física nos merca-

dos de electricidade português, espa-

nhol e francês, e fi nanceiro no mercado 

alemão, sendo para isso membro das 

seguintes bolsas: OMEL, OMIP, EPEX, 

EEX e ICE/ECX. 

Sala de mercados de electricidade
e de licenças de CO

2
 na Galp Power.
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MENSAGENS

A PESQUISA DE NOVAS 
FONTES RENOVÁVEIS, O 
DESENVOLVIMENTO DOS 
PARQUES EÓLICOS DA 
VENTIVESTE E A PRODUÇÃO 
DE MATÉRIA-PRIMA 
PARA BIOCOMBUSTÍVEIS 
MARCARAM A NOSSA 
ACTIVIDADE NO ANO DE 
2009.

ENERGIAS RENOVÁVEIS 
E BIOCOMBUSTÍVEIS

05
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localização mais favorável do ponto 

de recepção.

Desta forma, estão a ser negociados 

os contratos de concepção e constru-

ção em regime de chave na mão dos 

dois primeiros parques (Vale Grande e 

Douro Sul), cujas obras se iniciarão em 

2010, com o arranque do primeiro pre-

visto para o último trimestre do ano.

Quanto à componente do cluster in-

dustrial que completa o projecto con-

tratado, da responsabilidade do Grupo 

Martifer com apoio da Repower AG, 

de Hamburgo, e licenciador dos aero-

geradores que serão parcialmente fa-

PROJECTO VENTINVESTE

PRINCIPAIS 
DESENVOLVIMENTOS
Para além de continuar a prospecção de oportunidades 
de negócio e a busca das prioridades de actuação no 
desenvolvimento tecnológico e na previsão de recursos 
energéticos renováveis, nomeadamente nos campos 
das energias offshore e das pequenas centrais hídricas, 
a Galp Energia continuou em 2009 os seus esforços 
de diversifi cação energética através de investimentos 
no desenvolvimento na sua participada Ventinveste 
e na produção de matéria-prima para a produção 
de biocombustíveis.

Em consequência deste trabalho, foi 

obtida a licença de estabelecimento 

do parque de Vale Grande (10 MW) 

e a declaração de impacte ambiental 

favorável condicionada para o parque 

do Douro Sul (172 MW).

Para os parques de Picos-Vale do 

Chão (20 MW) e do Cercal (34 MW) 

decorreram os trabalhos de avaliação 

de recurso e estudos inerentes à ela-

boração dos respectivos EIA, mas já 

com os respectivos pontos de recep-

ção atribuídos, a que se junta o par-

que da Tocha (94 MW), para o qual 

ainda está em estudo com os respon-

sáveis da rede eléctrica pública uma 

ESTÃO A SER 

NEGOCIADOS OS 

CONTRATOS DE CONCEPÇÃO 

E CONSTRUÇÃO EM REGIME 

DE CHAVE NA MÃO DOS 

DOIS PRIMEIROS PARQUES 

(VALE GRANDE E DOURO 

SUL), CUJAS OBRAS SE 

INICIARÃO EM 2010, COM 

O ARRANQUE DO PRIMEIRO 

PREVISTO PARA O ÚLTIMO 

TRIMESTRE DO ANO.

Em 2009, a actividade da equipa de desenvolvimento 
dos seis projectos eólicos da Ventinveste, a trabalhar 
nas instalações da Galp Energia, concentrou-se na 
montagem e monitorização de 16 torres de medição 
de vento, na procura e contratação de terrenos 
adicionais, de modo a maximizar a produção 
dos parques eólicos, e nos estudos e procedimentos 
para o licenciamento dos parques.

ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS
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ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

bricados e montados no país, prosse-

guiu o investimento nas 16 unidades 

industriais para componentes e para 

a construção, operação e manutenção 

dos parques. Da unidade de monta-

gem fi nal, saíram já para França e Itália 

58 conjuntos completos de nacelles 

(veio horizontal e central eléctrica no 

topo da turbina eólica). 

Até ao fi nal de 2009, foram investidos 

cerca de €66,08 milhões, tendo sido 

ultrapassados os €66 milhões contrata-

dos com a DGEG, e a que se juntará o 

importante investimento ainda em cur-

so, nomeadamente na fábrica de pás, 

em Vagos, que verá a sua capacidade 

aumentada em relação à inicial.

Paralelamente, foram já entregues ao 

Fundo de Apoio à Inovação duas das 

seis prestações de cerca de €4,18 mi-

lhões cada, como uma das contrapar-

tidas acordadas no concurso.

Em termos do capital da Ventinveste, 

a sociedade que detinha a quota de 

30% do ex-Grupo Enersis foi adquirida 

pela Martifer em 2009 e o seu capi-

tal já foi repartido em partes iguais 

com a Galp Energia no início de 2010. 

Após esta operação, os accionistas da 

Ventinveste passarão a ser, directa ou 

indirectamente, o Grupo Galp Energia com 

49%, o Grupo Martifer com 46,6%, 

a Repower AG com 2,4% e o Grupo 

Efacec com 2%.

Douro Sul

172 MW

Vale Grande

10 MW

Tocha

94 MW

S. Bento

70 MW

Cercal

34 MW

Vale do Chão

20 MW

Desde Abril de 2009 que a Galp Energia 

incorpora cerca de 5% (v/v: em volu-

me) de FAME (biodiesel de 1ª geração 

adquirido no mercado) no gasóleo ro-

doviário comercializado em Portugal, 

tendo subido esta percentagem para 

cerca de 6% (v/v) a partir de Agosto, 

de acordo com o D.L. n.º 49/2009, de 

26 de Fevereiro, na sequência da alte-

ração da norma europeia deste produ-

to (EN590). Esta alteração legislativa 

permitiu aumentar o limite máximo 

de incorporação de FAME no gasóleo 

rodoviário, o que resultou na substitui-

ção em 2009 de uma média de 4% em 

BIOCOMBUSTÍVEIS

Incorporação de biodiesel 
no mercado ibérico
Com a aplicação da Directiva das Energias Renováveis ao sector dos 

transportes, 2009 foi um ano de viragem no sector dos biocombustíveis 

em Portugal e Espanha. Conforme o quadro legal em vigor em cada país, 

a incorporação de biocombustíveis tornou-se obrigatória, tendo a Galp 

Energia contribuído decisivamente para a introdução maciça deste produto 

renovável no quotidiano de todos os consumidores.

termos de energia nos transportes. Em 

Espanha, por via do cumprimento da 

Orden ITC/2877/2008, a Galp Energia 

substituiu 3,4% de energia fóssil no 

sector dos transportes por energia 

renovável a partir de biocombustíveis 

substitutos do gasóleo rodoviário.

No entanto, o projecto da Galp Energia 

neste capítulo é bastante mais ambicio-

so, uma vez que pretende ser um pro-

dutor integrado de biodiesel de 2ª ge-

ração (green diesel) para incorporação 

no gasóleo rodoviário que comercializa.
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As plantações de matéria-prima 
para biocombustíveis 
em Moçambique e Brasil
O projecto dos biocombustíveis da Galp Energia alcançou progressos signifi -

cativos em 2009, com a concretização da instalação das primeiras parcelas 

experimentais de Jatropha curcas Linn (JCL) em Moçambique, pela 

GalpBuzi e pela Moçamgalp, e o início do projecto de produção de óleo de 

palma em Belém, no Brasil. Por outro lado, realizaram-se as primeiras ini-

ciativas de apoio social, disponibilizando-se meios e recursos para a produ-

ção de alimentos para os trabalhadores e famílias envolvidos nos projectos.

Desde o início deste projecto, a actua-

ção da Galp Energia tem-se caracteriza-

do pela auto-imposição de critérios que 

visam tornar as suas actividades am-

biental e socialmente sustentáveis além 

de efi cientes e rentáveis. Esta orienta-

ção está alinhada com as exigências da 

Directiva 2009/28/CE do Parlamento e 

do Conselho Europeu, relativa à promo-

ção da utilização de energia provenien-

te de fontes renováveis (Directiva das 

Energias Renováveis - RED).

A Galp Energia antecipou estas pre-

ocupações desde o início do desen-

volvimento do seu projecto, tendo por 

base princípios claros e verifi cáveis de 

sustentabilidade ambiental que de-

terminaram, desde logo, a escolha 

do local de instalação das plantações. 

ESTE ESFORÇO SERÁ 

MULTIPLICADO VÁRIAS VEZES 

AO LONGO DOS PRÓXIMOS 

CINCO ANOS, PERÍODO EM 

QUE SE PRETENDE ATINGIR 

COMO META A PLANTAÇÃO 

DE, PELO MENOS, UMA 

ÁRVORE EM NOME DE 

CADA UM DOS CLIENTES DA 

GALP ENERGIA EM TODO 

O MUNDO, CONTRIBUINDO 

EM SEU NOME PARA UM 

PLANETA MAIS VERDE.

Plantação de Jatropha

Plantação de Palma

Moçambique

Beira

Quelimane

Ngabu

Inhaminga

Parque Nacional 
da Gorongosa

Mutare

Chimoio

Ananindeua

Bujaru

Castanhal
Santa Isabel 
do Pará

Belém

Abaetetuba

Moju

Igarapé-Miri

Foram excluídos solos com aptidão 

agrícola elevada, assim como terre-

nos, por exemplo, áreas fl orestais e 

outras ricas em biodiversidade, cuja 

utilização alterada pudesse penalizar 

os stocks naturais de carbono. 

As equipas técnicas locais da Galp Energia 

garantiram igualmente a implemen-

tação das melhores práticas agrícolas 

conhecidas, o que se traduziu numa 

redução das emissões de GEE, na mini-

mização de uso de factores de produção 

como fertilizantes e fi tofármacos e numa 

mobilização mínima ou nula do solo. 

Até ao momento, já foram plantadas 

em Moçambique cerca de 640.000 

plantas de JCL, o que corresponde a 

uma área próxima dos 500 ha. No Brasil 
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Projecto de produção de Jatropha 
em Moçambique
Em 2009, foram realizados diversos estudos e ensaios com o objectivo 

de avaliar os benefícios ambientais e o comportamento do green diesel 

(ou HVO-hidrogenação de óleos vegetais). 

Neste âmbito, foram realizados testes 

de caracterização físico-química do pro-

duto, assim como ensaios de utilização 

de green diesel em motores diesel. Os 

estudos realizados, em parceria com a 

Petrobras e com o LNEG, serviram para 

comprovar os benefícios económicos e 

ambientais, do ponto de vista do utiliza-

dor, do produto face às alternativas exis-

tentes, quer quando comparado com o 

combustível fóssil substituído (diesel), 

quer com o biodiesel tradicional, actual-

mente já incorporado no fóssil. 

A Galp Energia realizou ainda um es-

tudo sobre a análise do ciclo de vida 

do green diesel produzido a partir do 

óleo de JCL. O objectivo foi calcular a 

redução efectiva de emissão de GEE 

face ao gasóleo rodoviário fóssil e as-

sim comparar o efeito ambiental des-

te produto face a outras alternativas. 

Numa constante procura de ligação da 

Galp Energia com o Sistema Científi co e 

Tecnológico Nacional, o estudo foi reali-

zado em duas etapas, tendo a primeira 

sido efectuada em colaboração com o 

CESAM (Centro de Estudos do Ambiente 

e do Mar) da Universidade de Aveiro, 

para a avaliação do ciclo de vida até à 

produção de óleo vegetal. Na segunda 

etapa, o estudo contou com a colabo-

ração do Departamento de Engenharia 

Química do Universidade Técnica do 

Michigan, nos EUA, para a fase do pro-

cessamento industrial do green diesel.

Os resultados atingidos foram muito sa-

tisfatórios e demonstraram o potencial 

deste produto em termos ambientais. 

Desta forma, após a contabilização das 

emissões de todas as operações de 

produção do green diesel a partir de 

JCL cultivada em Moçambique, estima-se 

que as emissões de GEE - excluindo as 

provenientes da alteração do uso do 

solo - são de 29 gCO
2eq.

/MJ de biodie-

sel. Isto representa uma redução de 

65% face ao gasóleo rodoviário fóssil, 

assim como uma redução signifi cativa

de emissões face ao biodiesel de 1ª 

geração que hoje é produzido pela 

tecnologia de transesterifi cação (FAME 

- Ésteres Metílicos de Ácidos Gordos).

A fi gura em baixo resume os valores das 

reduções, tendo em conta o tipo de tec-

nologia de produção de biodiesel (FAME 

ou HVO) e as matérias-primas utilizadas. 

A última coluna (em cor de laranja) re-

presenta a redução de GEE associada ao 

estudo atrás referido para a produção de 

green diesel, utilizando óleo de JCL pro-

duzido em Moçambique, que registou 

um das reduções mais signifi cativas.

já existem mais de 1.100.000 plântu-

las de palma em viveiro, cujo plantio 

irá ocorrer ao longo de 2010 e ocupar 

uma área de cerca de 6.500 ha. Este 

esforço será multiplicado várias vezes 

ao longo dos próximos cinco anos, 

período em que se pretende atingir 

como meta a plantação de, pelo me-

nos, uma árvore em nome de cada um 

dos clientes da Galp Energia em todo 

o mundo, contribuindo em seu nome 

para um planeta mais verde. 

FAME
Girassol

51%

0%

35%

50%

100%

FAME
Colza

38%

FAME
Palma

56%

FAME
Soja

31%

FAME
Óleos

Usados

83%

HVO
Palma

65%

HVO
Jatropha

65%

HVO
Colza

47%

HVO
Girassol

62%

Valores das reduções de emissões de GEE, por defeito, 

em relação ao gasóleo rodoviário fóssil (100%), para os 

vários tipos de biodiesel produzidos, não considerando 

as emissões líquidas de carbono devidas a alterações da 

afectação dos solos (metodologia do Anexo V, da RED).

A GALP ENERGIA REALIZOU 

UMA ANÁLISE AO CICLO 

DE VIDA DO GREEN DIESEL 

PRODUZIDO A PARTIR 

DO ÓLEO DE JATROPHA 

ESTIMANDO-SE QUE 

A REDUÇÃO DA EMISSÃO 

DE GEE POSSA ATINGIR 

65% FACE AO GASÓLEO 

RODOVIÁRIO FÓSSIL.



Foram proferidas 28 intervenções, com destaque para as seguintes conclusões:

•  A Jatropha curcas L. (JCL) é uma cultura de pequena expressão mundial, vege-

tando de forma espontânea ou em cercas-vivas, onde tem valor paisagístico, 

utilizações medicinais e energéticas;

•  Em inúmeros projectos de produção de biocombustíveis, a JCL foi incluída 

como alternativa para fornecimento de matéria-prima com base na expecta-

tiva de que a planta possui alta produtividade de óleo, baixo custo de produ-

ção – por ser perene e resistente ao stress hídrico, o que seria uma vantagem 

signifi cativa, principalmente em regiões semi-áridas;

•  É motivo de apreensão o arranque de plantações de Jatropha em extensas áreas, 

pois trata-se duma cultura sobre a qual o conhecimento técnico é ainda limitado;

•  As principais difi culdades são: (i) prever a sua produtividade, (ii) conhecer a 

sua efectiva resistência e tolerância ao stress hídrico, (ii) dominar os problemas 

causados por pragas e doenças, (iv) saber valorizar as suas variedades (v) não 

existir ainda um sistema de produção sufi cientemente credível;

•  Mantêm-se a expectativa de elevado potencial produtivo de óleo para biodiesel 

e as consideráveis vantagens que a JCL possui; e 

•  É necessário reforçar os investimentos em pesquisa para esta cultura e sua manuten-

ção no longo prazo, para que se possam obter resultados defi nitivos. 

Organização 
de seminário científi co 
sobre biocombustíveis
No âmbito das acções de cooperação 

científi ca e de partilha de conhecimen-

to com países em vias de desenvolvi-

mento, prosseguiram os trabalhos ao 

abrigo do acordo com a Universidade 

Eduardo Mondlane em Moçambique. Nos 

dias 10 a 12 de Setembro, realizou-se 

em Maputo o 1º Seminário Científi co 

sobre Biocombustíveis, para análise 

dos impactos ambientais e sociais dos 

projectos agro-industriais de produção 

de biocombustíveis. Este seminário 

contou com a colaboração da Faculda-

de de Agronomia e Engenharia Flores-

tal da Universidade Eduardo Mondla-

ne, da Galp Energia e da RIEAM – Rede 

de Investigação Ecológica e Ambiental 

de Moçambique.

Para além das entidades académicas 

estiveram presentes na cerimónia de 

abertura o Embaixador de Portugal 

em Moçambique, os administradores 

da Moçamgalp em Moçambique e o 

Presidente do IPAD, que moderou os 

trabalhos do primeiro dia.

Assistência ao seminário na Universidade Eduardo Mondlane.

Sementeira de girassol realizada em 
2009 pela Empresa Galpbúzi em 

Moçambique.

Sementeira de milho realizada em 
2009 pela Empresa Galpbúzi em 

Moçambique.

Acções de apoio social às populações em Moçambique
alimentar, muitas vezes ameaçada 

por condições climáticas ciclicamen-

te adversas.

A GalpBúzi tem em curso a criação 

de uma rede a nível distrital para 

complementar a sua produção pró-

pria com produções asseguradas por 

pequenos agricultores locais. Tirando 

partido dessa rede de contactos e dos 

meios disponibilizados para a sua im-

plementação, foi realizada uma asso-

ciação com as autoridades distritais 

de agricultura para a distribuição de 

1,4 toneladas de semente certifi cada 

de girassol para o desenvolvimento 

de agricultura familiar. Em 2009, esta 

“revolução verde” abrangeu cerca de 

500 pequenos agricultores.

Em simultâneo com a instalação das 

primeiras plantações de Jatropha, 

em Moçambique (no Búzi e no Chimoio), 

a GaplBúzi, empresa associada da 

Galp Energia em Moçambique, se-

meou 25 hectares de girassol com 

uma produção de cerca de 14 tone-

ladas de sementes para a produção 

de óleo alimentar para a população 

local. No período de maior carência 

alimentar, foi ainda distribuída cerca 

de 1 tonelada de farinha de milho 

produzida localmente aos cerca de 

200 trabalhadores e famílias, como 

complemento salarial. Deste modo, 

contribuiu-se para o desenvolvimen-

to do território, para a melhoria das 

condições de vida das populações, 

assim como para a sua segurança 

40

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
  

 G
A

LP
 E

N
ER

G
IA

ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS



41

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

Acções de desenvolvimento 
e melhoria de infra-estruturas 
sociais e formação

Outras actividades

Ainda no âmbito das acções sociais em 

2009 de apoio às populações envolven-

tes dos projectos de biocombustíveis, 

foram terminadas as obras, fi nanciadas 

pela Galp Energia, na Escola Primária 1 

de Junho (escola situada na povoação 

da Companhia do Búzi), que tinham 

sido iniciadas em fi nal de 2008, o que 

possibilitou a melhoria das condições de 

ensino para as cercas de 1.000 crianças 

da região, que passaram a contar com 

instalações minimamente adequadas e 

equipadas para assegurar o seu desen-

volvimento pedagógico.

Ainda no mesmo sentido, a Galp Energia 

patrocinou, em colaboração com a Fun-

dação Microsoft, a instalação duma sala 

de informática, equipada com 35 com-

putadores de secretária e um projector 

multimédia, na Escola Secundária Eduardo 

Mondlane no Chimoio, em Moçambique. 

Esta iniciativa permitiu benefi ciar mais 

de 3.000 alunos desta escola de ensino 

secundário com o acesso a novas tec-

nologias de comunicação. Na abertura 

ofi cial desse espaço estiveram, entre 

outros, o Governador da Província de 

Manica, o Director Provincial da Educação 

e a Directora/Coordenadora da delegação 

local do Ministério da Educação. 

Bolsas de estudo 
atribuídas
O memorando de entendimento com a 

Universidade Eduardo Mondlane, já re-

ferido a propósito do seminário sobre os 

biocombustíveis, estabeleceu igualmen-

te o compromisso de não só atribuir bol-

sas de estudo a estudantes universitá-

rios de agronomia daquela universidade, 

como também oferecer estágios de for-

mação em contexto de empresa visando 

a integração dos estudantes no mercado 

de trabalho e o desenvolvimento do seu 

espírito empreendedor.

Reconhecimento 
do IPAD
As acções de apoio e de integração 

locais realizadas pelos dois Directores 

Gerais em funções em Moçambique ao

serviço das empresas da Galp Energia

para o sector dos biocombustíveis 

(GalpBúzi e Moçamgalp), foram reconhe-

cidas pelo IPAD (Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento) como re-

levantes para a cooperação nos países 

de língua portuguesa. Assim foi-lhes 

atribuído, pelo segundo ano consecuti-

vo, o estatuto de Agente da Cooperação 

Portuguesa.

Assinatura dum protocolo 
com a Escola de Ensino 
Técnico-Profi ssional 
Agrário do Chimoio
Com vista a promover o aumento do 

conhecimento e a troca de experiências 

de natureza técnico-profi ssional sobre 

a cultura da Jatropha, em particular, e 

os biocombustíveis, em geral, foi assi-

nado um protocolo com a Escola Agrá-

ria do Chimoio, através do qual foram 

concedidos estágios a alunos dos anos 

terminais e organizadas palestras para 

transmissão da experiência obtida com 

as primeiras plantações em fi nais de 

2008. A selecção dos candidatos foi da 

responsabilidade da Faculdade de Agro-

nomia e Engenharia Florestal (FAEF), no 

início de 2009, e as bolsas foram con-

cedidas a alunos destacados que já re-

alizaram trabalhos relacionados não só 

com a protecção fi tossanitária da cultura 

da Jatropha, mas também com o impac-

to económico e social da cultura.

Sala de informática 
da Escola Secundária 
Eduardo Mondlane, 
no Chimoio

Reconstrução e ampliação 
da Escola 1 de Junho

Escola Primária 1 de Junho, Companhia do Búzi.

Sala informática no Chimoio.



ambientais e aos programas governa-

mentais de incentivo à refl orestação e 

de aproveitamento rural destas áreas 

anteriormente antropizadas, existem 

condições adequadas para o desen-

volvimento da cultura da palma na 

região do Estado do Pará.

Valorizando este enquadramento, e 

após estudos técnicos especializados, 

foi escolhida a região do Pólo do Dendê, 

no Estado do Pará, como a mais apta 

para o desenvolvimento do projecto no 

Brasil. Assim, o Projecto Belém associa 

o objectivo empresarial de produzir 

300.000 toneladas por ano de óleo de 

palma, com rentabilidade e efi ciência, 

aos valores da sustentabilidade social e 

ambiental, de modo a contribuir para 

se atenuarem os desequilíbrios até 

agora verifi cados na região.

Sustentabilidade na produção 
de óleo de Palma no Brasil
Em 2009, arrancou no Estado do Pará, no Brasil, o Projecto Belém, 

uma parceria entre a Petrobras e a Galp Energia que visa a produção 

de óleo de palma numa região que se caracteriza por ter: 

Projecto Belém
Este projecto iniciou-se em Maio de 

2007 com um memorando de en-

tendimento entre a Galp Energia e a 

Petrobras. Em Outubro de 2008, o 

memorando inicial foi confi rmado 

com um acordo de investimento 

para a criação de uma joint ventu-

re para a produção sustentável de 

óleo de palma no Brasil e posterior 

transformação em biodiesel de 2ª 

geração (green diesel) em Portugal.

Marcos importantes 
do projecto
•  Junho/Setembro de 2009 – Instalação 

de 1.100.000 sementes em viveiro;

•  2011 – Plantio dos primeiros 6.500 ha 

(1.ª parcela);

•  2013 – Início da produção de óleo 

que totalizará cerca de 300.000t/ano 

a partir de 2018;

•  2015 – Plantação da última parcela 

perfazendo 50.000 ha. 

•  uma estação de chuvas prolongada 

com uma pluviosidade abundante;

• solos pobres e envelhecidos;

•  uma cobertura vegetal predominan-

temente do tipo fl oresta equatorial, 

parcialmente delapidada nas décadas 

de 70 e 80 para agricultura e pecuária;

•  a extracção mineral e a exploração 

madeireira como principais activida-

des económicas;

•  uma população essencialmente rural 

e predominantemente dedicada a cul-

turas de subsistência e extractivismo, 

sendo considerada pobre. 

Actualmente, devido a uma maior 

consciência colectiva dos problemas 

Pré-viveiro de plantulas de palma no Brasil e respectiva equipa.

•  O Projecto Belém iniciou-se com a pro-

dução de 1.100.000 plantas de palma e 

a futura refl orestação de 6.500 hectares 

de áreas antropizadas, criando, desde 

logo, em média, emprego directo e 

indirecto para 75 trabalhadores rurais 

chegando a cerca de 200 trabalhadores 

em alturas de picos. Em velocidade de 

cruzeiro, o projecto visa criar cerca de 

9.000 empregos, directos e indirectos;

Sustentabilidade social
Contributo real para a melhoria das condições de vida das populações rurais:
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•  O carácter perene da cultura da pal-

ma, com uma vida útil que pode 

atingir 40 anos com as novas varie-

dades, cuja colheita se encontra dis-

tribuída ao longo do ano, com me-

lhorias inerentes nos tratos culturais, 

irá proporcionar aos trabalhadores 

rurais e famílias uma ocupação re-

gular por um longo período;

 

ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

O PROJECTO BELÉM 

ASSOCIA OS VALORES 

DE SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL E AMBIENTAL AO 

OBJECTIVO DE PRODUZIR 

300.000 t/ANO 

DE ÓLEO DE PALMA.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

OS BIOCOMBUSTÍVEIS 

PERMITEM CRIAR 

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

OPTIMIZANDO A 

TECNOLOGIA EXISTENTE.

-se toda a restante área de mata; 

muito importante será a protecção 

de áreas que ainda não foram des-

matadas, tentando impedir o alastrar 

desse fl agelo;

•  Também as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) serão objecto de 

atenção especial do projecto.

•  O projecto irá ocupar e recuperar áre-

as degradadas pela acção humana, 

anteriormente desmatadas e agora 

abandonadas à erosão, por refl ores-

tamento com a cultura de palma;

•  Para a instalação dos primeiros vivei-

ros utilizou-se uma área degradada, 

tendo-se ocupado unicamente 20% 

do total da área adquirida, preservando-

Sustentabilidade ambiental
Diversas acções asseguram a preservação e a recuperação do meio ambiente:

O futuro
Os projectos de produção de matéria-

-prima económica, ambiental e so-

cialmente sustentável para a produ-

ção de biodiesel prosseguirão dentro 

da estratégia já defi nida, quer no 

Brasil, com o desenvolvimento da 

operação agro-industrial para a pro-

dução de óleo de palma, quer em 

Moçambique, com o desenvolvimento 

dos projectos de produção de óleo 

vegetal de JCL. Estas iniciativas consti-

tuem um pilar importante da estratégia 

de sustentabilidade da Galp Energia 

no sector dos combustíveis.

É nessa perspectiva que a Galp Energia 

desenvolve o seu projecto de bio-

combustíveis, criando as condições 

para produzir no futuro um produto 

renovável que seja sustentável quer 

em termos ambientais, mas também 

económico-sociais, procurando a utili-

zação da actual estrutura tecnológica, 

Sementes de Jatropha.

logística e de motores, sem investi-

mentos adicionais para as partes inte-

ressadas, garantindo a redução efec-

tiva de emissões, contribuindo para a 

progressiva descarbonização da oferta 

energética no sector de transportes e 

colocando Portugal na linha da frente 

na utilização de energias renováveis.

•  A curto/médio prazo, o projecto pro-

moverá o envolvimento de 2.000 

famílias de agricultores na produção 

de palma, proporcionando um rendi-

mento familiar acrescido muito aci-

ma da média actual;

•  Está ainda prevista a instalação de 

obras sociais nos complexos agro-

-industriais para apoiar os trabalhado-

res rurais e suas famílias, como esco-

las, postos de saúde, creches apoiadas 

pela respectiva assistência social.



MENSAGENS

A CRISE ECONÓMICA E A 
MAIOR CONSCIENCIALIZAÇÃO 
SOBRE A SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL DESAFIARAM 
O DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES INOVADORAS NA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E NA 
MOBILIDADE. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

A Galp Energia tem desenvolvido 

várias medidas para melhorar o seu 

desempenho energético em toda a 

cadeia de valor, apresentando-se nes-

te capítulo os principais projectos de-

senvolvidos, que se inserem no plano 

geral de reconversão das refi narias.

A Galp Energia está alinhada com es-

tas metas, pelo que promove tanto ini-

ciativas internas como junto dos seus 

clientes para melhorar a efi ciência dos 

consumos de energia e a gestão das 

suas emissões de CO
2
.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Até 2020 e com referência a 1990, a União Europeia 
terá que reduzir 20% as suas emissões de gases com 
efeito de estufa, 20% da energia fi nal consumida terá 
que ser proveniente de fontes renováveis e a efi ciência 
energética deverá aumentar 20%.

O Plano de Efi ciência Energética 
2008-2011 nas refi narias
Dando continuidade ao plano de efi ciência energética defi nido para 2008-2011, 

foram implementados os projectos previstos para 2009, destacando-se a 

entrada em funcionamento da central de cogeração na refi naria de Sines, 

com turbina a gás e com uma potência eléctrica nominal de 80 MW. 

Além de substituir a queima de fuelóleo por gás natural, um combustível mais 

limpo, esta unidade aumentará a efi ciência energética devido à produção 

simultânea de electricidade e vapor e dará um contributo importante para 

a redução de emissões de CO
2
 ainda directamente atribuíveis à refi naria.

Em 2009, houve também iniciativas 

em outras vertentes de efi ciência 

energética como a optimização da 

queima nas fornalhas e a recuperação 

das perdas de calor ao longo das re-

des de vapor.

Seguindo o plano sequencial de inves-

timentos, iniciou-se em Novembro de 

2009 a fase de construção dos pro-

jectos de maior dimensão a realizar 

até ao segundo trimestre de 2011, 

na refi naria de Matosinhos, e até ao 

terceiro trimestre do mesmo ano na 

refi naria de Sines. 

VANTAGENS 
DO NOVO SISTEMA

As principais vantagens da sua entra-

da em funcionamento são:

• Rendimentos em gasóleo mais elevados;

• Maior fl exibilidade na escolha de crudes;

•  Maior efi ciência energética;

• Custos de funcionamento competitivos;

•  Fiabilidade e disponibilidade dos equi-
pamentos, alinhadas com valores de 
benchmark.

CAPACIDADES
DE PROCESSAMENTO

6.000 t/dia

Vacuum Visbreaker

43.000 barris/dia

Hydrocracker

90.000 m3 de H
2
/hora

Steam Reformer

NÚMEROS CHAVE DE 
PROJECTO DE CONVERSÃO

REFINARIA DE MATOSINHOS

12.600 m3

Volume de betão

2.000 t
Peso das estruturas metálicas

72 km

Comprimento das tubagens

350 km

Comprimento total de cabos

1.200 pessoas

Mão-de-obra no pico da construção

REFINARIA DE SINES

47.000 m3

Volume de cimento

7.000 t
Peso das estruturas metálicas

600 km

Comprimento das tubagens

2.750 km

Comprimento total de cabos

4.500 pessoas

Mão-de-obra no pico da construção
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Os gráfi cos ilustram a redução de consumos esperada nas duas refi narias até 2011. O 

valor-base para a análise é o consumo de 2007 e para os anos seguintes pode antever-se 

a redução que se espera irá resultar das medidas apresentadas nas listagens juntas.

Refinaria de Sines
Consumo de energia

70000

68000

66000

64000

62000

60000

58000

56000

54000
2007-BASE

TEP/ANO

2008 2009 e 2011 2011

2008 Consumo considerando a redução 
com optimização de temperaturas, 
pressões, utilização reboilers a vapor, 
recuperação a vapor e revisão dos 
purgadores;

2009 

e

2010

Consumo considerando a redução 
com a cogeração, recuperação de va-
por e condensados, aumento da área 
de permuta, integração energética;

2011 Consumo considerando a redução 
com o revamping, trem permuta da 
destilação atmosférica, paragem ISO-
MAX, menor consumo na unidade de 
produção de hidrogénio, recuperação 
de gases fl are, novo permutador 
Packinox.

2008 Consumo considerando a redução com 
recuperação de perdas de vapor/con-
densados e fornalhas;

2009 

e

2010

Consumo considerando a redução 
com substituição ou instalação de 
purgadores, analisadores de oxigé-
nio, medidores vapor e optimização 
de fornalhas;

2011 Consumo considerando a redu-
ção com a optimização de trem, 
permuta da destilação atmosférica, 
dessulfurações, central de coge-
ração, revamping da fornalha da 
destilação atmosférica, recuperação 
de gases fl are, substituição da 
turbina ISOMAR.

Refinaria de Matosinhos
Consumo de energia

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
2007-BASE

TEP/ANO

2008 2009 e 2011 2011

Tendo em conta o desenrolar dos 

projectos e a afi nação do cálculo dos 

consumos de energia expectáveis 

para os projectos em curso, estima-

-se ser possível atingir nas duas refi -

narias uma redução dos consumos de 

A REDUÇÃO ANUAL DO 

CONSUMO DE ENERGIA 

NAS DUAS REFINARIAS 

CORRESPONDE A 1,2 

PETROLEIROS.

energia de cerca de 153.000 tep/ano 

até ao ano 2011, sem considerar os 

aumentos de consumos resultantes 

dos aumentos de produção esperados 

para este ano.

= 130 tep

2008 2009 e 2010 2011 Total

13.000 50.000 90.000 153.000tep tep tep
tep/ano

AS NOVAS UNIDADES
DAS REFINARIAS
VACUUM VISBREAKER

O conjunto de unidades de destilação 

de vácuo e visbreaker a contruir na Refi -

naria de Matosinhos será dimensionado 

para tratar 40.000 bbl/dia de resíduo 

atmosférico produzido na refi naria, a 

que corresponde uma produção de 

975.000 t/ano de gasóleo pesado 

para hidrocraquemaneto e 725.000 

t/ano de fuelóleo componente.

HYDROCRACKER

A Unidade de Hidrocraqueamento uti-

lizará como feedstock gasóleo de vá-

cuo e gasóleo pesado de visbreaking 

produzido nas refi narias de Matosi-

nhos e de Sines. Terá uma capacida-

de de tratamento de cerca de 43.000 

bbl/dia à qual corresponde a utiliza-

ção de 3.200.000 t/ano de resíduo 

atmosférico como feedstock primário.

STEAM REFORMER
Unidade de reformação com vapor 

usa gás natural ou nafta como maté-

ria-prima para assegurar a produção 

de hidrogénio necessário ao processo 

de hidrocraqueamento.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

um grupo turbo-gerador a gás natural 

de 30 MWe e por uma caldeira de recu-

peração para produção de água quente 

com uma potência de 40 MW térmicos.

A central da Powercer é constituída 

por um grupo turbo-gerador a gás 

natural de 7,2 MWe e uma caldeira 

de recuperação, com queima adicio-

nal, com capacidade de produção de 

30 t/h de vapor saturado a 13 bar. 

Neste grupo estão inseridas a central 

da Powercer que fornece vapor às ins-

talações fabris da Sociedade Central de 

Cervejas, a central da Carriço Cogera-

ção, que fornece água quente à fábrica 

de sal da Renoeste. Mais recentemen-

te, entrou em funcionamento a central 

Sinecogeração, que fornece vapor à 

refi naria de Sines.

A central do Carriço é constituída por 

AS COGERAÇÕES COMO 
INVESTIMENTOS DE ALTA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Galp Power é responsável pela gestão da exploração das centrais de cogeração 

pertencentes ou participadas maioritariamente pelo Grupo Galp Energia.

Cogeração da refi naria de Sines.

A Sinecogeração é constituída por 

dois grupos turbo-geradores a gás na-

tural de 40 MWe e duas caldeiras de 

recuperação, com queima adicional, 

com capacidade de produção de 125 

t/h de vapor sobreaquecido a 82 bar 

e 520 ºC. Esta instalação faz parte do 

plano de modernização da refi naria e 

representou um investimento de cer-

ca de €77 milhões.

As centrais do Carriço e da Powercer 

têm licenças ambientais individuais, 

sendo que no caso da Powercer a 

licença foi obtida em 2009. No caso 

da central de Sines, o licenciamento 

foi integrado na licença ambiental da 

refi naria de Sines.

As centrais cumprem as normas e di-

rectrizes de melhores práticas em ter-

mos ambientais, como por exemplo 

o cumprimento das emissões de CO, 

NOx e partículas, gestão de resíduos, 

etc., sendo que são revistas anual-

mente as medidas que é necessário 

implementar para serem cumpridos 

todos os requisitos legais.

Para além do cumprimento dos requi-

sitos legais, são implementadas algu-

mas medidas de melhoria da efi ciência 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Projecto Ecoposto
A aplicação do conceito Ecoposto numa estação de serviço assegura, de acordo 

com o projecto-piloto já realizado, uma poupança energética de 20%. Em 

termos médios, a sua implementação nas 12 AS permitirá uma neutralização 

de cerca de 30 toneladas de CO
2
/ano, o equivalente a quase 200 mil 

quilómetros percorridos por um automóvel que emita 160g de CO
2
 por km.

 CARRIÇO POWERCER SINECOGERAÇÃO TOTAL 2009

Consumo de GN (Mm3) 56 16 113 186

Produção térmica (GWh) 283 94 710 1.087

Produção de energia eléctrica (GWh) 219 36 296 551

Emissões de CO
2
 (t) 120.987 35.100 246.746 402.833

do desempenho das próprias centrais, 

o que permite alcançar níveis de de-

sempenho cada vez mais exigentes.

Em 2009, deu-se início ao projecto de 

construção da central de cogeração da 

refi naria de Matosinhos. Esta central 

será constituída por dois grupos turbo-

geradores a gás natural de 40 MWe 

idênticos aos instalados em Sines e 

por duas caldeiras de recuperação, 

com queima adicional, com capacida-

de de produção de 130 t/h de vapor 

sobreaquecido a 66 bar e 450ºC.

O actual projecto, referente à instalação 

das duas novas centrais de cogeração 

nas refi narias de Sines e de Matosinhos 

tem como objectivo o fornecimento de 

vapor em alta pressão às refi narias, be-

nefi ciando das vantagens da produção 

combinada de energia eléctrica e térmi-

ca através da queima de gás natural em 

turbinas a gás, tecnologia que se apre-

senta como a de maior efi ciência ener-

gética na produção do vapor nas condi-

ções necessárias às refi narias. O vapor a 

produzir nas novas centrais de cogeração 

substituirá a maior parte do que é produ-

zido nas actuais caldeiras a fuel.

Em termos de emissões para a atmos-

fera, as reduções face à situação actu-

al serão signifi cativas em elementos 

como os óxidos de enxofre (atenden-

do a que o combustível da unidade de 

cogeração será o gás natural) ou mes-

mo as partículas, os óxidos de azoto 

e o dióxido de carbono (em particular 

na componente associada à energia 

térmica). No que se refere à produção 

de electricidade, estas três instalações 

evitaram no seu conjunto a emissão 

de 372.289 toneladas de CO
2
 no ano 

de 2009 no sistema electroprodutor 

nacional, ao substituírem os mesmos 

551 GWh produzidos em centrais tér-

micas convencionais (para uma cor-

respondência de 750 gCO
2
/kWh).

NO QUE SE REFERE 

À PRODUÇÃO DE 

ELECTRICIDADE, ESTAS TRÊS 

INSTALAÇÕES EVITARAM 

NO SEU CONJUNTO A 

EMISSÃO DE 372.289 

TONELADAS DE CO
2
 NO 

ANO DE 2009 NO SISTEMA 

ELECTROPRODUTOR 

NACIONAL.

•  O projecto Ecoposto fi cou entre 

os oito primeiros classifi cados no 

Prémio EDP Energia eléctrica e am-

biente 2008, apresentada em 2009.

Em Junho de 2009, a Galp Energia 

lançou publicamente o projecto Eco-

posto, com o objectivo de promover 

o aumento da efi ciência energética 

das suas áreas de serviço (AS). Este 

objectivo está a ser concretizado atra-

vés da implementação de soluções 

sustentáveis com impacto positivo 

na efi ciência e autonomia energéti-

cas, por meio da utilização de fontes 

O funcionamento destas centrais é já, 

por si só, uma medida de efi ciência 

energética, promovendo a redução 

de consumos de energia primária e a 

consequente redução de emissões de 

CO
2
 e contribuindo signifi cativamente 

para a melhoria dos desempenhos 

em efi ciência energética de ambas as 

refi narias do Grupo e a nível nacional.
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com uma potência unitária de 3,6 kW 

(43,2 kW no total). Em simultâneo, 

foram adoptadas medidas de efi ciên-

cia ao nível da utilização da ilumina-

ção, de equipamentos de frio e de ar 

condicionado. Além disso, foi introdu-

zido ou melhorado o aquecimento de 

água quentes sanitárias, recorrendo 

à energia solar térmica. Este pacote 

de medidas permitiu uma redução 

efectiva dos consumos, mantendo os 

níveis de conforto e operacionalidade 

das AS. 

O impacto dos comportamentos in-

dividuais na melhoria contínua da 

efi ciência energética é muito impor-

tante. Por isso, o projecto Ecoposto 

contempla ainda uma vertente de 

intensa sensibilização e formação 

com o objectivo de gerar alterações 

de comportamento no que respeita à 

utilização de energia nas AS.

renováveis para produção de energia.

Numa primeira fase, este projecto 

abrangeu 12 postos, tendo sido a AS do 

Seixal a primeira em que se concretizou 

integralmente o conceito “Ecoposto”.

Entre as principais medidas implementa-

das nos Ecopostos destaca-se a instala-

ção de painéis solares fotovoltaicos para 

microgeração eléctrica, com uma pro-

dução total em 2009, de 62.470 kWh, e 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

A APLICAÇÃO DO CONCEITO 

ECOPOSTO ASSEGURA UMA 

POUPANÇA ENERGÉTICA 

DE 20%. EM TERMOS 

MÉDIOS PERMITE UMA 

NEUTRALIZAÇÃO DE 

CERCA DE 30 TONELADAS 

DE CO
2
/ANO, O 

EQUIVALENTE A QUASE 

200 MIL QUILÓMETROS 

PERCORRIDOS POR UM 

AUTOMÓVEL QUE EMITA 

160G DE CO
2
 POR KM.

Os Ecopostos possuem um sistema integrado 
de gestão de energia
Os Ecopostos são permanentemente 

monitorizados por um sistema inte-

grado de gestão de energia desenvol-

vido à medida. Esta solução permite 

medir em tempo real, quer os consu-

mos, quer a produção de energia eléc-

trica por via da microgeração, identifi -

cando por esta via a oportunidade e o 

efeito de novas medidas de efi ciência 

passíveis de serem implementadas. 

Com este sistema, a Galp Energia con-

seguirá não só intervir de forma mais 

sustentada no desempenho energéti-

co das suas AS, como também com-

parar os desempenhos das mesmas, 

segundo as suas tipologias.

tando previsto este alargamento em 

2010.

Com efeito, o projecto Ecoposto re-

força a aposta da Empresa na procura 

constante de formas mais sustentá-

veis, inovadoras e efi cientes de utili-

zação de energia, que concretizem o 

duplo objectivo de melhoria de de-

sempenho económico e ambiental. 

O alargamento do Ecoposto à rede de gestão directa 
da Galp Energia
Inserido num conjunto de iniciativas 

internas de promoção da efi ciência 

energética, o conceito de Ecoposto 

será progressivamente alargado à 

rede de gestão directa da Galp Energia, 

a qual é composta por mais de 100 

AS em Portugal. Paralelamente, este 

conceito também está a ser promo-

vido na rede de revenda, por solici-

tação dos próprios revendedores, es-



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

ter soluções que permitam optimizar 

os seus consumos energéticos, assim 

como diminuir as emissões de GEE. 

Uma auditoria permite ao cliente fi car 

a conhecer, na sua instalação, os pon-

tos de desperdício de energia, avaliar 

a efi ciência dos equipamentos e ob-

Efi ciência energética 
para os clientes
Auditorias energéticas a clientes industriais 
de gás natural

Em 2009, foi disponibilizado para o segmento industrial dos clientes de 

gás natural um conjunto variado de serviços, entre os quais auditorias 

energéticas que consistem na análise rigorosa à forma de utilização 

da energia em todos os equipamentos, actividades e edifícios duma 

instalação industrial. 

Acções temáticas 
em efi ciência energética
No âmbito deste conjunto de serviços 

de promoção da efi ciência energéti-

ca, foram também realizadas várias 

acções temáticas de consciencializa-

ção dos clientes para a necessidade 

e benefícios da utilização racional dos 

recursos energéticos e naturais.

Estas acções tiveram especial incidên-

cia nas seguintes áreas:

• Recursos hídricos;

• Ar comprimido;

• Electricidade;

• Sistemas térmicos.

Com recurso a exemplos práticos, os 

colaboradores das empresas clientes 

da Galp Energia foram sensibiliza-

dos para a adopção de boas práticas 

energéticas com vista ao aumento 

da efi ciência e da rentabilidade da 

sua empresa. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

biental, onde se colocaram uma sé-

rie de novos problemas para os quais 

foi necessário e urgente encontrar 

novas soluções e, acima de tudo, 

adoptar novos comportamentos.

O Programa de Mobilidade Susten-

tável surgiu num contexto de cres-

centes difi culdades económicas e de 

maior consciencialização sobre os 

problemas da sustentabilidade am-

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
A Galp Energia lançou, no início de 2009, o Programa de Mobilidade 

Sustentável, um projecto a longo prazo que envolveu diversas iniciativas 

inovadoras dedicadas à promoção da efi ciência energética na mobilidade.

O Galpshare e a campanha 
Lugares Vazios
Com base em estudos que permitiram conhecer os estilos de vida, 

hábitos, atitudes e comportamentos adoptados nos transportes e, mais 

geralmente, na mobilidade, a Galp Energia lançou uma campanha 

intitulada Lugares Vazios que apelou ao espírito de cidadania para a 

implementação duma nova cultura de utilização de automóveis próprios 

pelos cidadãos: a partilha de automóvel com outros utilizadores que, 

diariamente, ou em situações pontuais, façam o mesmo percurso.

Este programa abrangeu ainda várias 

parcerias entre a Galp Energia, o Gover-

no, autarquias, empresas e universida-

des. Exemplo disso foi o protocolo as-

sinado com o Ministério do Ambiente, 

através do qual as partes se comprome-

teram a apoiar projectos na área da mo-

bilidade. No contexto deste protocolo, a 

Galp Energia apoiou e assumiu a sua partici-

pação na Semana Europeia da Mobilidade.

Em Lisboa entram todos os dias 450 

mil veículos. Desde 1991 até 2001, a 

percentagem de automóveis que cir-

cula na cidade apenas com o condu-

tor a bordo aumentou 19 por cento. É 

uma tendência geradora de cada vez 

mais problemas de poluição, de tráfe-

go e de perda de qualidade de vida 

nos meios urbanos. No Porto, estas 

questões também se colocam, uma 

vez que cerca de 300 mil veículos en-

tram diariamente na cidade, 130 mil 

dos quais somente na hora de ponta, 

entre as 7h30 e as 9h30. 

As conclusões de vários estudos indi-

cam que nestas duas cidades circulam 

todos os dias dois milhões de lugares 

vazios, a par de uma taxa de ocupação 

dos automóveis na ordem dos 1,4 pas-

sageiros/automóvel. Um estudo da 

Universidade Fernando Pessoa revela-

-nos, ainda, que se aumentarmos esta 

média para 2 pessoas por carro, con-

seguimos reduzir em 25% as emissões 

de CO
2
 para a atmosfera.
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O portal energiapositiva.pt

Desde que foi apresentada, a cam-

panha Galpshare apresentou níveis 

de notoriedade próximos dos 70%, 

ao nível de campanhas como as do 

Euro 2004. Estes valores foram obti-

dos através dum estudo de notorie-

dade, em que 49% dos inquiridos que 

A campanha Galpshare apresentou níveis 
de notoriedade próximos dos 70%

viram o anúncio declararam o desejo 

de partilhar o automóvel. Cerca de 

80% dos inquiridos considerou muito 

positiva a campanha da Galp Energia, 

realçando a sua contribuição para um 

melhor ambiente e para uma maior 

poupança de energia e de custos.

Veículo eléctrico
A Galp Energia participou no Programa de Mobilidade Eléctrica promovido 

pelo Governo português, cumprindo assim o seu papel como operador de 

energia especialmente vocacionado para a mobilidade.

MOTOR

CARGA EM TOMADA 
DOMÉSTICA OU NA REDE DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICA

DEPÓSITO
MOTOR

BATERIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL

Com o objectivo de alargar o seu le-

que de soluções à mobilidade eléc-

trica, a Galp Energia propõe-se tornar 

num operador da infra-estrutura que 

permite recarregar os veículos eléctri-

cos e híbridos plug-in (PHV), em di-

versos contextos, apresentando uma 

oferta complementar de serviços. 

A Galp Energia desenvolveu o portal 

energiapositiva.pt, uma comunidade 

web 2.0 construída em open source, de 

acesso e registo completamente gratui-

to, com o objectivo de criar um centro 

de partilha e pesquisa de todo o tipo de 

conteúdos relacionados com a mobilida-

de sustentável e a efi ciência energética. 

Esta plataforma disponibiliza várias 

funcionalidades, das quais se desta-

ca o Galpshare, que permite a for-

mação de redes sociais para partilha 

de meios de transporte (automóveis 

e outros) por pessoas cujos percursos 

e horários coincidam.

A iniciativa pretendeu dirigir-se não 

só aos consumidores mas também a 

todos os cidadãos, agentes públicos e 

privados, cuja alteração de atitude face 

à utilização de energia possa resultar 

em benefícios para o ambiente, para a 

economia e para o orçamento familiar.

De entre as várias iniciativas realizadas, 

a plataforma Galpshare foi o parceiro ofi -

cial da mobilidade dos festivais de Verão. 

Com o lema “Se o destino é a música va-

mos juntos” foram desenvolvidas várias 

acções que promoveram a partilha de au-

tomóvel nas viagens para os festivais de 

Verão com oferta de bilhetes. 

Também sob o lema “Se o desti-

no é o futebol vamos juntos”, a 

Galp Energia, enquanto fã nº 1 da 

Selecção Nacional, promoveu a ofer-

ta de bilhetes de acesso aos jogos de 

apuramento da equipa das Quinas, 

premiando os comportamentos de 

mobilidade sustentável dos adeptos.

Desenvolvimento em curso 
do “Posto de Carregamento Rápido”
Neste contexto, a Galp Energia está a de-

senvolver em parceria com a empresa 

Efacec (empresa portuguesa que actua no 

sector eléctrico) um protótipo de carga rá-

pida que irá instalar, em fase piloto, numa 

área de serviço no decurso de 2010.

No âmbito dos projectos desenvolvidos 

sobre o tema da mobilidade sustentá-

vel, e nomeadamente sobre a mobi-
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Perfi l dos utilizadores dos automóveis
Para testar o desempenho do veículo Toyo-

ta PHV, foi seguido um método que traçou 

o perfi l dos utilizadores potenciais deste au-

tomóvel, e que se baseou na caracteriza-

ção e na análise dos movimentos pendula-

res na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A segmentação dos movimentos pen-

dulares da AML baseou-se no factor 

proximidade dos concelhos a Lisboa e 

no principal ponto de confl uência de 

veículos e passageiros, tendo em con-

ta um factor de autonomia do motor 

eléctrico do Toyota PHV de 20 km. 

Assim, foram defi nidos intervalos que re-

presentam diferentes tipos de perfi l de 

utilizador:

•  Deslocações pendulares com destino a 

Lisboa, menor ou igual a 40km (ida e 

volta: 20km+20km); 

•  Deslocações pendulares com destino a 

Lisboa entre 40km e 80km (ida e volta);

•  Deslocações pendulares com destino a 

Lisboa, superior ou igual à 80 km (ida 

e volta).

com um teor de enxofre de 10 ppm. 

Neste sentido, a Galp Energia assegurou 

que, em todo o seu sistema logístico, 

o fornecimento de combustíveis está 

conforme à nova especifi cação.

Em cumprimento da regulamentação 

em vigor, nomeadamente do Decreto-

-Lei nº 89/2008, de 30 de Maio, a Galp 

Energia passou a comercializar em todo 

o território nacional, desde o dia 1 de 

Janeiro de 2009, gasolina e gasóleo 

Fornecimento de combustíveis 
com teor de enxofre de 10 ppm
Numa lógica de tornar os combustíveis mais sustentáveis ambientalmente, 

as suas especifi cações têm vindo a ser actualizadas neste sentido, 

nomeadamente através da obrigatoriedade de diminuição do teor de enxofre.

Ao participar neste programa de utili-

zação de PHV, a Galp Energia pretende 

aprofundar o seu conhecimento sobre 

as tendências de desenvolvimento 

tecnológico na indústria automóvel e 

aumentar o seu grau de adaptação às 

necessidades dos consumidores.

O referido teste de estrada irá avaliar o 

desempenho do veículo em condições 

de condução urbana, ao mesmo tempo 

que irá recolher informação sobre a ex-

periência de condutores e passageiros. 

Aposta na ligação à indústria automóvel
Na sequência deste posicionamen-

to estratégico, a Galp Energia e a Toyota 

Caetano Portugal celebraram em 

Dezembro de 2009 uma parceria para 

a realização dum teste real, nas cida-

des portuguesas, de cinco automóveis 

híbridos PHV, por um período de três 

anos com início em Junho de 2010. 

Este projecto faz parte do programa 

europeu da Toyota de teste de estra-

da dos híbridos PHV, com ligação à 

corrente eléctrica, em que vão parti-

cipar mais de 150 veículos na Europa.Grande Área 
Metropolitana de Lisboa

Principais eixos viários 
de entrada em Lisboa

Distância 40 km < x < 80 km
Distância > 80 km 

Distância < 40 km 

Montijo

Moita

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Palmela

Loures

OeirasCascais

Sintra

Barreiro

Alcochete

Mafra

Almada

Amadora

Odivelas

Lisboa

Vila Franca de Xira

lidade assente em novos sistemas de 

propulsão eléctricos e híbridos PHV, a 

Galp Energia tem vindo a estreitar re-

lações com a indústria automóvel. O 

objectivo é adequar as soluções de mo-

bilidade propostas pela Empresa às ten-

dências tecnológicas dos veículos auto-

móveis, afi rmando a Galp Energia como 

um verdadeiro operador de mobilidade.
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Neste âmbito, decorreu em 2009 um 

estudo para a análise e desenvolvi-

mento de cenários sobre a evolução 

do parque automóvel e sobre os seus 

impactos nos consumos energéticos, 

o que irá permitir à Galp Energia de-

fi nir estratégias de acção a médio 

prazo. Este estudo permitiu também 

aprofundar a análise de questões re-

lativas ao ciclo de vida dos combus-

tíveis e das tecnologias automóveis, 

tanto em termos de consumos de 

energia como de emissões de CO
2
.

Protocolo celebrado com 
o Instituto Superior Técnico
A Galp Energia assinou em 2009 um protocolo sobre mobilidade 

sustentável com o Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) – Pólo 

Instituto Superior Técnico.

Face a Janeiro, a principal alteração 

constatada em Dezembro consistiu 

no facto de a mobilidade sustentável 

ter entrado defi nitivamente no ima-

ginário dos portugueses, ganhando 

visibilidade em função do esforço de 

comunicação, desenvolvido essencial-

mente pela Galp Energia.

Constata-se, contudo, a falta duma 

alteração signifi cativa de comporta-

mentos ou dum compromisso para 

alterar comportamentos futuros na 

Estudo de mercado 
– efi ciência energética 
e mobilidade sustentável
De acordo com um estudo realizado em duas vagas (Janeiro e Dezembro 

de 2009) pelo Instituto de Marketing Research, a Galp Energia, que 

anteriormente não era percepcionada como uma entidade que deveria 

agir no âmbito da mobilidade sustentável, passou a ser vista como tendo 

um papel activo relevante nesta área.

DE QUE INICIATIVAS EM CONCRETO SE RECORDA 
TEREM SIDO LEVADAS A CABO POR PARTE DA 
GALP ENERGIA RELATIVAMENTE À MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL?

JAN 09 DEZ 09

•  APOSTA EM COMBUSTÍVEIS 
MENOS POLUENTES

15,7 37,7

•  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO

3,8 28,2

•  GALPSHARE - 27,7

•  TROCA DE PONTOS FAST POR 
BILHETES DE COMBOIO

- 25,9

• OUTRAS 8,1 0,8

• NÃO SABE 74,1 17,4

Fonte: Instituto de Marketing Research

Anualmente, é elaborado um plano 

de acção que defi ne os estudos e 

projectos a desenvolver inseridos nos 

seguintes temas:

•  Investigação aplicada nos sectores 

da energia e dos combustíveis;

•  Desenvolvimento de acções e pro-

jectos de inovação na fi leira da 

energia, da mobilidade e dos com-

bustíveis para transportes;

•  Transferência de informação sobre 

tecnologia no campo da energia, da 

mobilidade e dos combustíveis.

área da mobilidade sustentável. No 

entanto, o primeiro passo de sensi-

bilização e alerta para a questão foi 

dado claramente pela Galp Energia 

com o Galpshare, acção que posicio-

nou positivamente a Empresa neste 

contexto.

Na perspectiva dos inquiridos, a 

aposta em combustíveis não po-

luentes surge ainda como uma ac-

ção chave a ser desenvolvida pela 

Galp Energia.

Ensaio de condições de funcionamento, com o IST.
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Os consumidores têm, ainda, a expec-

tativa que a Galp Energia mantenha a 

aposta no desenvolvimento e na co-

mercialização dos combustíveis e em 

campanhas de sensibilização.

QUE MEDIDAS DEVERIAM SER LEVADAS A CABO PELA GALP ENERGIA RELATIVAMENTE À EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA? (%)

JAN 09 DEZ 09

•  APOSTA NO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DOS 
COMBUSTÍVEIS

20,6 44,1

• CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 11,2 13,1

• AUMENTO DA OFERTA NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO 3,4 1,8

•  APOIO À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DAS 
ENERGIAS

5,5 1,0

• AUMENTO DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS 0,8 -

• OUTRO 23,9 2,8

• NÃO SABE 38,7 38,5

Fonte: Instituto de Marketing Research

No campo dos investimentos e da es-

tratégia para fazer face aos desafi os 

da mobilidade sustentável, é positivo 

o reconhecimento que as campanhas 

da Galp Energia obtiveram.

PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS

JAN 09 DEZ 09

Estou satisfeios com a actuação da (Entidade), 
relativamente aos temas relacionados com a Mobilidade 
Sustentável

2,43 3,77

Estou Satisfeito com a actuação da (Entidade), 
relativamente aos temas relacionados com a Efi ciência 
Energética

2,61 3,77

Fonte: Instituto de Marketing Research

Discordo 
completamente

Concordo 
completamente1 2 3 4 5 6 7

Campanha “Troque os pontos 
do seu cartãofast por bilhetes 
de comboio”
Este projecto de mobilidade sustentável, “Troque os pontos do seu cartãofast 

por bilhetes de comboio” consistiu numa parceria entre a Galp Energia e a 

CP com o objectivo de ajudar a combater os cerca de 2 milhões de lugares 

vazios em automóveis que entram diariamente em Lisboa e no Porto.

deveria apresentar numa bilheteira da 

CP, juntamente com o cartãofast e o 

B.I., para levantamento dos bilhetes.

A troca de pontos foi realizada nos pos-

tos de abastecimento Galp aderentes, 

onde o cliente recebia um talão que 

Promoção Carbono Zero
A Galp Energia, em parceria com a entidade certifi cadora “Carbono Zero”, 

lançou no Verão de 2009 uma campanha que visou sensibilizar os clientes 

para a necessidade de reduzirem a sua pegada de carbono. 
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Foram escolhidos prémios para mo-

tivar os clientes premiados para 

práticas de eficiência energética, 

sob o slogan “Ganhas tu e ganha 

o planeta”. Os prémios incluíram um 

jipe Chevrolet Captiva a GPL Auto, 

um kit Casa Eficiente composto 

por análise e certificado de efici-

ência energética, equipamentos 

e materiais de aumento de efici-

ência energética e electrodomésti-

cos de classe A, entre outros. Estes 

prémios foram atribuídos por sor-

teio a quem efectuou compras em 

produtos e serviços Galp, de preço 

igual ou superior a 30 euros, em 

qualquer posto de abastecimento 

Galp aderente.

Esta campanha promocional anulou 

também o seu próprio impacto no am-

biente através da compensação das 

emissões de carbono associadas aos 

recursos utilizados na sua realização.

condução defensiva e económica, que 

têm um potencial de redução signifi -

cativo na factura de mobilidade dos 

clientes Galp e dos seus colaboradores.

Durante 2009, decorreram três ac-

ções-piloto de formação nas empre-

sas Resende, Transporte Sul do Tejo e 

Lusiaves, onde foram focados temas 

como a prevenção e a segurança, con-

trolo dos custos, qualidade de vida, 

melhor aproveitamento de recursos e 

protecção das condições ambientais.

Assim, a Galp Energia celebrou um 

protocolo com a CARRISTUR, uma 

participada da CARRIS, com vista à 

criação e ao desenvolvimento de 

programas conjuntos para a promo-

ção de sistemas de mobilidade sus-

tentável, contribuindo para melhorar 

a efi ciência do transporte urbano e a 

qualidade do meio ambiente na ci-

dade de Lisboa.

Neste âmbito, foram desenvolvidas 

iniciativas na área da formação em 

Formação em condução defensiva 
e económica, em parceria 
com a Carris, para clientes 
da Galp Energia
A Galp Energia, enquanto operadora no mercado dos combustíveis com 

clientes que operam no mercado de transportes, reconhece o peso que 

este sector tem em termos de consumos de energia e emissões de CO
2
. 

Deste modo, foram neutralizadas 130 

toneladas de emissões de CO
2
 através 

da acumulação de créditos de carbono 

decorrentes do projecto de refl oresta-

ção da Tapada de Mafra. Pelas suas 

características de biodiversidade, esta 

tapada desempenha uma função im-

portante de conservação e tem vindo 

a desenvolver actividades de sensibi-

lização ambiental junto da sociedade 

civil, promovendo visitas de escolas, 

de colectividades e de cidadãos.
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A AQUISIÇÃO DE 
NOVAS COMPETÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS E A CRIAÇÃO 
DE UMA CULTURA DE 
INOVAÇÃO ABERTA AO 
SISTEMA CIENTÍFICO SÃO 
PILARES CRÍTICOS DA 
NOSSA SUSTENTABILIDADE 
EMPRESARIAL

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 
RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
CIENTÍFICA
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INOVAR PARA A 
SUSTENTABILIDADE
Em 2009, a Galp Energia continuou a desenvolver e a promover uma cultura 

de inovação, não só através da aquisição de novas competências, mas também 

através do desenvolvimento de interfaces com o exterior, com o objectivo de de-

senvolver uma inovação mais aberta, mais diferenciadora e com maior potencial 

de criação de valor. De facto, uma atitude de abertura ao exterior e à mudança é

essencial para a consolidação da posição competitiva da Empresa.

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

Mercado digital de inovação web 2.0, 
no qual as comunidades científicas 
respondem aos desafios inovadores 
submetidos pelas áreas de negócio 
da Galp Energia.
Oito comunidades de inovação
mais de 200 investigadores e 
cientistas registados

Conferências realizadas com o 
objectivo de criar comunidades 
científicas. Em 2009 foi realizado um 
evento na área de E&P, do qual 
nasceram projectos com as seguintes 
instituições de I&D:
FCUL
IST-UTL
LNEG
FCT-UNL

Programa de 
doutoramento e 
formação avançada 
em meio empresarial 
nas áreas de refinação 
e petroquímica, em 
parceria com cinco 
universidades de 
prestígio:
Universidade de 
Aveiro
Universidade Nova de 
Lisboa
Universidade de 
Coimbra
Universidade Técnica 
de Lisboa
Universidade do Porto

Projectos de I&D de 
biocombustíveis 
baseado em jatropha 
(Moçambique) e em 
óleo de palma 
(Brasil), envolvendo 
as seguintes 
entidades do SCT:
UTAD
UA
ISA
Universidade Eduardo
Mondlane
Instituto Politécnico 
de Portalegre
EPAMIG

Programa de cooperação universitária 
com a Universidade de Aveiro e Instituto 
Superior Técnico em que 20 bolseiros 
desenvolvem 20 soluções sustentáveis 
de energia em 20 clientes. Estudos de 
caso disponíveis em 
http://galp.web.ua.pt

Concurso de inovação lançado ao SCT para 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. 
No concurso Hotspot Design foram realizados 
20 Roadshows em universidades e recebidas 
perto de 120 propostas

sinergia com o programa MIT Portugal

Participação 
activa no 
desenvolvi-
mento de 
políticas de 
inovação 
sectoriais

ROI da inovação: aumento da satisfação de clientes, lançamento de novos produtos e serviços, aumento da rentabilidade

Sistema Científico e Tecnológico: Criação e Transferência de Novos Conhecimentos, Inovação Tecnológica em Rede

redes de inovação e transferências 
de conhecimento

co-geração de novos 
conhecimentos

interfaces para inovação 
de produtos e serviços

Refinação, petroquímica 
e química industrial

Energia

Rede
Galp

Inovação

Bolseiros
Galp

20-20-20

Galp
Innovation
Challenge

Fórum 
Científico e 
Tecnológico

EnglQ
Doutoramentos

em meio 
empresarial

I&D
Biocombustíveis

Pólos de 
Competitividade

Rede de Interfaces com o sistema científi co
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Portal Rede Galp Inovação
A abertura da Rede Galp Inovação às comunidades «Universidades e 

comunidade científi ca e tecnológica» e «Empresas de Base Tecnológica» 

será realizada de forma gradual, no plano nacional e internacional e por 

segmento de negócio. Neste momento, estão registados perto de 200 

cientistas e investigadores em oito comunidades científi cas. 

Foi assim criado o portal «Rede Galp 

Inovação», concebido segundo os pa-

radigmas da Open Innovation e da 

Web 2.0, para ligar de forma colabo-

rativa a Empresa à inteligência colecti-

va das comunidades «Universidades e 

comunidade científi ca/tecnológica» e 

«Empresas de Base Tecnológica» que 

operem na área da energia e em sec-

tores relacionados.

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

O objectivo principal é criar um espa-

ço de inovação único e original para 

o sistema nacional de ciência e tec-

nologia para recolha de ideias desti-

nadas à criação de novos processos, 

produtos e serviços que melhorem 

de forma inovadora a criação de va-

lor para os clientes da Galp Energia, 

através da constituição de uma ver-

dadeira rede.

Os três principais eixos de actuação em 

2009 foram (i) a diversidade dos mer-

cados em que se desenvolveu a acti-

vidade da Empresa, através da oferta 

de novos serviços adaptados às ne-

cessidades e expectativas dos clientes, 

(ii) a promoção de laços mais estreitos 

com o Sistema Científi co e de Base Tec-

nológica Nacional assim como com os 

clientes e (iii) a participação activa no 

desenvolvimento de políticas sectoriais 

que servirão de base ao desenvolvi-

mento futuro do sector energético e do 

sector petroquímico e de refi nação.  

São exemplo desta actuação alguns 

dos projectos que ao longo de 2009 

foram desenvolvidos em toda a Em-

presa e em conjunto com diversos par-

ceiros externos.

Como colaborar 
na Rede Galp inovação
•  Se é investigador, cientista ou em-

preendedor na área energética, e 

quer inovar com a Galp Energia, pode 

candidatar-se a membro da Rede Galp 

Inovação – basta enviar um e-mail para 

redegalpinovacao@galpenergia.com 

com o seu CV e as razões da sua can-

didatura. No prazo de três dias rece-

berá uma resposta. Se for aceite de 

acordo com o seu perfi l, será inserido 

numa das Comunidades Científi cas e 

poderá ligar-se às redes de inovação 

da Galp Energia. 

•  Sendo membro da Rede Galp Ino-

vação, pode submeter propostas de 

projectos ou de patentes inovadoras. 

Para o efeito, basta clicar no botão 

«Submeta a sua inovação» e pre-

encher o respectivo formulário. No 

prazo de uma semana receberá um 

primeiro feedback. 

•  Desenvolveu uma tecnologia inova-

dora e gostaria de a divulgar entre 

os membros da Rede Galp Inovação? 

Coloque o conteúdo na secção Inno-

vation Showroom, receba comentá-

rios e propostas de parceria.

•  Tem uma dúvida sobre uma 

nova tecnologia ou sobre como a 

Galp Energia se posiciona numa de-

terminada área de negócio? Utilize a 

funcionalidade «Perguntas à Rede» e 

aprenda com a inteligência colectiva 

da Rede Galp Inovação.   

•  Na plataforma Web 2.0 pode conhecer as 

necessidades de inovação das diversas 

áreas de negócio, clicando na lista «Ne-

cessidades». Se quiser propor uma nova 

ideia, basta submeter a sua proposta.    

NESTE MOMENTO, 

ESTÃO REGISTADOS PERTO 

DE 200 CIENTISTAS E 

INVESTIGADORES EM OITO 

COMUNIDADES CIENTÍFICAS.
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do desenvolvimento tecnológico, 

da endogeneização de tecnologias, 

da capacidade de empreender e da 

liderança em Engenharia da Refina-

ção, Petroquímica e Química, com 

um impacto directo nas empresas 

em que trabalham. Neste sentido, 

a Galp Energia não só acolhe seis 

doutorandos em meio empresarial 

como também colocou quadros seus 

a frequentar o programa na modali-

dade de formação avançada.

Nesta iniciativa estão a ser desenvolvidos os seguintes projectos de I&D:

•  Extracção de Mercaptanos por Líquidos Iónicos;

• Optimização da Unidade Parex;

•  Desenvolvimento de Catalizador de Hidrodesmetalização;

• Oligomerização de Olefi nas C
5
 – C

8
;

• Melhoria da Alquilação;

•  Tecnologia NMR para caracterização de petróleos brutos e algumas correntes 

processuais.

Estão envolvidas no programa cin-

co universidades portuguesas de 

prestígio, a Universidade Técnica de 

Lisboa, a Universidade do Porto, a 

Universidade Nova de Lisboa, a Uni-

versidade de Aveiro e a Universida-

de de Coimbra.

Este Programa Doutoral visa formar 

profissionais altamente qualificados, 

capazes de desempenhar um papel 

de relevo ao nível da investigação, 

ESTÃO ENVOLVIDAS 

NO PROGRAMA 

CINCO UNIVERSIDADES 

PORTUGUESAS DE PRESTÍGIO: 

A UNIVERSIDADE TÉCNICA 

DE LISBOA, A UNIVERSIDADE 

DO PORTO, A UNIVERSIDADE 

NOVA DE LISBOA, 

A UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

E A UNIVERSIDADE 

DE COIMBRA.

EngIQ – Programa 
de Doutoramento em Meio 
Empresarial em Engenharia da 
Refi nação, Petroquímica 
e Química
O Programa de Doutoramento em Meio Empresarial e Formação 

Avançada em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química 

define-se como um projecto de excelência ao nível do 3º Ciclo de 

Formação, fortemente orientado para a investigação em ambiente 

empresarial, desenvolvida em estreita colaboração com a Galp 

Energia e as empresas que integram o Pólo de Competitividade das 

Indústrias de Petroquímica, Química e Refinação (ver texto «Pólos 

de Competitividade e Tecnologia»), e assente numa experiência 

comprovada de pesquisa e de colaboração com a indústria dos 

docentes e investigadores, dos vários departamentos, laboratórios 

associados e centros de I&D proponentes.
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Concurso de inovação Hotspot 
Design - Galp Innovation 
Challenge
O Galp Innovation Challenge consiste no lançamento dum desafi o à 

comunidade universitária e às empresas de base tecnológica para que 

sejam apresentadas propostas de soluções tecnológicas para questões com 

que a Galp Energia se confronte, proporcionando em contrapartida um 

prémio e uma proposta de colaboração no desenvolvimento que venha a 

concretizar-se.

O Hotspot Design – Innovation Chal-

lenge by Galp Energia foi o primeiro 

concurso de inovação dirigido à comu-

nidade universitária e a start-ups tecno-

lógicas com o objectivo de desenvolver 

novos produtos. A 1ª edição deste con-

curso iniciou-se no segundo semestre 

de 2009 e focou-se no desenvolvimen-

to dum novo conceito de aquecedor de 

esplanada para integrar a oferta «Espla-

nadas Confortáveis» da Galp Energia. 

Um requisito para a candidatura ao con-

curso é possuir formação superior nas 

áreas de Design Industrial e Engenharia. 

Para a primeira fase do concurso regis-

taram-se mais de 370 inscrições.

Sessão pública de apresentação do programa de doutoramento ENGIQ.
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Regulamento Bolseiros 
Galp Energia 
Em 2009, a Galp Energia obteve a 

certifi cação de entidade científi ca atri-

buída pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. Desta forma, a Empresa vê 

reconhecido o nível científi co da sua 

actividade e dos seus técnicos e, por 

Conselho de Coordenação 
de I&D na Galp Energia
O Conselho de Coordenação de I&D foi 

criado e iniciou a sua actividade em 

2008, tendo como objectivo contri-

buir para a defi nição da estratégia de 

Investigação & Desenvolvimento na 

essa via, dispõe de mais um mecanis-

mo para desenvolver valor em conjun-

to com o Sistema Científi co, gerando 

novas oportunidades para captação de 

talentos e endogeneização de compe-

tências críticas de I&D para o negócio.

Galp Energia e para uma melhor or-

ganização das respectivas activida-

des, fazendo parte do conselho todas 

as áreas de negócio da Galp Energia.

Fórum Científi co e Tecnológico 
da Galp Energia
A realização de Fóruns Científi cos e Tecnológicos tem como objectivo 

criar laços de trabalho com a comunidade científi ca nacional em 

especializações que sejam do interesse das respectivas áreas de negócio 

da Galp Energia.

O primeiro Fórum Científi co e Tecno-

lógico decorreu em 2009 e teve como 

tema “A Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás”. Estiveram presen-

tes no evento perto de 40 geocien-

tistas assim como representantes da 

Petrobras, parceira da Galp Energia 

no offshore brasileiro. Foram lançados 

seis desafi os de inovação, que deram 

origem aos seguintes projectos de 

I&D a iniciar em 2010:  

1.  Modelação e caracterização de re-

servatórios fracturados;

2.  Imageamento sísmico em reservató-

rios abaixo de massas de evaporitos;

3.  Integração da sísmica como Soft 

Data na modelação e caracteriza-

ção de reservatórios;

4.  Estudo de ambientes deposicionais 

e processos diagenéticos em reser-

vatórios carbonatados;

5.  Medições da condutividade térmica e 

susceptibilidade magnética em poços.

Estes projectos, a seguir explicados, 

serão desenvolvidos com as seguin-

tes universidades e instituições de 

I&D: 

•  Faculdade de Ciências da Universida-

de de Lisboa;

•   IST, Universidade Técnica de Lisboa;

• LNEG;

•  Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa.

A INOVAÇÃO COM 

O SISTEMA CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO GERA VALOR 

PARA UMA DIFERENCIAÇÃO 

SUSTENTÁVEL DO NEGÓCIO.
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Programa Galp 20-20-20
O Programa Cooperação Universitária Galp 20-20-20 conheceu 

desenvolvimentos em 2009. Concretizou-se o 3º ciclo na Universidade de 

Aveiro (UA) e iniciou-se o 1º ciclo com o Instituto Superior Técnico (IST).

Esta iniciativa tem por fi nalidade o desen-

volvimento anual de 20 estudos e traba-

lhos que visam a identifi cação de sistemas 

energéticos sustentáveis, aplicáveis na in-

dústria e em edifícios portugueses, tendo 

normalmente por base a realização de 

auditorias energéticas, incluindo a verifi -

cação do cumprimento dos regulamentos 

técnicos de energia e de segurança das 

redes e equipamentos envolvidos, a reali-

zar em empresas clientes da Galp Energia 

e indicadas por esta.

Galp 20-20-20 na 
optimização energética 
e ambiental da frota 
dos Transportes Sul 
do Tejo
No âmbito da 1ª edição do Galp 

20-20-20 IST, foi concluída em 2009 a 

caracterização energética e ambiental 

da frota dos TST (sector Moita) e pro-

postas medidas de optimização ener-

gética e ambiental.

O sector da Moita dos TST apresentou-

-se como um desafi o de elevado in-

teresse uma vez que, desde Outubro 

2007, desenvolvia nas suas instala-

ções um projecto-piloto (em parceria 

com a Galp Energia) em que utilizava 

como principal combustível uma mis-

tura de gasóleo e biodiesel (B20).

Este estudo passou por três pontos es-

senciais: 

•  Caracterização do consumo energé-

tico da frota (a nível do consumo de 

combustíveis efectuados pela frota 

dos TST);

•  Inventário das emissões de dióxido 

de carbono (CO
2
) e de outros poluen-

tes pela frota dos TST;

•  Determinação do potencial de redu-

ção de consumo de combustível e 

emissões de CO
2
 e outros poluentes, 

através da recomendação de medi-

das de redução de consumos e emis-

sões (renovação de frota, monitori-

zação de consumos, dinamização da 

eco-condução, optimização da afec-

tação da frota por percursos, entre 

outras medidas.

O Programa Galp 20-20-20 iniciou-se 

na UA em 2007, tendo sido alargado 

ao IST mais tarde, colocando até ao 

momento cerca de 40 bolseiros em 

40 empresas. 

As empresas onde a iniciativa irá desen-

volver-se são defi nidas pela Galp Energia 

de acordo com as suas áreas de negócio, 

como a da distribuição de combustíveis, 

a da comercialização de gás natural e a 

Galp Soluções de Energia, que em cada 

ano escolhem 20 empresas clientes dos 

mais diversos sectores industriais e dos 

serviços, onde cada bolseiro, depois de 

um processo de escolha, vai realizar um 

projecto de investigação pelo período 

de seis meses.

Cada bolseiro é acompanhado de per-

to por três tutores: tutor da empresa, 

tutor da Galp Energia, que é normal-

mente o gestor desse cliente, e o tu-

tor da respectiva universidade.

Após os seis meses e com a fi nali-

zação dos estágios, os bolseiros en-

tregam um relatório fi nal, segundo 

uma estrutura previamente defi nida. 

Este relatório só é considerado de-

pois da aceitação pelos três tutores de 

cada bolseiro, realizando-se posterior-

mente uma sessão fi nal de apresen-

tação de todos os trabalhos realizados.

Para culminar o programa GALP 20-

-20-20, os bolseiros poderão concorrer 

a um concurso promovido no âmbito 

deste programa com prémios pecu-

niários, respectivamente de €6.000, 

€3.000 e €1.000 para os três primei-

ros classifi cados. 

O vencedor do 1º prémio da 3ª edição do Galp 20-20-20 UA.
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Os prémios de Aveiro
O vencedor da 3ª edição do Galp 20-20-

-20 UA foi o bolseiro João Estima, pelo 

trabalho de investigação conduzido na 

empresa Cerâmica de Quintas. O seu 

projecto consistiu no desenvolvimento e 

criação duma ferramenta informática de-

nominada Simulador Integrado de Ges-

tão de Energia (SIGEN), que permitiu re-

tirar várias conclusões e recomendações 

em termos da análise dos consumos e da 

melhoria da efi ciência energética.

O segundo prémio foi para Bruno 

Lamas, pelo trabalho efectuado na 

empresa Sorgal, S.A. Os principais ob-

jectivos deste trabalho foram o levanta-

mento energético de toda a empresa, a 

nível eléctrico e térmico. Realizou-se a 

optimização do aproveitamento de con-

densados e da água de refrigeração de 

motores da cogeração, através da análi-

se pinch (uma metodologia de minimi-

zação do consumo energético por meio 

da recuperação do calor). Foi possível a 

obtenção de duas soluções de optimi-

zação, sendo estas avaliadas através 

de análise energética, económica e 

termo-económica, obtendo-se um po-

tencial de redução de aproximadamen-

te €97.000 por ano, o que representa 

28% do custo energético de fuelóleo no 

ano de referência.

Finalmente, o terceiro trabalho premiado 

foi para o diagnóstico energético elabo-

rado pela bolseira Paula Quinteiro para 

a empresa Faianças. O diagnóstico per-

mitiu delinear um pacote de medidas 

para a utilização racional de energia, nas 

quais se incluíram um sistema de contro-

lo de pressão nos fornos intermitentes; a 

instalação de painéis solares térmicos; a 

valorização da luz natural pela instalação 

de solatube (uma solução de captação 

de luz natural) e a instalação de um va-

riador electrónico de velocidade. A maio-

ria das medidas implicou um montante 

reduzido de investimento que gerou um 

retorno em menos de um ano.

Algumas das empresas clientes que par-

ticiparam no programa Galp 20-20-20: 

• Sonae Indústria

• Grupo Amorim

• Bosch 

• CUF – Adubos de Portugal

• Grupo RAR

Para que o conhecimento acumulado nas edições anteriores também 

possa ser aproveitado pelos vários intervenientes no programa GALP 20-

-20-20, criou-se um sítio na Internet, http://galp.web.ua.pt/, onde são 

colocadas todas as experiências realizadas pelos bolseiros.

Lançamento do sítio 
na Internet GALP 20-20-20 
em http://galp.web.ua.pt/

O vencedor do 2º prémio da 3ª edição do Galp 20-20-20.

metalomecânica e eléctrica, até às me-

talúrgicas, ao papel, aos químicos e aos 

plásticos, ao vidro e nas mais diversas 

áreas de actuação como nos edifícios, 

energia eléctrica, ar comprimido, fro-

tas automóveis, iluminação, processos 

produtivos, produção de calor e de frio, 

materiais isolantes e pegada de CO
2
.

Até ao momento, foram realizados 

perto de 40 trabalhos de investigação 

através desta iniciativa, que registaram 

um elevado número de experiências 

concretas de projectos de efi ciência 

energética em consumidores indus-

triais dos mais diversos sectores, desde 

o alimentar, a cerâmica, a madeira, a 
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A produção crescente de electricidade com base na energia eólica 

obrigava, desde há algum tempo, a antever a necessidade de gerir de 

forma mais científi ca não só a rede eléctrica nacional, como também os 

próprios parques eólicos. Neste sentido, tornou-se essencial a previsão 

segura e com uma antecedência sufi ciente da energia eléctrica produzida 

deste modo.  

A Galp Energia, juntamente com cinco 

empresas do sector energético, sete 

institutos de investigação nacionais e 

internacionais e quatro universidades, 

está a colaborar num projecto em con-

sórcio fi nanciado pelo FP7, e liderado 

pelo LNEG, no âmbito do CCS (Carbon 

dioxide Capture and Storage). 

O projecto tem a duração de três anos 

e tem como objectivo a identifi cação 

de uma infra-estrutura de transporte 

e armazenamento de CO
2
, que abran-

geria a área do Mediterrâneo Ociden-

tal, em especial a Península Ibérica e 

Marrocos, com a identifi cação de locais 

e da sua capacidade para armazenar  

CO
2
 em formações geológicas.

A necessidade de estudar a viabilidade 

técnico-económica do transporte e ar-

mazenamento de CO
2
 é uma questão 

estratégica no médio e longo prazo, 

pelo que neste trabalho são identifi -

cados e estudados os cenários possí-

veis de desenvolvimento do sistema 

energético, considerando a criação e 

a implementação de novas centrais e 

novas fontes de emissão de CO
2
. Para 

além disso, serão ainda identifi cados 

os potenciais locais de armazenamen-

to em cada um dos países envolvidos.

Com este objectivo, um grupo de sete 

empresas promotoras, entre as quais 

a Galp Energia, formaram em 22 de 

Março de 2006 o consórcio EPREVE - 

Estudos e Previsão de Energia do Vento 

(ACE) para assegurar o fi nanciamento 

e a gestão do desenvolvimento e ope-

racionalização  de um modelo de pre-

visão da produção de energia eléctrica 

com aquela origem, assim como do 

conjunto de aplicações computacionais 

associadas para os parques.

Seguidamente, o EPREVE celebrou com 

esse objectivo um contrato com um 

consórcio universitário formado pelo 

EPREVE e criação 
do “Spin-Off” Prewind

PROJECTOS I&D EM DESTAQUE

COMET
Galp Energia participa na procura de formas de transporte e armazenamento 

de carbono capturado nas grandes instalações de combustão.

INESC Porto, o INEGI – Instituto de Enge-

nharia Mecânica e Gestão Industrial, a 

Faculdade de Engenharia da Universida-

de do Porto e o ICAT – Instituto de Ciên-

cia Aplicada e Tecnologia da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa.

Terminado no decorrer de 2008, o mo-

delo foi testado e calibrado em 17 par-

ques eólicos já em funcionamento, até 

Outubro de 2009, e de acordo com um 

segundo contrato entretanto celebrado.

Os resultados encorajadores retirados 

da comparação sistemática entre as 

previsões a 72 horas com base nos 

EM 2009, A GALP ENERGIA 

OBTEVE A CERTIFICAÇÃO 

DE ENTIDADE CIENTÍFICA 

ATRIBUÍDA PELA FUNDAÇÃO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

VENDO RECONHECIDO 

O NÍVEL CIENTÍFICO 

DOS SEUS TÉCNICOS 

E DA SUA ACTIVIDADE.

Centros de Investigação 
e Universidades 
participantes
• LNEG

• Universidade de Évora

• University of Utrecht

•      Instituto Geológico y Minero de 

  España

•  Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières 

• Institut Scientifi que de Rabat

•  Offi ce National des Hydrocarbures et 

des Mines

• University Mohammed Premier

•  Applied Systems Analyses, Technolo-

gy and Research, Energy Models

•  Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas

•  Fundação da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa

• Forschungszentrum Juelich GmbH

Empresas
• Galp Energia 

• EDP 

• Endesa

• Offi ce National d’Electricité

• Tejo Energia
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dados meteorológicos do Instituto Nacio-

nal de Meteorologia e Geofísica (INMG) 

e a energia realmente produzida pelos 

parques abriram as possibilidades para 

a exploração em bases comerciais do 

serviço de previsão para qualquer par-

que ou promotor eólico, rentabilizando 

os investimentos feitos e disponibi-

lizando uma informação com valor 

acrescentado muito relevante.

Daqui resultou a ideia da criação da 

Prewind, “spin-off” do referido con-

sórcio universitário, que irá integrar 

igualmente os doutorandos que 

fizeram a sua formação final no 

desenrolar do projecto. A retribui-

ção para a Galp Energia foi a satis-

fação de ter participado numa ini-

ciativa empreendedora no domínio 

científico.

Testbed de I&D com biodiesel 
na Carris e na Barraqueiro
A utilização de biocombustíveis levanta algumas questões, 

nomeadamente: 

Aditivo verde
No terceiro trimestre de 2009, foi assinado um protocolo entre a Galp 

Energia e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para 

o desenvolvimento da produção do “aditivo verde” para o gasóleo 

rodoviário à escala laboratorial, utilizando a tecnologia SMBR (Simulated 

Moving Bed Reactor) e fontes renováveis como o bioetanol, o biobutanol 

e, em especial, a glicerina (subproduto da produção de biodiesel de 

primeira geração), com o objectivo de obter maior efi ciência e diminuir os 

custos energéticos e operacionais. 

•  Efeitos benéfi cos para o ambiente (no 

plano das emissões atmosféricas);

•  Efeitos secundários nos veículos;

•  Períodos de mudança dos lubrifi cantes. 

Para tentar responder a algumas 

destas questões foi criada uma par-

ceria entre a Galp Energia, o Grupo 

Barraqueiro Transportes e a Carris, com 

o objectivo de realizar um ensaio de 

campo de 13 meses. 

Numa fase posterior, a Galp Energia 

irá avaliar o seu potencial para uma 

futura instalação piloto. Este tipo de 

acções insere-se na linha de trabalhos 

de I&D que a Galp Energia vem pro-

curando desenvolver ao nível da pro-

Na Barraqueiro e na Carris, este ensaio de 

campo consistiu em testar dois tipos de 

misturas de biodiesel: B15 e B30, em 6 

veículos de cada empresa.

•  Os resultados demonstram que o ní-

vel de desgaste do motor é seme-

lhante ao do gasóleo rodoviário.

Quanto ao consumo não se registaram 

variações signifi cativas face ao gasóleo 

rodoviário.

dução de biocombustíveis de segunda 

geração, promovendo activamente a 

colaboração científi ca com os centros 

de investigação portugueses, na busca 

de soluções futuras com impactos am-

bientais cada vez mais signifi cativos.
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Projectos de I&D na área 
da Exploração & Produção

•  Modelação e Caracterização de Reservatórios 
Fracturados

•  Imageamento Sísmico em Reservatórios Abaixo 
de Massas de Evaporitos

Na sequência dos desafi os de inovação lançados no âmbito do Fórum 

Científi co e Tecnológico E&P e divulgados no portal Rede Galp Inovação, 

serão desenvolvidos os cinco projectos de I&D:

Estudos recentes demonstram que a 

associação dos padrões de fracturas 

identifi cados através da geomecânica 

e a modelação 3D DFN (Discrete Frac-

ture Network) melhoram a previsibili-

dade dos padrões de fracturas ao ní-

vel do reservatório, assim como a sua 

consistência com a geologia da área.

A Galp Energia tem na sua carteira 

de E&P vários activos cuja produção 

de hidrocarbonetos está dependen-

te do conhecimento do padrão de 

Usando dados de poços existentes 

na Galp Energia (VSP, Vertical Seismic 

Profi ling) é possível aplicar interfe-

rometria sísmica (IS) para melhorar 

o imageamento sísmico abaixo de 

massas de evaporitos e assim obter 

uma melhor imagem das zonas onde 

se encontram os potenciais reservató-

rios, sem recorrer a novas aquisições 

de dados. Esta metodologia tem sido 

recentemente aplicada com sucesso 

na prospecção de reservatórios de 

fracturas que afectam formações 

normalmente com reduzida porosi-

dade e permeabilidade (exemplo: 

carbonatos ou embasamento). Neste 

projecto, pretende-se utilizar os pa-

drões de falhas e fracturas identifi ca-

das correntemente na sísmica (inter-

pretada na Galp Energia) e recorrer 

a modelação geomecânica (reologia 

dos materiais e aplicação de campos 

de tensões regionais e locais) para 

caracterizá-los e melhorar a sua pre-

visibilidade.

hidrocarbonetos. A IS baseia-se numa 

troca virtual entre fontes e recepto-

res que originaram o VSP no poço, 

obtendo-se um registo que não está 

dependente dos corpos que se en-

contram acima do reservatório, neste 

caso as canopias de sal. A segunda 

componente do projecto visa a trans-

ferência de know-how da tecnologia 

de IS da Universidade Tecnológica de 

Delft para as instituições portuguesas, 

em particular para a Galp Energia.

•  Integração da Sísmica como Soft Data na Modelação 
e Caracterização de Reservatório

Este projecto pretende desenvolver 

e implementar um software protó-

tipo para derivar informação prove-

niente das amplitudes sísmicas como 

matéria-prima a ser integrada no 

modelo de caracterização de reser-

A COMUNIDADE DOS 

GEO-CIENTISTAS 

É CRÍTICA PARA A 

GALP ENERGIA VENCER OS 

DESAFIOS TECNOLÓGICOS 

DA E&P DO SÉCULO XXI.
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•  Estudo de Ambientes Deposicionais e Processos 
Diagenéticos em Reservatórios Carbonatados

A Galp Energia participa num dos 

projectos exploratórios mais desa-

fi antes dos últimos 20 a 30 anos. 

Para além de outro tipo de difi cul-

dades de natureza tecnológica, um 

grande desafi o apresenta-se aos 

geocientistas tanto da comunidade 

científi ca como das empresas en-

volvidas nestes projectos. Só por si, 

a escassez da informação geológica 

existente e a enorme dimensão da 

bacia sedimentar onde ocorreram 

as recentes descobertas da Bacia de 

Santos, nas águas profundas brasi-

leiras, levantam problemas de inter-

pretação e de integração. A natureza 

carbonatada dos reservatórios au-

menta o grau de difi culdade inerente 

a este tipo de problemas, tornando-

-se necessário para a sua resolução 

desenvolver modelos geológicos que 

enquadrem a informação que está a 

ser obtida e identifi car casos análo-

gos conhecidos ou contemporâneos. 

Numa fase subsequente, pretende-

-se esboçar modelos de distribuição 

de fácies e de padrões de evolução 

diagenética que permitam antever a 

distribuição espacial das áreas com 

melhores características de reserva-

tório, tendo em vista a diminuição do 

risco exploratório e a rentabilização 

dos meios fi nanceiros requeridos por 

estas operações.

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

vatórios. Esse resultado será usado 

como condicionante ao povoamento 

geo-estatístico do modelo geo-celu-

lar nas áreas sem controlo de poços. 

Tendo uma distribuição das porosi-

dades ao nível do reservatório, não 

só constrangida pelos dados do poço 

(informação precisa mas pontual em 

área – hard data) mas também pelos 

dados da sísmica (informação infe-

rida mas que cobre toda a área do

reservatório – soft data), será possível

efectuar internamente o cálculo 

de volumes expectáveis de recursos 

de hidrocarbonetos no reservatório 

com uma incerteza menor do que 

anteriormente. Este é o objectivo 

fi nal interno da Galp Energia, para o 

qual o resultado do projecto dará a 

sua contribuição.

•  Medições da Condutividade Térmica 
e Susceptibilidade Magnética em Poços

O presente projecto tem como ob-

jectivo propor um novo método, 

baseado na condutividade térmica 

e nas propriedades magnéticas das 

rochas, para distinguir formações 

impregnadas de óleo das que estão 

essencialmente com água. Usando 

este novo método, tentar-se-á ul-

trapassar o problema constatado ac-

tualmente com a interpretação dos 

perfi s convencionais efectuados nos 

poços, onde os valores de resistivi-

dade da água e do óleo são muito 

semelhantes. Dado tratar-se de um 

projecto com componentes científi ca 

e tecnológica signifi cativas, é possível 

que alguns dos resultados obtidos 

sejam passíveis de registo de patente 

e publicação em revistas científi cas. 

Este projecto constitui uma aposta 

num conceito verdadeiramente ino-

vador. Se tiver sucesso, ajudará a 

Galp Energia a alcançar o objectivo 

de se tornar num “centro” de exce-

lência numa nova área da tecnologia 

de desenvolvimento. 

A GALP ENERGIA PARTICIPA 

NUM DOS PROJECTOS 

EXPLORATÓRIOS MAIS 

DESAFIANTES DOS ÚLTIMOS 

20 A 30 ANOS. PARA 

ALÉM DE OUTRO TIPO 

DE DIFICULDADES DE 

NATUREZA TECNOLÓGICA, 

UM GRANDE DESAFIO 

APRESENTA-SE AOS 

GEOCIENTISTAS TANTO DA 

COMUNIDADE CIENTÍFICA 

COMO DAS EMPRESAS 

ENVOLVIDAS NESTES 

PROJECTOS.
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Projectos de I&D na área 
da refi nação

GINSENG 
O Projecto Ginseng visa o desenvolvi-

mento de uma rede de sensores sem 

fi os (WSN) para monitorização e con-

trolo em meio industrial. Durante o ano 

de 2009, foi produzido o conhecimento 

fundamental que servirá de base aos 

futuros testes a aplicar na refi naria de 

Sines. O objectivo desta actividade de 

I&D foi a defi nição dos testes a aplicar 

na refi naria de Sines assim como iniciar 

o desenvolvimento do software a usar 

nos transmissores wireless. O primeiro 

protótipo será desenvolvido e testado 

durante o primeiro trimestre de 2010.

EngIQ
No âmbito do Programa de Doutoramento em meio empresarial EngIQ estão a 

ser desenvolvidos os seguintes projectos de I&D:

Os elevados tempos de residência re-

queridos para converter os mercapta-

nos de alto peso molecular em dissul-

furetos, através duma reacção catalítica 

com ar nas Unidades Merox de petróleo 

(jet), provocam estrangulamentos de 

capacidade na fi leira de tratamento que 

inviabilizam o processamento de algu-

mas ramas com uma boa relação cus-

to/qualidade (yields). A comprovar-se 

a exequibilidade industrial do processo 

de extracção por líquidos iónicos, a ex-

pectativa do incremento da margem é 

de Usd 12 milhões/ano.

• Extracção Mercaptanos por Líquidos Iónicos

A Unidade Parex usada para separar 

o p-xileno contido na corrente de xi-

lenos mistos, por adsorção selectiva 

em peneiro molecular, pode ser con-

siderada como a aplicação industrial 

da técnica do SMB com mais impacto 

na indústria de refi nação. É importan-

te referir que, dos hidrocarbonetos 

aromáticos usados em petroquímica, 

o p-xileno é o de maior valorização 

comercial. Admitindo a viabilidade de 

um incremento de produção de p-xile-

no da ordem dos 10% da capacidade 

de projecto da instalação (450t/dia), 

o ganho expectável de margem bruta 

rondará os Usd 5 milhões/ano.

• Optimização da Unidade Parex

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

A rentabilidade das refi narias está muito 

dependente da capacidade e natureza 

das unidades de conversão instaladas. 

Nos processos do tipo semi-regenerativo, 

um dos factores de desempenho, com 

impacto na rentabilidade das instalações, 

é a duração do ciclo de funcionamento 

respectivo. Isto aplica-se precisamente 

à unidade Hydrocracker, cuja duração 

do ciclo de funcionamento está depen-

dente do nível de contaminação do fe-

edstock (gasóleo pesado de Vácuo-VGO) 

por compostos organo-metálicos e da 

capacidade de retenção dos mesmos 

na secção de desmetalização da carga, 

constituída por vários leitos de catalisador 

específi co para este tipo de serviço. Se se 

conseguir prolongar um mês o ciclo de 

serviço, o incremento de margem bruta 

será de cerca de Usd 30 milhões/ano.

• Desenvolvimento Catalisador de Hidrodesmetalização

Usd 77
MILHÕES/ANO

Primeira estimativa 
dos possíveis ganhos de 
margem de refi nação, 
decorrentes dos projec-
tos de I&D do EngIQ.

• 
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O processo de alquilação de butile-

nos com isobutano produz um com-

ponente de gasolinas, vulgarmente 

designado alquilado, com excelentes 

características de blending e, por isso, 

com signifi cativo valor acrescentado.

Todavia, o processo de alquilação uti-

liza ácidos (sulfúrico ou fl uorídrico) 

como catalisadores da reacção, os 

quais colocam problemas delicados 

Por condicionamentos no aprovisio-

namento dos crudes e por constran-

gimentos na gestão dos tanques de 

armazenagem respectivos, os pe-

ríodos de processamento de cada 

crude mix não ultrapassam os cinco 

dias. Consequentemente, é natural 

que, no período de mudança dum run 

para outro, ocorra uma certa instabi-

lidade nas unidades, particularmente 

na destilação atmosférica, provocada 

por diferenças de composição, yields, 

API, etc. Este tipo de instabilidade, 

de duração variável, gera perdas de 

efi ciência que afectam negativamen-

te a margem gerada. Por outro lado, 

algumas das unidades principais be-

em termos de ambiente e da segu-

rança de pessoas e bens. O estudo a 

desenvolver vai permitir aprofundar 

os mecanismos das reacções e ajuda-

rá a compreender alguns problemas 

operacionais que se têm verifi cado, al-

guns dos quais obrigaram a paragens 

imprevistas da instalação. Neste caso, 

a quantifi cação de benefícios é pre-

matura, uma vez que carece de dados 

ainda não disponíveis.

nefi ciam já de algumas aplicações de 

controlo avançado (AC), cuja efi cácia 

depende muito da informação produ-

zida por analisadores in-line.

Foi neste contexto que surgiu o inte-

resse em desenvolver analisadores, 

baseados na técnica de NMR, capazes 

de fornecer informação relevante em 

contínuo para uma rápida estabiliza-

ção das unidades e para alimentar as 

aplicações de AC. A minimização dos 

períodos de instabilidade e o aumen-

to da efi cácia das aplicações de AC 

potenciam ganhos de margem que 

poderão atingir vários milhões de dó-

lares por ano.

• Melhoria da alquilação

•  Tecnologia NMR para caracterização de petróleos brutos 
e algumas correntes processuais

Um dos componentes das gasolinas 

comerciais com maior valor acres-

centado na produção é a gasolina de 

cracking, cuja fracção mais leve é rica 

em amilenos, os quais constituem um 

bom feedstock para processos de oli-

gomerização de olefi nas C
5
-C

8
. Este 

processo pode produzir destilados 

com um número de carbonos corres-

pondentes a petróleo e gasóleo, pro-

dutos com elevada procura no mer-

cado. A confi rmar-se o pressuposto, a 

produção de gasolina de cracking não 

seria afectada e a disponibilidade de 

gasóleo para o mercado seria reforça-

da, proporcionando uma maximização 

da margem bruta.

Estima-se que a instalação duma uni-

dade de oligomerização com capa-

cidade para produzir 280kt/ano de 

oligomerizado poderia gerar um in-

cremento da margem bruta da ordem 

dos Usd 30 milhões/ano.

• Oligomerização de Olefi nas C
5
 – C

8
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O projecto Migrar Galp visa alterar 

o conceito Via Verde, migrando do 

conceito de bomba dedicada para 

mais um meio de pagamento dis-

ponível em todas as bombas. O ob-

jectivo é tornar o sistema de paga-

mento semelhante ao existente nos 

parques de estacionamento. Com 

esta inovação de processo, pela in-

trodução da solução «botão», será 

possível reduzir custos de instala-

Os Postos de Abastecimento (PA) 

defrontam-se com um problema re-

corrente: as fugas dos automobilistas 

que não pagam o combustível com 

que abasteceram os seus veículos. O 

objectivo desta iniciativa é desenvol-

ver um sistema de gestão e de con-

trolo de fugas, que iniba automatica-

mente de abastecer um automóvel já 

cadastrado.

O sistema agora desenvolvido funcio-

na da seguinte forma: após o abaste-

ção e manutenção e uniformizar o 

procedimento na utilização da Via 

Verde. 

O ensaio realizado na Área de Ser-

viço de Oeiras veio confirmar o 

atractivo da nova solução, tendo-se 

registado um aumento de 40% de 

abastecimentos pagos com Via Ver-

de, assim como uma redução signi-

ficativa do número de avarias.

cimento, se o pagamento é efectua-

do, a operação é validada e o registo 

da matrícula é apagado do sistema. 

Se o pagamento não é efectuado, o 

registo da matrícula é mantido em 

sistema e a mesma é bloqueada, o 

que signifi ca que da próxima vez que 

o automóvel se dirigir a qualquer PA da 

Galp Energia, logo que a sua matrícu-

la (frente e traseira) seja lida e reco-

nhecida, a bomba de abastecimento 

junto à qual a viatura se encontra é 

automaticamente bloqueada. 

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

Inovação de processo

Migrar Galp

Projecto Sistema de Gestão de Fugas nos Postos 
de Abastecimento

Número de abastecimentos 
com Via Verde

Antes do Piloto Com Piloto

+ 40%

Pedidos de Intervenção

Solução “Semáforo”
2 Ilhas (4 Faces de Abastecimento)

Solução “Botão”
10 Ilhas (20 Faces de Abastecimento)

Antes do Piloto Com Piloto

> -90%
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O programa Tiger consiste na rees-

truturação dos sistemas de informa-

ção de suporte à área de distribuição 

de combustíveis, integrando-os com 

uma plataforma de gestão de cartões 

reconhecida a nível internacional, ca-

paz de responder às necessidades dos 

clientes da Galp Energia.

Em 2009, o projecto concluiu a fase 

FEBO (Front End de Transacções de 

Meios Próprios e Back Offi ce Meios 

de Pagamento), a qual integrou vá-

rios sistemas de gestão operacional e 

comercial, permitindo assim a optimi-

zação dos processos actuais e a actu-

alização da informação de suporte à 

decisão. Esta nova realidade é supor-

tada pelo software package WM-Card, 

um sistema integrado de gestão de 

transacções e de cartões próprios que 

permite gerir qualquer meio de paga-

mento, assegurando a centralização 

de transacções de cartões bancários.

Esta inovação permitirá à Galp Energia 

benefi ciar de uma optimização e au-

tomatização dos processos actuais, 

as quais são possíveis graças, por um 

lado, a uma maior integração entre os 

vários sistemas de gestão operacional 

e comercial e, por outro, à disponibi-

lização de mais e melhor informação 

de suporte à decisão.

Programa Tiger
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Com o objectivo de criar uma visão 

única dos clientes dos vários negócios 

da Galp Energia – cliente Galp – foram 

analisadas as principais vertentes que 

suportam uma efectiva gestão da re-

lação com o cliente nos vários negó-

cios, tendo em conta o conhecimento 

e relacionamento com o cliente e a 

oferta de produtos e campanhas de 

comunicação.

Os objectivos da Galp Energia com o 

programa Soma são:

•  Adequar a oferta comercial ao poten-

cial de valor dos clientes;

Em 2009, a Galp Energia desenvolveu, 

na área dos meios de pagamento, 

dois novos cartões baseados numa es-

tratégia de segmentação do mercado, 

o que permitiu responder com maior 

efi cácia às necessidades dos clientes.

Assim, foi desenvolvido o novo cartão 

Galp Frota, para empresas frotistas, e 

o cartão Galp Frota Profi ssional dirigi-

do a empresas de transporte de mer-

cadorias e de passageiros.

Os novos cartões Galp Frota desdo-

braram-se ainda em mais vantagens 

e condições especiais numa rede de 

1.400 postos em Portugal e Espanha, 

das quais se destacam as seguintes:

•  Para maior segurança nos abasteci-

•  Obter uma visão integrada do cliente 

segmentada por valor;

•  Defi nir um modelo de atendimento 

transversal a todas as unidades de 

negócio, uniformizando a forma de 

relacionamento com os clientes nos 

vários canais disponíveis;

•  Considerar o negócio eléctrico para a 

visão cliente Galp; 

•  Integrar os vários sistemas utilizados 

de forma a obter informação integra-

da sobre o cliente em qualquer um 

dos negócios.

mentos, o PIN passou a ser válido em 

todos os postos na Península Ibérica;

•  Através de parcerias com a Via Verde 

em Portugal e com a Via T em Espanha, 

tornou-se possível proceder ao paga-

mento das portagens sem paragens.

Desenvolvido para empresas que ge-

rem e exploram frotas automóveis, o 

cartão Galp Frota constitui um meio 

de pagamento a crédito no consumo 

de combustíveis, produtos e serviços 

Galp Energia (incluindo lubrifi cantes, 

gás, serviços auto, portagens e esta-

cionamento, entre outros). 

Em complementaridade, o Serviço de 

Atendimento a Clientes passou a es-

tar disponível 24 horas por dia.

Programa SOMA: Aposta forte no cross-selling

Uma nova oferta para os meios de pagamento

Inovação de Marketing, Produto 
e Serviço

Distribuição de combustíveis 
e retalho

A GALP ENERGIA 

DESENVOLVEU, NA ÁREA 

DOS MEIOS DE PAGAMENTO,

DOIS NOVOS CARTÕES 

BASEADOS NUMA 

ESTRATÉGIA DE SEGMENTAÇÃO 

DO MERCADO, O QUE 

PERMITIU RESPONDER 

COM MAIOR EFICÁCIA 

ÀS NECESSIDADES 

DOS CLIENTES.

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA
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MAIS UM SERVIÇO CUJO 

OBJECTIVO É MELHORAR 

A COMUNICAÇÃO COM 

O CLIENTE E FACILITAR O 

ACESSO À INFORMAÇÃO: O 

SISTEMA DE FACTURAÇÃO 

ELECTRÓNICA.

Após o lançamento do portal Business 

to Business (B2B) – GalpNet – com um 

login único de acesso a todos os produ-

tos e serviços que a Galp Energia dispo-

nibiliza aos seus clientes empresariais, 

foi desenvolvido, durante o ano de 

2009, mais um serviço cujo objectivo é 

melhorar a comunicação com o cliente 

e facilitar o acesso à informação: o sis-

tema de facturação electrónica.

Este sistema permite a emissão e re-

cepção de facturas, com aceitação ju-

rídica e fi scal, através de um formato 

electrónico que dispensa o envio de 

papel, o que aumenta a segurança, 

a rapidez e a efi cácia, quer para a 

Galp Energia quer para o cliente.

Para além da integração das facturas 

directamente no sistema que a adesão 

ao sistema de facturação electrónica 

permite, os clientes B2B passam tam-

bém a poder ver e descarregar dados 

das facturas, em formato PDF, no portal 

B2B - GalpNet. 

O serviço de facturação electrónica 

tem as seguintes vantagens:

•  Ausência de erros na integração/lan-

çamento das facturas no sistema;

•  Maior fi abilidade na entrega da factura;

• Menor utilização de papel;

•  Garantia de segurança no processo 

de facturação (assinatura electró-

nica);

• Redução dos prazos de pagamento;

•  Funcionamento do sistema 24 horas 

por dia;

•  Disponibilização dos dados de factu-

ração em PDF, no portal GalpNet.

Facturação Electrónica aos Clientes Empresariais

Facturação Electrónica

Galp Net

myGalp

Galp Net

Fornecedor

SAP Alvio OpenSGC “Multi-Empresas”

...
Cliente

Cliente

BrokerBroker

UBL UBL

UBL

(Outros)

UBL

(Outros)

Inbound - Cenarios B2B Outbound - Cenarios B2B e B2C
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A Galp Energia lançou em 2009 a Na-

tural Comfort, uma gama de serviços 

exclusivos para os clientes domésticos 

de gás natural. A contratação destes 

serviços tem por missão garantir aos 

clientes a segurança na utilização do 

gás e aconselhá-los pedagogicamen-

te relativamente aos seus hábitos, 

promovendo uma utilização racional 

de energia.

Estes novos serviços resultam da ex-

periência adquirida pela Galp Energia 

na área do gás natural e conferem 

um selo de qualidade à oferta nes-

te segmento. Com eles, pretende-se 

levar o consumidor a uma nova di-

mensão de conforto, naturalmente 

positiva.

Em resposta às necessidades dos 

clientes, foram criadas três soluções 

exclusivas:

• Assistência técnica – Comfort Line;

•  Manutenção de instalações e equi-

pamentos – Comfort Care;

•  Venda de equipamentos que asse-

guram elevados padrões de exce-

lência e qualidade através de uma 

equipa de técnicos altamente es-

pecializados – Comfort Solutions.

A equipa Natural Comfort foi forma-

da cuidadosamente nas vertentes 

técnica, comportamental e de segu-

rança e em Novembro foi reforçada 

a acção de formação, onde se fez 

um balanço do primeiro semestre 

da actividade, se analisaram resul-

tados e se identificaram oportunida-

des de melhoria.  

Serviços Natural Comfort

Gás Natural

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA

Serviço de assistência técnica disponí-

vel 24 horas por dia, todos os dias do 

ano. Com o serviço Comfort Line, são 

corrigidas numa só visita as anoma-

lias detectadas, realizada a inspecção 

e reabertura do gás, através de uma 

equipa de técnicos de gás especializa-

da, num máximo de seis horas.

Comfort Line

Serviço de manutenção anual programa-

da, que inclui a respectiva mão-de-obra 

necessária à intervenção. A manutenção 

periódica dos equipamentos contribui 

para que funcionem de forma adequa-

da, com maiores níveis de efi ciência 

energética e poupança na factura de gás 

natural. 

Decorrente deste serviço, o cliente 

usufrui ainda de um certifi cado de ins-

pecção na periodicidade obrigatória 

por lei.

No segmento empresas, o canal HO-

RECA (hotéis, restaurantes e cafés), 

representa um segmento onde a 

manutenção das redes e dos equipa-

mentos a gás é essencial, sobretudo 

pela utilização intensiva que têm. A 

assistência técnica e a manutenção 

dos equipamentos a gás (fogões, 

fornos, grelhadores, esquentadores, 

caldeiras, entre outros) no sector da 

restauração são factores críticos para 

o sucesso destes negócios, uma vez 

que permitem evitar avarias ou situ-

ações de risco que ponham em causa 

o fornecimento de gás natural. 

O serviço Comfort Care contempla 

ainda uma oferta dirigida a condomí-

nios, o Comfort Care – Condomínios. 

Nos mesmos moldes, este serviço 

Comfort Care
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Serviço de venda e instalação de equi-

pamentos que contempla três verten-

tes distintas: venda de gasodomésti-

cos, venda de detectores de monóxido 

de carbono e sistemas de aquecimen-

to central. 

Os resultados obtidos em 2009, em 

todas as linhas Natural Comfort, foram 

muito positivos, tanto ao nível do nú-

mero de serviços contratados, como da 

satisfação dos clientes. 

Comfort Solutions

Avaliação da satisfação 
dos clientes

Clareza da 
informação 
prestada

Intervenção Técnica
Avaliação 

Global

0

20

40

60

80

100

Rapidez do 
atendimento

Conveniência 
do horário 
proposto

Simpatia do 
operador

Cumprimento 
do horário 
acordado

Limpeza 
e arrumação 

do local

Grau de 
satisfação geral

Apresentação 
dos técnicos

Informação 
prestada

Avaliação do mês de Set.

Avaliação do mês de Out.

Avaliação do mês de Nov.

Tendência positiva> 95

[85-95]

< 85

Tendência estável

Tendência negativa

Contacto Telefónico

A excelência é a nossa directriz e é 

neste sentido que continuaremos a 

formar e a incentivar aqueles que tra-

balham pelo sucesso dos serviços Na-

tural Comfort e que contribuem para a 

satisfação dos nossos clientes.

Para 2010 a aposta será na extensão dos 

serviços a todo o território nacional e no 

alargamento da oferta para outros servi-

ços que garantam a segurança e utiliza-

ção racional da energia, como por exem-

plo a disponibilização de soluções solares.

pretende colmatar também necessi-

dades de manutenção e inspecções 

obrigatórias que sejam necessárias 

nas partes comuns dos edifícios.

Não

Recomendaria o Serviço Comfort 
a um familiar ou amigo?

94%

6%

Sim
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O Pólo de Competitividade e Tecnolo-

gia da Petroquímica, Química e Refi -

nação, que agrupa empresas, centros 

de I&D e universidades, visa a obten-

ção de massa crítica económica e a 

capacidade de atrair investimento de 

indústrias de ponta nos sectores refe-

ridos. A primeira acção de relevo foi o 

estabelecimento de um programa de 

doutoramento em meio empresarial, 

o EngIQ, mencionado anteriormente. 

Por sua vez, o PCT da Energia atribuirá 

especial relevância à mobilidade sus-

tentável, às energias renováveis e à 

efi ciência energética. Os fundadores 

e dinamizadores foram as empresas 

Galp Energia, EDP, Efacec e Martifer, 

com o apoio do MIT Portugal, mas o 

pólo está aberto a novos associados.

Nascido da preocupação de aumentar 

o conteúdo tecnológico médio da in-

dústria nacional e com o consequente 

défi ce da balança comercial, o PCT da 

Energia pretende combater as debi-

lidades dos processos nacionais de 

inovação, apostando fortemente em 

clusters focados em áreas como a efi -

ciência energética e o aproveitamen-

to das fontes de energia renováveis 

com boas perspectivas de crescimen-

to da procura e em que Portugal po-

derá ter vantagens competitivas.

Na sua procura duma identidade 

de fácil referência no futuro, o pólo 

adoptou a designação de ENERGYIN, 

que está em processo de registo na 

União Europeia.

Pólos de Competitividade 
e Tecnologia

A Galp Energia é Empresa fundadora dos Pólos de Competitividade e 

Tecnologia (PCT) nacionais da Energia e da Petroquímica, Química e 

Refi nação, criados no âmbito do Programa Compete, do QREN.

A GALP ENERGIA 

É EMPRESA FUNDADORA 

DOS PÓLOS DE 

COMPETITIVIDADE 

E TECNOLOGIA (PCT) 

NACIONAIS DA ENERGIA 

E DA PETROQUÍMICA, 

QUÍMICA E REFINAÇÃO, 

CRIADOS NO ÂMBITO 

DO PROGRAMA COMPETE, 

DO QREN.
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Agindo como observatório das tec-

nologias em desenvolvimento e da 

qualifi cação dos recursos humanos, 

e procurando dinamizar as diver-

sas redes nacionais e europeias, o 

ENERGYIN elegeu cinco fi leiras de ac-

tuação prioritária:

•  As energias oceânicas offshore 

(eólica e das ondas em alto mar), 

aproveitando as condições naturais 

da costa atlântica portuguesa e o 

estado ainda pouco desenvolvido 

dessas tecnologias;

•  A energia solar para produção de 

calor e de electricidade descentra-

lizada em pequena escala ou para 

a produção termo-solar de electri-

cidade em maior escala, aprovei-

tando as excelentes condições de 

exposição solar em Portugal;

•  A efi ciência energética em todos 

os sectores de actividade e siste-

mas consumidores de energia, po-

tenciando o desenvolvimento de 

serviços, ferramentas de gestão e 

equipamentos com potencial de in-

ternalização económica;

•  Redes eléctricas avançadas, como 

forma de garantir a sustentabilidade 

da mesma face à aposta na produ-

ção descentralizada de electricidade 

a partir de fontes renováveis e o seu 

uso para regularizar a respectiva 

oferta através da armazenagem;

• Mobilidade sustentável.

Para fortalecer a ligação empresas 

– sistema nacional de ciência e tec-

nologia, a direcção do ENERGYIN será 

apoiada por um Conselho Científi co e 

um Conselho Consultivo que congre-

gam um total de 22 representantes 

de laboratórios, universidades e asso-

ciações empresariais do sector.    

A primeira apresentação pública 

do ENERGYIN teve lugar na mostra 

Portugal Tecnológico que se realizou 

na FIL em Lisboa entre 7 e 10 de 

Outubro de 2009 e em que estive-

ram representados muitos dos pólos 

de competitividade e clusters criados 

ao abrigo do Compete, promovendo 

o conhecimento mútuo e a interac-

ção com outros agentes importan-

tes da I&D. No stand do ENERGYIN, a 

Galp Energia apresentou-se, suscitan-

do grande interesse, através do seu 

projecto de produção da Jatropha em 

Moçambique, como matéria-prima 

para a produção de óleo vegetal, 

base possível de biodiesel de segun-

da geração, como referido no capítulo 

5 deste relatório.

As cinco fi leiras de actuação do ENERGYIN

A DIRECÇÃO DO ENERGYIN 

SERÁ APOIADA POR UM 

CONSELHO CIENTÍFICO E UM 

CONSELHO CONSULTIVO 

QUE CONGREGAM 

UM TOTAL DE 22 

REPRESENTANTES 

DE LABORATÓRIOS, 

UNIVERSIDADES 

E ASSOCIAÇÕES 

EMPRESARIAIS DO SECTOR. 
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AS POLÍTICAS 
DE QUALIDADE 
E DE SEGURANÇA, SAÚDE 
E AMBIENTE (SSA) 
DA GALP ENERGIA 
CONSTITUEM UM DESAFIO 
PERMANENTE NAS MAIS 
DIVERSAS TEMÁTICAS 
REGULAMENTADAS A NÍVEL 
NACIONAL E COMUNITÁRIO, 
FACTO QUE PROMOVE 
A PROACTIVIDADE 
E INICIATIVA DA NOSSA 
ORGANIZAÇÃO PARA 
A PARTICIPAÇÃO PLENA 
NESSES PROCESSOS.

AMBIENTE, QUALIDADE 
E SEGURANÇA
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SEGURANÇA, SAÚDE 
E AMBIENTE

Participação em processos 
de desenvolvimento legislativo

A Galp Energia continuou, em 2009, a acompanhar o desenvolvimento 

legislativo com refl exos na sua actividade. Os temas de ambiente 

e segurança têm merecido especial destaque, sendo, nos últimos anos, 

matéria privilegiada na UE no que respeita à produção de regulamentação. 

•  O Pacote Energia-Clima e a Política 
de Alterações Climáticas

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

A GALP ENERGIA, 

ACTUANDO NAS 

DIVERSAS FRENTES 

DO NEGÓCIO ENERGÉTICO, 

ESTÁ SUJEITA 

A INÚMEROS DESAFIOS, 

NAS MAIS DIVERSAS 

TEMÁTICAS DE SSA, FACTO 

QUE PROMOVE A 

PRÓ-ACTIVIDADE

E A INICIATIVA 

DA EMPRESA PARA 

A PARTICIPAÇÃO TÉCNICA 

NESTES PROCESSOS.

A participação multilateral da 

Galp Energia nestes processos, tanto 

através dos órgãos executivos na-

cionais próprios, executivos ou não – 

DGEG, DGAE, como através das asso-

ciações, em Portugal e na Europa, que 

representam o sector – Associação 

Portuguesa das Empresas Petrolíferas, 

Concawe, Europia, permite capitalizar 

o know-how e a experiência da Em-

presa em inúmeras áreas, contribuindo 

para a robustez, consistência, maturi-

dade e qualidade de algumas peças 

legislativas relativamente às quais a 

Galp Energia, ou as associações que a 

Em Março de 2007, o Conselho Eu-

ropeu aprovou o objectivo da UE de 

redução de 30% das emissões de 

GEE até 2020 face às emissões de 

1990, na condição de outros países 

se comprometerem a fazer reduções 

equivalentes. Porém, com o fracas-

so recente da 15ª Conferência das 

Partes em Copenhaga, o compromis-

so da UE é unilateral até à meta de 

redução de 20% das emissões até 

2020, podendo eventualmente vol-

tar a ascender aos 30% se os acordos 

representam, são consultadas. 

Por outro lado, a Galp Energia, actu-

ando nas diversas frentes do negócio 

energético, está sujeita a inúmeros 

desafi os, nas mais diversas temáticas 

de SSA sobre as quais legisla a regu-

lamentação comunitária, facto que 

promove a pró-actividade e a inicia-

tiva da Empresa para a participação 

técnica nestes processos.

Resumidamente, registam-se algu-

mas actividades desenvolvidas em 

2009: 

futuros o permitirem.

 

Para enfrentar os desafi os que coloca 

a si mesma, e perante a consciência 

do seu papel de líder no combate às 

alterações climáticas, a UE tem vindo 

a produzir regulamentação com im-

pacto nos vários sectores, entre os 

quais se incluem as actividades de 

refi nação e comercialização de pro-

dutos petrolíferos, por um lado, e a 

produção de electricidade, por outro. 

O conjunto de regulamentação produ-
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•  Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE);

•  Effort-sharing – Contribuição dos Estados-Membros – sectores fora do regime de 

comércio;

•  Captura e armazenamento de carbono;

•  Emissões de CO
2
 dos automóveis;

•  Energias renováveis, nomeadamente dos biocombustíveis;

• Especifi cações para os carburantes.
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AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

O CELE continua a ser uma ferramenta 

privilegiada para a redução de emis-

sões nos sectores industriais. Para o 

período pós-2012, o esquema eu-

ropeu de comércio traz grandes de-

safi os à indústria. Considerando as 

metas de redução, foi defi nido um 

valor-limite de emissões para toda 

a UE, quantifi cada num objectivo de 

redução de 21% relativamente às 

emissões verifi cadas em 2005, ces-

sando gradualmente as licenças de 

emissão atribuídas gratuitamente e 

passando a atribuição a ser realiza-

da por leilão. Para o sector eléctrico 

cessará logo em 2013 a atribuição 

gratuita de licenças, em virtude da 

capacidade de este sector repercutir 

os custos do carbono no mercado e 

do facto de não sofrer de concorrência 

extra-comunitária signifi cativa.

Este regime comporta riscos para a 

competitividade da indústria europeia 

e riscos de deslocalização da indústria 

para regiões sem compromissos de 

redução de emissões de GEE – efeito 

vulgarmente designado carbon leaka-

ge. Para fazer frente a este risco, a 

UE prevê excluir os sectores a ele su-

jeitos das condições de atribuição de 

licenças de emissão. Para estes sec-

tores, haverá uma parte de licenças 

atribuídas gratuitamente, com base 

no benchmarking defi nido pela média 

das 10% de instalações mais efi cien-

tes em cada sector.

Ciente dos desafi os subjacentes ao 

esquema do CELE para 2013-2020, 

a Galp Energia tem participado ac-

tivamente em todos os desenvolvi-

mentos nesta matéria, com especial 

destaque para o trabalho realizado no 

âmbito do grupo “Benchmarking CO
2
”, 

coordenado pela Concawe e pelo con-

sultor internacional Solomon.

 

As principais difi culdades decorrem 

não só da necessidade de alinhamen-

to com o benchmark, como também 

do acesso aos diferentes tipos de 

crude e da disponibilidade e qualida-

de dos combustíveis utilizados, que 

interferem muito signifi cativamente 

nas emissões dos GEE. 

CIENTE DOS DESAFIOS 

SUBJACENTES AO ESQUEMA 

DO CELE PARA 2013-2020, 

A GALP ENERGIA 

TEM PARTICIPADO 

ACTIVAMENTE EM TODOS 

OS DESENVOLVIMENTOS 

NESTA MATÉRIA.

•  Revisão da Directiva Emissões Industriais
(Directiva IPPC e Revisão das BREF’s)

Em 2009, foi revista a Directiva da 

Protecção e Controlo Integrado da 

Poluição (IPPC), agora mais exigente 

e redenominada Directiva das Emis-

sões Industriais (IED). Estão também 

em revisão os Reference Documents 

zido neste âmbito tem sido vulgarmente designado Pacote Energia-Clima e 

assenta em várias peças legislativas:
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AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

• A Directiva Quadro da Protecção de Solos

• Revisão da Directiva Seveso

A protecção dos solos é um assun-

to que já há alguns anos tem estado 

em discussão na UE. A experiência da 

Galp Energia, que detém e opera uma 

grande multiplicidade de instalações, 

de diferentes tipologias, dimensões 

A Área de Segurança do AQS Corporativo 

da Galp Energia acompanha preventiva 

e activamente os desenvolvimentos le-

gislativos em matéria de segurança. Em 

2009, foi dada especial atenção à Direc-

tiva Seveso, em duas vertentes distin-

tas, mas igualmente determinantes na 

actividade das instalações abrangidas:

1.  Implicações da actual versão respei-

tante ao ordenamento do território

    Actualmente, a Directiva (atra-

vés do Decreto-Lei n.º 254/2007, 

de 12 de Julho) prevê que sejam 

fixadas distâncias de segurança 

adequadas entre as instalações 

abrangidas e elementos vulnerá-

veis como sejam zonas sensíveis, 

áreas residenciais, escolas, hos-

pitais, áreas protegidas, etc.. 

    Estas distâncias, a fixar pelas câ-

maras municipais, devem seguir 

os critérios a definir pela APA e 

irão condicionar os processos fu-

turos de licenciamento, alteração 

e ampliação das instalações. Nas 

instalações existentes, como por 

e graus de risco, tem sido capitaliza-

da através das contribuições técnicas 

efectuadas no âmbito dos processos 

de consulta aos stakeholders, dinami-

zados pela Direcção Geral de Energia 

e Geologia.

exemplo na refi naria de Matosinhos, 

se por algum motivo não for pos-

sível salvaguardar as referidas 

distâncias, os operadores devem 

desenvolver medidas técnicas 

complementares de mitigação. 

    Consciente de que esta é uma 

questão delicada, cuja solução só é 

possível mediante o empenho e o 

compromisso de todas as partes in-

teressadas, a Galp Energia tem par-

ticipado activamente nas iniciativas 

promovidas pela APA, pelo Colégio 

de Engenharia do Ambiente da 

Ordem dos Engenheiros e pelo ISQ.

2.  Preparação da revisão desta Di-

rectiva pela CE

    Esta revisão revela-se de particular 

importância para a Empresa, pois irá 

introduzir um maior grau de exigên-

cia em diversos estabelecimentos, 

pelo que o conhecimento antecipa-

do destas novas condições permite 

às suas unidades de negócio uma 

adaptação e adequação mais rápi-

das à legislação a ser publicada.

on Best Available Techniques (BREF), 

nomeadamente o documento de re-

ferência do sector da refi nação. Face à 

importância da matéria, a Galp Energia 

participou na discussão destas propos-

tas em colaboração com as compa-

nhias congéneres a nível europeu, 

mais uma vez sob a coordenação das 

associações europeias representantes 

do sector, tais como a Concawe e a 

Europia. A refi naria de Sines recebeu 

também o representante técnico do 

Joint Research Centre da Comissão 

Europeia e responsável pela coorde-

nação da revisão da BREF da refi nação 

para uma visita/reunião técnica.

A ÁREA DE SEGURANÇA 

DO AQS CORPORATIVO 

DA GALP ENERGIA 

ACOMPANHA PREVENTIVA 

E ACTIVAMENTE 

OS DESENVOLVIMENTOS 

LEGISLATIVOS EM MATÉRIA 

DE SEGURANÇA, DANDO 

ESPECIAL ATENÇÃO 

À DIRECTIVA SEVESO.



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

85

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

• Regulamento REACH

Substâncias regulamentadas

Directrizes corporativas
A Galp Energia, através dos órgãos próprios, tem vindo a produzir 

documentos técnicos com vista a regulamentar os procedimentos 

a adoptar nas suas áreas de negócio em diversos temas.

Em 1 de Junho de 2007, entrou em 

vigor o REACH – Regulamento relati-

vo ao Registo, Avaliação, Autorização 

e Restrição dos Produtos Químicos 

(1907/2006).

Tendo sido concluído no prazo estipu-

lado o pré-registo das substâncias que 

fabrica e importa, a Galp Energia in-

Com vista a garantir o pleno cum-

primento da legislação em vigor e a 

consolidação de práticas de gestão 

sustentáveis de substâncias regula-

mentadas, a Galp Energia publicou 

em 2009 três GR subordinados à ges-

tão, nos respectivos ciclos de vida, do 

amianto, dos difenilos policlorados 

crementou em 2009 a sua actividade 

interna nas várias áreas de negócio 

para a obtenção dos dados necessá-

rios ao registo, levando a cabo auscul-

tações aos clientes, acções de sensi-

bilização internas, listagem fi nal das 

substâncias a registar e a elaboração 

de Guias Regulamentares (GR) inter-

nos para as várias áreas. 

(PCBs) e das substâncias que empo-

brecem a camada de ozono. A moti-

vação subjacente à publicação dos GR 

foi a disseminação de boas práticas 

de gestão junto das diversas unidades 

de negócio e áreas da Galp Energia, 

harmonizando-se critérios de preven-

ção, controlo e actuação.

A GALP ENERGIA PUBLICOU 

EM 2009 TRÊS GR 

SUBORDINADOS À GESTÃO, 

NOS RESPECTIVOS CICLOS 

DE VIDA, DO AMIANTO, DOS 

DIFENILOS POLICLORADOS 

(PCBS) E DAS SUBSTÂNCIAS 

QUE EMPOBRECEM 

A CAMADA DE OZONO. 
Reporte e gestão de informação regulamentar
A entrada em vigor do regime jurídico 

de RA (Decreto-Lei n.º 147/2008, de 

29 de Julho) veio reforçar princípios 

já instituídos na Galp Energia, nome-

adamente o princípio da prevenção 

de incidentes (ambientais, pessoais 

e materiais) e da redução do impacto 

destes no meio envolvente.

Ainda assim, muito trabalho tem 

vindo a ser desenvolvido a fim de 

melhorar e consolidar os métodos 

de avaliação dos riscos das instala-

ções da Galp Energia, a caracteriza-

ção da envolvente e dos seus recur-

sos naturais e o relato e a gestão de 

informação à luz do diploma de RA, 

assim como do regime jurídico de 

Seveso (Decreto-Lei n.º 254/2007, 

de 12 de Julho).

No que respeita à avaliação de ris-

cos, foram elaboradas orientações 

técnicas sobre a aplicação de di-

ferentes métodos a fim de incluir 

nesta avaliação os riscos e vulne-

rabilidades ambientais associados à 

actividade de uma instalação.



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

86

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Normas de Procedimento Galp Energia

Indicadores de processo

Estabelecida a Política de Segurança, Saú-

de e Ambiente (SSA) da Galp Energia, o 

Programa de Segurança da Galp Energia 

(PSGE) tem vindo a dinamizar o desen-

volvimento e a implementação de nor-

mas de procedimentos corporativas de 

SSA (NPG - Normas de Procedimentos 

Galp Energia), aplicáveis em toda a orga-

nização, que têm por objectivo aperfeiçoar 

o Sistema de Gestão de SSA da Galp Energia, 

estabelecendo referenciais detalhados 

para o respectivo cumprimento. 

As iniciativas principais em 2009 foram 

as seguintes:

•  Revisão das NPG de Observações Pre-

ventivas de Ambiente e Segurança 

(OPAS) e da Comunicação e Investiga-

ção de Incidentes de SSA, considerando 

a experiência acumulada na sua imple-

mentação e contribuindo, desta forma, 

Desencadeado pelo número e pela 

gravidade dos mais recentes inciden-

tes de segurança de processo no sector 

energético a nível mundial, o Safety 

Management Group da Concawe, do 

qual a Galp Energia é membro através 

da Área de Segurança Corporativa, deci-

diu abordar o tema da segurança de pro-

cesso de forma fi rme e mais objectiva. 

Para tal, em 2009, foi decidido iniciar a 

recolha e tratamento de informação de 

No decurso do trabalho desenvolvido, 

houve necessidade de integrar e ali-

nhar os requisitos relacionados com a 

vertente de segurança e de ambiente 

assim como de uniformizar critérios de 

reporte dentro da organização. Neste 

sentido, a publicação de um guia in-

terno sobre a comunicação externa de 

ocorrências no âmbito de Seveso e/ou 

RA veio materializar a integração das 

boas práticas de relato e gestão de 

informação relativas à ocorrência de 

incidentes, no âmbito dos diplomas 

legais acima mencionados.

para a melhoria contínua do Sistema;

•  Aprovação da NPG para Resposta a 

Emergências, que tem como objectivos 

garantir que todas as unidades possu-

am um plano, formação e preparação 

para uma resposta efi caz às emergên-

cias, a fi m de minimizar o seu potencial 

impacto nas pessoas, no ambiente, nas 

instalações e na comunidade;

•  Dinamização da criação de Grupos de 

Excelência Corporativos, com o intui-

to de desenvolver e implementar as 

normas de procedimento corporativas 

de Gestão de SSA de Prestadores de 

Serviço, Análise de Risco de Processo e 

Gestão de Modifi cações.

Estas actividades contribuíram para que 

2009 fi casse marcado por um avanço sig-

nifi cativo da cultura de SSA da Empresa.

segurança de processo de forma siste-

mática, o que irá refl ectir-se em indica-

dores de publicação regular, já a partir 

de 2010, idênticos aos defi nidos pelo 

American Petroleum Institute (API).

Como forma de directriz para as UN/

UG, a segurança corporativa elaborou 

uma Nota Técnica sobre indicadores de 

segurança de processo, onde são clari-

fi cados os critérios para inclusão nos di-

ferentes níveis e facultados exemplos.

O PROGRAMA 

DE SEGURANÇA 

DA GALP ENERGIA (PSGE) 

TEM VINDO A DINAMIZAR 

O DESENVOLVIMENTO 

E A IMPLEMENTAÇÃO DE 

NORMAS DE PROCEDIMENTOS 

CORPORATIVAS DE SSA, 

APLICÁVEIS EM TODA 

A ORGANIZAÇÃO.

Análise de Risco
Causas e perigos
Eventos desencadeadores
Factores ambientais
Cenários
Estimativas de 
consequências
Atribuição de 
probabilidades
Estimativa do risco

  i. Recursos Naturais
Flora
Fauna
Estrutura de ecossistemas
Espécies e habitats protegidos

 ii. Meio Físico
Clima
Massas de água superficial ou

  subterrânea 
Solo
Zona costeira
Qualidade do ar

iii. Recursos humanos e socio-económicos
Saúde e bem-estar
Património histórico e cultural
Serviços e usos do solo
Actividades económicas suportadas na      

  área
Paisagem

iv. Aspectos gerais
Resiliência do meio natural
Factores ambientais que servem de     

  veículo transmissor ou multiplicador de  
  um evento desencadeador

Avaliação do risco

Gestão do risco

(Norma UNE 150008 - Análise e Avaliação do Risco Ambiental)
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Análises de risco para a saúde humana 
e para o ambiente da qualidade dos solos 
e das águas subterrâneas

Projectos e investimentos em SSA

A Galp Energia, face ao desenvolvi-

mento legislativo e no decurso da 

experiência acumulada em vários 

anos de gestão da qualidade dos 

solos e águas subterrâneas, identifi -

cou a necessidade e o interesse na 

realização de Análises Quantitativas 

de Risco (AQR) para a saúde humana 

e o ambiente relativamente ao solo 

e água subterrânea de algumas ins-

talações – refi narias, parques de ar-

mazenagem da logística e parque de 

gás de Perafi ta.

O método utilizado pelas AQR, ao 

serviço duma gestão económica dos 

riscos da actividade, permite avaliar o 

risco para a saúde humana e ambien-

te decorrente da qualidade dos solos 

e águas subterrâneas, identifi cando 

as concentrações indicativas de risco 

dos vários poluentes e para os vários 

cenários, ou seja, concentrações de 

poluentes que justifi cariam uma in-

tervenção e a remediação dos solos 

ou das águas subterrâneas. O método 

utilizado vê reconhecido o seu méri-

to, ainda que de forma muito conser-

vadora, de atender às características 

específi cas do meio, às utilizações do 

solo na envolvente, aos mecanismos 

de mobilidade dos poluentes, e aos 

tipos de exposição e toxicidade dos 

poluentes, terminando pela conside-

ração das sinergias entre os poluen-

tes, as suas reacções no solo e efeitos 

potenciados. 

O esquema seguinte ilustra a aborda-

gem das AQR e os elementos conside-

rados na avaliação e na cadeia de ex-

posição dos receptores aos poluentes:

Solo superficial
afectado

Solo profundo
afectado

Águas subterrâneas 
afectadas

Águas superficiais 
afectadas

Inalação em 
espaços fechados

Ingestão/Absorção

Contacto

Trabalhadores

Residentes

Ecossistemas

Volatilização

Migração 
de poluentes

Lixiviação

Dispersão 
atmosférica

Acumulação em 
espaços fechados

Inalação em 
espaços abertos

MEIO AFECTADO MECANISMO DE TRANSPORTE EXPOSIÇÃO

RECEPTORES ON SITE 
E OFF SITE

SITUAÇÃO ACTUAL E 
FUTURA

Atendendo a:
 Características hidro-geológicas e climáticas;
 Permeabilidade do solo;
 Propriedades do produto.

Atendendo a:
 Impermeabilização do solo à volatização dos poluentes e

  possibilidade de contacto e ingestão;
 Presença de captações de água;
 Utilização recreativa de águas superficiais;
 Ingestão de alimentos afectados;
 Presença e carcaterísticas de edifícios com pisos subterrâneos;
 Factores de exposição (utilização residencial, comercial ou industrial);
 Toxicidade e carácter cancerígeno dos poluentes;
 Distânica dos receptores.

 A GALP ENERGIA 

IDENTIFICOU A NECESSIDADE 

E O INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DE ANÁLISES 

QUANTITATIVAS DE RISCO 

(AQR) PARA A SAÚDE 

HUMANA E O AMBIENTE.

Os trabalhos deverão estar concluídos no início de 2010.
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Análises de Risco Ambiental nas Posições 
de Combustíveis Líquidos

Data books de Segurança Saúde 
e Ambiente das refi narias

A área de distribuição de combustíveis 

iniciou em Dezembro de 2008 o pro-

jecto da Análise de Risco Ambiental das 

Posições de Combustíveis Líquidos, pri-

vilegiando as posições do Retalho e da 

Galpgeste, ou seja, postos e áreas de 

serviço. O objectivo do projecto é desen-

volver um instrumento de apoio ao esta-

belecimento de prioridades e à tomada 

de decisão, atendendo ao risco ambien-

tal associado a cada área de serviço. 

Este estudo parte de um levantamen-

to de campo de parâmetros técnicos e 

ambientais, a que se segue o carrega-

mento da base de dados e a defi nição 

de planos de acção/recomendações à 

Pelo segundo ano consecutivo, as re-

fi narias de Sines e de Matosinhos pu-

blicaram os data books de Ambiente e 

Segurança, cujo objectivo é apresentar, 

de forma factual e clara, o desempe-

nho em ambiente e segurança das 

refi narias. Estes documentos têm um 

formato privilegiadamente gráfi co, vei-

culando informações e dados sobre as 

refi narias e o seu desempenho, desde 

2005, nos mais variados temas e des-

critores característicos da actividade, 

de ambiente, de segurança e saúde.

Os data books constituem uma fonte 

de informação fi dedigna, reprodutível 

e relevante, tendo sido verifi cados e 

escala de cada posição de abastecimen-

to, com vista a reduzir o nível de risco. O 

levantamento dos parâmetros ambien-

tais considera a sensibilidade da zona, 

a vulnerabilidade das águas superfi ciais 

e subterrâneas, o nível freático, a exis-

tência de captações de água na envol-

vente, a biodiversidade (fl ora e fauna de 

zonas protegidas ou com elevado valor 

ecológico) e a permeabilidade do solo.

O estudo está em fase de conclusão 

para o Retalho e terá seguimento, em 

2010, com a inclusão na análise de 

outras posições de combustíveis lí-

quidos da Distribuição Oil – Empresas, 

Empreiteiros, Lubrifi cantes e Marinha.

apreciados por uma entidade externa, 

a Deloitte & Associados. 

Os relatórios têm vindo a incluir re-

comendações do verificador e as su-

gestões dos leitores e apresentam 

já alguma visibilidade, servindo à 

Galp Energia e às refinarias em au-

ditorias e acções de comunicação 

externa e interna. Tem-se sentido 

a preocupação de ir ao encontro do 

interesse das partes interessadas, 

consagrando algumas páginas a ru-

bricas com temas específicos que 

variam de edição para edição, conti-

nuando a sua publicação em 2010 e 

anos seguintes.

O OBJECTIVO DO PROJECTO 

É DESENVOLVER UM 

INSTRUMENTO DE APOIO 

AO ESTABELECIMENTO DE 

PRIORIDADES E À TOMADA 

DE DECISÃO, ATENDENDO 

AO RISCO AMBIENTAL 

ASSOCIADO A CADA 

ÁREA DE SERVIÇO.

Avaliação da cultura de SSA
No fi nal de 2009, realizou-se uma ava-

liação interna ao Sistema de Gestão de 

SSA, tendo-se constatado uma evolu-

ção da cultura de SSA desde o início 

do projecto, o que se traduz numa 

melhoria contínua do sistema.

Esta avaliação concretizou-se pela 

observação estruturada do desenvol-

vimento e da implementação dos re-

quisitos constantes dos 22 elementos 

do referencial interno anexo à política 

de SSA da Galp Energia, através do 

qual a Empresa assume publicamente 

compromissos detalhados de segu-

rança, saúde e ambiente. 

CULTURAL

E01  Compromisso da Gestão
E02  Política de Segurança, Saúde e Ambiente
E03  Organização Integrada
E04  Responsabilidade da Direcção e da Linha Hierárquica
E05  Metas, Objectivos e Planos
E06  Profissionais de Segurança, Saúde e Ambiente
E07  Procedimentos e Níveis de Desempenho Operacional
E08  Formação e Desenvolvimento
E09  Comunicação
E10  Motivação e Consciencialização
E11  Auditorias e Observações
E12  Investigação de Acidentes



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

89

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Gás natural
Na actividade quotidiana da unidade 

de negócio do gás natural, está pa-

tente a preocupação com a efi ciên-

cia na utilização dos recursos. Como 

exemplo, na Comercialização Retalho, 

os procedimentos de contacto com 

o cliente passaram a ser efectuados 

via web, medida que conduz a uma 

redução signifi cativa dos consumos 

de papel, aumentando a efi cácia da 

mensagem a transmitir. 

Também merece destaque a ela-

boração e a disponibilização de um 

manual contra atmosferas explosi-

vas relativo a instalações industriais, 

publicação que envolveu os clientes 

na recolha de informação relativa 

à avaliação dos riscos de explosão. 

Esta iniciativa foi seguida de acções 

temáticas de esclarecimento junto 

dos clientes, com o objectivo de se 

alcançar um desempenho efi caz na 

garantia da operacionalidade das ins-

talações, nos procedimentos de segu-

rança e em acções de manutenção de 

carácter preventivo e/ou correctivo.

Por outro lado, a Lisboagás imple-

mentou um programa de monitoriza-

ção do desempenho em ambiente e 

Destaca-se neste processo evolutivo 

o compromisso visível da gestão e da 

linha hierárquica em assumir que a 

gestão de SSA é uma responsabilidade 

directa dos líderes e a prevenção do 

risco uma responsabilidade de todos.

De notar, por um lado, o trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido na in-

vestigação de incidentes, tanto na 

compreensão do potencial de apren-

dizagem associado à correcta identifi -

cação da causa raiz de um incidente, 

como à implementação de acções cor-

segurança de empreiteiros de modo 

a fomentar a melhoria contínua dos 

processos e a redução do número de 

não conformidades. 

Para além disso, sabendo-se da recor-

rência de acidentes provocados por ter-

ceiros em infra-estruturas de distribuição 

de gás natural, foi criado um grupo de 

trabalho com o objectivo de desenvolver 

medidas sucessivas para a minimização 

dos riscos e dos danos na rede por acção 

de terceiros. Tal projecto levou à reali-

zação de sete acções de sensibilização 

junto de entidades relevantes como a 

Protecção Civil e empresas que operam 

no subsolo, dando também continuidade 

às acções já realizadas no ano anterior 

com as câmaras municipais. 

rectivas e, por outro, uma alteração de 

fundo implementada no início deste 

processo com a criação de Comissões 

de SSA como fóruns de gestão especí-

fi cos para a discussão, decisão e acom-

panhamento de temas de SSA lidera-

dos por directores da Galp Energia.

Neste capítulo, apresentam-se exem-

plos de práticas e actividades insti-

tuídas nas instalações e UN, que, no 

quotidiano, a nível técnico e comporta-

mental, contribuem para o desempe-

nho da Galp Energia nestas matérias. 

OPERACIONAL

Pessoal
E13  Mudanças de Pessoas
E14  Prestadores de Serviço
Instalações
E15  Planeamento e Controlo do Ciclo de Vida de 
Instalações e Equipamentos
E16  Revisão Pré-arranque
E17  Integridade Mecânica
E18  Gestão da Mudança – Instalações
Tecnologia
E19  Informação de Segurança do Processo
E20  Gestão da Mudança - Tecnologia
E21  Análise de Risco
E22  Preparação e Resposta a Emergência
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não só as condições meteorológicas, 

como os ciclos de migração dos cetá-

ceos, de forma a minimizar os impac-

tos na vida marinha. 

Ainda na exploração, são tidos espe-

ciais cuidados também em termos da 

conciliação das operações com as ac-

tividades piscatórias, da gestão e da 

ocupação controlada do corredor ma-

rítimo, das actividades portuárias, etc.. 

Ao nível da produção, os principais 

riscos prendem-se com o derrame 

de hidrocarbonetos ou dos fl uidos de 

perfuração. Estes riscos são plena-

mente considerados e existem proce-

dimentos e mecanismos de controlo 

com vista a minimizá-los.

Refi narias
Como unidades industriais importan-

tes com impacto no ambiente, as re-

finarias demonstram inúmeras pre-

ocupações, no quotidiano, com os 

múltiplos vectores que compõem o 

ambiente no seu conceito mais lato.

 

Acautelar a segurança e minimizar o 

impacto no ambiente é uma priori-

dade, consagrando-se no quotidiano 

das instalações uma diversidade de 

acções cujo único propósito é ga-

rantir essa prioridade, estando de-

signadas equipas, em permanência, 

unicamente dedicadas a estes te-

mas. Apesar disso, é essencial incu-

tir boas práticas e procedimentos à 

rotina dos colaboradores e prestado-

res de serviço, pelo que as refinarias 

assumem a formação em SSA como 

sendo de grande importância, seja 

para os recursos humanos próprios, 

seja para os prestadores de servi-

ço, ministrando-lhes, as áreas de 

Ambiente e de Segurança, forma-

ções de acolhimento, sensibilização 

e advertência. 

Nas refinarias da Galp Energia exis-

tem equipas dedicadas em perma-

nência a acautelar a segurança e a 

minimizar os impactes no ambiente.

NAS REFINARIAS 

DA GALP ENERGIA EXISTEM 

EQUIPAS DEDICADAS 

EM PERMANÊNCIA 

A ACAUTELAR A SEGURANÇA 

E A MINIMIZAR OS 

IMPACTES NO AMBIENTE.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO RECEBIDA POR COLABORADORES GALP ENERGIA

N.º de horas 
de formação 

em Ambiente 
e Segurança 

em 2009

N.º de formandos 
em acções 

de formação 
em Ambiente 

e Segurança 
em 2009

N.º de acções 
de formação 

em Ambiente
e Segurança 

em 2009

Refi naria Sines 7.494,60 528 91

Refi naria Matosinhos 6.348,50 467 68

ACÇÕES DE FORMAÇÃO MINISTRADA POR COLABORADORES GALP ENERGIA

N.º de horas 
ministradas 
em sessões 

de formação
em Ambiente 

e Segurança 
em 2009

N.º de formandos 
nas sessões 

de formação 
em Ambiente 

e Segurança 
ministradas  

em 2009

N.º de secções 
de formação 

em Ambiente
e Segurança
ministradas 

em 2009

Refi naria Sines 121,00 6.346 411

Refi naria Matosinhos 763,30 4.305 594

Exploração & Produção
A gestão da SSA é também uma preocu-

pação constante na Exploração & Produção. 

Assim, em campanhas de aquisição 

sísmica na prospecção de petróleo, é 

assegurada a presença, nos navios, de 

observadores de mamíferos marinhos 

que monitorizam a sua actividade. 

Assim, as operações só são iniciadas 

depois de decorridos 30 minutos da 

observação visual e acústica de cetá-

ceos e abortadas caso se verifi que a 

sua presença num raio de 500 m dos 

airguns. Durante os períodos noctur-

nos, utilizam-se sistemas de monito-

rização passiva acústica (PAM). 

Por outro lado, o momento seleccio-

nado para estas actividades considera 
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OPAS
Durante o ano de 2009, o PSGE de-

dicou especial atenção à implemen-

tação de ferramentas específi cas, 

nomeadamente à consolidação e à 

melhoria dum sistema de monitoriza-

ção do desempenho em SSA, através 

de indicadores pró-activos e reactivos.

Uma das principais ferramentas pró-

activas consiste nas Observações Pre-

ventivas de Ambiente e Segurança 

(OPAS) como método de observação 

dos colaboradores próprios ou de 

terceiros (prestadores de serviços) 

durante a realização das suas activi-

dades. Trata-se duma técnica de abor-

dagem positiva, com o propósito de 

consciencializar e motivar para a SSA.

Durante o ano de 2009, foram realizadas 

cerca de 10.000 horas de OPAS, efec-

tuadas por trabalhadores Galp Energia 

credenciados, com formação na fer-

ramenta e objectivos mensais defi -

nidos, de acordo com a respectiva 

Norma de Procedimento Galp Energia. 

Formação e coaching
Foram ainda efectuadas, no âmbito 

do PSGE, uma série de sessões de 

sensibilização e técnicas na área de 

SSA de que benefi ciaram cerca de 620 

colaboradores da Galp Energia com o 

objectivo de serem dotados dos co-

nhecimentos e das técnicas necessá-

rias à implementação do Sistema de 

Gestão de SSA, designadamente: 

•  Sensibilização e Gestão em SSA; 

(ELW e Key Leaders);

•  Análise de Segurança da Tarefa 

(AST); 

AS OBSERVAÇÕES 

PREVENTIVAS DE AMBIENTE 

E SEGURANÇA SÃO UMA 

FERRAMENTA PRÓACTIVA 

COM O PROPÓSITO 

DE CONSCIENCIALIZAR 

E MOTIVAR PARA A SSA.
Número de horas OPAS

DO

3.889

G&P-GN

2.178

LOG

619

RM

1.143

RS

1.856

Total

9.685
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•  Autorizações de trabalho e proce-

dimentos prioritários (trabalhos em 

altura, espaços confi nados, escavações 

e controlo de energias perigosas); 

•  Observações preventivas de ambiente 

e segurança (OPAS);

•  Investigação e análise de incidentes 

e não conformidades. 

As formações em AST e Autorizações 

de Trabalho foram realizadas em re-

gime “Train the Trainer” – Formar o 

Formador. O objectivo e a vantagem 

deste método reside no facto de for-

mar pessoas qualifi cadas nas áreas 

para, internamente e em cada unida-

de da Empresa, transmitirem os co-

nhecimentos adquiridos, garantindo 

a formação a novos colaboradores e 

posteriores acções de reciclagem.

Para além destas formações, foram 

ainda realizadas várias sessões de 

coaching de OPAS e investigação de 

incidentes com cerca de duzentos cola-

boradores formados anteriormente, de 

forma a consolidar e uniformizar con-

ceitos aprendidos, dando especial ênfa-

se à aplicação prática de normas espe-

cífi cas, relativas às actividades de risco.

Alertas de SSA
Em 2009, foram divulgados a todo o 

Grupo, pelo AQS Corporativo, 12 Aler-

tas SSA referentes a ocorrências inter-

nas e três relativos a acidentes fora do 

EM 2009 FORAM 

REALIZADAS VÁRIAS 

SESSÕES  DE COACHING 

DE OPAS E INVESTIGAÇÃO 

DE INCIDENTES COM CERCA 

DE 200 COLABORADORES 

FORMADOS ANTERIORMENTE.

Ganhos Rápidos
Durante o ano de 2009, foram 

também relatados pelas áreas da 

Galp Energia aproximadamente 330 

Resultados das Auditorias SGSPAG (Seveso)
Tal como previsto no Decreto-lei 

n.º 254/2007 relativo à prevenção 

de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas, foram efectu-

adas em 2009 auditorias a cada um 

dos 13 estabelecimentos abrangidos 

pelo nível superior de perigosidade 

da Directiva Seveso. Nestas audito-

rias foi apenas identifi cada uma não 

conformidade maior, de imediato 

corrigida, não comprometendo a de-

claração de conformidade emitida 

pelo verifi cador. As 51 não confor-

midades menores que foram aceites 

desencadearam acções correctivas 

que fazem parte de um plano de ac-

ção que se encontra em execução.

De realçar que quatro destas auditorias fo-

ram acompanhadas in situ pela APA, que 

teve assim oportunidade de constatar o 

nível de desempenho das instalações.

Total

AST 28

ELW 25

KL 176

OPAS 120

AST 38

Inv. Inc. 143

Proc. Prio. 91
Multiplicadores

621

Formação PSGE

Nº de formandos

Proc.  Prio. 
-Procedimentos Prioritários 
e Autorizações de Trabalho;

AST - Análise Segurança da 
Tarefa;

Inv. Inc. - Investigação e 
Análise de incidentes e não 
conformidades;

OPAS - Observações 
Preventivas de Ambiente e 
Segurança;

KL - Key Leaders;

ELW - Executive Leaders 
Workshop.

universo da Galp Energia, mas cujas 

lições e recomendações são do inte-

resse das áreas no sentido de prevenir 

ocorrências semelhantes.

Ganhos Rápidos que contribuíram 

para a melhoria de SSA para situa-

ções de fácil resolução.
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Dados operacionais
O quadro seguinte apresenta os principais indicadores materiais de ambiente para a Galp Energia.

Desempenho ambiental

 INDICADORES CORE AMBIENTE 2008 2009 VARIAÇÃO (%)

REFINARIAS (INCLUI 
FAB. LUBRIFICANTES, 
FAB. AROMATICOS E 
SINECOGERAÇÃO)

CARGA TRATADA (kt) 14.068 12.173 -13,47%

CONSUMO DE ENERGIA: 

    CONSUMO DE FUEL GAS (kt) 332 306 -7,83%

    CONSUMO DE GÁS NATURAL (kt) 25 171 584,00%

    CONSUMO DE RESÍDUO PROCESSUAL COMBUSTÍVEL (kt) 470 319 -32,13%

    CONSUMO  DE ELECTRICIDADE (GWh) 583 536 -8,06%

PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE (GWh) 519 685 31,98%

CONSUMO DE ÁGUA (103 m3) 7.918 7.464 -5,73%

VOLUME DE ÁGUA REUTILIZADA (103 m3) 757 830 9,64%

VOLUME DE EFLUENTES (103 m3) 4.200 4.778 13,76%

EMISSÕES DE CO2 (INCLUI A FAB. AROMÁTICOS) (t) 2.949.947 2.616.075 -11,32%

EMISSÕES DE NOX (t) 5.948 4.404 -25,96%

EMISSÕES TOTAIS DE NOX POR CARGA TRATADA (%)(7) 0,4228 0,3618 -14,43%

EMISSÕES DE SO2 (t) 14.038 9.384 -33,15%

EMISSÕES  TOTAIS DE SO2 POR CARGA TRATADA (%) 0,998 0,771 -22,76%

EMISSÕES DE PARTÍCULAS (t) 1.073 657 -38,77%

EMISSÕES TOTAIS DE PARTÍCULAS POR CARGA TRATADA (%) 0,0763 0,0540 -29,26%

LOGÍSTICA

MOVIMENTO TOTAL NOS PARQUES DE GÁS GPL (kt) 459 417 -9,15%

MOVIMENTO TOTAL NOS PARQUES DA LOGÍSTICA (kt) 6.882 7.250 5,35%

CONSUMO DE GASÓLEO NOS PARQUES DA LOGÍSTICA (t) 1.038 414 -60,09%

CONSUMO  DE ELECTRICIDADE NOS PARQUES DE GÁS GPL (MWh) 2.484 2.208 -11,11%

CONSUMO  DE ELECTRICIDADE NOS PARQUES DA LOGÍSTICA (MWh) 3.220 2.404 -25,34%

CONSUMO DE ÁGUA NOS PARQUES DE GÁS GPL (103 m3) 7,9 6,9 -12,66%

CONSUMO DE ÁGUA  NOS PARQUES DA LOGÍSTICA (103 m3) 20,8 18,3 -12,02%

DISTÂNCIA PERCORRIDA EM PORTUGAL NO TRANSPORTE DE PRODUTOS (km) 36.350.263 32.311.431 -11,11%

EFLUENTES - VOLUME REJEITADO (m3) 85.508 70.631 -17,40%

EXPLORAÇÃO (2) GÁS DE QUEIMA (MMSCF) (1) 296 722 143,97%

SIGÁS CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh) 1.735

DISTRIBUIDORAS DE GÁS 
NATURAL (3)

CONSUMO DE ELECTRICIDADE NOS EDIFÍCIOS DAS DISTRIBUIDORAS  (MWh) 946 1.129 19,34%

CONSUMO DE ÁGUA NOS EDIFÍCIOS DAS DISTRIBUIDORAS  (103 m3) (1) 8

COGERAÇÕES(4)

PRODUÇÃO TÉRMICA (GWh) 386 377 -2,33%

PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE (GWh) 244 255 4,51%

CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh) 528
CONSUMO DE GÁS NATURAL (M m3) 71,8 73 1,67%
EMISSÕES DE CO2 (t) 152.440 156.087 2,39%

ÁREAS DE SERVIÇO ESPANHA
CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh) (1) 13.804 15.482 12,16%

CONSUMO DE ÁGUA (m3)(1) 245.891 232.339 -5,51%

ÁREAS DE SERVIÇO PORTUGAL

CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh)(5) 25.589 31.830 24,39%

CONSUMO DE ÁGUA (m3) (1) 1.036.150 1.041.900 0,55%

PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE (kWh) 62.473

EDIFÍCIOS (TORRES DE LISBOA 
E R.ALECRIM)

CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh) 4.693 4.112 -12,38%

CONSUMO DE GÁS (m3) 33.883 26.281 -22,44%

CONSUMO DE ÁGUA (m3) 16.354 17.390 6,34%

AVIAÇÃO(6)
CONSUMO DE ELECTRICIDADE (MWh) 977 1.420 45,34%

CONSUMO DE ÁGUA (m3) 1.852 4.042 118,25%

REFINARIAS, FÁBRICA 
LUBRIFICANTES E AROMÁTICOS, 
PARQUES DA LOGÍSTICA E DE 
GPL, AVIAÇÃO(7) PARQUES DA 
LOGÍSTICA E DE GPL, AVIAÇÃO

RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS (t) 4.277 2.546 -40,48%

RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS (t) 15.875 17.768 11,93%

FROTA GALP ENERGIA EMISSÕES DE CO
2
 DA FROTA GALP ENERGIA (t) 14.106 14.625 3,68%

EXPLORAÇÃO EMISSÕES DE CO
2
 COM AS VIAGENS DE AVIÃO (t) 1.012 1.728 70,73%

(1) Indicadores que não foram alvo de verificação.
(2)  Em 2009 entrou em produção o TL-CPT e foi considerado um valor médio anual. No Kuito não ocorreu injecção de gás devido a um problema técnico detectado 

no riser de injecção.
(3) Em 2009 foram incluidas no âmbito da verificação a Setgás e Tagusgás.
(4) Os dados incluem as cogerações do Carriço e da Powercer.
(5) Em 2009 foi alargado a mais 7 Áreas de Serviço.
(6) O valor total não abrange a Pool de Faro, Porto Santo, Funchal, Horta, Ponta Delgada e Santa Maria.
(7) Os valores referente a 2008 foram alvo de correcção.
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Consumo de recursos

Emissões atmosféricas
Em matéria de emissões atmosféri-

cas, as refi narias são as instalações 

da Galp Energia com maior relevân-

cia. Com efeito, à actividade de re-

fi nação está subjacente o consumo 

intensivo de energia – consumo de 

combustíveis – resíduo processual 

combustível, fuel-gás e gás natural. 

As refi narias têm vindo a privilegiar o 

consumo de combustíveis mais lim-

pos, o que tem conduzido de forma 

Uma das preocupações das refi narias 

nos últimos anos tem sido a maximi-

zação da reutilização de água. Como 

exemplo, pode referir-se a refi naria 

de Matosinhos, que desenvolveu, em 

2009, um projecto para a construção 

de um tanque para armazenamento 

de água proveniente da ETAR para o 

abastecimento da rede de serviço de 

incêndio.  

As diversas instalações consomem 

água de furos, captações, ou prove-

niente de serviços municipalizados:

Emissões de CO2 em 2009 (kt)

Licenças de emissão atribuídas Emissões

Refinarias Cogerações (*)

(*) Inclui somente Powercer e Carriço

3.477

2.616

209 156

Sinecogeração:

Consumo de água proveniente das 

utilidades da refi naria de Sines.

Carriço Cogeração:

Captação de água subterrânea para 

utilização industrial, doméstica, lava-

gens e rega, incluída numa área REN.

 

Parques de Combustíveis:

Captações de água subterrânea e/ou 

abastecimento através de Serviços 

Municipalizados.

Áreas de Serviço:

Captações de água subterrânea e/ou 

abastecimento através de Serviços 

Municipalizados.

Powercer Cogeração:

Consumo de água proveniente da 

Central de Cervejas.

clara à redução das emissões por 

nível de actividade, como se pode 

constatar pelo quadro apresentado 

no ponto “dados operacionais”. 

O gráfi co ao lado apresenta, numa 

abordagem sectorial, as emissões de 

CO
2
 das instalações da Galp Energia 

abrangidas pelo CELE, evidenciando-se 

o remanescente face às licenças de 

emissão atribuídas.



AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Produção de resíduos

Biodiversidade

A produção de resíduos é inerente 

à actividade, depende de ciclos de 

empreitadas e de operações de pa-

ragem e de limpeza. Não obstante, 

a Galp Energia tem feito esforços no 

sentido de maximizar a separação 

dos resíduos, com vista a potenciar a 

sua valorização e recuperação.

Como é já conhecido, e de forma a gerir 

as embalagens associadas ao ciclo de vida 

dos produtos que coloca no mercado, a 

Galp Energia aderiu ao Sistema Integrado 

Ponto Verde, na qualidade de Embalador/

Importador, transferindo, assim, para a So-

ciedade Ponto Verde (SPV) as responsabi-

lidades que lhe são cometidas no âmbito 

da legislação em vigor nesta matéria.

A actividade da Galp Energia con-

cretiza-se em diversos contextos, 

espaços e realidades. Em função do 

impacto das diferentes actividades 

ou da sensibilidade ambiental dos 

sítios em que opera, a Galp Energia 

reconhece como prioritários alguns 

negócios e instalações. Esse reco-

nhecimento, de forma a ser pleno 

e esclarecido, decorre naturalmen-

te da consciência da necessidade 

de avaliação das actividades e dos 

contextos ambientais em que se in-

serem.

Foi também com o intuito de melho-

rar o conhecimento dos impactos da 

actividade na biodiversidade que se 

iniciou em 2009 a realização de aná-

lises de risco para a saúde humana 

e ambiente decorrente da qualidade 

dos solos e águas subterrâneas nos 

parques de combustíveis e refi narias. 

Neste âmbito, deve ser destacado o 

estudo anteriormente mencionado re-

lativo às análises de risco dos postos 

de abastecimento, que permitiu cons-

tituir o inventário e a caracterização 

ambiental da envolvente das posições.

Na envolvente da refi naria de Sines 

encontram-se classifi cados alguns sí-

tios, que estão marcados pela presen-

ça de espécies endémicas de fl ora e 

fauna, designadamente, de avifauna 

migratória, bem como a presença de 

habitats naturais e semi-naturais pro-

tegidos e sistemas dunares. Por outro 

lado, a refi naria de Matosinhos está 

localizada bastante longe de sítios 

classifi cados, não interferindo as suas 

actividades com os espaços.

A GALP ENERGIA 

INICIOU A REALIZAÇÃO 

DE ANÁLISES DE RISCO 

PARA A SAÚDE HUMANA 

E AMBIENTE DECORRENTE 

DA QUALIDADE DOS SOLOS 

E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

NOS PARQUES DE 

COMBUSTÍVEIS E REFINARIAS.
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No seu percurso rumo à excelência, 

a Galp Energia tem vindo a monito-

rizar continuamente o seu desem-

penho, sendo a meta a alcançar os 

zero acidentes, quer sejam acidentes 

pessoais, materiais, ambientais, ope-

racionais ou rodoviários, quer em co-

laboradores próprios quer, ainda, em 

prestadores de serviço.

Em 2009, na continuidade do esfor-

ço de alinhamento com as melhores 

práticas internacionais nivelem ter-

mos da comunicação de indicadores 

de desempenho, foram comunicados 

os índices de frequência (IF: n.º de 

acidentes/milhão de horas trabalha-

das) de acidentes pessoais com baixa 

dos colaboradores próprios, excluindo 

os acidentes in itinere, o IF dos aci-

dentes com baixa dos prestadores 

de serviço e o global agregado. Este 

último constitui o IF de referência da 

Empresa e traduz a sinistralidade de 

colaboradores da Galp Energia e dos 

prestadores de serviços que contrata. 

Comparando o valor de 2,1 do 

Grupo Galp Energia com a referência 

do sector Europeu – Concawe, cujo IF(1) 

Sinistralidade
A Galp Energia, enquanto organização que pretende actuar no mercado 

de uma forma responsável e contribuir efectivamente para um 

desenvolvimento sustentável, encara a Segurança, Saúde e Ambiente 

(SSA) como valores fundamentais a promover e a preservar, na estratégia 

e actividade da Empresa, transformando-os no compromisso de todos os 

colaboradores e prestadores de serviço. 

A GALP ENERGIA ENCARA 

A SEGURANÇA, SAÚDE E 

AMBIENTE COMO VALORES 

FUNDAMENTAIS A 

PROMOVER E A PRESERVAR, 

NA ESTRATÉGIA E 

ACTIVIDADE DA EMPRESA, 

TRANSFORMANDO-OS 

NO COMPROMISSO DE 

TODOS OS COLABORADORES 

E PRESTADORES DE SERVIÇO.

(1) – European downstream oil industry safety performance - Statistical summary of reported incidents – 2008; 
Preparado para o Concawe Safety Management Group por: A. Burton e K.H. den Haan.

Acidentes no universo Galp Energia

Trabalhadores e prestadores de serviços

2008

IF - nº de acidentes/milhão de horas trabalhadas.

Índice de frequênciaAcidentes com baixa

2009 2008 2009

2,3 2,4

46

28

1819

3,4

2,1

Trabalhadores
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(2008) foi de 1,7 (próprios e prestado-

res de serviço, comercialização e refi -

nação) verifi cou-se uma aproximação 

ao mesmo, fruto do trabalho de sen-

sibilização e formação desenvolvido 

este ano com maior intensidade junto 

dos prestadores de serviço.

Por outro lado, a norma de procedi-

mento da Galp Energia referente à 

comunicação investigação de inciden-

tes estabelece critérios para a classi-

fi cação, investigação, análise, docu-

mentação e divulgação de acidentes, 

doenças profi ssionais, quase acidentes 

e não conformidades de SSA crítico(a)

s e/ou sistemático(a)s, bem como o 

acompanhamento das acções para 

minimizar riscos e evitar a sua recor-

rência, ocorrência similar ou da mes-

ma natureza, com o intuito de contro-

lar ou eliminar as causas identifi cadas.

Desde a sua aprovação em 2007 e no 

decurso de todo o trabalho desde então, 

tem-se contribuído para a melhoria con-

tínua do sistema, traduzindo-se num au-

mento da qualidade de todo o processo.

Em 2009, foram comunicados os 

acidentes que constam da fi gura a 

seguir. É de realçar que se incluem 

acidentes que envolveram clientes e 

prestadores de serviço, quando destes 

tenham resultado danos no patrimó-

nio ou que tenham envolvido servi-

ços da Galp Energia, mesmo que não 

tenham ocorrido no desenvolvimento 

regular das actividades da Empresa.

A melhoria signifi cativa na comunica-

ção de incidentes (acidentes e qua-

se-acidentes) originou em 2009 um 

aumento do número total de registos 

de incidentes, particularmente nas 

classes de menor gravidade, o que 

traduz uma maior sensibilidade para 

a importância do relato de todas as 

ocorrências, fruto também da sedi-

mentação da cultura de segurança na 

Galp Energia.

Há contudo que lamentar três aciden-

tes graves com danos pessoais que en-

volveram terceiros, dois mortais e um 

com múltiplos acidentados, no qual 

se inclui um caso fatal por intoxicação 

com monóxido de carbono. Todos es-

tes acidentes foram devidamente in-

vestigados e ocorreram em condições 

não controláveis pela Galp Energia.

 

Em 2009, ocorreu ainda um acidente 

material com perda de produto, com 

custos signifi cativos. Este acidente foi 

internamente investigado, tendo sido 

comunicado e acompanhado pelas en-

tidades competentes. As causas raízes 

encontradas conduziram a recomen-

dações e a um plano de acção que a 

Empresa prontamente implementou 

de forma a prevenir a sua recorrência. 

Destaca-se por fi m o acidente ocorrido 

na refi naria de Sines, na sequência do 

qual ocorreu um incêndio com danos 

materiais signifi cativos na central de 

utilidades. Este acidente não originou 

danos pessoais nem ambientais mas 

obrigou à paragem de emergência da 

instalação, tendo algumas unidades de 

produção reiniciado a laboração após 

cerca de três meses, com as consequen-

tes perdas económicas para a Empresa.

Total de acidentes

Classe 1
Classe 2

Classe 3
Classe 4

92

245

Tipo de acidentes

5

52

A MELHORIA SIGNIFICATIVA 

NA COMUNICAÇÃO 

DE INCIDENTES ORIGINOU 

UM AUMENTO DO NÚMERO 

TOTAL DE REGISTO 

DE INCIDENTES, 

PARTICULARMENTE 

NAS CLASSES DE MENOR 

GRAVIDADE.
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AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Qualidade
Responsabilidade da gestão
A Galp Energia acredita que o envol-

vimento das pessoas e o trabalho em 

equipa são um pilar para o desenvol-

vimento sustentável, tomando como 

valores chave o foco no cliente e a 

melhoria contínua do desempenho da 

organização.

Desta forma, desenvolveu-se em 2009 

uma abordagem à gestão dos Sistemas da 

Qualidade tendo como foco o uso efi ciente 

dos recursos e a satisfação consistente das 

expectativas de todas as partes interessa-

das, de modo a assegurar fl exibilidade e 

capacidade de resposta ao mercado.

CLIENTES 
E PARTES 
INTERESSADAS

CLIENTES 
E PARTES 
INTERESSADAS

Gestão 
de recursos

Medição, análise 
e melhoria

Responsabilidade 
de gestão

Realização 
do produto

 Programa 
  de auditorias
 Gestão e controlo 

  das acções correctivas
Projecto Indicadores Q
Projecto Problem

  Solving

 Gestão da bolsa 
  de auditores
 Fórum auditores 

  AQS

 Relacionamento com especialistas e peritos
 Reuniões gestores de qualidade
Normativo corporativo
Participação em entidades externas

 Programas de Controlo/Garantia de Qualidade

A GALP ENERGIA ACREDITA 

QUE O ENVOLVIMENTO DAS 

PESSOAS E O TRABALHO 

EM EQUIPA SÃO UM PILAR 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, TOMANDO 

COMO VALORES CHAVE 

O FOCO NO CLIENTE 

E A MELHORIA CONTÍNUA 

DO DESEMPENHO 

DA ORGANIZAÇÃO.

Em 2009, foi promovido o reforço da co-

municação inter-funcional, envolvendo 

os gestores de qualidade das diversas 

unidades organizativas e representan-

tes de outras áreas em fóruns regulares 

de acompanhamento e debate das te-

máticas relativas à gestão da qualidade, 

como forma de consolidar uma cultura 

da qualidade positiva e pró-activa.

Para além da análise e do acompanha-

mento de indicadores relativos aos pro-

cessos de controlo da qualidade, gestão 

de auditorias e acções correctivas, fo-

ram abordados temas como a optimi-

zação da gestão de reclamações, IDI na 

Galp Energia, avaliação de fornecedores 

e Seis Sigma.

 



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

99

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Sistema Português da Qualidade
A Galp Energia está empenhada no 

desenvolvimento sustentável do país, 

apoiando as instituições que mais 

têm contribuído para o desenvolvi-

mento da qualidade em Portugal.

 

Por este motivo, a Empresa participa 

activamente no Sistema Português da 

Qualidade, em particular na vertente 

da normalização, sendo corresponden-

te do IPQ na categoria mais elevada. 

Como tal, é reconhecida pelo IPQ como 

uma empresa “Apoiante do Sistema”, 

estatuto que manteve em 2009.

A Galp Energia considera que a qua-

lidade também pressupõe a confi an-

ça absoluta nos resultados obtidos 

laboratorialmente e, como tal, apoia 

a actividade da RELACRE - Associa-

ção de Laboratórios Acreditados de 

Portugal, desde a sua constituição em 

9 de Maio de 1991, sendo a Petrogal 

seu sócio fundador. Esta associação é 

privada, autónoma e sem fi ns lucrati-

vos, tendo resultado da necessidade 

sentida pelos laboratórios acredita-

dos portugueses de, através de uma 

actuação conjunta, terem maiores 

possibilidades de acesso a informa-

ção de natureza técnica e científi ca, 

de modo a defender os seus interes-

ses em matéria de acreditação.

Em 2009, foi apoiado o 34º Colóquio 

da Qualidade, realizado sob o lema: 

“EXIT(O) - Em cada crise há uma opor-

tunidade” promovido pela APQ. Neste 

ano, a Galp Energia passou a integrar 

os órgãos sociais da APQ através da 

participação na mesa da assembleia 

geral, para o triénio seguinte.

•  A APQ tem como missão acrescentar valor aos Associados e contribuir para o 

desenvolvimento sustentado da sociedade portuguesa, através da criação e di-

vulgação do conhecimento e da promoção de práticas inovadoras nos domínios 

da Qualidade e da Excelência.

Certifi cações
Ao nível dos sistemas de gestão de 

ambiente, qualidade e segurança, 

foi prosseguida e consolidada em 

2009 a estratégia do Grupo neste 

domínio no sentido de proporcionar 

confiança aos seus clientes na utili-

zação dos seus produtos e serviços. 

Foram assim mantidas as qualifica-

ções existentes e alcançadas cinco 

novas qualificações: Ambiente e 

Segurança para a refinaria de Sines 

e Ambiente, Qualidade e Seguran-

ça para a Comercialização de Último 

Recurso Retalhista (Gás Natural).

NP EN ISO 9001 NP EN ISO 9001 E 
OHSAS 18001/NP 4397

NP EN ISO 9001/
OHSAS 18001/ NP 4397
NP EN ISO 14001

OHSAS 18001/NP 4397
NP EN ISO 14001

Negócio de Lubrificantes, 
Combustíveis de Aviação, 
Óleos Base, Galp Químicos, 
Galp Gás, Inspecção da 
Refinaria de Sines, Negócio 
de Betumes, Probigalp, 
Galpgeste

SAAGA Setgás, CLC, Beiragás, 
Lisboagás, Lusitâniagás, 
Parques de Aveiro e Porto 
Brandão, Comercialização 
de Último Recurso 
Retalhista (Gás Natural)

Refinaria de Sines

A GALP ENERGIA 

CONSOLIDOU A ESTRATÉGIA 

NO DOMÍNIO DA GESTÃO 

DE AMBIENTE, 

QUALIDADE E SEGURANÇA, 

PROPORCIONANDO 

CONFIANÇA AOS SEUS 

CLIENTES NA UTILIZAÇÃO 

DOS SEUS PRODUTOS 

E SERVIÇOS.
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Evolução das especifi cações
O ano de 2009 foi marcado pela pu-

blicação, em 23 de Abril de 2009, da 

Directiva 2009/30/CE do PE e do CE 

(Directiva da Qualidade dos Combus-

tíveis - DQC), que alterou a Directiva 

98/70/CE no referente às especifi ca-

ções da gasolina e do gasóleo rodo-

viário e não rodoviário e à introdução 

de um mecanismo de monitorização 

e de redução das emissões de GEE. 

Com este diploma, a UE tem como 

principal objectivo contribuir para a 

descarbonização dos combustíveis uti-

lizados no sector dos transportes, de 

modo a cumprir as metas do Protoco-

lo de Quioto relativas à redução das 

emissões de GEE. É introduzido um 

conjunto de alterações relativas às es-

pecifi cações ambientais dos gasóleos 

e gasolinas: percentagem de incorpo-

ração de biocombustíveis, tensão de 

vapor, compostos aromáticos policícli-

cos, aditivos metálicos, enxofre.

Para as gasolinas passa a ser permiti-

do um teor máximo de incorporação 

de etanol de 10% (v/v: em volume) 

(grade E10) e para os gasóleos um 

teor máximo de FAME de 7% (v/v) 

(grade B7).

Em resposta à publicação da DQC, 

o CEN TC19/WG21 está a rever a 

norma EN 228 relativa aos requisi-

tos para as gasolinas rodoviárias, de 

modo a poder contemplar aqueles 

teores de etanol. 

De modo a dar cumprimento às metas 

traçadas a nível nacional para a incor-

poração de biocombustíveis no sector 

dos transportes, a Galp Energia passou 

a incorporar, de forma regular, FAME 

no gasóleo rodoviário e gasóleo para 

máquinas móveis não rodoviárias, 

tractores agrícolas e fl orestais, assim 

como no gasóleo colorido e marcado 

para as utilizações previstas no n.3 do 

artigo 74º do Decreto lei nº 566/99, 

de 22 de Dezembro.

Relativamente ao teor de enxofre 

destes combustíveis, a Galp Energia, 

em linha com a legislação vigente, 

passou a comercializar em 2009 em 

todo o território, combustíveis com 

um teor máximo de enxofre de 10 

mg/kg, contribuindo assim para 

uma melhor qualidade do ar e an-

tecipando os requisitos da DQC, a 

qual prevê apenas para 1 de Janeiro 

de 2011 a entrada em vigor deste 

requisito. 

Ao nível dos combustíveis de marinha 

e no tocante à implementação da Di-

rectiva 2005/33/CE, de acordo com 

o Decreto-lei 69/2008 de 14 Abril 

que estabelece o teor de enxofre de 

certos tipos de combustíveis líquidos, 

incluindo fuelóleos, gasóleos e com-

bustíveis navais, a Galp Energia co-

mercializou em 2009 gasóleo naval, 

destinado à utilização no território na-

cional, com um teor máximo de enxo-

fre de 0,1% (m/m: em massa), salvo 

as excepções previstas na lei.

De modo a dar cabal cumprimento 

aos requisitos regulamentares e do 

mercado, a Galp Energia estabelece 

especifi cações internas rigorosas, 

das quais foram sujeitas a revisão 

em 2009 cerca de três dezenas, para 

um leque abrangente de produtos: 

gasóleos e gasolinas rodoviários, 

gasóleo de aquecimento, fuelóleos, 

produtos químicos e betumes. Desta 

forma, a Empresa promove a con-

fi ança nos seus produtos, asseguran-

do a qualidade ao longo do ciclo de 

vida, desde a produção até à entrega 

ao cliente fi nal.

PARA CUMPRIMENTO 

DA LEGISLAÇÃO 

A GALP ENERGIA 

ESTABELECE 

ESPECIFICAÇÕES INTERNAS 

RIGOROSAS, DAS QUAIS 

FORAM SUJEITAS 

A REVISÃO EM 2009 

CERCA DE TRÊS DEZENAS, 

PARA UM LEQUE 

ABRANGENTE 

DE PRODUTOS.
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Envolvente normativa, legislativa e tecnológica
Face às crescentes pressões legislativas 

nacionais, comunitárias e internacionais, 

relativas à qualidade dos combustíveis e 

às emissões no sector dos transportes, 

a Galp Energia manteve e reforçou, em 

2009, a sua participação em organismos 

internacionais de reconhecido prestígio 

e infl uência. Alargou a sua participação 

no Concawe e manteve um estreito 

acompanhamento do processo norma-

tivo nacional, através da participação 

em comissões técnicas do Instituto 

Português da Qualidade, em particular na 

CT38 relativa aos produtos petrolíferos.

Com a participação no Concawe – Fuel 

Quality and Emissions Management 

Group, uma organização com uma estra-

tégia clara no domínio da qualidade dos 

combustíveis, a Galp Energia pretende:

•  Antever as implicações da legislação 

futura e da evolução dos veículos 

na qualidade dos combustíveis e as 

suas consequências na refi nação;

•  Dispor do know-how necessário ao 

debate das especifi cações dos com-

bustíveis;

•  Participar e/ou acompanhar progra-

mas de investigação em veículos e 

combustíveis com vista a suportar o 

desenvolvimento das especifi cações;

•  Antever situações futuras através 

do acompanhamento de iniciativas 

estratégicas.

Com efeito, a Galp Energia acompanha de 

perto todas as iniciativas desta entidade.

Controlo de qualidade
A qualidade dos produtos da Galp Energia é sujeita a um controlo rigoroso 

para o que se dispõe de laboratórios de reconhecida competência munidos 

de equipas de técnicos qualifi cados e experientes e de equipamentos de 

elevado nível tecnológico.

Todos os laboratórios da Galp Energia 

são acreditados pelo IPAC, segundo 

a norma NP EN ISO/IEC 17025, pro-

porcionando aos seus clientes e à 

sociedade em geral garantia de inte-

gridade e competência na realização 

dos ensaios que permitem aprovar 

os seus produtos, face às especifi-

cações aplicáveis, quer no mercado 

nacional, quer internacional.

Em 2009, continuou o reconheci-

mento desta competência tendo sido 

mantidas as acreditações dos três 

laboratórios da Galp Energia, na se-

quência da realização de auditorias 

por elementos designados pelo IPAC.

Laboratório da refinaria de 
Matosinhos acreditado 
desde 1990.

Laboratório Galp 
lubrificantes acreditado 
desde 1993.

Laboratório da refinaria 
de Sines acreditado 
desde 1997.

L0037
Ensaios

L0093
Ensaios

L0190
Ensaios

O IPAC é membro das organizações internacionais de acreditação existentes:
- EA: European Cooperation for Accreditation (www.european-accreditation.org), no espaço europeu;
-  ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org), no espaço mundial de laboratórios e 
inspecção;

- IAF: International Accreditation Forum (www.iaf.nu), no espaço mundial de certifi cação e inspecção.
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Medição, análise e melhoria

Auditorias de ambiente, qualidade e segurança
A realização de auditorias internas 

que permitem avaliar o grau de cum-

primento dos requisitos de ambiente, 

qualidade e segurança constitui um ele-

mento chave na consecução da agenda 

de sustentabilidade da Galp Energia.

De forma a alcançar resultados con-

sistentes, a potenciar o uso efi caz dos 

recursos e a ordenar oportunidades 

No estabelecimento do Programa de Auditorias 2009 foram tidos em consideração 

os seguintes critérios principais:

de melhoria, o programa de audito-

rias AQS é gerido de modo a gerar 

indicadores que permitam apoiar a 

tomada de decisão.

A Galp Energia aprovou, ao mais alto 

nível, o Programa de Auditorias AQS 

2009, tendo sido realizadas 50 audi-

torias, envolvendo 70 auditores inter-

nos, num total de 94 participações.

A Galp Energia dispõe de uma bolsa de 
auditores a que pertencem os que efec-
tuam auditorias internas intersectoriais.

Estes auditores são classifi cados como:

•  Auditores coordenadores; 

•  Auditores ou auditores em formação. 

As equipas de auditoria podem incluir 

auditores técnicos que são especialistas 

no domínio do sector em apreciação.

 Objectivos e extensão
 Responsabilidades
Recursos
Procedimentos

 Calendarização das auditorias
 Selecção das EA’s
 Direcção das actividades de auditoria
 Manutenção de registos

 Indicadores
 Identificação de necessidade 

  de acções correctivas e preventivas
 Oportunidades de melhoria

•  Garantir a realização de auditorias 

anuais para os sistemas de gestão 

certifi cados ou acreditados;

•  Garantir a realização de auditorias 

ao Sistema de Gestão de Segurança 

para a Prevenção de Acidentes Gra-

ves de modo a cumprir a alínea c 

– vii) do Anexo III do DL 254/2007;

•  Garantir a representatividade das au-

ditorias seleccionadas para 2009 face 

ao carácter crítico e ao risco associa-

dos às actividades desenvolvidas.
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Qualidade - 60;
Ambiente - 33;
Segurança - 46;
Laboratório - 18.



AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Projecto Indicadores de Qualidade
Com este projecto pretendeu-se ali-

nhar a actividade da Área da Quali-

dade com as prioridades da orga-

nização através da consolidação da 

abordagem a aplicar na identifi cação, 

estruturação e aferição dos indicado-

res que suportam o desempenho da 

Galp Energia na área da qualidade.

 

O projecto foi desenvolvido ao longo 

dos anos 2007, 2008 e 2009 de modo 

a seleccionar os indicadores mais fi á-

veis e representativos do desempenho, 

os quais suportam a gestão do relacio-

namento com as unidades de negócio 

e a monitorização dos processos.

Em 2009, consolidou-se no SIAQS 

(Sistema de Informação de Ambien-

te, Qualidade e Segurança) a para-

metrização dos diversos indicadores 

seleccionados.

Resolução de problemas (Problem-solving)
Em 2009, a implementação da aborda-

gem “Resolução estruturada de proble-

mas” através da metodologia dos cinco 

passos, foi alargada a novas unidades 

de negócio, continuando esta ferra-

menta efi caz a ser usada para a resolu-

ção de problemas, através da identifi -

cação das causas raiz subjacentes.

Fases do projecto Problem Solving

1. Diagnóstico 2. Estruturação 4. Avaliação 5. Consolidação3. Formação 
    & Coaching

FASES

PROBLEM SOLVING
Promover a existência duma cultura de 
resolução de problemas na Galp Energia:

  sem valor acrescentado

cerca de meia centena de equipas de 
investigação de novos problemas nas 

envolvimento de cerca de uma centena 
de colaboradores.

A GALP ENERGIA 

DESENVOLVE DESDE 2007 

UMA ACTIVIDADE DE 

SELECÇÃO DOS INDICADORES 

DE QUALIDADE MAIS 

FIÁVEIS E REPRESENTATIVOS, 

QUE JÁ SE ENCONTRAM 

PARAMETRIZADOS.
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AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Gestão dos recursos

3º Fórum de auditores AQS da Galp Energia

Formação de auditores e gestores AQS

Seminário ISO 9001:2008

Subordinado ao tema “Auditar com 

eficácia”, realizou-se em Junho de 

2009 o 3º Fórum de auditores AQS, 

que teve como principais destinatá-

rios os elementos da bolsa de audi-

tores internos AQS da Galp Energia 

bem como elementos da gestão de 

topo. Para principal orador foi con-

vidado Nigel Croft, conceituado es-

pecialista internacional na área da 

auditoria AQS, acreditação, certifi-

cação e normalização. 

Neste fórum foram realçados os de-

De forma a continuar a assegurar 

as competências dos auditores in-

ternos AQS, realizaram-se, tam-

bém em 2009, diversos seminários 

Embora não incorporando novos re-

quisitos, esta nova versão da nor-

ma ISO 9001:2008 veio introduzir 

um conjunto de esclarecimentos, 

linhas de orientação e alinhamen-

to de conceitos que proporcionaram 

safios que se colocam aos auditores 

da bolsa e à Galp Energia para asse-

gurarem a eficácia das auditorias e 

a melhoria contínua deste processo. 

O fórum terminou com a entrega, 

pelos responsáveis das UN/UG, de 

diplomas aos auditores que assegu-

raram a execução do Programa de 

Auditorias AQS 2008, tendo, desta 

forma, sido reconhecido o seu con-

tributo para a melhoria do desempe-

nho da Galp Energia.

e acções de formação integradas 

no Programa de Formação de Au-

ditores 2009 para um total de 134 

participantes.

maior clareza na interpretação dos 

requisitos. A Galp Energia promo-

veu assim uma acção aberta a au-

ditores e gestores AQS de modo a 

garantir a orientação do Grupo para 

a qualidade.
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• A avaliação da acção ISO 9001:2008 pelos formandos foi de 96%;

•  A avaliação da acção OHSAS 18001:2007 e SGSPAG foi de 96%;

•  A avaliação média das acções sobre Auditorias de Comformidade Legal foi de 97%.

AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANÇA

Seminário OHSAS 18001:2007 e Sistema de Gestão 
de Segurança e Prevenção de Acidentes Graves

Formação em Auditorias de Conformidade Legal

Com esta acção pretendeu-se que os 

participantes fi cassem aptos a:

•  Interpretar a OHSAS 18001:2007 e o do-

cumento de referência da PAG (Seveso);

•  Identifi car e compreender as altera-

ções introduzidas pela nova versão 

da OHSAS 18001;

•  Reconhecer os requisitos do SGSPAG 

referidos no DL nº 254/07 de 12 de 

Julho e documentos de referência 

emitidos pela APA;

•  Identifi car as evidências a recolher 

Foram realizadas duas acções na ver-

tente ambiental e três na vertente 

segurança. Quer num caso quer nou-

tro, foram efectuadas simulações de 

auditoria no terreno com autoscopia, 

de modo a que os participantes pu-

dessem autoavaliar-se nas vertentes 

técnica e comportamental. 

Pretendeu-se alcançar os seguintes 

objectivos:

•  Conhecimentos sobre o conteúdo, 

interpretação e modo de aplicação 

da legislação ambiental e de se-

em auditoria de acordo com estes 

referenciais.

Durante a acção foi também dada par-

ticular atenção aos seguintes aspectos 

relativos aos requisitos decorrentes do 

DL nº 254/07 de 12 de Julho:

•  Requisitos emanados de documen-

tos publicados pela APA;

•  Análise dos requisitos do SGSPAG a 

verifi car nas auditorias;

•  Evidências a recolher nas auditorias.

gurança portuguesa e comunitária 

relevante para as actividades da 

Galp Energia;

•  Conhecimentos sobre a aplicação 

específi ca à Galp Energia da legisla-

ção identifi cada;

•  Competências para avaliação do 

cumprimento dos requisitos aplicá-

veis nos vários tipos de instalação;

•  Competências necessárias ao plane-

amento e à execução de auditorias 

de conformidade legal.

A GALP ENERGIA 

ASSEGUROU FORMAÇÃO 

A UM TOTAL DE 134 

AUDITORES INTERNOS AQS, 

NO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO DE 2009, 

PARA ALÉM DE CINCO 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

EM AUDITÓRIOS DE 

CONFORMIDADE LEGAL. 
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DISTINGUIR 
A EXCELÊNCIA, PREMIAR 
O MÉRITO, ESTIMULAR 
O DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS, 
FOMENTAR A MOBILIDADE 
E A INTERACÇÃO ENTRE 
OS COLABORADORES DAS 
DIVERSAS ÁREAS 
DE NEGÓCIO SÃO FACTORES 
CRÍTICOS DE SUCESSO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DO NOSSO CAPITAL 
HUMANO. 

INTEGRAR, MOTIVAR 
E DESENVOLVER 
O POTENCIAL 
DOS COLABORADORES 
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de uma área específi ca para o acom-

panhamento dos negócios no estran-

geiro e dos processos de mobilidade 

internacional que visou, por um lado, 

possibilitar um melhor acompanha-

mento dos quadros expatriados e, por 

outro, desenvolver e adaptar às reali-

dades concretas de cada país as polí-

ticas de recursos humanos do Grupo.

Foram defi nidos e consolidados os 

perfi s de competências técnicas e 

comportamentais das funções do Gru-

po, sendo cada colaborador avaliado 

face ao perfi l da sua função, permitin-

do a identifi cação dos pontos fortes e 

dos pontos a melhorar, para as quais 

se estabelecem acções de formação 

ou rotação profi ssional, adequados ao 

reforço das competências.

Neste âmbito, os quadros dirigentes 

foram avaliados pelo método 360º, 

com suporte em plataforma informá-

tica, que incluiu os subordinados, pa-

res, e chefi a directa. 

Com o objectivo de suprir as neces-

sidades de desenvolvimento identifi -

cadas no Grupo, de forma a contribuir 

para a melhoria dos níveis de desem-

penho, foram realizadas no Grupo 

Galp Energia, em 2009, 128.114 ho-

ras de formação. 

No domínio das relações laborais, há 

a realçar o facto de a Petrogal S.A. e 

Distinguir a excelência, premiar o mé-

rito, estimular o desenvolvimento de 

competências, fomentar a mobilidade 

e a interacção entre as diversas áreas 

continuam a ser objectivos estratégi-

cos para o desenvolvimento dos cola-

boradores e dos negócios.

Sendo um empregador de referência, 

a Galp Energia aposta na inovação e 

no espírito empreendedor, na melho-

ria contínua dos padrões de desem-

penho, na orientação para os resulta-

dos e para a qualidade de serviço.

Para isso, a Empresa continua a atrair e 

a reter talentos através dos seus pro-

gramas específi cos de acolhimento de 

jovens licenciados e iniciou o projecto 

de criação da Academia Galp que, em 

estreita parceria com universidades de 

referência, irá possibilitar a pós-gradu-

ação dos seus quadros num conjunto 

de competências de gestão e compor-

tamentais alinhadas com as necessi-

dades do Grupo e com o desenvolvi-

mento de carreiras profi ssionais.

Num processo de valorização pessoal e pro-

fi ssional e de criação de valor para o Grupo, 

estavam, no fi nal de 2009, expatriados 18 

colaboradores em países como a Espanha, a 

Inglaterra, o Brasil, a Gâmbia, a Suazilândia,

Angola, Moçambique e a Guiné-Bissau. 

A crescente internacionalização do 

Grupo levou à criação, na estrutura 

da Direcção de Recursos Humanos, 

INVESTIR NO CAPITAL 
HUMANO
A consolidação dos valores do Grupo e a valorização, 
satisfação e motivação dos seus colaboradores 
constituem princípios fundamentais na orientação 
das políticas de gestão de recursos humanos.

INTEGRAR, MOTIVAR E DESENVOLVER O POTENCIAL DOS COLABORADORES

COM O OBJECTIVO 

DE SUPRIR AS NECESSIDA-

DES DE DESENVOLVIMENTO 

IDENTIFICADAS NO GRUPO, 

DE FORMA A CONTRIBUIR 

PARA A MELHORIA 

DOS NÍVEIS DE DESEMPE-

NHO, FORAM REALIZADAS 

NO GRUPO GALP ENERGIA, 

EM 2009, 128.114 HORAS 

DE FORMAÇÃO. 
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as organizações sindicais terem alcan-

çado um acordo que permitiu reduzir 

para 61 categorias as 255 categorias 

previstas no ACT das petrolíferas no 

Acordo sobre Categorias Profi ssionais.

Este acordo culminou um longo pro-

cesso negocial em que as partes se 

empenharam em solucionar a evi-

dente desarticulação entre o nível de 

qualifi cação das funções e o anterior 

quadro de categorias profi ssionais. 

Deste processo resultou um novo 

“Modelo de Enquadramento de Cate-

gorias Profi ssionais” bem como a de-

fi nição de um “Regime de Transição” 

entre o anterior e o novo modelo, que 

estabelecem novas referências de en-

quadramento profi ssional. 

Manteve-se em 2009 a periodicidade 

das reuniões com as Comissões de 

Trabalhadores das empresas do Grupo 

Galp Energia. No fi nal do ano, 86,2% 

dos colaboradores do Grupo encon-

travam-se abrangidos por acordos de 

negociação colectiva.

Em 2009, o número de colaboradores 

do Grupo Galp Energia diminuiu 4,1% 

para 7.493 no fi nal do ano. Esta dimi-

2008 2009 VARIAÇÃO

• Número de Colaboradores
          dos quais em Portugal
          dos quais em Espanha
          dos quais em outros países

7.817
4.771
2.722

324

7.493
4.519
2.656

318

(4,1%)
(5,3%)
(2,4%)
(1,9%)

• Número de Colaboradores
          dos quais Homens
          dos quais Mulheres

4.630
3.187

4.432
3.061                 

(4,3%)
(4,0%)

• Número de Colaboradores
          dos quais com contrato sem termo
          dos quais com contrato a termo certo
          dos quais com contrato a termo incerto

6.798
939
80

6.540
865
88

(3,8%)
(7,9%)
10,0%

• Idade média (em anos) 39,3 40,3 1,0

• Antiguidade média (em anos) 10,6 11,1 0,5

• Entrada de colaboradores 3.176 1.328 (58,2%)

  • Saída de colaboradores 1.157 1.652 42,8%

• Absentismo (em %) 3,4 3,4 -   

• Horas de Formação 133.110 128.114 (3,8%)

nuição deveu-se a medidas de racio-

nalização do quadro de pessoal e ao 

desinvestimento em algumas áreas nas 

empresas adquiridas no ano anterior.

Esta redução realizou-se na gene-

ralidade dos espaços territoriais em 

que a Galp Energia opera, sendo 

de 5,3% em Portugal, de 2,4% em 

Espanha e de um pouco menos de 

2 % nos restantes países em que a 

Galp Energia se encontra implanta-

da. Em termos relativos, manteve-se 

a distribuição geográfica dos colabo-

radores do Grupo.

O Grupo Galp Energia admitiu 1.328 no-

vos colaboradores em 2009, o que repre-

sentou um decréscimo de mais de 58% 

face a 2008. Este processo é amplamen-

te explicado pelo facto de em 2008 se 

terem verifi cado aquisições no território 

ibérico que trouxeram para o universo 

Galp Energia mais de dois milhares 

de novos colaboradores. As 1.652 saí-

das resultaram fundamentalmente dos 

factores atrás referidos. A esmagadora 

maioria dos movimentos de admissão e 

saída do Grupo ocorreram ao nível dos 

colaboradores afectos às áreas de ser-

viço (1.098 admissões e 1.255 saídas).
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Portugal continua a ser o país com maior número 
de colaboradores, 60,31% do total, com Espanha a 
ganhar importância com as aquisições das 
ex-filiais ibéricas da Agip e da ExxonMobil.

Dispersão geográfica dos 
colaboradores em 2009

4,24%

60,31%

35,45%

EspanhaPortugal Resto do mundo Masculino Feminino

Distribuição dos colaboradores 
por género em 2009 

59%

41%

A distribuição dos colaboradores da Galp Energia 
por género, manteve-se estável em relação a 
2008, com o predomínio do sexo masculino.

No final do ano, dos efectivos da 

Galp Energia, 59% eram do sexo 

masculino e 41% do sexo feminino. 

Este desequilíbrio era explicado em 

grande parte pela predominância 

de colaboradores do sexo masculino 

quer nas refinarias, quer nas activi-

dades desenvolvidas em África.

Distribuição por motivo de saída e escalão etário

Nº de saídas

200

150

100

50

0

25-29

180

128

13

35-39

94
108

3

40-44

43

91

2

30-34

141
153

33

FalecimentoCessação de contratos por caducidade Rescisões/Demissões por Mútuo AcordoReformas

Distribuição por motivo de saída

44,38%
47,45%

0,98%7,18%

Falecimento

Cessação de contratos 
por caducidade Rescisões/Demissões 

por Mútuo Acordo

Reformas
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865

6.540

88

Grupo Galp Energia (On site)

659

3.032

70

Gestes

206

3.508

18

Off Site

Contrato a termo certo Contrato a termo incertoContrato sem termo 

Número de Colaboradores por vinculo contratual a 31 de Dezembro de 2009

EM 2009, MANTEVE-SE A 

POLÍTICA DE PRIVILEGIAR A 

CONTRATAÇÃO SEM TERMO, 

REPRESENTANDO ESTE TIPO 

DE CONTRATO 87% DA 

TOTALIDADE DOS VÍNCULOS 

CONTRATUAIS.

Na distribuição etária, verifi ca-se uma 

maior concentração de trabalhadores 

na faixa dos 30 aos 49 anos, o que se 

traduz numa idade média, ao nível de 

todo o Grupo, de 40,3 anos, em pro-

gressão relativamente aos 39,3 anos 

do ano anterior.

De forma mais pormenorizada, 18% 

(em relação aos 20% de 2008) dos cola-

boradores do Grupo Galp Energia tinham 

menos de 30 anos, 60% (59% em 2008) 

tinham entre 30 e 49 anos e 22% (21% 

em 2008) tinham 50 anos ou mais.

No fi nal de 2009, a antiguidade média 

dos colaboradores do Grupo fi xou-se em 

11,1 anos, ou seja, um acréscimo de 0,5 

anos face a 31 de Dezembro de 2008.

Em 2009, manteve-se a política de 

privilegiar a contratação sem termo, 

representando este tipo de contrato 

87% da totalidade dos vínculos con-

tratuais. Mais de três quartos dos con-

tratos restantes (a termo certo ou a 

termo incerto) estão associados à área 

da distribuição de combustíveis, mais 

concretamente nas áreas de serviço, o 

que refl ecte a natureza muito particular 

deste segmento de negócio no respei-

tante à gestão de recursos humanos.

Nº de saídas

200

150

100

50

0

55-59

23 25

50

4

45-49

42
54

1 3

50-54

28
43

11

60-65

13

47

3 2 2

mais de 65 anos
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Clima 
organizacional

Recompensa

Os colaboradores 
sentem que 
os bons 
desempenhos 
são reconhecidos 
e recompensados. 
Reconhecimento 
que a remuneração 
recebida é 
adequada quando 
comparada com 
o mercado.

Clareza

Conhecimento 
dos objectivos da 
área e do Grupo, 
dos procedimentos 
e políticas e das 
mudanças com 
impacto na área.

Flexibilidade

A forma de encarar 
as restrições 
existentes na 
organização; 
percepção da 
existência de 
regras, políticas, 
práticas e 
procedimentos 
desnecessários 
que interferem 
com a realização 
do trabalho.

Compromisso
de Equipa

O orgulho em fazer 
parte da equipa e 
a confiança que 
todos trabalham 
para um objectivo 
comum, dá aos 
colaboradores 
entusiasmo para 
fazerem esforços 
adicionais quando 
necessário.

Responsabilidade

Percepção sobre o 
grau de confiança 
que a chefia tem 
nos colaboradores 
e sobre o nível 
de autonomia 
no desempenho 
da função.

Formação

Importância 
que a chefia e a 
Empresa atribuem 
à qualidade da 
formação e ao 
planeamento e 
desenvolvimento 
da carreira.

Standards
(Níveis de exigência)

Percepção da 
existência de 
níveis de exigência 
e padrões de 
excelência 
relativamente 
aos objectivos a 
atingir. Existência 
de padrões de 
qualidade elevados 
no serviço ao 
cliente e face 
à concorrência.

Resultados

Avaliação global do clima no Grupo Galp Energia
•  Relativamente ao clima actual, os re-

sultados globais permitem concluir que 

na Galp Energia, em termos médios, a 

percepção dos colaboradores sobre as 

sete dimensões avaliadas é positiva.

•  Relativamente às diferenças entre o 

clima actual e como devia ser no fu-

turo, os maiores afastamentos (-1,5) 

verifi cam-se nos factores “Forma-

ção” e “Recompensa”.

Resultados do diagnóstico do clima 
na organização em 2009
Com o objectivo de conhecer a percepção dos colaboradores sobre 

várias dimensões relacionadas com a sua actividade profi ssional e que, 

directa ou indirectamente, infl uenciam a motivação e a satisfação no 

trabalho, foi lançado, no passado mês de Dezembro, um questionário 

para diagnóstico do Clima Organizacional a que responderam 1.351 

colaboradores, correspondendo a uma taxa de 50,2% face aos 2.692 

questionários enviados.

Dimensões avaliadas
Cada colaborador deu a sua opinião 

sobre 48 afi rmações relativas à unida-

de de gestão em que está inserido e 

sobre as mesmas afi rmações relativas 

ao Grupo Galp Energia, utilizando uma 

escala de seis níveis (nível 1– Discor-

do totalmente, nível 2-Discordo,  nível 

3–Discordo parcialmente, nível 4-Con-

cordo parcialmente, nível 5-Concordo, 

nível 6-Concordo totalmente). 

As respostas foram agrupadas em sete 

factores para avaliação das seguintes 

dimensões do Clima Organizacional: 

Clareza -  Flexibilidade - Compromisso 

de equipa – Responsabilidade – Forma-

ção – Recompensa – Standards/níveis 

de exigência: 
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Avaliação global do clima nas Unidades de Gestão
•  A avaliação do clima actual na Uni-

dade de Gestão é também positiva 

e, com excepção do factor Respon-

sabilidade, é ligeiramente superior à 

avaliação global do Grupo.

Próximos passos – Grupos de trabalho
Para análise detalhada dos resultados 

do inquérito, foram constituídos seis 

grupos de trabalho com a participa-

ção de quadros representativos de 

todas as Unidades de Negócio/Ges-

tão e liderados por um administrador 

executivo. A cada grupo foi atribuído 

um dos factores do questionário de 

clima, para discutir e analisar trans-

versalmente os resultados obtidos 

e elaborar propostas de acções que 

considere poderão contribuir para a 

melhoria progressiva dos níveis de 

satisfação/motivação, a apresentar 

numa reunião de quadros dirigentes 

a efectuar em Abril.

Clareza

Realidade actual (GE)Realidade actual (UN) Como devia ser (UN) Como devia ser (GE)

Grupo Galp Energia

1.351 Respostas (50,2%)

Compromisso
Equipa

Flexibilidade Formação Recompensa Responsabilidade Standards

Missão/Direcção 
Organização 
e expectativas

Dedicação
Orgulho
Cooperação
Harmonia

Inovação 
Minimizar 
buroc.

Qualidade
Desenvolvimento

Performance
Reconhecimento

Assunção Riscos
Autonomia

Excelência
Qualidade serviço

5,4

5,4

4,3

4,0

4,2

4,2

4,2

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9

4,3

4,2

4,1

3,7

5,5

5,5

5,5

5,4

5,3

5,2

5,4

5,4

5,2

5,2

5,5

5,4

•  Quanto às diferenças entre o clima 

actual na sua Unidade de Negócio e 

como devia ser no futuro, os maiores 

gaps (-1,3) verifi cam-se nos factores 

“Compromisso de equipa”, “Flexibili-

dade”, “Recompensa” e “Responsa-

bilidade”.
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A CONTRIBUIÇÃO PARA A 
SOCIEDADE NOS DIVERSOS 
DOMÍNIOS CONSTITUI 
UM OBJECTIVO MUITO 
IMPORTANTE PARA A GALP 
ENERGIA, MOBILIZANDO 
AS COMUNIDADES, 
MITIGANDO PROBLEMAS 
SOCIAIS GRAVES E 
RECUPERANDO VALORES 
COMO A SOLIDARIEDADE E 
O ALTRUÍSMO. 

RESPONSABILIDADE 
EMPRESARIAL
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Foram abrangidas mais 
de uma centena de entidades 
e €5 milhões em acções e parcerias 
de Responsabilidade Social
Neste âmbito, a Galp Energia participou com cerca de €5,3 milhões 

na realização de actividades desta natureza, abrangendo 109 entidades.

Galp Energia que se estabeleceu 

como a social brand da Empresa. 

Neste evento decorrido no mês de 

Um dos eventos realizados que me-

rece destaque consistiu na apre-

sentação da recém-criada Fundação 

b)  Instituições de Carácter de Ino-

vação, Científi co e Educativo em 

Ambiente – com o objectivo de 

promover as fontes de energia 

alternativas têm sido criadas di-

versas parcerias e os protocolos 

estabelecidos na área científi ca e 

educativa têm possibilitado uma 

relação mais próxima com as co-

munidades mais jovens;

c)  Instituições de Carácter Cultural – 

têm sido estabelecidas colabora-

ções com algumas instituições de 

renome nacional para a promoção 

da arte, da música, da literatura, in-

cluindo a promoção de exposições;

d)  Instituições de Carácter Desportivo 

e Recreativo – particularmente em 

Sines e no Porto, têm sido estabe-

lecidas parcerias para a realização 

de iniciativas de combate à exclu-

são social, através da promoção de 

actividades culturais e desportivas, 

como a dança, a natação, o teatro 

e a música, fazendo-se um balanço 

muito positivo destas actividades.

A responsabilidade social tem sido 

desenvolvida em estreita colaboração 

com as restantes áreas de negócio, 

possibilitando o desenvolvimento de 

acções enquadráveis no estatuto do 

mecenato, nomeadamente através do 

estabelecimento de parcerias com en-

tidades representativas dos interesses 

da comunidade, permitindo reforçar os 

valores e visão do Grupo Galp Energia.

Com relevo particular, mas não ex-

clusivo, nas localizações onde a 

Galp Energia dispõe das suas instalações 

industriais, em Sines e em Matosinhos, 

foram apoiadas as seguintes instituições:

a)  Instituições de Carácter Social/Hu-

manitário – representam o nosso 

compromisso com as crianças, jo-

vens, adultos e idosos em situação 

de isolamento por motivos de dimi-

nuição mental ou intelectual e de 

doença prolongada. É também rea-

lizado o apoio a jovens mães soltei-

ras, assim como a projectos humani-

tários em África. Estes apoios são os 

que têm maior expressão fi nanceira;

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A contribuição para a sociedade nos diversos domínios 
constitui um objectivo muito importante para a 
Galp Energia, mobilizando as comunidades, mitigando 
problemas sociais graves e recuperando valores como 
a solidariedade e o altruísmo. 

FORAM ABRANGIDAS 

MAIS DE UMA CENTENA DE 

ENTIDADES E €5 MILHÕES 

EM ACÇÕES E PARCERIAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL.

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL
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“Movimento Energia Positiva”
Foi dada continuidade à divulgação do “Movimento Energia Positiva”, 

na sequência do compromisso assumido pela Galp Energia com 

a Direcção-Geral da Saúde, e especifi camente com a Plataforma 

de Luta contra a Obesidade, com o intuito de contribuir para a redução 

da incidência e da prevalência da pré-obesidade e da obesidade 

em Portugal, tendo-se a actividade desenvolvida em 2009 centrado:

•  No patrocínio da 1.ª Corrida Con-

tra a Obesidade que decorreu em 

Maio;

•  No projecto interno de nutrição para os 

trabalhadores do Grupo Galp Energia – 

seminários e consultas.

•  Na criação de um “Menu 

Saudável” disponível nos postos de 

abastecimento Galp;

•  No desenvolvimento de manuais so-

bre alimentação saudável disponí-

veis para os profi ssionais de saúde;

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Outubro, estiveram presentes Minis-

tros de Estado assim como personali-

dades de relevo do mundo académi-

co, testemunhando o compromisso da 

Fundação em recuperar o património 

do Palácio Nacional da Ajuda. 

No próximo capítulo deste relató-

rio são apresentadas, de uma forma 

autónoma, a Fundação Galp Energia e 

as suas actividades.

Outra das acções de responsabilidade 

social a que a Galp Energia se asso-

ciou, e que teve uma relevância na-

cional, foi o Planet Earth Lisbon 2009, 

organizado pela Comissão Nacional 

da UNESCO. Nesse evento, discutiram-se 

os grandes temas relacionados com 

o ambiente: as energias renováveis, 

a gestão dos recursos hídricos e a 

sustentabilidade dos solos.

ECO – protecção fl orestal

A Galp Energia assinou o protocolo de 

adesão ao Fórum ECO, tornando-se 

numa das primeiras empresas a contri-

buir para o desígnio nacional da defesa 

da fl oresta portuguesa e da prevenção 

e combate aos incêndios fl orestais. A 

Galp Energia disponibilizou um vasto 

conjunto de meios (Postos de Abaste-

cimento, Galp TV, Portal GE, montras e 

portas das lojas M24) para divulgação 

das campanhas publicitárias realizadas 

pelo Fórum ECO.

Galp Energia marca presença 
na KidZania
A Galp Energia está presente no primeiro parque temático em Portugal 

da Fundação da Criança na KidZania Lisboa, localizado no centro comercial 

Dolce Vita Tejo.

Esta “cidade” rege-se pelo princípio de 

“brincar aos adultos” feita à escala dos 

mais pequenos. São cerca de 6.500 m2, 

onde as crianças podem encontrar tudo: 

ruas e avenidas, carros, edifícios, lojas, fá-

bricas e os estabelecimentos mais repre-

sentativos, onde podem “trabalhar” em 

mais de 60 profi ssões.

NESTE EVENTO 

ORGANIZADO PELA 

COMISSÃO NACIONAL DA 

UNESCO DEBATERAM-SE 

TEMAS CRÍTICOS 

RELACCIONADOS 

COM O AMBIENTE.

NA CIDADE DO 

“FAZ DE CONTA” 

A GALP ENERGIA AJUDA 

OS JOVENS A VIVER 

EM SINTONIA COM O 

AMBIENTE E A SOCIEDADE.
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Responsabilidade empresarial 
em Angola
No âmbito das actividades desenvolvidas em Angola, a Galp Energia em 

conjunto com os parceiros na exploração do Bloco 14 em Cabinda tem 

participado em vários projectos de carácter social, com o objectivo de 

promover a melhoria das condições de vida da população local.

podem entrar, visitar e/ou trabalhar 

num Ecoposto da Galp, onde as preocu-

pações ambientais e de responsabilida-

de social são transmitidas, desde cedo, 

aos mais pequenos, incluindo a partilha 

de um automóvel através do Galpshare. 

A acção de Natal da Galp Energia, no 

ano de 2009, consistiu em propor-

cionar a 110 crianças de duas insti-

tuições de solidariedade social uma 

festa de Natal na cidade dos sonhos, 

a KidZania.

particular para a redução das taxas de 

mortalidade materna e infantil.

•  Kimbo Liombembwa – “Aldeia da Paz”

Esta associação de Luanda auxilia mais 

de 200 crianças, por ano, enviando-as 

para tratamento médico, no estrangeiro. 

O projecto proposto incluiu a construção 

da sede e de instalações auxiliares, para 

a associação, bem como a aquisição de 

veículos para apoio às suas actividades.

Após fazerem o check-in no aeropor-

to, as crianças entram na cidade do 

“faz de conta”. Aí podem submeter-se 

a uma cirurgia na sala de operações, 

trabalhar como bombeiros, médicos 

ou polícias, tirar a carta de condu-

ção e conduzir um carro no circuito 

automóvel, ser jornalista de rádio, 

imprensa ou televisão, actor numa 

peça de teatro, abrir conta num 

banco e fazer a sua própria poupança.

Na cidade do “faz de conta” as crianças 

•  Reabilitação e ampliação do Cen-

tro de Saúde e Maternidade de 

Munhino – Huila

O centro foi inaugurado em Janeiro de 

2009 e desde então assistiu mais de 

4.500 pacientes, principalmente as 

mulheres grávidas, lactantes e crian-

ças menores de 5 anos de idade.

O projecto contribuiu para a melhoria 

dos serviços de saúde na área, e em 

Ecoposto Galp na KidZania.

A COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL
A Galp Energia acredita que é sua responsabilidade 
participar num desenvolvimento mais harmonioso 
e sustentável e que tal poderá ser concretizado 
pela via da cooperação científi ca, económica e social 
com os países parceiros das suas actividades. 

NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS EM 

ANGOLA, A GALP ENERGIA, 

EM CONJUNTO COM OS 

PARCEIROS NA EXPLORAÇÃO 

DO BLOCO 14 EM 

CABINDA, TEM PARTICIPADO 

EM VÁRIOS PROJECTOS DE 

CARÁCTER SOCIAL, COM O 

OBJECTIVO DE PROMOVER 

A MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE VIDA 

DA POPULAÇÃO LOCAL.

Angola
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

No início de 2009, os parceiros na explora-

ção do Bloco 14 doaram sete veículos a esta 

associação, incluindo um mini-autocarro, vá-

rios jipes e uma “pick-up” que estão a ser 

utilizados para a prestação de melhores ser-

viços a crianças, nomeadamente no trans-

porte para as províncias vizinhas.

 

•  Centro de Saúde em Menongue

Reabilitar e equipar um posto de saú-

de no bairro Kuando Kubango, em 

Menongue. O objectivo é contribuir 

para a melhoria dos cuidados de saúde 

na área, principalmente para grávidas e 

mães lactantes e seus bebés.

•  Escola de Formação de Professores 

da ADDP, em Malange

Construção e equipamento de uma nova 

escola, inaugurada em Setembro de 

2009, para a formação de professores na 

província de Malange. O projecto visa for-

mar 300 professores qualifi cados de nível 

primário em Angola, que serão distribuí-

dos por todo o país.

•  Programa de desenvolvimento 

de uma Biblioteca

Apoio à criação de uma biblioteca muni-

cipal em Cabinda e assegurar formação 

para promover a sua gestão sustentável. 

O apoio material consistirá no forneci-

mento de livros e de equipamentos.

•  Clube de Futebol do Namibe

Apoio fi nanceiro ao Clube de Futebol do 

Namibe, com o objectivo de reforçar as 

suas capacidades e promover a compe-

tição nacional.

•  Renascer e Crescer

Apoio ao programa de educação, activida-

des e manutenção do orfanato de Luanda.

Este programa ajudou mais de 140 órfãos e 

crianças que sofrem do trauma da violência 

doméstica, e as pessoas com defi ciência 

física e mental. No âmbito deste projecto, 

foi disponibilizado um abrigo temporário, 

alimentação, aconselhamento e pequenos 

eventos durante datas especiais, tal como 

no Dia Internacional da Criança.

•  SEAKA – 1 Sopa e 1 Pão

Apoio à instituição de caridade de Luanda 

que fornece refeições básicas a pessoas 

hospitalizadas, carenciadas e sem-abrigo. 

Esta instituição assistiu mais de 6.000 pes-

soas com uma refeição quente por dia. 

Responsabilidade empresarial 
em Moçambique
No âmbito das actividades do consórcio em que a Galp Energia participa 

para a pesquisa e exploração da “Area 4 Offshore do Bloco do Rovuma”, 

em Moçambique, a Empresa desenvolveu várias actividades.

em Moçambique;

•  Estudos de Análise de Impacte Am-

biental para actividades de aquisição 

sísmica e de perfuração de poços (o 

último ainda em fase de elaboração);

As acções que traduziram as preocupações 

da Empresa no campo da responsabilidade 

social foram:

•  A implementação de um Plano de 

Emergência Médica a nível nacional 

O PROGRAMA “RENASCER 

E CRESCER” AJUDOU 

MAIS DE 140 ORFÃOS 

E CRIANÇAS DO ORFANATO 

DE LUANDA.

Moçambique
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Montagem de anemómetros numa torre na Venezuela.

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

As actividades no Brasil
Plano de Saúde

de Portugal e o tratamento dos dados 

meteorológicos, pelo menos durante 

um ano. Só no fi nal serão defi nidas 

por esta equipa as confi gurações de 

cada parque, em função do terreno 

e do recurso, determinado através de 

modelos informáticos;

•  O INESC Porto, não apenas para os estu-

dos sobre as redes eléctricas locais e as 

formas como se pode vir a integrar nelas 

a produção de electricidade de origem 

eólica, mas também para a elaboração 

da regulamentação técnica que permita 

àqueles e outros parques ligarem-se à 

rede para escoar a produção. 

O projecto inclui uma componente de 

formação e assistência muito importan-

tes a uma vasta equipa de técnicos que 

irão acompanhar e participar no projec-

to, a vários níveis e em todas as etapas.

Até este momento, a Galp Energia 

promoveu a participação do Sistema 

Científi co Nacional na realização do 

projecto, nomeadamente:

•  O LNEG, para o estudo e determina-

ção do recurso eólico, através do for-

necimento e instalação de torres de 

medição em localizações pré-deter-

minadas, e a recolha remota a partir 

Tal como em Portugal, a Galp Energia 

garante aos seus colaboradores, no 

Brasil, o usufruto de um seguro de 

saúde que permite recorrer a pro-

fissionais e instituições de saúde de 

alta qualidade. As regalias permitem 

aos colaboradores serem indemniza-

dos das despesas médico-hospitala-

res cobertas, sem limitação de prazo 

de internamento, de valor máximo 

e de quantidade, em clínicas básicas 

e especializadas, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina.

Com vista à promoção da saúde, foi 

ainda celebrado entre a Galp Energia 

e o Centro Octávio de Freitas um 

contrato que garantiu o cumpri-

mento da legislação em vigor, em 

matéria de segurança e medicina 

Cooperação com a Venezuela
Em aplicação dos acordos de 2008 entre a Galp Energia (Petrogal) e a sua 

congénere PDVSA, a Galp Energia assumiu a responsabilidade de realizar 

a assistência técnica ao desenvolvimento e construção dos primeiros 

parques eólicos da Venezuela com uma potência total de 72 MW, em 

La Guarida, Isla de Coche, Isla Margarita e Chacopata, abrindo o caminho 

ao desenvolvimento do recurso eólico naquele país.

•  Projecto de reabilitação de infra-es-

truturas de abastecimento de água 

às populações dos Distritos de Palma, 

Mocímboa da Praia e Macomia, em 

fase de implementação, em cola-

boração com o Ministério de Minas 

(MIREM-INP) e autoridades locais da 

Província de Cabo Delgado;

•  Formação e suporte institucional aos 

técnicos da INP (Instituto Nacional de 

Petróleo) e da ENH (Empresa Nacio-

nal de Hidrocarbonetos). 

A estas acções há a adicionar as não 

menos importantes e que foram de-

senvolvidas no âmbito do projecto do 

biocombustível, já referidas no capítu-

lo 5 deste Relatório.

Venezuela

Brasil
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Os projectos em Timor
A Galp Energia participa num consórcio de exploração de 5 blocos no mar 

de Timor Leste. 

“Galp Unicef Sheraton”, 
na Gâmbia
A Galp Gâmbia apoiou a prova de bicicleta “Galp Unicef Sheraton”, que 

decorreu em Outubro de 2009 nos arredores da capital, a cidade de Banjul.

•  Peace Dividend Trust: Expansion of 

Local Supply Chain Development;

•  Timor Aid: National Civic Education Cur-

riculum Development Project (NCECD);

•  ENI Corporate University: Financia-

mento de Bolsas de Mestrado incor-

poradas no programa da ENI Master 

MEDEA;

•  Arte Moris: contribuição para a edu-

cação artística.

uma ampla repercussão no país e 

especial destaque nos órgãos de co-

municação social, uma vez que este 

organismo das Nações Unidas tem 

desempenhado um papel importante 

no apoio às crianças e ao seu desen-

volvimento.

O consórcio está envolvido em várias 

actividades de desenvolvimento social, 

algumas delas em colaboração com 

outras organizações, como:

•  CARE: Desenvolvimento Rural Integra-

do (regiões de Bobonaro e Covalima);

•  PLAN: Programas de Saúde, Água e 

Saneamento em seis escolas (Distrito 

de Alieu);

•  Presidenciais Anti-Pobreza Task For-

ce: Programa de abastecimento de 

água em Los Paulos;

A corrida iniciou-se no posto de abas-

tecimento Galp Energia de Kairaba e 

contou com a participação de centenas 

de ciclistas, tendo terminado junto do 

Hotel Sheraton.

Esta iniciativa de apoio à Unicef teve 

do trabalho, bem como a realiza-

ção de acções de prevenção para 

todos os colaboradores possibilitan-

do melhorias na qualidade de vida 

dos mesmos. Adicionalmente, todos 

os dependentes legais passaram a 

beneficiar de planos de assistência 

médica e odontológica, integral-

mente custeados pela Empresa.

A Galp Energia promove regular-

mente programas de formação pro-

fissional para os seus colaboradores, 

nomeadamente nas áreas de segu-

rança e saúde do trabalho.

No sentido de promover a empre-

gabilidade local no negócio de-

senvolvido pela Galp Energia no 

Brasil, tem-se recorrido sobretudo 

à contratação de colaboradores de 

nacionalidade brasileira. Actualmen-

te, apenas 4,5% não se encontram 

nesta categoria.

Com esta iniciativa, a Galp Energia 

reafirmou o seu papel como precur-

sora de um caminho de responsabi-

lidade e preocupação social, tendo 

também saído reforçada a imagem 

que já conquistou no país.

A partidas dos ciclistas na acção da Galp na Gâmbia.

Gâmbia

Timor-Leste
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Projecto Wanalea
O contributo para a luta pelo Desenvolvimento e contra a Pobreza fi cou 

marcado em 2009 pela iniciativa de 2 colaboradoras da Galp Energia.

em Ongata Rongai, “vila” a cerca de 

20 kms de Nairobi, perto do bairro de 

lata de Kware. As duas colaboradoras 

participaram activamente no dia-a-dia 

destas crianças, tendo as energias po-

sitivas ultrapassado as fronteiras do 

orfanato e chegado ainda ao maior 

bairro de lata do continente africano – 

Kibera - e a uma comunidade Masai.

Todos os passos da missão podem ser 

consultados em:

www.energiaspositivasnoquenia.blogspot.com.

A Galp Energia, representada por 

Ângela Galvão e Filipa Fialho, esteve no 

Quénia levando consigo Energias Posi-

tivas: 21 dias num Orfanato no Projecto 

Wanalea. Wanalea em swahili signifi ca 

“Eles preocupam-se com as crianças”. 

A parceira para esta iniciativa foi a 

ADDHU, ONG registada no Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvi-

mento. 

O Orfanato foi fundado pela ADDHU, 

O CLUBE GALP ENERGIA 

CONSEGUIU MATERIALIZAR, 

A LINHA DE ACTUAÇÃO 

MAIS ABRANGENTE 

E CONSISTENTE DO SEU 

JÁ LONGO HISTORIAL, 

COBRINDO TODO 

O TERRITÓRIO PORTUGUÊS.

Clube Galp Energia 

O Clube Galp Energia conseguiu materializar, no decurso do ano 2009, a 

linha de actuação mais abrangente e consistente do seu já longo historial, 

cobrindo todo o território português.

à actividade profi ssional do dia-a-dia.

No Centro, o Clube Galp Energia pautou 

a sua acção pela diversifi cação das ini-

ciativas que propôs aos seus associados, 

realizando mais de 130 actividades. 

O Clube Galp Energia – Núcleo Sul vi-

veu mais um ano de forte aposta ao 

nível da criação e manutenção de 

infra-estruturas, bem como ao nível 

do desenvolvimento de actividades 

desportivas e culturais a elas associa-

das, com um aumento signifi cativo de 

participações nas iniciativas realizadas.

Consideramos que a actividade de um 

Clube de empresa é promover momen-

tos da mais diversa índole que propor-

cionem a criação e a consolidação de 

relacionamentos pessoais de amizade 

e confi ança, tão indispensáveis a quem 

partilha os mesmos objectivos, ao nível 

profi ssional de criação de valor.

O Clube Galp Energia – Norte promoveu 

práticas desportivas, culturais, recreati-

vas e de lazer, procurando promover 

a melhor integração dos associados 

e colaboradores da região Norte da 

Galp Energia, não se confi nando pois 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E OS COLABORADORES 
DA GALP ENERGIA
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… a iberizar-se
No ano de 2009, foi realizada em 

Espanha a Final do Campeonato Inter-

no de Futsal do Clube Galp Energia. 

Pela primeira vez, em mais de três 

décadas de existência do Clube, rea-

lizou-se uma fi nal com a participação 

de equipas representativas dos três 

núcleos regionais nacionais (os respec-

tivos campeões dos campeonatos lo-

calmente realizados), bem como uma 

quarta equipa composta integralmente 

por colegas de Espanha.

Na prática estamos perante algo que 

deve nortear a acção dos órgãos diri-

gentes do Clube Galp Energia – fomen-

tar uma cultura Galp Energia em todos 

os locais do planeta onde o nosso Gru-

po desenvolva as suas actividades. Equipa de Futsal na primeira acção Ibérica.

Festa de Natal.

Aniversário do Clube Galp Energia.

… voltado para os seus Associados
Milhares e milhares de Associados e suas 

famílias marcaram presença nas iniciati-

vas que são o expoente máximo da ac-

tividade do Clube Galp Energia – as suas 

três Festas de Natal. Este ano o Coliseu do 

Porto, o Coliseu dos Recreios de Lisboa e 

o Pavilhão de Vila Nova de Santo André 

encheram-se de magia e alegria bem pa-

tentes nos rostos de todos os presentes.

De sublinhar ainda as quase oito cen-

tenas de pessoas que responderam 

afi rmativamente ao apelo de partici-

parem no Almoço de Aniversário do 

Clube Galp Energia. Vindos de todo o país, 

representam um sinal inequívoco da vi-

talidade do Clube e da receptividade das 

propostas que a Organização apresenta.

No âmbito da actividade desportiva do 

Núcleo Norte do Clube Galp Energia, des-

tacamos a realização do Campeonato 

Interno Regional de Pesca Desportiva 

de Rio e a criação de um Grupo Motard 

que, desde logo realizou, e com boa 

adesão, um passeio a terras de Vieira 

do Minho. Destacamos ainda a parti-

cipação no Campeonato Regional de 

Basquetebol da Fundação Inatel, onde 

a nossa equipa se apurou para a fase 

fi nal e terminou a sua participação 

com um honroso quarto lugar. 

O ano de 2009 foi ainda um período 

de afi rmação ao nível do Atletismo. Os 

nossos atletas, divididos pelos diversos 

escalões etários, participaram em to-

das as provas organizadas pela Funda-

ção Inatel, bem como marcaram a sua 

presença no Campeonato Nacional de 

Veteranos de Pista Coberta.

Na vertente cultural e recreativa, fo-

ram diversifi cadas as acções realiza-

das, desde a exposição de fotografi a 

com uma tertúlia a fi nalizar uma ca-

minhada histórica pela cidade do Porto 

ou organizando festas tradicionais em 

determinadas alturas do calendário, 

como o Carnaval e o São Martinho. 

O Pelouro Recreativo e Cultural do Clube 

Galp Energia – Núcleo Centro deu conti-

nuidade à implementação de iniciativas, 

onde destacamos o almoço comemora-

tivo do dia de São Martinho, a possibili-

dade de assistir a espectáculos culturais 

de qualidade (teatro, cinema, ópera, 

circo e ballet, entre outros), bem como 

os mais diversos passeios na cidade de 

Lisboa, em Portugal e no Mundo.

Foi também preocupação continuar a 

desenvolver actividades destinadas 

aos fi lhos dos nossos Associados, dada 

a enorme receptividade demonstrada 

em todas as iniciativas desta natureza 

que o Clube sempre tem programado, 

e correspondidas com uma elevada 

participação de crianças. 
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Na sua vertente desportiva são sempre 

entusiasticamente esperados, e larga-

mente participadas, as provas de kar-

ting, masculino e feminino, de bowling, 

os workshops propostos, a participação 

nas travessias das Pontes 25 de Abril e 

Vasco da Gama, o torneio de futsal, as 

aulas de surf e bodyboard, o passeio 

motard e as jornadas de pesca de mar, 

entre outras inúmeras actividades.

Na área geográfi ca da refi naria de Sines 

destacamos o lançamento do programa 

FitLifeExpress, que consiste na realiza-

ção, nas instalações do Clube, de ses-

sões de exercício físico de trinta minu-

tos, e que conta desde já com cerca de 

setenta atletas. O sucesso evidenciado 

por este programa é demonstrativo do 

nível do serviço e instalações do Clube 

a Sul. Previsivelmente, iremos aumen-

tar o número de sessões a disponibi-

lizar, assim como implementar novas 

modalidades de formato semelhante.

Para os mais novos, destacamos a 

consolidação da escola de Patina-

gem Artística, reconhecida hoje por 

todos, não só pela qualidade do tra-

balho desenvolvido mas também 

pelos resultados obtidos pelos nos-

sos atletas. 

  … com forte consciência solidária

O Clube Galp Energia, desenvolveu diversas iniciativas em que demonstrou toda a 

capacidade solidária dos seus associados, potenciando a sua acção cívica.

•  promovemos uma recolha de bens alimentares que, a par de uma acção de voluntaria-

do, proporcionou um jantar de Natal a mais de uma centena de pessoas carenciadas;

•  realizámos uma campanha de obtenção de roupa e brinquedos que se saldou na 

distribuição, por entre uma dezena de instituições de solidariedade social, de onze 

mil e quinhentos bens desta natureza;

•  desenvolvemos ainda, entre outras actividades, campanhas tendentes à entrega 

de fi lmes e jogos a instituições que apresentam como principal objectivo criar um 

espaço para crianças e jovens, onde estes poderão ocupar o seu tempo. 

  … em harmonia com as comunidades em que se encontra inserido

   É generalizado o reconhecimento local pelo trabalho desenvolvido pelos três núcleos 

do Clube Galp Energia. Destacamos, de entre inúmeras referências:

•  no Norte, a presença, a convite da Câmara Municipal de Porto, na feira de associa-

tivismo do concelho, com um stand dedicado ao Clube no seu passado, presente 

e futuro;

  •  no Centro, o desenvolvimento de uma centena de parcerias com as mais diversas 

entidades comerciais, proporcionando a obtenção, pelos seus Associados, Colabora-

dores do Grupo Galp Energia, de produtos e serviços a valores mais acessíveis;

  •  no Sul, o início da construção de dois campos de relva sintética, a inaugurar em 

2010, e que proporcionarão uma ainda maior proximidade entre os residentes em 

Vila Nova de Santo André e o Clube.

PARA MAIS DETALHE 

E OUTRAS ACTIVIDADES, 

VISITE O SITE:

www.clubegalpenergia.com

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL
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vimento e a valorização individual, 

a inovação e a melhoria contínua, a 

segurança e o ambiente e, fi nalmente, 

a integridade e a transparência. Todas 

as acções de comunicação partem 

destes pressupostos.

RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Comunicação interna com 
os colaboradores
A concepção da estratégia de comunicação para o ano de 2009 teve como 

princípio orientador o reforço de uma cultura organizacional, que resulte na 

criação de um sentimento de pertença ao Grupo, com o objectivo de aumentar 

a motivação, a satisfação dos colaboradores e também a sua produtividade.

A cultura organizacional que preten-

demos impulsionar tem por base os 

próprios valores que a Galp Energia 

defende como: o trabalho em equipa, 

o espírito empreendedor e a orienta-

ção para os resultados, o desenvol-

COMUNICAÇÃO COM 
AS PARTES INTERESSADAS

CRIAÇÃO DE UM 

SENTIMENTO DE PERTENÇA 

AO GRUPO, COM O 

OBJECTIVO DE AUMENTAR A 

MOTIVAÇÃO, A SATISFAÇÃO 

DOS COLABORADORES 

E TAMBÉM A SUA 

PRODUTIVIDADE.
Mygalp
No domínio da comunicação inter-

na, o ano de 2009 foi de consolida-

ção da marca “mygalp”, caracterizada 

pela transversalidade relativamente a 

meios e canais de comunicação. 

Para além da aposta na qualidade 

dos conteúdos apresentados na intra-

net (mygalp portal do colaborador) e 

da relevância que a newsletter elec-

trónica assume (mygalp energia da 

semana), é agora a revista (mygalp 

magazine) a merecer destaque ao 

assumir-se como uma referência no 

universo Galp Energia, nacional e in-

ternacionalmente.

Nesta publicação, e importante 

ferramenta de comunicação interna,

estiveram em foco as acções reali-

zadas que reforçaram as políticas 

de sustentabilidade da Empresa, 

para a promoção de uma utiliza-

ção mais eficiente dos recursos 

energéticos.

Neste contexto, a Galp Energia re-

cebeu a 25 de Maio na gala da APCE 

(Associação Portuguesa Comunicação 

de Empresa) o prémio na categoria 

de “Identidade Corporativa”, tendo-lhe 

sido atribuídos quatro prémios de mé-

rito pelas nomeações nas categorias 

“Responsabilidade Histórica e Memória 

Empresarial”, “Intranet”, “Campanha 

de Comunicação e Responsabilidade 

Social” e ainda “Boletim e Newsletter”.

A dinamização da Bolsa de Volunta-

riado da Galp Energia tem sido um 

objectivo do trabalho desenvolvido, 

possuindo uma área própria no portal 

mygalp, motivando a participação dos 

colaboradores.

Potenciando o portal da intranet e a 

newsletter Energia da Semana, têm 

sido dinamizadas e divulgadas diver-

sas iniciativas de solidariedade, de que 

são exemplos a “Associação Salvador” 

e a “Fundação O Século”.

A DINAMIZAÇÃO DA 

BOLSA DE VOLUNTARIADO 

DA GALP ENERGIA TEM 

SIDO UM OBJECTIVO DO 

TRABALHO DESENVOLVIDO, 

POSSUINDO UMA ÁREA 

PRÓPRIA NO PORTAL 

MYGALP, MOTIVANDO 

A PARTICIPAÇÃO 

DOS COLABORADORES.
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Eventos internos desenvolvidos

Campanhas internas

Satisfação dos clientes

Os eventos internos constituem impor-

tantes fóruns de debate e de mobili-

zação relativamente às actividades e 

desafi os da Galp Energia.

Assumem especial destaque os Encon-

tros de Quadros, pelo papel que desem-

penham na dinamização da cultura or-

ganizacional, na comunicação de planos 

e resultados, no reforço do sentimento 

de pertença e coesão na organização. 

Destaque-se a Reunião de Quadros Se-

mestral realizada em Maio no auditório 

da Faculdade de Medicina Dentária, reu-

nindo cerca de 600 quadros superiores 

Gripe A (H1N1) – Sob o mote “A pre-

venção é a nossa melhor arma”, foi 

dinamizada nos vários suportes de co-

municação interna uma campanha de 

sensibilização e prevenção para as ques-

tões relacionadas com a gripe A (H1N1).

A Galp Energia está empenhada em conhecer a percepção que os seus 

clientes têm da qualidade do atendimento prestada pelos seus serviços de 

atendimento presencial e não presencial. 

da Galp Energia para discutir “Excelência 

na Execução” nos investimentos e acti-

vidades na Galp Energia. 

A cerimónia de entrega dos “Pin de 

Ouro” merece também destaque, atri-

buídos aos colaboradores com trinta 

ou mais anos de antiguidade na nos-

sa Empresa, constituindo uma inicia-

tiva de grande simbolismo dado que 

muito do sucesso que a Galp Energia 

tem colhido nos dias hoje se deve ao 

empenho e valiosa experiência destes 

colaboradores.

As mensagens materializaram-se em 

«fl yers», cartazes, banners, artigos 

informativos entre outros exemplos 

utilizados para transmitir informação 

consistente e obter resultados ime-

diatos, ou seja, o menor número de 

casos de gripe A.

Programa de Segurança – Veiculação 

de mensagens relativas ao programa de 

segurança nas diversas instalações da 

Galp Energia que concorre, mais uma vez 

para o ambicioso objectivo de sinistrali-

dade “Zero” no ambiente de trabalho.

Ainda como acções de responsabi-

lidade empresarial, apresentam-se 

alguns dos restantes projectos desen-

volvidos pelo Grupo Galp Energia, du-

rante o ano de 2009.

Deste modo, pretende-se obter o 

feedback atempado e sistemático dos 

clientes, de modo a possibilitar agir 

proactivamente na melhoria e uni-
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Evolução da satisfação de clientes com 
o Atendimento não Presencial, em 2009

Evolução da Satisfação de Clientes com 
o Atendimento Presencial do Gás Natural, em 2009

Actualmente, a Galp Energia pretende 

dar continuidade e desenvolver o seu 

sistema actual de Avaliação da Satis-

fação dos Clientes com o Atendimen-

to, para todos os Meios de contacto 

(Telefone, E-mail, Correio, Livro de 

Reclamações e Presencial). 

A opinião dos clientes da Galp Energia 

é monitorizada mensalmente, sendo 

esta análise transversal a todos os 

serviços. Os resultados mostram, na 

categoria de atendimento não pre-

sencial, uma satisfação global perto 

dos 77% e na categoria de atendi-

mento presencial no gás natural, uma 

satisfação na ordem dos 80%. 

formização da qualidade do serviço 

prestado, com impactos positivos na 

satisfação de clientes com o atendi-

mento e na retenção e fi delização 

de clientes à marca. Eis alguns dos 

resultados:

Análise de Satisfação Global

(Satisfação Global) De um modo geral, como classifica o atendimento prestado?
Janeiro a Novembro 2009 - Não presencial

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
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Análise de Satisfação no Gás Natural

(Satisfação Global) De um modo geral, como classifica o atendimento prestado?
Janeiro a Novembro 2009 - Gás Natural
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Estudo “O Hypercluster da Economia do Mar”

Conselho das Câmaras Portuguesas 
de Comércio no Brasil 

A título de exemplo e pelas conclusões 

dos respectivos trabalhos, referem-se 

as seguintes participações e apoios:

Através da parceria estabelecida en-

tre a Associação Comercial de Lisboa 

– Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa, a Galp Energia, SGPS, 

S.A., e outras entidades público-

-privadas cujas actividades depen-

dem directa ou indirectamente dos 

recursos marinhos, promoveu-se um 

estudo intitulado «O Hypercluster da 

Economia do Mar».

 

Este estudo teve como objectivos 

a realização de uma refl exão trans-

versal sobre o tema e a contribuição 

para a formulação de políticas e to-

mada de medidas que potenciem o 

aproveitamento sustentável dos re-

cursos marinhos no nosso país, im-

Nos dias 28 e 29 de Setembro de 

2009, realizou-se o V Encontro Em-

presarial de Negócios da Língua Por-

tuguesa no Centro de Convenções do 

Ceará, promovendo-se uma refl exão 

aprofundada entre empresários e 

profi ssionais liberais, autoridades po-

Desta forma, podemos destacar as par-

ticipações nas reuniões de trabalho, as-

sembleias-gerais e edições científi cas e 

de opinião, num total de 126 entidades.

REPRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL
Na sequência dos objectivos traçados, a Galp Energia
participou com cerca de €1,3 milhões nas actividades de 
Organizações Governamentais e Não-Governamentais, 
nas esferas de acção do sector energético 
e do ambiente, e ainda de associações empresariais 
e comerciais.

pulsionando o interesse dos investi-

dores neste sector. 

Procederam-se, ainda, a acções de 

comunicação pública e junto dos 

poderes executivos, alertando para 

a necessidade de reformulação das 

políticas no âmbito dos Assuntos do 

Mar. Estas acções resultaram numa 

decisão, em Dezembro de 2009, 

em sede de Conselho de Ministros 

(Resolução 119/2009), que visa a 

promoção de condições favoráveis 

para atrair investimentos privados, 

através de uma nova abordagem 

da Comissão Interministerial para os 

Assuntos do Mar (CIAM).

líticas e diplomáticas, representantes 

de entidades de classe e instituições 

de fomento e fi nanciamento, além 

da imprensa especializada, sobre a 

temática do turismo, das infra-estru-

turas, dos recursos naturais e da ino-

vação tecnológica.
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RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS 
Também dinamizado pela ANMP, 

teve lugar em 27 de Março de 

2009, em Lisboa, o II Encontro dos 

Governos Locais Lusófonos subordi-

nado ao tema «Uma Visão Estraté-

gica para a Cooperação Portuguesa», 

sendo um evento precursor do Fórum 

das Autoridades Locais da Comunida-

de dos Países de Língua Portuguesa. 

No XVIII Congresso desta entidade, 

realizado nos dias 4 e 5 de Dezembro 

de 2009, em Viseu, foi debatida a 

transferência para os Municípios de 

competências ao nível do controlo 

da qualidade do ar e o alargamento 

do Programa de Mobilidade Susten-

tável a um maior número de autar-

quias nacionais.

DIÁRIO DIGITAL 
Sendo um habitual modelo de di-

álogo e refl exão, o 11º Almoço-

-Conferência organizado pelo Diário

Digital contou com o apoio da 

Galp Energia para a discussão do 

tema da conjuntura económica mun-

dial e em especial das consequên-

cias para os países do Sul da Europa. 

Esta conferência teve como um dos 

oradores o reconhecido professor de 

Economia Nouriel Roubini.

Merecem ainda destaque os seguin-

tes apoios a seminários e conferên-

cias: 24th Annual European Autumn 

Gas Conference 2009, COGEN – Semi-

nário sobre Micro-Geração, Logistrans 

e XV CILA - Novembro de 2009.
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A CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
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ca social sustentável, foram estabele-

cidos os seguintes objectivos:

caracteriza-se formalmente como uma 

instituição privada sem fi ns lucrativos, 

tendo como fi losofi a o apoio ao desen-

volvimento em diferentes sectores, que 

adiante serão explicitados, actuando 

quer em Portugal, quer no estrangeiro.

Constituída pela Galp Energia, S.G.P.S., 

S.A., pela Galp Exploração e Produ-

ção Petrolífera, S.A., pela Petróleos 

de Portugal – Petrogal, S.A., pela 

Galp Gás Natural, S.A., Galp Power, S.A. 

e pela Galp Energia, S.A., a fundação 

A FUNDAÇÃO GALP ENERGIA

Contextualização e 
enquadramento legal

A Galp Energia, ciente do seu papel e da sua responsabilidade social, tem 

vindo a desenvolver no decurso dos anos uma actividade mecenática 

intensa, através do apoio a vários projectos de cariz social, cultural, 

desportivo e solidário. Na sequência deste empenho e com o desejo de 

aprofundar este tipo de acção através de uma resposta mais abrangente 

e concertada, a Galp Energia promoveu a constituição de uma Fundação, 

distinta de si própria e exclusivamente sem fi ns lucrativos. Esta motivação 

fez nascer, em Janeiro de 2009, a Fundação Galp Energia.

Órgãos sociais

A Fundação Galp Energia está organizada internamente com um Conselho 

de Fundadores, um Conselho de Administração, um Conselho Consultivo 

e um Conselho Fiscal. Esta estruturação permite agilizar com efi cácia 

todos os projectos em que está inserida, avaliando constantemente a 

sustentabilidade dos mesmos.

A MISSÃO DA FUNDAÇÃO 

GALP ENERGIA 

É ELUCIDATIVA: SER UMA 

ENTIDADE INTERVENTIVA 

NO ÂMBITO DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL, 

MOVENDO-SE AO SERVIÇO 

DA COMUNIDADE 

E ALICERÇANDO-SE EM 

PRINCÍPIOS DE INTEGRIDADE, 

TRANSPARÊNCIA 

E EQUIDADE.

Mais informação está disponível na área da Fundação Galp Energia em 

www.galpenergia.com.

Missão e objectivos
A missão da Fundação Galp Energia é elucidativa: ser uma entidade 

interventiva no âmbito da responsabilidade social, movendo-se ao 

serviço da comunidade e alicerçando-se em princípios de integridade, 

transparência e equidade.

Para a prossecução da sua missão e 

de forma a desenvolver uma dinâmi-
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Partindo destes pressupostos, o plano 

de actividades da Fundação Galp Energia 

para o triénio 2009-2011 contempla 

um vasto conjunto de iniciativas com 

características e execução de natureza 

plurianual, inserindo-se no âmbito da 

sua missão e objectivos.

A defi nição e elaboração do plano tive-

ram na sua génese os seguintes critérios:

•  Selecção de iniciativas tendo por 

base a sua relevância e enquadra-

mento nos fi ns e objectivos estatu-

tários a realizar pela Fundação;

•  A identifi cação das actividades e projec-

tos que, pela sua natureza, constituem 

no seu resultado, a prestação perma-

nente de um serviço de interesse públi-

Estratégia de actuação

Sendo este o primeiro relatório de sustentabilidade que integra a acção da 

Fundação Galp Energia, é essencial entender que a estratégia de actuação 

foi desenhada para um período temporal de três anos. Este planeamento 

plurianual deve-se à necessidade de consolidar todos os projectos a que 

se compromete, orçamentando valores, acompanhando os desempenhos e 

verifi cando constantemente o refl exo da sua actuação na sociedade. 

SO
CI

ED
ADE
CULTURA

ENERGIA
ATELIER
DE ENERGIA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ALTERNATIVAS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ESTUDOS E EDUCAÇÃO

ARTES
E PATRIMÓNIO

MECENATO
SOCIAL

SAÚDE

BEM-ESTAR
E QUALIDADE DE VIDA

PREVENÇÃO
E SEGURANÇA PÚBLICA

COMBATE
ÀS ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS

PROTECÇÃO 
E CONSERVAÇÃO

DA NATUREZA

AM
BIENTE CU

LTU
RA

co à comunidade em vários domínios;

Na materialização dessas acções, 

complementarmente ao lançamento 

de iniciativas próprias, a Fundação 

Galp Energia estabeleceu (e prevê 

estabelecer) protocolos com diversas 

instituições tendo em vista a coopera-

ção nos domínios Sociedade, Energia 

e Conhecimento, Ambiente e Cultura.

A Fundação terá ao seu dispor, a preços 

competitivos, a utilização pública dos 

auditórios das instalações da Galp Energia 

nas Torres de Lisboa, destinados quer à 

execução de acções próprias, quer ao 

acolhimento de conferências, seminários 

e outras manifestações de interesses so-

ciais ou culturais realizadas em colabora-

ção com entidades terceiras.

a)  Contribuir para a sociedade nos do-

mínios ambiental, cultural, educa-

tivo e científi co;

b)  Promover a conservação do patri-

mónio histórico e tecnológico do 

sector energético;

c)  Participar em projectos de investi-

gação em energia; e,

d)  Desenvolver iniciativas que mi-

nimizem o impacte da actividade 

energética no ambiente.

Para a concretização destas metas 

ambiciosas estabeleceram-se quatro 

grandes áreas de actuação – Sociedade, 

Energia e Conhecimento, Ambiente e 

ainda a Cultura. Cada um destes âmbi-

tos tem vários vectores que o orientam.
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Mecenato social
Traduz-se no apoio a projectos me-

cenáticos de cariz social, de forma a 

contribuir para o auxílio a grupos de ci-

dadãos especialmente necessitados e 

em situação de risco, designadamente:

•  Programas de luta contra a pobreza, 

exclusão social e discriminação social;

•  Iniciativas dirigidas à criação de 

oportunidades de trabalho e de rein-

serção social de pessoas, famílias ou 

grupos em situação de risco;

•  Apoio pré-natal a adolescentes e 

mães solteiras em situação de risco;

•  Iniciativas no domínio da educação, 

formação e qualifi cação para crian-

ças e jovens em situação de risco.

Na sociedade
Na vertente da sociedade, foram tidos em consideração para o triénio os 

sub-âmbitos do Mecenato Social e Saúde. 

A energia e o conhecimento
Na vertente Energia e Conhecimento, serão privilegiados nos primeiros 

três anos as áreas: Atelier da Energia, Energias Renováveis e Alternativas e 

Efi ciência Energética.

O programa Atelier da Energia 
Galp Energia e do sector em Portugal 

e da possível criação de um Museu e 

de um Centro de Documentação;

•  Desenvolvimento de publicações so-

bre temas relacionados com o sector 

energético em Portugal.

A FUNDAÇÃO 

GALP ENERGIA 

ESTABELECEU PROTOCOLOS 

COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES 

TENDO EM VISTA 

A COOPERAÇÃO NOS 

DOMÍNIOS SOCIEDADE, 

ENERGIA E CONHECIMENTO, 

AMBIENTE E CULTURA.

Assenta na seguinte estratégia:

•  Promoção da partilha do conhecimen-

to sobre o sector energético, nomea-

damente através da investigação, re-

cuperação, preservação e divulgação 

do património histórico e industrial da 

Saúde
Neste âmbito, as actividades a desen-

volver poderão ser de dois tipos:

•  Iniciativas para a sensibilização das 

populações para o aparecimento e 

prevenção de doenças de elevada 

incidência (por exemplo: obesidade, 

HIV, diabetes, hipertensão);

•  Programas de investigação, forma-

ção e desenvolvimento de acções 

de rastreio, vacinação, colheitas de 

sangue e tratamento de doenças.
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•  Iniciativas de preservação e valorização 

de espécies protegidas e em risco 

de extinção e restante património 

natural, visando a preservação da 

biodiversidade.

•  Acções de sensibilização de educação 

ambiental, fomentando a importância 

de valores assentes em princípios 

ecológicos;

Energias Renováveis e Efi ciência Energética

Escola da Energia.

Neste âmbito, a estratégia para um 

desempenho efi caz e com sinergias 

na sociedade, permitindo o envolvi-

mento de, e com outros actores ex-

ternos, privilegiará:

1.  A organização ou apoio a fóruns 

de discussão, congressos e ou-

tros eventos (por exemplo o lan-

çamento de concursos de ideias 

e formação nestes domínios), 

com vista ao debate e à sensibi-

lização da comunidade acerca da 

importância de se desenvolve-

rem energias renováveis e alter-

nativas e fomentar a eficiência 

energética;

2.  A atribuição de bolsas e prémios e 

o suporte a programas de investi-

gação e aperfeiçoamento de novas 

tecnologias, de soluções mais lim-

pas ou que concorram para a dimi-

nuição do consumo de energia pro-

movendo a efi ciência energética;

3.  O apoio ao desenvolvimento de 

programas e de iniciativas de sen-

sibilização para o uso racional de 

energia;

4.  O apoio na elaboração de estudos 

e outras publicações no domínio da 

efi ciência energética e das ener-

gias renováveis e alternativas.

O ambiente
No ambiente, e à semelhança do que foi concebido para outras áreas 

de actuação, a Fundação pretende desempenhar um importante papel 

no sub-âmbito da Conservação e Protecção do Ambiente, traçando: 

A cultura
Na vertente cultural, e mais concretamente no que diz respeito a Artes 

e Património, as prioridades serão as seguintes:

1.  Apoiar instituições e iniciativas de 

carácter cultural, no domínio da 

reconstituição/ recuperação e pre-

servação do património histórico 

nacional, da música, da arte, pin-

tura, organização de eventos cultu-

rais e outras manifestações artísti-

cas e da produção cinematográfi ca, 

audiovisual e literária;

2.  Apoiar projectos de conservação 

e promoção de obras de arte, no-

meadamente da colecção doada à 

Fundação Galp Energia, e outras ini-

ciativas de conservação de patrimó-

nio documental, artístico e histórico;

3.  Fomentar a formação artística e atribuir 

bolsas a estudantes de escolas de artes.
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dado ao CPP - Comité Paralímpico de 

Portugal na criação de condições de 

qualidade e dignidade para a prepara-

ção e competição dos Atletas de des-

porto adaptado (representando dife-

rentes áreas de defi ciência), ajudando 

simultaneamente o desenvolvimento 

do Desporto Paralímpico em Portugal;

Adesão à campanha de Mecenato 

100 Mecenas Unidos pela Diabetes, 

desenvolvida pela Fundação Ernesto 

Roma e pela Associação Protectora 

dos Diabéticos de Portugal, com o ob-

jectivo de viabilizar a Escola da Dia-

betes Ernesto Roma, que se destina à 

formação de profi ssionais de saúde e 

doentes, para que, no seu dia a dia, 

saibam lidar com a diabetes e com as 

formas de tratamento desta doença 

crónica;

Adesão à EPIS – Empresários pela 

Inclusão Social – na sua actividade 

de combate ao abandono e insuces-

so escolares no 3º ciclo de escolari-

dade, com base numa metodologia 

inédita em Portugal de capacitação 

de jovens e suas famílias, através do 

trabalho desenvolvido por uma rede 

alargada de mediadores profi ssionais.

Sociedade

ACTIVIDADES REALIZADAS
Em 2009, foram realizados diversos projectos, não 
obstante o facto de a Fundação Galp Energia ser uma 
instituição muito recente. Dotada de uma energia 
realmente positiva e dinâmica, a Fundação soube 
procurar novos desafi os no intuito de estreitar a sua 
relação com a sociedade. Apresentam-se, de seguida, 
os projectos levados a cabo pela Fundação, que 
permitem ilustrar os compromissos assumidos para 
cada área de actuação.

100 Mecenas.

Apoio à “Raríssimas” – Associação 

Nacional de Defi ciências Mentais 

e Raras, na construção da “Casa 

dos Marcos”. Este espaço pretende 

vir a ser um centro de competência 

e de referência na área clínica, social 

e educativa das doenças raras, com 

actividades ocupacionais para jovens 

e adultos e uma linha telefónica per-

manente de informação e assistência 

a familiares e técnicos de saúde, du-

rante 24 horas por dia; 

Projecto de Preparação Paralímpica 

Londres 2012, que consiste no apoio 

O APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO 

DO DESPORTO PARALÍMPICO 

NACIONAL FOI UMA 

DAS PRINCIPAIS INICIATIVAS 

DE INOVAÇÃO SOCIAL 

DA FUNDAÇÃO.
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efi ciência energética, a mobilidade 

sustentável e as alterações climáticas, 

sempre numa perspectiva de promo-

ver a alteração de comportamentos.

Os concursos compreendem a elabo-

ração de cartazes, bandas desenhadas, 

construção de protótipos de carros e 

barcos a energia solar, concepção de 

aplicações informáticas para o cálculo 

da pegada ecológica e, ainda, a mo-

nitorização de consumos energéticos 

das escolas. O projecto compreende 

também um portal na Internet, lança-

do em 2006, especialmente dedicado 

à comunidade escolar – a “Escola da 

Energia” – que disponibiliza um con-

junto de materiais pedagógicos, pro-

movendo várias refl exões sobre os 

diferentes tipos de energia, nomeada-

mente sobre as suas utilizações, van-

tagens e desvantagens.

 

Além da manutenção deste portal e da 

promoção dos concursos, desenvolve-

ram-se outras acções de afi rmação do 

projecto junto da comunidade escolar, 

das quais destacamos a Formação de 

Professores, subordinada aos temas 

dos trabalhos levados a concurso.

Assim, prosseguiram as actividades 

de registo em áudio e em vídeo, a re-

colha de fotografi as, documentos an-

tigos (desde manuais, artigos, memó-

rias descritivas, entre outros), vídeos 

institucionais e publicitários e brochu-

ras, enriquecendo o acervo histórico 

da Galp Energia já existente. Parte 

deste acervo encontra-se disponível 

no Museu Virtual da Galp Energia, 

lançado em 2005, na plataforma elec-

trónica http://vidas.galpenergia.com. 

Deste modo, a comunidade em geral 

pode tomar contacto com a identida-

de, cultura e história da Galp Energia.

Ainda pela consciência da importância 

da preservação e divulgação da me-

mória histórica no âmbito do sector 

da energia, a Fundação dedica-se não 

só à recolha, catalogação e recupera-

ção do espólio industrial documental 

e fotográfi co, mas também de peças 

e objectos históricos.

Projecto Eco Escolas – Esta plataforma, 

que decorre desde 2005 em conjun-

to com a ABAE (Associação Bandeira 

Azul para a Europa), tem a fi nalidade 

de contribuir para a educação ambien-

tal, no âmbito da responsabilidade so-

cial, abrindo no museu virtual “Vidas 

Galp”, atrás descrito, uma porta para 

o futuro, dirigida a crianças e jovens 

que queiram aprender sobre questões 

relacionadas com a energia.

Anualmente são lançados concur-

sos para trabalhos escolares sobre a 

actual utilização da energia como a 

A Energia e o Conhecimento
Iniciado em 2004, o projecto “Vidas Galp” tem como objectivo principal 

o resgate da história da Empresa através do testemunho dos seus 

protagonistas – os colaboradores. O “Vidas Galp” foi desenvolvido e 

consolidado este ano, pela Fundação Galp Energia.

PELA CONSCIÊNCIA 

DA IMPORTÂNCIA DA 

PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DA MEMÓRIA HISTÓRICA 

NO ÂMBITO DO SECTOR DA 

ENERGIA, A FUNDAÇÃO 

DEDICA-SE NÃO SÓ À 

RECOLHA, CATALOGAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DO ESPÓLIO 

INDUSTRIAL DOCUMENTAL 

E FOTOGRÁFICO, 

MAS TAMBÉM DE PEÇAS 

E OBJECTOS HISTÓRICOS.
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também perdurassem no tempo, não se 

centrando apenas numa intervenção ex-

positiva e institucional. 

It’s about time to be positive 

foi o conceito criado pela Fun-

dação Galp Energia para dina-

mizar nesse evento duas inicia-

tivas que reforçam a ligação da 

Fundação Galp Energia ao mundo 

das artes e do design, contribuindo 

igualmente para promover a efi ciên-

cia energética e a sustentabilidade 

ambiental através da disponibilização 

de bicicletas – Bikeshare - e do lança-

mento de concurso para o projecto in-

titulado “Pontes para um futuro mais 

positivo”, que adiante se apresenta; 

Associação ao IASI – International Insti-

tute for Asian Studies and Interchange, 

na promoção e apoio fi nanceiro, sob a 

forma de Mecenato, ao projecto “Arqui-

vo e Biblioteca Timor-Leste”. Este projecto 

Protocolo com o IMC (Instituto dos 

Museus e da Conservação) no âmbito 

da preservação do Património Nacio-

nal – que contempla o Restauro integral 

e reconstituição histórica da Sala D. João 

VI, do Palácio Nacional da Ajuda, enqua-

drada nas Comemorações dos 200 Anos 

da Viagem da Família Real para o Brasil. 

Foi, aliás neste espaço que, em Outubro, 

a Fundação Galp Energia foi ofi cialmente 

apresentada à Comunidade;

Mecenato ao Serviço Educativo 2009 da 

Fundação Casa da Música, com o objec-

tivo de fomentar a formação artística e o 

acesso à cultura musical de variados pú-

blicos, bem como a promoção, difusão e 

prossecução de actividades culturais e for-

mativas no domínio da actividade musical;

Associação à Experimenta Design 09 

– Sendo o slogan “It’s about time” o fi o 

condutor da bienal, a Fundação Galp 

Energia decidiu apostar em acções que 

A Cultura

BIKESHARE – Na continuação da for-

te aposta da Fundação Galp Energia 

em sensibilizar a comunidade para o 

tema ambiental e promover a mo-

bilidade urbana mais sustentável, a 

Experimenta Design 09 (Bienal que 

decorreu entre Setembro e Novem-

bro), foi contemplada com 40 bici-

cletas distribuídas pelos diferentes 

espaços do evento que estiveram à 

disposição dos visitantes para se des-

locarem gratuitamente na exposição. 

O conceito de partilha foi igualmente 

potenciado, dado que 20 dessas bici-

cletas eram de dois lugares. 

As referidas bicicletas, foram previamen-

te alvo de uma intervenção artística ex-

clusiva por jovens designers selecciona-

dos do Instituto de Artes e Design (IADE), 

numa acção de aproximação do meio 

universitário à realidade empresarial.

Reconhecendo a importância do de-

senvolvimento de acções de conser-

vação e promoção da biodiversidade, 

a Fundação Galp Energia prossegue 

uma estratégia pró-activa neste do-

mínio, através do apoio à implemen-

tação do Projecto M@rbis-NATURA 

2000 – Sistema de Informação para a 

Biodiversidade Marinha, aprovado no 

âmbito do Plano de Acção da Comis-

são Interministerial para os Assuntos 

do Mar (2008/2020).

Este projecto visa a organização e 

sistematização da informação cientí-

fi ca existente sobre a biodiversidade 

marinha dos oceanos sob jurisdição 

nacional, incluindo a criação de um 

sistema de informação integrado so-

bre a biodiversidade marinha, bases 

de dados e uma rede de partilha de 

informação entre instituições.

O Ambiente

FUNDAÇÃO GALP ENERGIA

Restauro da sala D. João VI no Palácio Nacional da Ajuda.
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consiste, designadamente, na organiza-

ção, catalogação, digitalização e actualiza-

ção, até 2011, de diferentes materiais e 

documentação diversa sobre Timor-Leste, 

a Indonésia e a Região, a fi m de, no prazo 

de 10 anos, este acervo poder ser trans-

ferido para Timor-Leste;

A Fundação Galp Energia apoiou várias 

outras instituições, em iniciativas de âm-

bito cultural, designadamente o Museu 

do Douro, com vista à preservação do 

património cultural e natural duriense, 

ao desempenho de um papel activo no 

desenvolvimento sócio-cultural da Região 

Demarcada do Douro e ao desenvolvi-

mento da investigação sobre a Região e 

o seu património;

Apoio à Exposição do espólio do poeta 

Alberto Lacerda, promovida pela Fun-

dação Mário Soares. Esta exposição faz 

parte do espólio que o poeta Alberto de 

Lacerda deixou ao seu herdeiro universal, 

o escritor e jornalista Luís Amorim de Sou-

sa, seu grande amigo e companheiro, em 

Londres e em Boston. Esse espólio está 

hoje depositado na Fundação Mário Soa-

res, onde está a ser devidamente tratado, 

limpo e inventariado.

Actividades transversais
Dos projectos levados a cabo durante o ano de 2009, alguns, pela sua abran-

gência, enquadram-se em pelo menos duas áreas de actuação, aglomeran-

do as estratégias delineadas no início do ano para os diversos sectores:

Protocolo estabelecido com a Câmara 

Municipal de Lisboa com vista ao fi nan-

ciamento das obras de construção de um 

percurso ciclável em Lisboa (ciclovia 

Telheiras – Benfi ca). Este projecto surge 

com o intuito de sensibilizar a população, 

apoiar a preservação do ambiente e, si-

multaneamente, promover a saúde e o 

desporto na comunidade. O troço, que 

se situa em zona residencial perto de 

escolas e escritórios, tem uma utilização 

potencial vasta e permite esperar circula-

ções quotidianas casa-trabalho mas tam-

bém de lazer, ligando parques e jardins;

Concurso de ideias de Mobilidade Sus-

tentável desenvolvido em parceria com 

o MAOTDR – Ministério do Ambiente e 

Ordenamento do Território e do Desen-

volvimento Regional, e a APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente em conjunto 

com as Autarquias a nível Nacional. O 

concurso sob o tema: “Ideias para o ar 

por um projecto para fi car”, destinou-se 

a premiar o projecto de medida per-

manente que, de forma mais efi ciente, 

promovesse uma melhoria da qualidade 

atmosférica da(s) cidade(s), explorando 

a questão da mobilidade urbana numa 

vertente de sustentabilidade. A votação 

on-line entretanto efectuada premiou a 

autarquia de Almada no fi nal do mês de 

Setembro com o projecto “Bicla Tejo”;

Concurso “Pontes para um futuro mais 

positivo” traçado aquando da realização 

da Experimenta Design 09 – Direccionado 

aos profi ssionais de arquitectura portu-

gueses e estrangeiros para projectarem 

um novo equipamento de mobilidade 

sustentável em Lisboa. O lançamento 

deste concurso teve como objectivo a 

futura construção de uma ponte ciclável 

e pedonal sobre a 2ª Circular, visando 

facilitar a travessia de bicicletas e pe-

ões ao mesmo tempo que potenciava 

a circulação urbana de reduzido impacto 

ambiental, sendo, adicionalmente, um 

legado para a capital portuguesa e seus 

habitantes. 

Para além da criatividade e engenho de-

monstrados nas propostas, a avaliação 

dos projectos incidiu também na capa-

cidade dos arquitectos em incorporarem 

soluções de efi ciência energética, bem 

como a sustentabilidade dos materiais 

seleccionados. Foram premiados os três 

primeiros classifi cados, tendo ainda sido 

atribuídas duas menções honrosas.
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Anexo I. Verifi cação externa

Verifi cação independente do Relatório de Sustentabilidade de 2009

Ao Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A.

Introdução
Fomos solicitados pela Galp Energia, SGPS, S.A. (Galp Energia), para procedermos à verifi cação independente do “Relatório de Sustentabilidade de 2009” 
(Relatório). A verifi cação foi efectuada de acordo com as instruções e critérios defi nidos pela Galp Energia, referidos e divulgados no Relatório, e com os 
princípios e a abrangência descritos no Âmbito.

Responsabilidades
O Conselho de Administração da Galp Energia é responsável pela preparação do Relatório e divulgação da informação de desempenho apresentada e seus critérios 
de avaliação bem como pelos sistemas de controlo interno, processos de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A nossa responsabilidade consiste 
na elaboração de um relatório contendo o nosso parecer sobre a adequação daquela informação baseada nos procedimentos de verifi cação independente que 
efectuámos e por referência aos termos acordados. Não assumimos qualquer responsabilidade perante qualquer outro propósito, pessoas ou organizações.

Âmbito
Os nossos procedimentos de revisão foram planeados e executados de acordo com o International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), 
e com referência ao Global Reporting Initiative, versão 3 (GRI3), de forma a obter um grau moderado de segurança sobre a adequação da informação 
constante do Relatório bem como dos sistemas e processos que lhe servem de suporte. A extensão dos nossos procedimentos é menor que a de uma 
auditoria e, por consequência, o nível de fi abilidade é mais baixo, consistindo em indagações e testes analíticos e algum trabalho substantivo.

Relativamente à verifi cação da auto avaliação feita pela gestão dos níveis de conformidade do GRI3, o nosso trabalho consistiu na verifi cação da consistência 
com os requisitos da GRI´s Reporting Framework Application Levels. Parte da informação requerida pelo GRI3 está disponível no “Relatório e Contas 
2009” e no “Relatório de Governo 2009”, documentos que deverão ser consultados para obtenção de um entendimento completo sobre as actividades 
desenvolvidas, governo da sociedade e desempenho do Grupo. 

Nesta verifi cação independente, os nossos procedimentos consistiram em:

 (i)  Indagações à gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo como está estruturado o sistema de informação 
e a sensibilidade dos intervenientes às matérias incluídas no relato;

 (ii)  Identifi car a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de politicas económicas, ambientais e de responsabilidade 
social;

 (iii)  Verifi car numa base de amostra a efi cácia dos sistemas e processos de recolha, agregação, validação e relato que suportam a informação de 
desempenho supracitada, através de cálculos e validação de dados reportados;

 (iv)  Confi rmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, agregação, validação e relato de informação de 
desempenho;

 (v)  Executar, numa base de amostra, alguns procedimentos de consubstanciação da informação, através de obtenção de evidência sobre informação 
reportada;

 (vi)  Comparação dos dados técnicos relativos a emissões de gases com efeito de estufa e consumos de energia primária validados pelo verifi cador 
independente no âmbito do CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão);

 (vii)   Comparação dos dados fi nanceiros e económicos com os constantes do “Relatório e Contas 2009” auditados pelo auditor fi nanceiro externo, 
para aferir sobre a validação externa da informação reportada;

 (viii)  Comparação dos dados relativos às refi narias com os valores previamente verifi cados por auditor externo;
 (ix)  Análise dos temas materiais incluídos no Relatório com base no princípio de relevância previsto na norma AA1000APS e no GRI3, através da 

comparação dos conteúdos do Relatório com os conteúdos de Relatos de Sustentabilidade de empresas do sector; 
 (x)  Confi rmar a existência de dados e informações requeridos para atingir o nível B, auto declarado pela Galp Energia, pela aplicação dos níveis 

do GRI3. 

Não foram incluídos neste processo de verifi cação os dados ambientais assinalados na tabela “Dados Operacionais” constante do Relatório.

Conclusões
Com base no trabalho efectuado de acordo com os termos de referência e com o Âmbito, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir 
que os sistemas e processos de recolha, agregação, validação e relato da informação constante do Relatório não estão a funcionar de forma apropriada 
e que a informação divulgada, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes.

Tendo por base a nossa verifi cação do Relatório e das Directrizes do GRI3, com os pressupostos incluídos no âmbito, concluímos que o Relatório inclui os 
dados e a informação requeridos para o nível B previsto no GRI3.

Lisboa, 15 de Abril de 2010

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda. representada por

António Joaquim Brochado Correia, ROC
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Anexo II. Indicadores GRI 

GRI 3 PÁGINA

1 Estratégia e Análise

1.1 Mensagem do Presidente Página 7,8 e 9

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades Páginas 13, 22, 23, 32, 46, 47

2 Perfi l da Organização

2.1 Nome da organização Página 12

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços Páginas 28 e 29

2.3 Estrutura operacional da organização Página 18 do RG e das páginas 26-73 do RC.

2.4 Localização da sede Na contra capa

2.5 Países em que a organização opera Páginas 28 e 29

2.6 Tipo e natureza jurídica da organização Página 132 do RC

2.7 Mercados Páginas 28 e 29

2.8 Dimensão da organização Páginas 16, 28, 29 e 109

2.9 Alterações signifi cativas Página 15 e 22

2.10 Prémios recebidos Página 15

3 Parâmetros do Relatório

3.1 Período a que se refere o relatório Página 12

3.2 Data do último relatório Página 12

3.3 Periodicidade do relatório Página 12

3.4 Contacto Na contra capa

3.5 Processo para defi nição do conteúdo do relatório Página 12

3.6 Âmbito do relatório Página 12

3.7 Limitações ao âmbito do relatório
Páginas 28 e 29.
Para efeitos deste relatório a informação facultada está limitada aos negócios 
desenvolvidos pelas empresas cuja participação é igual ou superior a 50%.

3.8 Reporte sobre as outras entidades Página 42

3.9 Critérios e bases de cálculo Página 12

3.10 Explicação sobre reformulações Não houve reformulações nem alterações signifi cativas face a relatórios anteriores

3.11 Alterações signifi cativas em relação a relatórios anteriores Páginas 15 e 22

3.12 Tabela de correspondência GRI  Anexo II

3.13 Verifi cação externa Página 12

4  Corporate Governance, Compromissos e Envolvimento
Evitando redundâncias a informação de Governance está disponível no relatório de 
Corporate Governance 2009 em http://investor.relations.galpenergia.com

4.1 Estrutura de Corporate Governance Páginas 19, 40, 59 e 60 do RG 

4.2
Indicar se o Presidente do Conselho de Administração tem funções 
executivas

Páginas 15, 40 do RG

4.3 Membros do Conselho de Administração independentes e não executivos Página 40 do RG

4.4
Mecanismos que permitam a accionistas e colaboradores transmitir 
recomendações ou orientações ao Conselho de Administração

Página 24 do RG

4.5
Relação entre a remuneração dos membros do Conselho de Administração 
e Cargos Directivos e o desempenho da organização

Páginas 43, 44 do RG

4.6 Confl itos de Interesse Páginas 15,18-20 do RG

4.7 Qualifi cações e competências Páginas 72-76 do RG

4.8 Missão, valores, códigos de conduta e princípios Página 13, 14

4.9
Processos do Conselho de Administração para supervisionar a gestão do 
desempenho económico, ambiental e social e a gestão de riscos 

Páginas 20, 21 do RG

4.10 Processos para a avaliação do desempenho do Conselho de Administração Páginas 36-39, 43, 44 do RG

Compromissos com iniciativas externas

4.11
Explicação sobre como o princípio da precaução é abordado pela 
organização 

Página 16 e 17

4.12
Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente de 
carácter económico, ambiental e social que a organização subscreve ou 
defende

Páginas 99.

4.13
Participação signifi cativa em associações e/ou organizações de defesa 
nacionais/internacionais

Páginas 78 e 79

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas Consultar página 80 do RS 2005-2006

4.15 Processo de identifi cação e selecção das partes interessadas Página 12

4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas Páginas 55, 56, 112, 113, 126 e 127.

4.17
Principais questões e preocupações identifi cadas através do envolvimento 
das partes interessadas 

Páginas 112, 113, 126 e 127.
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Desempenho Económico

 
Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho , políticas e 
contextualização

Páginas 16, 17, 98, 99 e 102

EC1

Valor e económico directo gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de colaboradores, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos a 
investidores e governos

Página 16

EC2
Implicações fi nanceiras e outros riscos e oportunidades para actividades 
da organização, devido às alterações climáticas

Página 33

EC3
Responsabilidades referentes ao plano de benefícios defi nidos pela 
organização

Página 134 e 163 do RC

EC4 Apoio fi nanceiro signifi cativo recebidos do governo Página 18 e 19

EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo 
local em unidades operacionais importantes

N.D.

EC6
Políticas, práticas e peso de gastos com fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes

A Galp não tem nenhuma política aplicada a fornecedores locais nas unidades 
operacionais - A Política é igual para todas as geografi as onde actuamos. Sempre que 
possível único contrato centralizado para todas as empresas e negócios.

EC7
Procedimentos para contratação local e proporção de cargos de gestão 
de topo ocupados por indivíduos da comunidade local, nas unidades mais 
importantes

N.D.

EC8
Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infra-estruturas 
e serviços que visam essencialmente o benefício público através de 
envolvimento comercial

Páginas 40 e 41

EC9
Identifi cação e descrição de impactos económicos indirectos signifi cativos, 
incluindo a extensão dos impactos

Página 39

Desempenho Ambiental

 
Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e 
contextualização

Páginas 38, 46, 47, 57, 73, 85-88, 90-92, 99, 102, 105

EN1 Discriminação do consumo de matérias-primas, por peso ou volume Não relevante.

EN2
Percentagem das matérias-primas utilizadas que são provenientes de 
reciclagem

A Galp Energia não considera este indicador relevante.

EN3 Discriminação do consumo directo de energia, por fonte primária Páginas 49 e 93

EN4 Discriminação do consumo indirecto de energia, por fonte primária Página 93

EN5 Energia poupada devido a melhorias em conservação e efi ciência Páginas 46-49

EN6
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de 
energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, 
e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas  

Páginas 22-25 e 46-49

EN7
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indirecta e as reduções 
obtidas

Página 46

EN8 Consumo total de água Página 93

EN9 Fontes hídricas signifi cativamente afectadas pelo consumo de água Página 93

EN10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada Página 93

EN11
Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou 
administrados pela organização em áreas protegidas ou de elevado valor 
para biodiversidade

Página 95

EN12
Descrição dos impactos signifi cativos de actividades, produtos e serviços 
sobre áreas afectadas por operações, discriminadas por nível de risco de 
extinção

Páginas 87 e 95

EN13 Habitats protegidos ou recuperados Página 43

EN14 Gestão dos impactos na biodiversidade  Página 95

EN15
Espécies constantes na lista vermelha da IUCN (The World Conservation 
Union)

Nos estudos de Avaliação de Impacte ambiental realizados nas refi narias não foram 
detectados impactes signifi cativos em espécies incluídas na lista vermelha IUCN. No 
caso dos parques eólicos estão em fase de licenciamento e avaliação, sendo que a 
avaliação está em curso.

EN16 Totalidade das emissões de gases causadores do efeito de estufa Página 49, 93 e 94

EN17 Outras emissões relevantes Página 93

EN18
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e as 
reduções obtidas

Páginas 22, 36-39, 46-49

EN19 Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono. A Galp Energia não produz produtos que emitam substâncias destruidoras de ozono.

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas signifi cativas por tipo e peso
As emissões são calculadas de acordo com as metodologias defi nidas pela Concawe e 
outras melhores praticas, consultar página 93

EN21 Descarga total de água Página 93

EN22 Quantidade total de resíduos por tipo Página 93

EN23 Número e volume total de descargas signifi cativas – derrames
A Galp Energia reporta esta informação de acordo com uma norma interna que 
refl ecte os acidentes ambientais, materiais e pessoais.

EN24 Peso dos resíduos perigosos transportados N.D.

EN25 Biodiversidade de organismos aquáticos N.D.

EN26 Impactos de serviços e produtos Páginas 22-25, 37-40, 43, 46, 48, 49-52, 54, 57, 68, 73.

ANEXOS
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EN27 Percentagem de reutilização de embalagens N.D. – não é possível rastrear a quantidade de embalagens que são recicladas.

EN28
Montantes envolvidos no pagamento de coimas signifi cativas e o 
número total de sanções não monetárias por incumprimento das leis e 
regulamentos ambientais

Foram instauradas 18 contra-ordenações pela Inspecção-Geral do Ambiente e do Or-
denamento do Território, cujo valor total ainda não está calculado, por se encontrar 
situado entre um intervalo de valores muito díspar.

EN29 Impactos ambientais resultantes de transportes Página 93

EN30 Total despesas e investimentos com protecção ambiental Página 16

 Desempenho Social

 
Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e 
contextualização

Páginas 87, 88, 90, 99, 102, 112, 113 e 105.

LA1
Discriminar mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de 
trabalho e região

Páginas 109-111

LA2
Discriminar o número total de colaboradores e respectiva taxa de 
rotatividade por faixa etária, género e região

Páginas 109-111

LA3
Benefícios oferecidos a colaboradores a tempo inteiro que não são 
oferecidos a colaboradores temporários ou tempo parcial, discriminados 
pelas principais operações

Benefícios obrigatórios/Condições estabelecidas no Código do Trabalho:
   • Segurança no emprego/proibição de despedimentos sem justa causa; 
   • Duração máxima do tempo de trabalho; 
   • Períodos mínimos de descanso; 
   • Férias retribuídas e respectivo subsídio; 
   • Subsídio de Natal; 
   • Retribuição mínima e pagamento de trabalho suplementar; 
   • Condições para a cedência ocasional de trabalhadores; 
   • Formação profi ssional; 
   • Segurança, higiene e saúde no trabalho; 
   •  Seguro de acidentes de trabalho/direito à reparação dos danos emergentes de     

acidentes de trabalho; 
      • Protecção da parentalidade; 
   • Protecção do trabalho de menores; 
   • Estatuto do trabalhador-estudante; 
   • Igualdade de tratamento e não discriminação;
   • Proibição de assédio.
Prémios e Remuneração variável:
   • Prémio de Redução da Sinistralidade Laboral;
   • Prémio de Produtividade (Grupo Galp Energia);
   • Prémio de Produtividade Petrogal;
   • Remuneração Variável (Sistema de Gestão de Desempenho);
   • Spot Bónus.

LA4 Percentagem de funcionário abrangidos por acordos de negociação Página 109.

LA5
Prazos mínimos para aviso prévio em relação a mudanças operacionais, 
incluindo se é especifi cado em acordos colectivos

Não existe prazo mínimo para aviso prévio em relação a mudanças operacionais, 
sendo que sempre que ocorram alterações os colaboradores serão avisados.

LA6

Percentagem de colaboradores representados em comités formais 
de segurança e saúde, compostos por gestores e por colaboradores 
que ajudam na monitorização e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional

A percentagem de colaboradores representados em comités de HSST é de 32,28%

LA7
Percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região

Nota - Índice de Absentismo = ((Total Dias de Absentismo/(N.º Médio de 
Efectivos*11*22)) - Páginas 96, 97 e 109

LA8
Programas de Educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo 
de risco, em curso, para garantir assistência aos colaboradores, às suas 
famílias ou membros da comunidade afectados por doenças graves

Páginas 117 e 126.

LA9
Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com 
sindicatos

Para mais informações, poderá ser consultada a página 70 do relatório de sustenta-
bilidade 2005-2006 em www.galpenergia.com.

LA10
Média de horas de formação, por ano, por funcionário, discriminadas por 
categoria de funcionário

Página 109.

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade e assisti-los na gestão do fi m 
de carreira

Página 108.

LA12
Percentagem de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira

A percentagem de empregados é de 58,21%.

LA13
Composição dos órgãos de governança e discriminação dos colaboradores 
por categoria, de acordo com o género, faixa etária, as minorias e outras

Páginas 72-76 do RG e Página 109 do RS

LA14
Discriminação do rácio do salário base de homens e mulheres por 
categoria

Analisando todos os colaboradores verifi cam-se os seguintes valores de diferenças 
entre os salários homens, mulheres: 2008 – 1.06 e 2009 – 1.06.

Desempenho Social – Direitos Humanos

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e 
contextualização

Páginas 14 e 99

HR1
Percentagem e número total de acordos de investimento signifi cativos que 
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos 
a avaliações referentes a direitos humanos

A Galp não tem na sua política a inclusão de cláusulas referentes a Direitos Humanos 
nos acordos de investimento, no entanto as Empresas são submetidas a processo de 
certifi cação para serem nossas fornecedoras.           

HR2
Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que 
foram submetidas a avaliações referentes a direitos humanos

A Galp não inclui na avaliação de fornecedores e empresas contratadas cláusulas 
referentes a direitos humanos. Sendo que as Empresas são submetidas a processo 
de certifi cação para serem nossas fornecedoras. Esse processo incide sobre questões 
fi nanceiras e fi scais, bem como processos de qualidade e segurança. 
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HR3

Total de horas de formação para colaboradores em políticas e 
procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para 
as operações, incluindo a percentagem de colaboradores que recebeu 
formação

A Galp não tem nenhum programa de formação para colaboradores relativos a 
aspectos de direitos humanos.

HR4 Número total de casos de discriminação e acções tomadas
Em 2009 não existiu ou não foi instaurado nenhum processo com as características 
descritas, consultar página 14.

HR5
Casos em que exista um risco signifi cativo de impedimento ao livre 
exercício da liberdade de associação e realização de acordos 
de negociação colectiva

Não houve alteração face ao reportado no RS de 2005-2006 (página 44, 45).

HR6
Casos em que exista um risco signifi cativo de ocorrência de trabalho 
infantil e medidas para seu impedimento

Não relevante - A Galp Energia não considera que na sua actividade exista risco de 
ocorrência de trabalho infantil, consultar página 14.

HR7
Casos em que exista um risco signifi cativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou escravo e medidas para seu impedimento

Não relevante - A Galp Energia não considera que na sua actividade exista risco de 
ocorrência de trabalho forçado ou escravo, consultar página 14.

HR8
Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas 
ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos 
que sejam relevantes às operações

A Galp Energia não tem nenhum programa de formação do pessoal de segurança 
relativo a aspectos de Direitos Humanos

HR9
Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e 
medidas tomadas

Em 2009 não existiu ou não foi instaurado nenhum processo com as características 
descritas, ver página 14.

Desempenho Social - Sociedade

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho , políticas e 
contextualização

Páginas 55, 56, 61, 99, 116 e 118

SO1
Natureza, âmbito e efi cácia de programas e práticas para avaliar e gerir 
os impactos das operações nas comunidades, incluindo início e fi m das 
operações

N.D.

SO2
Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de 
riscos para combate à corrupção

Em 2009 não existiu ou não foi instaurado nenhum processo com as características 
descritas.

SO3
Percentagem de colaboradores que tenham efectuado formação nas 
políticas e práticas de anti-corrupção da organização

A Galp Energia não desempenhou nenhuma acção de formação em políticas e 
práticas de anti-corrupção da organização.

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção
Em 2009 não existiu ou não foi instaurado nenhum processo com as características 
descritas.

SO5 Participação na elaboração de políticas gerais e políticas de anti-lobbies Páginas 82-85, 99

SO6
Valor total de contribuições fi nanceiras e em espécie para partidos políticos 
ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Não Aplicável - A Galp não contribui fi nanceiramente para partidos políticos ou 
instituições relacionadas

SO7
Número total de acções judiciais por concorrência desleal, práticas de trust 
e monopólio e seus resultados

N.D.

SO8
Indique o número total de multas e sanções não monetárias relacionadas 
com o não cumprimento de leis e regulamentos

257 contra-ordenações.

Desempenho social - Produto

Abordagem da Gestão, objectivos, desempenho, políticas e 
contextualização

Páginas 99, 101 e 102

PR1

Indicar os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactos de 
saúde e segurança são avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, 
bem como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços 
sujeitos a tais procedimentos

Páginas 37, 38 e 39

PR2

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados com os impactos causados por produtos e serviços 
na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de 
resultado

N.D.

PR3
Indicar o tipo de Procedimento para a informação e rotulagem dos 
produtos e serviços, bem como a percentagem dos principais produtos 
sujeitos a tais requisitos

A Galp Energia fornece informação sobre os perigos associados aos produtos que comer-
cializa, assim como recomendações para o seu uso em segurança, através de fi chas de 
dados de segurança e instruções de rotulagem elaboradas de acordo com a legislação 
em vigor e posteriormente colocadas nas embalagens. Neste momento a Galp Energia 
dispõe de dados de segurança para mais de 400 produtos comercializados. Existe um 
procedimento interno que regula a elaboração, obtenção e difusão interna e externa 
das Fichas de dados de segurança e das instruções de Rotulagem.

PR4
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados com informações e rotulagem de produtos e 
serviços, discriminados por tipo de resultado

Foram instauradas 2 contra-ordenações por aviso incorrecto sobre produtos de 
restauração.

PR5
Práticas relacionadas com a satisfação do cliente, incluindo resultados de 
pesquisas que meçam essa satisfação

Páginas 55, 56 e 77

PR6
Programas de adesão a leis e normas e códigos voluntários relacionados 
com comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio

Todas as comunicações de marketing, incluíndo publicidade, promoção e patrocínios 
tem como enquadramento legal o Decreto-lei nº. 300/90 de 23 de Outubro.

PR7
Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio

Foram instaurados 2 processos por uso indevido da marca Galp.

PR8
Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de 
privacidade e perda de dados de clientes

Em 2009 não existiu ou não foi instaurado nenhum processo com as características 
descritas.

PR9
Indique o número total de multas e sanções não monetárias relacionadas 
com o não cumprimento de leis e regulamentos

Instalação de reservatórios sem licença: 1 Contra-ordenação
Instalação de reservatórios GPL sem licença: 2 Contra-ordenações
Instalação de postos GPL sem licença: 4 Contra-ordenações
Instalação e exploração e abastecimento de gasóleo sem licença: 1 Contra-ordenação



R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
E 

2
0

0
9

 •
 G

A
LP

 E
N

ER
G

IA

146

ANEXOS

ANEXO III. LISTA ACRÓNIMOS
ACT – Acordo Colectivo de Trabalho
AIPQR – Associação de Indústria Petroquímica, Química e Refi nação
AMEPETROL – Associação das Empresas do Sector Petrolífero de Moçambique
AML – Área Metropolitana de Lisboa
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
APETRO - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade
AQS – Ambiente, Qualidade e Segurança
AS – Área de Serviço
BCSD – Business Council for Sustainable Development
CAPEX – Capital Expenditure (capital utilizado para a melhoria dos activos físicos)
CCT – Comissão Central de Trabalhadores 
CCIPA – Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola
CCS - Carbon capture and storage
CE – Comissão Europeia 
CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão
CERES - Coalition for Environmentally Responsible Economies
CLC - Companhia Logística de Combustíveis 
CO

2
 – Dióxido de Carbono

CONCAWE – European Association for Environment, Health and Safety in Refi ning and Distribution
COTEC – Associação Empresarial da Inovação
E&P – Exploração & Produção
EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
EPAMIG – Empresa de Agropecuária de Minas Gerais
EUROPIA – European Petroleum Industry Association 
FAME – Ésteres Metílicos de Ácidos Gordos
FAR – Fábrica de Aromáticos
FEED – Front end Engeneering and Design
GEE – Gases com Efeito de Estufa 
GESB – Galp Exploração Serviços do Brasil
GESTES – Postos de Abastecimento
GIC – Grandes Instalações de Combustão
GN – Gás natural 
GPL – Gás de Petróleo Liquefeito  
GRI G3 – Global Reporting Initiative, 3ª edição
HVO – hidrogenação de óleos vegetais
IDI – Investigação, Desenvolvimento e Inovação
IPQ – Instituto Português da Qualidade
IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
IRG -  Instalações Receptoras de Gás Natural
IRRC - Investor Responsibility Research Center
ISP – Imposto sobre os Produtos Petrolíferos 
ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade
ITG – Instituto Tecnológico do Gás
JCL - Jatropha
km – Quilómetro
kt – Quilotoneladas
LNEG – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
mbopd – thousand barrels of oil per day
MMMBBl – mil milhões de barris
MMSCF - Million Standard Cubic Feet
MTD – Melhores Tecnologias Disponíveis
MWh – Megawatt hora 
NO

x
 – Óxidos de azoto

ONG – Organização Não Governamental 
p.p. – Pontos percentuais
PALOP – Países Africanos de Língua Portuguesa 
PHV – Plug-in
PNAC - Plano Nacional para as Alterações Climáticas
PNALE - Plano Nacional para Atribuição de Licenças de Emissão
PRCE - Planos de Racionalização de Consumos Energéticos
PSGE - Programa de Segurança da Galp Energia 
QAI – Qualidade do Ar Interior
RGCE - Regulamento de Gestão do Consumo de Energia
RL – Replacement Cost
ROACE - Return on Average Capital Employed
RSE – Responsabilidade Social Empresarial
SAAGA - Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás
SO

2
 – Dióxido de enxofre

STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto
t - tonelada
tep – tonelada equivalente de petróleo
UE – União Europeia
UN – Unidade de negócio 
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