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Galp – GRI Índice de Conteúdos 2021 

Declaração de uso 
A Galp reportou as informações citadas neste Índice de Conteúdos GRI para o período de 1 de 
Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 com referência aos Padrões GRI 

GRI utilizado GRI 1: Foundation 2021 

 

Notas:  

• IR 2021: Relatório Integrado 2021, disponível aqui. 

• Nenhuma omissão foi feita em 2021 

 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

 
GRI 2: General Disclosures 2021   

2-1 
Detalhes da 

organização 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
Rua Tomás da Fonseca – Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

•  IR 2021: Sobre o relatório; 1.2 A presença da Galp; 1.6 A Galp 
nos mercados de capitais 

-  - - 

2-2 

Entidades incluídas 

no reporte de 
sustentabilidade da 

organização 

IR 2021: Sobre o relatório.  -  - - 

2-3 

Período de reporte, 

frequência e ponto 
de contacto 

A Galp publica o seu relatório integrado anualmente. Este período 

de reporte diz respeito a 1 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro 
de 2021. Pedidos de informação relativos a sustentabilidade 
devem ser enviados para: sustentabilidade@galp.com. 

-  - - 

2-4 
Reformulações de 
informações 

Eventuais alterações em relação ao ano anterior e relacionadas a 
aquisições, natureza do negócio ou métodos de cálculo de 
indicadores são divulgadas ao longo do IR 2021, quando aplicável. 

-  - - 

2-5 Verificação externa 

A verificação independente, de acordo com a Norma Internacional 

de Assurance Engagements (ISAE) 3000, foi realizada pela PwC 
Portugal (PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas). O relatório está disponível no final 
deste documento. 

-  - - 

2-6 
Atividades, cadeia 
de valor e outras 
relações comerciais 

IR 2021: 1.2 A presença da Galp; 1.3 Modelo de criação de valor; 

; 1.6 A Galp nos mercados de capitais; 3.2 Upstream; 3.3 

Commercial; 3.4 Industrial and Energy Management; 3.5 

Renewables and New Businesses; 5.6 Desenvolver um negócio 

consciente. 

-  - - 

2-7 Colaboradores 

Nº de colaboradores: Total 6152, Masculino 3441, Feminino 2711. 
Nº de colaboradores por tipo de contrato: Sem termo (Total 5603, 

Masculino 3173, Feminino 2430), Termo certo (Total 439, 
Masculino 199, Feminino 240), Termo incerto (Total 110, 
Masculino 69, Feminino 41). 

Nº de Colaboradores por tipo de horário: Full-time (Total 6057, 
Masculino 3408, Feminino 2649), Part-time (Total 95, Masculino 

33, Feminino 62). 
 

Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 
•  Anexo RH, do presente documento 

•  Website Galp– Sustentabilidade – Capital Humano: 
https://www.Galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-

humano 

-  6 8 

2-8 

Trabalhadores que 

não são 
colaboradores 

Existem trabalhadores indiretos (prestadores de 

serviços/contratados) em várias instalações da Galp, em diferentes 

segmentos de negócio. A natureza e dimensão dos trabalhos 

realizados por trabalhadores externos depende dos projetos a 

executar anualmente nos diferentes segmentos de negócio. Em 

2021, houve um total de 2507 prestadores de serviço nos 

negócios da Commercial, Industrial & Energy Management e 

Corporativo. 

Prestadores de serviço por tipo de trabalho 2507 

Administrativo 80 

Consultoria 108 

Gestão De Projetos 102 

Inspeção 57 

Limpeza 91 

Logística 55 

Prestação serviços médicos 18 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/pt/2021/AIRGalp2021PT1all.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

Restauração 13 

Segurança 22 

Serviços técnicos de IT 29 

Vigilância 99 

Assistência técnica / Manutenção 1833 
 

2-9 
Estrutura e 
composição do 
governo 

•  IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II – Relatório de Governo 
Societário - Parte I: Ponto 21. 
•  Website Galp – Comissão de Sustentabilidade:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-
orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade 
 CDP Climate Change 2021: C1. Governance: C1.1, C1.1a: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

-  - - 

2-10 

Nomeação e 
seleção dos 
membros do 

governance 

A Assembleia Geral é responsável pela nomeação e substituição 
dos membros do Conselho de Administração, incluindo o 
Presidente. Em caso de ausência ou impedimento permanente de 
qualquer membro do Conselho de Administração, este órgão 
deverá proceder à cooptação de um membro e submeter a sua 
proposta para ratificação à próxima Assembleia Geral. 
Para fins de substituição de um administrador devido a ausência 
permanente, de acordo com o Artigo 393(1) do CSC (Código das 
Sociedades Comerciais). Os Estatutos indicam que um 
administrador é considerado permanentemente ausente quando, 
sem justificação aceite pelo Conselho de Administração, faltar a 
três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões não consecutivas. 
Por outro lado, o Conselho de Administração da Galp aprovou a 
Política de Diversidade nos Órgãos de Administração e 
Fiscalização, nos termos da qual a Galp se compromete, de acordo 
com as competências de cada órgão, a desenvolver esforços 
tendentes a promover a diversidade nos seus órgãos de 
administração e fiscalização, em particular em relação aos 
seguintes critérios: idade, género, origem geográfica, habilitações 
e experiência profissional. 
• Website Galp – Governo Societário: 
https://www.Galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-
orgaos-de-governo 

-  - 5; 16 

2-11 

Presidente do mais 

alto órgão de 
governo 

•  IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II – Relatório do Governo 
Societário - Parte I: Ponto 17; 18. 

•  Website Galp – Governo Societário: 
https://www.Galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-

orgaos-de-governo       

-  - 16 

2-12 

Papel do mais alto 
órgão de governo 

na supervisão da 
gestão de impactos 

O Conselho de Administração é responsável pela gestão das 
atividades da Sociedade e pela tomada de decisão sobre qualquer 
matéria da gestão da Sociedade, ou outras não incluídas na 
exclusiva competência da Assembleia Geral. O Presidente do 
Conselho de Administração, que não é membro da Comissão 
Executiva, representa o Conselho de Administração e a Sociedade 
e é responsável pela convocação e condução das reuniões do 
Conselho de Administração e pela supervisão da relação entre a 
Sociedade e os seus acionistas. O Conselho de Administração 
delega na Comissão Executiva a gestão corrente da Sociedade e 
designa o respetivo Presidente. 
As resoluções do Conselho de Administração são aprovadas por 
maioria simples dos votos apurados, exceto em relação às 
matérias indicadas abaixo, que necessitam de uma maioria 
qualificada de dois terços dos votos apurados, de acordo com o 
Artigo 17 dos Estatutos. 
• Website Galp – Governo Societário: 
https://www.Galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-

orgaos-de-governo 

-  - - 

2-13 

Delegação de 

autoridade pela 
gestão de impactos 

•  IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário- Parte I: Ponto 27. 
• Website Galp – Comissão de Sustentabilidade: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-
orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade 

-  - 16 

2-14 

Papel do mais alto 

órgão de governo 
no reporte de 

sustentabilidade 

O Relatório Integrado de Gestão é revisto e aprovado, 
anualmente, pelo Conselho de Administração. 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

2-15 
Conflitos de 

interesse 

No âmbito da salvaguarda do interesse do grupo Galp em 
situações de eventual conflito de interesses entre a Sociedade e os 
seus administradores, decorrente da realização de negócios entre 
estes e a Sociedade ou sociedades em relação de domínio ou de 
grupo com a Galp, a norma regulamentar que regula as 
transações do Grupo com partes relacionadas sujeita a parecer 
prévio do Conselho Fiscal as transações relevantes com partes 
relacionadas da Galp. 
Também, com vista a salvaguardar o interesse do Grupo Galp em 
situações de eventual conflito de interesses, foram adotados 
procedimentos internos para o cumprimento das normas 
contabilísticas relevantes, em particular a IAS 24, bem como a 
implementação de norma regulamentar sobre o controlo de 
transações realizadas entre a Galp e partes relacionadas que 
estabelece as regras e os procedimentos internos de identificação, 
reporte interno e controlo pelo Conselho Fiscal. 
Foi igualmente implementada a norma regulamentar de Gestão de 
Conflitos de Interesses, que estabelece procedimentos de 
reconhecimento, prevenção, reporte e tratamento de conflitos de 
interesses atuais, potenciais, ou aparentes dos colaboradores do 
grupo Galp na Prossecução das suas atividades.  
• Consulte o Regulamento aplicável às transações do Grupo Galp 
com partes Relacionadas em: 
https://www.Galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-
Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf  
• Consulte o Regulamento de Gestão de Conflitos de Interesses 
em: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/r
egulamentos/NT-R-023%20-
%20Gestao%20de%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf  
 
Por outro lado, A Direção de Assuntos Jurídicos e Governance da 
Galp monitoriza o sistema de controlo interno através da 

realização de averiguações internas, auditorias ou avaliações de 
risco em matérias de ética e compliance como conflitos de 
interesse. 

-  - 16 

2-16 
Comunicação de 

assuntos críticos 

IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário - Parte I: Ponto 29 (Comissão de Ética e Conduta) e 49 

(Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na 
Sociedade). 

-  - - 

2-17 

Conhecimento 
coletivo do mais 

alto órgão do 
governo  

IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 

Societário - Parte I: Ponto 19. 
-  - 4 

2-18 

Avaliação do 
desempenho dos 
membros do 

governance 

IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário - Parte I: Ponto 24, 25, 69, 70 e 71. -  - - 

2-19 
Políticas de 
remuneração 

• Política de Remuneração:  
https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Rem
uneracoes%20(PT).pdf 

•  IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário - Parte I, Secção D - Remunerações (I – Competência 
para a determinação; II – Comissão de Remunerações; III – 
Estrutura de remunerações; IV – Divulgação das remunerações; 
VI - Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock 
options) 

-  - - 

2-20 
Processos para 
determinação da 

remuneração 

•  IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II – Relatório de Governo 
Societário – Parte I, Secção D – Remunerações (I – Competência 
para a determinação; II – Comissão de Remunerações; III – 
Estrutura de remunerações; IV – Divulgação das remunerações; 
VI - Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock 
options) 

-  - - 

2-21 
Rácio de 
remuneração total 

anual 

Remuneração CEO / Remuneração média dos colaboradores: 44,30 
Remuneração CEO / Remuneração mediana dos colaboradores: 

66,16 
-  - - 

2-22 

Declaração sobre a 

estratégia de 
desenvolvimento 
sustentável 

IR 2021: Mensagem do Conselho de Administração -  - - 

2-23 
Compromissos de 
políticas 

•  Política de Compras: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pd

f 

•  Política de Direitos Humanos: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica-direitos-
humanos.pdf 

-  - - 

2-24 

Incorporando os 

compromissos de 
políticas 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 
•  Website Galp – Sustentabilidade – Gestão sustentável da cadeia 
de fornecimento: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-

com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-
de-fornecimento 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/regulamentos/NT-R-023%20-%20Gestao%20de%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/regulamentos/NT-R-023%20-%20Gestao%20de%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/regulamentos/NT-R-023%20-%20Gestao%20de%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Remuneracoes%20(PT).pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Remuneracoes%20(PT).pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica-direitos-humanos.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica-direitos-humanos.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica-direitos-humanos.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

•  Website Galp – Sustentabilidade – Atuar de forma ética e 
responsável: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-
nossos-compromissos/atuar-de-forma-etica-e-responsavel 

•  Website Galp – Direitos Humanos: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-

conduta/direitos-humanos 

2-25 
Processos para 
remediar impactos 
negativos 

• IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário, B – Orgãos Sociais e Comissões II – Administração e 
supervisão, C- Organização interna II – Comunicação de 

irregularidades. 

• Para mais informação detalhada, consultar website Galp: 
- Comunicação de irregularidades: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-

andconduct/reporting-of-irregularities 

-  - - 

2-26 

Mecanismos para 
aconselhamento e 
levantamento de 

preocupações 

• IR 2021: 6. Governo Societário, PARTE II - Relatório do Governo 
Societário, B – Orgãos Sociais e Comissões II – Administração e 
supervisão, C- Organização interna II – Comunicação de 

irregularidades. 

• As diferentes políticas corporativas, incluíndo o Código de Ética e 
Conduta podem ser encontrados em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao 

• Para mais informação detalhada, consultar website Galp - Ética: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/etica 
- Comunicação de irregularidades: 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-
andconduct/reporting-of-irregularities 

-  - 16 

2-27 

Conformidade com 

as leis e 
regulamentos 

Houve uma condenação em 2021 pela qualidade do serviço 
prestado no mercado liberalizado (gás natural e eletricidade), que 

ascendeu a uma coima de 376 mil euros. Esta condenação foi 
determinada tendo em consideração as reclamações apresentadas 
e os processos administrativos subsequentes instaurados pela 

ERSE. 

Nota: A Galp considera coimas significativas aquelas superiores a 

100 mil euros. 
 

-  - - 

2-28 
Participação em 
associações 

A Galp mantém uma rede com associações e parceiros do setor 
para cooperação, partilha, compreensão e desenvolvimento de 
conhecimento.  

•  Website Galp – Sustentabilidade – Diálogo com stakeholders: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-
stakeholders 

•  Participação da Galp em Associações Setoriais – Alterações 
Climáticas: A Galp faz uma análise das principais associações em 

que participa no que respeita ao seu posicionamento climático. 
Relatório disponível em: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/docum
entos 

•  CDP Climate Change 2021: C2. Risks and opportunities; C2.3a; 
C3. Business Strategy – C3.1c; C4. Targets and Performance – C-

OG4.2a; C-OG4.8; C12. Engagement; C12.3c: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

-  - - 

2-29 
Abordagem para o 
envolvimento com 

stakeholders 

•  IR 2021: 1.4 Abordagem à materialidade 

•  Website Galp – Sustentabilidade - Diálogo com stakeholders: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-

stakeholders  
 
Satisfação de clientes: Net Promoter Score (NPS) 

 NPS 

CRC Gas & Power 43 

CRC Oil 36 

Estações Portugal 69 

Estações Espanha 74 

Fórmula NPS: (Nº de Promotores – Nº de Detratores)/ Número de 
respostas x 100 

-  - 16 

2-30 
Acordos de 
contratação 

coletiva 

Número de colaboradores cobertos por Acordos de Negociação 
Coletiva: 4.663 

Percentagem de colaboradores face ao total: 76% 
-  1; 3 8 

    

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/atuar-de-forma-etica-e-responsavel
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/atuar-de-forma-etica-e-responsavel
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-andconduct/reporting-of-irregularities
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-andconduct/reporting-of-irregularities
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/etica
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/etica
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-andconduct/reporting-of-irregularities
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/ethics-andconduct/reporting-of-irregularities
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

 GRI 3: Aspetos Materiais 2021   

3-1 

Processo para 

determinar aspetos 
materiais 

IR 2021: 1.4 Abordagem à materialidade -  - - 

3-2 
Lista de aspetos 
materiais 

IR 2021: 1.4 Abordagem à materialidade -  - - 

    

 GRI 200: Série Económica    

 Aspeto: Desempenho económico 2016   

201-1 

Valor económico 

direto gerado e 
distribuído 

Valor económico direto gerado (€m): 18.435 

Valor económico direto distribuído (€m): 18.236,6 
Valor económico retido (€m): 198 

• Website Galp– Criação de valor partilhado:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-

partilhado 

 11-14; 

11-21 
 - 

2; 5; 7; 

8; 9 

201-2 

Implicações 
financeiras e outros 

riscos e 
oportunidades para 

as atividades da 
organização 
decorrentes das 

alterações 
climáticas 

A Galp encontra-se sujeita a riscos e oportunidades derivadas das 

alterações climáticas que podem ter o potencial de gerar 
alterações significativas nas operações, receitas ou despesas. 

Estes riscos e oportunidades, assim como os seus impactos e 
medidas de mitigação/ação, encontram-se devidamente descritos 
na resposta “CDP Climate Change 2021”. 

•  IR 2021: 2.3. Como gerimos o risco, 3.2 Upstream, 5.3 
Abordagem às alterações climáticas, 6. Governo Societário - Parte 

I: Informação sobre estrutura acionista, organização e governo 
da sociedade, C. Organização interna, III – Controlo interno e 

gestão de risco. 

•  CDP Climate Change 2021: C2. Risks and opportunities; C2.3a; 
C3. Business Strategy – C3.1c; C4. Targets and Performance – C-
OG4.2a; C-OG4.8; C12. Engagement; C12.3c:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-
%20Climate%20Change%202021.pdf 

•  Capital Markets Day 2021: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/Shar
edResources/Apresentacoes/EN/2021/CMD2021_vf_.pdf  

11-2  - 13 

201-3 

Cobertura das 
obrigações 
previstas no plano 

de benefícios da 
organização 

IR 2021: PARTE III Demonstrações financeiras consolidadas, 17. 

Benefícios pós-emprego e outros benefícios 
-  - - 

201-4 

Benefícios 
financeiros 

significativos dados 
pelo Governo 

A Galp não recebe pagamentos do governo. 

Nota: indicador parcialmente reportado. 
11-21  - - 

 Aspeto: Presença no Mercado 2016   

202-1 

Variação da 
proporção do 

salário inicial mais 
baixo comparado 

ao salário mínimo 
local 

 
 Feminino Masculino 

Portugal 1,03 1,01 

Espanha 1,00 1,07 

Brasil 3,45 2,64 

Cabo Verde 1,04 1,01 

Guiné Bissau 1,07 1,07 

Angola 5,67 4,80 

Moçambique 1,74 1,68 

  

-  - - 

202-2 

Proporção de 
membros da alta 
direção contratados 

na comunidade 
local em unidades 

operacionais 
importantes 

Colaboradores contratados localmente: 99%; Portugueses: 1%. 

Proporção contração local face ao total: Portugal: 95%; Espanha: 
97%; Brasil: 64%; África: 81%. 

As operações nos países acima identificados são entendidas como 
operações locais. 'Alta direção' significa executivos, gestores de 
nível médio e de primeira linha. 

Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no Centro 

11-11; 
11-14 

 6 8 

 Aspeto: Impactos económicos indiretos 2016   

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Apresentacoes/EN/2021/CMD2021_vf_.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Apresentacoes/EN/2021/CMD2021_vf_.pdf


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

203-1 

Desenvolvimento e 

impacto de 
investimentos em 
infraestruturas e 

serviços oferecidos 

•  IR 2021: 1.3 Modelo de criação de valor; 5.2 Transformação 

com responsabilidade; 5. 4 As pessoas no centro 

•  Website Galp – Criação de valor partilhado:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-

partilhado 

 Website Galp – Envolvimento com a comunidade:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-

com-a-comunidade 

•  Website Galp – A nossa cultura e sistemas de gestão: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-
ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao 

11-14  - 
2; 5; 7; 
9; 11 

203-2 

Impactos 
económicos 
indiretos 

significativos e 
extensão dos 

impactos 

Ver indicador 203-1. 11-14  - 

1; 2; 3; 

8; 10; 
17 

 Aspeto: Práticas de Compras 2016   

204-1 

Proporção de 
gastos com 
fornecedores locais 

em unidades 
operacionais 

importantes 

Em 2021, a Galp fez um total de € 491.8 milhões de compras, 

distribuídas por 2.568 fornecedores, dos quais 773 correspondem 
a fornecedores Tier 1 (fornecedores com contratos superiores a 

€50 mil). 
Compras por segmento de negócio (%): Upstream (1%); 
Industrial & Energy Management (35%); Commercial (22%); 

Serviços corporativos (38%); Renewables (4%). 
Compras locais por país (%): Portugal (87%); Espanha (91%); 

Brasil (52%); São Tomé e Príncipe (96%); Países Baixos (47%); 
Namíbia (48%); Moçambique (100%). 
A Galp entende por localização geografia (país) e operações 

significativas as operações nos países acima identificados. 

11-14  - 12 

 Aspeto Material: Anticorrupção 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 

materiais 

O tópico “Concorrência desleal” está relacionado com o tema 

“Ética Empresarial”, que é um tema material para a Galp (ver 
Aspetos Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer 

tanto nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e 
monitoriza indicadores associados a esta vertente, reportando-os 
no IR 2021, no canal de sustentabilidade ou neste documento. 

Esta informação é comunicada anualmente no âmbito do reporte 
financeiro externo da Galp. Além disso, as informações são 

auditadas de forma independente por uma entidade externa 
(consulte a Divulgação 2-5). 

Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.6 
Desenvolver um negócio consciente- Cultura de transparência e 
ética; 6. Governo Societário, PARTE II – Relatório do Governo 
Societário – Parte I C- Organização interna, II - Comunicação de 

irregularidades. 

•  Website Galp – Transparência e prevenção da corrupção:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/transparencia-e-prevencao-da-corrupcao 

•  Política de prevenção da corrupção:  
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Prevencao_
Corrupcao.pdf 

•  Política de prevenção de branqueamento de capitais e do 
financiamento:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevenc

ao_de_Branqueamento_de_Capitais_e_do_Financiamento_do_Te
rrorismo.pdf 

•  Website Galp– Reporting de Sustentabilidade:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting 

-  - - 

205-1 

Número total e 
percentagem de 

operações 
submetidas a 
avaliações de riscos 

relacionados com 
corrupção e riscos 

significativos 
identificados 

Todas as operações que preencham algum dos 12 critérios 
previstos no nosso procedimento interno de verificação de 

integridade estão abrangidas por um dever de due diligence 
assegurado pela Direção de Assuntos Jurídicos e Governance a 
pedido das áreas de negócio e outras unidades organizacionais da 

Galp. Os resultados das avaliações tomam em consideração 
critérios quantitativos e qualitativos. 

Em 2021, 365 contrapartes foram analisadas através do sistema 
de compliance da Galp. 

11-20  10 16 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-a-comunidade
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-a-comunidade
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-a-comunidade
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/transparencia-e-prevencao-da-corrupcao
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/transparencia-e-prevencao-da-corrupcao
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Prevencao_Corrupcao.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Prevencao_Corrupcao.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Prevencao_Corrupcao.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevencao_de_Branqueamento_de_Capitais_e_do_Financiamento_do_Terrorismo.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevencao_de_Branqueamento_de_Capitais_e_do_Financiamento_do_Terrorismo.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevencao_de_Branqueamento_de_Capitais_e_do_Financiamento_do_Terrorismo.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevencao_de_Branqueamento_de_Capitais_e_do_Financiamento_do_Terrorismo.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

205-2 

Comunicação e 
formação em 
políticas e 

procedimentos de 
combate à 

corrupção 

Em 2021, foi dada formação em todo o Grupo Galp 

especificamente focado na prevenção da corrupção.  

Colaboradores que receberam formação 

anti-corrupção  
50% 

Gestores de Topo 19 

Outros colaboradores 3058 

Portugal 2449 

Espanha 286 

Brasil 21 

África 294 

Resto do mundo 27 

Mais informação em: 

• IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.6 
Desenvolver um negócio consciente- Cultura de transparência e 
ética 

11-20  10 16 

205-3 

Casos confirmados 

de corrupção e 
medidas tomadas 

A Galp não registou casos de corrupção em 2021. 11-20  10 16 

 Aspeto Material: Concorrência desleal 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 

materiais 

O tema “Concorrência desleal” está relacionado com o tema “Ética 
Empresarial”, que é um tema material para a Galp (ver Aspetos 

Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer tanto nas 
operações como na cadeia de valor. A Galp mede e monitoriza 

indicadores associados a esta vertente, reportando-os no IR 2021, 
no canal de sustentabilidade ou neste documento. Esta informação 
é comunicada anualmente no âmbito do reporte financeiro externo 

da Galp. Além disso, as informações são auditadas de forma 
independente por uma entidade externa (consulte a Divulgação 2-

5). 
Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.6 
Desenvolver um negócio consciente- Cultura de transparência e 

ética; 6. Governo Societário, PARTE II – Relatório do Governo 
Societário – Parte I C- Organização interna, II - Comunicação de 
irregularidades. 

•  Website Galp– Reporting de Sustentabilidade:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting 

-  - - 

206-1 

Número total de 
ações judiciais 

movidas por 
concorrência 

desleal, práticas de 
antitrust e 
monopólio e seus 

resultados 

Em 2021 foi instaurado um processo administrativo por alegadas 
práticas comerciais desleais. A Galp apresentou contestação 

administrativa e no final do ano não houve qualquer 
desenvolvimento neste sentido. 

11-19  - 16 

 Aspeto: Impostos 2019   

207-1 
Abordagem 
tributária 

A Política Fiscal da Galp reforça a ambição do Grupo em 

desenvolver a sua atividade de acordo com as leis e regulamentos 

aplicáveis e com as melhores práticas e experiências de cada uma 

das jurisdições onde opera. Com vista à melhoria contínua, a Galp 

assume o compromisso e monitorizar a evolução das melhores 

práticas. 

•  Política Fiscal:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governace_2021/

Politica_Fiscal_GE_09072021.pdf 
O órgão responsável pela gestão da estratégia fiscal e 

monitorização da mesma é o Conselho Fiscal. 

11-21  - - 

207-2 
Governo, controlo e 
gestão de risco 

fiscal 

A Galp monitoriza, mede e gere matérias fiscais de modo a 

garantir a responsável tomada de decisão neste âmbito e de forma 

a minimizar os potenciais riscos financeiros e reputacionais.  
O Conselho Fiscal é o órgão responsável por garantir a 

conformidade em matéria fiscal, fiscalizando as políticas 
contabilísticas e os critérios valorimétricos, fiscalizando a eficácia 

do sistema de gestão de risco e controlo interno, fiscalizando o 
processo de preparação e de divulgação de informação financeira, 

entre outros. Anualmente, o Conselho Fiscal elabora um relatório 
sobre a sua ação fiscalizadora e dá parecer sobre o relatório, 
contas e propostas apresentadas pela Administração. 

11-21  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governace_2021/Politica_Fiscal_GE_09072021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governace_2021/Politica_Fiscal_GE_09072021.pdf


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

207-3 

Envolvimento de 
stakeholders e 

gestão de suas 
preocupações 
quanto a impostos 

A Galp promove um conjunto de iniciativas que visam 

essencialmente fomentar relações adequadas com as autoridades 
fiscais locais, governos e outros stakeholders. Entre as iniciativas 
promovidas, destacam-se: participação em processos formais de 

consulta das autoridades fiscais, participação em discussões 
públicas e no desenvolvimento de propostas de índole fiscal com 

organizações nacionais e internacionais e partilha de informações 
relativos a assuntos em consulta. 

11-21  - - 

207-4 
Relato por 
geografia 

IR 2021: Parte III Demonstrações financeiras consolidadas e 

individuais - 16. Imposto sobre o rendimento e contribuição 

extraordinária para o setor energético 

 

Nota: indicador parcialmente reportado. 

11-21  - - 

    

 GRI 300: Série Ambiental    

 Aspeto: Materiais 2016   

301-1 
Consumo de 
matérias-primas 

Crude processado na Refinaria de Sines: 8.901.219 ton. 

Carga processada na Refinaria de Sines: 11.099.416 ton. 
Crude processado na Refinaria de Matosinhos: 580.008 ton. 

Carga processada na Refinaria de Matosinhos: 697.634 ton. 

-  7; 8 8; 12 

301-2 

Consumo de 
materiais 

provenientes de 
reciclagem 

A Galp opera uma unidade industrial em Sines, a Enerfuel, 
dedicada à produção de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester) 
de segunda geração através da transformação de óleos usados e 
gorduras animais residuais. 

-  7; 8 8; 12 

301-3 

Produtos e 

embalagens 
recuperados 

Peso de embalagens SPV (Sociedade Ponto Verde) (dados 2020):  
- Plástico (ton): 119,7 
- Papel e cartão (ton): 52,4 

- Aço (ton): 5,0 
- Madeira (ton): 0,0 

- TOTAL (ton): 177,1 

-  7; 8 8; 12 

 Aspeto Material: Energia 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 
materiais 

O tema “Energia” está relacionado com o tema “Portfólio 

energético sustentável” que é um tema material para a Galp (ver 
Aspetos Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer 

tanto nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e 
monitoriza indicadores associados a esta vertente, reportando-os 
no IR 2021, no canal de sustentabilidade ou neste documento. 

Esta informação é comunicada anualmente no âmbito do reporte 
financeiro externo da Galp. Além disso, as informações são 

auditadas de forma independente por uma entidade externa 
(consulte a Divulgação 2-5). 
Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.3 
Abordagem às alterações climáticas; 5.5 Reduzir a pegada 
ecológica 

•  Website Galp– Energia e Clima: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima

•  Mais informações sobre a posição da Galp e como este tema é 

gerido: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade

•  Mobility – Galp Electric: 

https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/galp-electric 

-  - - 

302-1 

Consumo de 

energia dentro da 
organização 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas; 5.5 Reduzir a 

pegada ecológica 
•  CDP Climate Change 2021: C8. Energy - 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-
%20Climate%20Change%202021.pdf 

 

Consumo direto de energia por fontes primárias 
(TJ) 1 

34.249 

Compra de eletricidade (TJ) 2 1.389 

Produção de energia elétrica (TJ) 3 3.123 

Venda de eletricidade (TJ) 3 2.176 

 
1 Os principais combustíveis utilizados são GN, gasóleo, gasolina e 
fuelóleo. No caso da atividade das refinarias existe ainda consumo 

de fuel gás. Inclui todos os segmentos de negócio da Galp 
2 Inclui todos os segmentos de negócio da Galp (Upstream; 
Industrial & Energy Management; Commercial; Renewables & New 

Businesses) 

11-1  7; 8 
7; 8; 12; 

13 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade
https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/galp-electric
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

3 A produção e venda de eletricidade dizem respeito ao Industrial 

& Energy Management (Refinarias de Sines e Matosinhos); 
Commercial (Agroger) e Retalho (estações de serviço). 

302-2 
Consumo de 
energia fora da 

organização 

A Galp monitoriza e reporta o consumo de energia fora da 
organização, nomeadamente: consumo de gasóleo da frota de 
prestadores de serviço (transporte rodoviário); consumo de 

gasóleo da frota de prestadores de serviço (transporte marítimo); 
consumo de fuelóleo da frota de prestadores de serviço. 

Consumo de energia associado aos prestadores de serviço (GJ): 
1.716.936 

11-1  8 
7; 8; 12; 

13 

302-3 
Intensidade 
energética 

Galp calcula rácios de intensidade energética para as suas 
operações mais relevantes, nomeadamente: Industrial & Energy 
Management e Upstream (Não operados).  

Refinaria de Sines– Energy Intensity Index 101,6 

Upstream não operados BRASIL - (GJ/ton)1 0,63 

Upstream não operados ANGOLA - (GJ/ton)1 0,03 
1 Consumo de energia/hidrocarbonetos produzidos. Inclui gasóleo 

e fuel gás 

11-1  8 
7; 8; 12; 

13 

302-4 

Redução do 

consumo de 
energia 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas; 5.5 Reduzir a 

pegada ecológica 

•  Website Galp– Iniciativas de baixo carbono:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono 

• CDP Climate Change 2021: C8. Energy - 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 
  

-  8; 9 
7; 8; 12; 

13 

302-5 

Reduções nas 
necessidades 

energéticas dos 
produtos e serviços 

•  IR 2021: 3.3 Commercial; 5.3 Abordagem às alterações 
climáticas 

-  8; 9 
7; 8; 12; 

13 

 Aspeto: Água 2018   

303-1 

Interações com a 

água como um 
recurso 

compartilhado 

A Galp tem como compromisso a adoção de medidas que 
promovam a utilização mais eficiente e sustentável da água nas 
suas diversas operações. Entre as ações fomentadas para a gestão 

sustentável deste recurso, destaca-se a atualização periódica do 
mapeamento dos riscos associados ao uso de água em 100% das 

operações da Galp e a monitorização da qualidade das águas 
subterrâneas nas suas operações de upstream e downstream, 

nomeadamente nos blocos onshore e nas refinarias. As metas 
estabelecidas neste âmbito estão em linha com os objetivos de 
ecoeficiência estabelecidos para as operações do Grupo. Mais 

informação acerca da interação da organização com a água em:: 

•  Website Galp– Biodiversidade e água: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-
ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

•  Análise de riscos associados ao uso da água : 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/S

haredResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/WaterRisks_Scre
eningReport_Galp_2021.pdf 

11-6  - - 

303-2 

Gestão dos 
impactos 

relacionados com a 
descarga de 
efluentes 

A Galp tem como preocupação reduzir a produção de efluentes e 
minimizar a sua carga poluente em todas as suas operações. Para 

garantir uma gestão adequada dos efluentes produzidos 
disponibilizamos de sistemas de tratamento, fit for purpose, 
consoante o tipo de instalação em causa (ex.: ETAR dedicadas; 

sistemas de pré-tratamento conjugadas com o envio dos efluentes 
pré tratados para uma ETAR de terceira parte). O nível de 

cumprimento é assegurado por via de monitorização periódica da 
qualidade dos efluentes, garantindo que estão abaixo dos valores 
limite de emissão definidos. Em 2021, destaca-se o bom 

desempenho de ambas as refinarias em relação à concentração de 
hidrocarbonetos rejeitados no efluente industrial, superando as 

metas estabelecidas para este indicador. A Galp tem vindo a 
desenvolver projetos a fim de otimizar a qualidade das suas águas 

residuais e, consequentemente, para alcançar uma maior 
eficiência nos seus sistemas, permitindo colateralmente um 
aumento da quantidade de água reutilizada/reciclada..  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional 

11-6  - - 

303-3 
Consumo de água 

total, por fonte 
•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 11-6  7; 6 6 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/WaterRisks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/WaterRisks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/WaterRisks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

•  Website Galp– Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

 mil m3 

Captação total de água 9.435 

Superficiais 0 

Subterrâneas 123 

Água do mar 114 

Água produzida 0 

Água a terceiros  9.198 

Captação total de água em áreas de 

stress hídrico 
6.764 

Superficiais 0 

Subterrâneas 0 

Água do mar 78 

Água produzida 0 

Água a terceiros  6.696 

Captação total de água por água doce 

e outros 
9.435 

Água doce 9.321 

Outros tipos de água 114 

Upstream Não operados - Brasil (Captação de água do mar/água 
de injeção) (mil m3): 5.943 

Upstream Não Operados – Angola (Injeção de água captada) (mil 

m3): 1.328 

Os consumos de água são apurados através de metodologias 

standard, e.g. faturação, leitura de contador ou estimativa. 

303-4 

Efluentes 

•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

•  Website Galp - Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

 mil m3 

Volume de efluente descarregado 5.822 

Águas subterrâneas 3 

Água de terceiros 4.550 

Meio hídrico 1.269 

Volume de efluente descarregado 

em áreas de stress hídrico 
4.068 

Meio hídrico 0 

Água de terceiros 2.696 

 

Upstream Não operados - Angola (efluente meio hídrico) (mil m3): 

848,4 

Upstream Não operados - Angola (efluente meio hídrico) 
(m3/103t): 1.160 

 
A produção de efluentes é apurada através de metodologias 

standard, e.g. faturação ou estimativa. 

11-6  8 6 

Concentração de 

hidrocarbonetos 

Concentração de hidrocarbonetos descarregados na água 

produzida e efluentes de processo (mg/L): 0,41 (Matosinhos) ; 
17,97 (Sines) 

11-6  8 6 

303-5 Consumo de água 

•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

•  Website Galp – Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 
 

 mil m3 

Consumo total de água 3.613 

Consumo total de água em áreas de 
stress hídrico 

2.696 
 

11-6  8 6; 8; 12 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

- Água reutilizada 

•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

•  Website Galp – Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

 m3 

Volume total de água reutilizada 1.280.858 

Refinaria de Sines  650.579 

Refinaria de Matosinhos  630.279 

Percentagem de água reutilizada 14% 

Percentagem de água reutilizada face à 
refinação 

15% 
 

-  8 6; 8; 12 

 Aspet: Biodiversidade 2016   

304-1 

Localização em 
áreas protegidas 

ou adjacentes, e 
áreas de elevado 
índice de 

biodiversidade fora 
das áreas 

protegidas 

Um total de 4 sites, equivalentes a 4,7% das operações da Galp 

estão localizados numa zona de elevada relevância para a 
biodiversidade (in situ). 

• IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

• Identificação de áreas de proteção e de conservação da 
biodiversidade: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/BiodiversityRis
ks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf 

• Website Galp – Proteção da biodiversidade, recursos hídricos e 
solos: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-
ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

11-4  8 
6; 14; 

15 

304-2 

Descrição de 
impactos 
significativos de 

atividades, 
produtos e serviços 

sobre a 
biodiversidade em 

áreas protegidas e 
áreas de alto índice 
de biodiversidade 

situadas fora de 
áreas protegidas 

• IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

• Identificação de áreas de proteção e de conservação da 
biodiversidade: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/BiodiversityRi
sks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf 

• Website Galp - Proteção da biodiversidade, recursos hídricos e 
solos: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-
ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

11-4  8 
6; 14; 

15 

304-3 
Habitats protegidos 
ou restaurados 

• IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 

• Identificação de áreas de proteção e de conservação da 
biodiversidade: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/BiodiversityRis
ks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf 

 Website Galp - Proteção da biodiversidade, recursos hídricos e 
solos: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-
ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

11-4  8 
6; 14; 

15 

304-4 

Espécies da lista 
vermelha da IUCN 
e de listas 

nacionais de 
conservação, com 

habitats em áreas 
afetadas pelas 
operações 

• Identificação de áreas de proteção e de conservação da 
biodiversidade: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/
SharedResources/Documents/GWT%20&%20IBAT/BiodiversityRis

ks_ScreeningReport_Galp_2021.pdf 

Um total de 4 sites estão localizados em áreas com elevada 
relevância para a biodiversidade. Ver 304-1. 

 

 

Sites localizados em 
áreas de elevada 

relevância para a 
biodiversidade 

Critically Endangered (CR) 111 

Endangered (EN) 194 

Vulnerable (VU) 319 

Near Threatened (NT) 328 

Least Concern (LC) 5696 

 

11-4  8 
6; 14; 

15 

 Aspeto Material: Emissões 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 
materiais 

O tema “Emissões” está relacionado com o tema “Portfólio 

energético sustentável”, que é um tema material para a Galp (ver 
Aspetos Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer 
tanto nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e 

monitoriza indicadores associados a esta vertente, reportando-os 
no IR 2021, no canal de sustentabilidade ou neste documento. 

11-1; 11-
2 

 - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
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GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

Esta informação é comunicada anualmente no âmbito do reporte 

financeiro externo da Galp. Além disso, as informações são 
auditadas de forma independente por uma entidade externa 
(consulte a Divulgação 2-5). 

Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.3 
Abordagem às alterações climáticas; 5.5 Reduzir a pegada 
ecológica 

•  Website Galp – Energia e Clima: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima

•  Website Galp – Alterações Climáticas e Transição Energética:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima/alteracoes-climaticas 

•  Website Galp – Iniciativas de baixo carbono:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono 

•  Website Galp – Métricas de carbono:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima/metricas-de-carbono 

•  Website Galp – Ecoeficiência operacional:   

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional 

•  CDP Climate Change 2021: C1. Governance; C3. Business 

Strategy; C4. Targets and performance; C6. Emissions data - 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf  

•  Política de alterações climáticas:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-

Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_

Climaticas.pdf 

•  Política de Remuneração:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Rem

uneracoes%20(PT).pdf 

•  Recomendações TCFD:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/Shar

edResources/Relatorios/en/2021/Nonfinancialinformation2021TCF

DRecommendations.pdf 

305-1 
Emissões diretas de 

GEE (âmbito 1) 

Emissões diretas de GEE (âmbito 1): 3,19 mton CO2e 

Percentagem de emissões brutas diretas (âmbito 1) de GEE 

provenientes do CH4: 0,38% 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas 

•  Website Galp – Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

•  CDP Climate Change 2021: C5. Emissions Methodology; C6. 

Emissions Data; C-OG6; C7. Emissions Breakdown; C-OG7 -  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

A pegada de carbono da Galp é anualmente elaborada segundo o 

quadro metodológico estabelecido pelo The GreenhouseGas 
Protocol – Corporativo Accounting and Reporting Standard, 
complementado pela respetiva adaptação setorial promovida pela 

International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association (IPIECA) – Compendium of Greenhouse Gas Emissions 
Methodologies for the Oil and Gas Industries. Foram utilizados os 
Global Warming Potentials calculados no Fourth Assessment 
Report (AR4) do IPCC. 

11-1  7; 8 

3; 12; 

13; 14; 
15 

305-2 
Emissões indiretas 

de GEE (âmbito 2) 

Emissões indiretas de GEE (âmbito 2):  0,09 mton CO2e 

 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas 

•  Website Galp – Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

•  CDP Climate Change 2021: C5. Emissions Methodology; C6. 

Emissions Data; C-OG6; C7. Emissions Breakdown; C-OG7 -  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

11-1  7; 8 

3; 12; 

13; 14; 
15 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/alteracoes-climaticas
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/alteracoes-climaticas
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-de-baixo-carbono
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/metricas-de-carbono
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/metricas-de-carbono
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https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Remuneracoes%20(PT).pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/TC/Politica%20de%20Remuneracoes%20(PT).pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/en/2021/Nonfinancialinformation2021TCFDRecommendations.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/en/2021/Nonfinancialinformation2021TCFDRecommendations.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/en/2021/Nonfinancialinformation2021TCFDRecommendations.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

A pegada de carbono da Galp é anualmente elaborada segundo o 

quadro metodológico estabelecido pelo The GreenhouseGas 
Protocol – Corporativo Accounting and Reporting Standard, 
complementado pela respetiva adaptação setorial promovida pela 

International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association (IPIECA) – Compendium of Greenhouse Gas Emissions 
Methodologies for the Oil and Gas Industries. Foram utilizados os 
Global Warming Potentials calculados no Fourth Assessment 
Report (AR4) do IPCC. 

305-3 

Outras emissões 

indiretas de GEE 
(âmbito 3) 

Emissões indiretas de GEE (âmbito 3): 46,23 mton CO2e 

 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas 

•  Website Galp – Indicadores interativos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

•  CDP Climate Change 2021: C5. Emissions Methodology; C6. 

Emissions Data; C-OG6; C7. Emissions Breakdown; C-OG7 -  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

A pegada de carbono da Galp é anualmente elaborada segundo o 
quadro metodológico estabelecido pelo The GreenhouseGas 
Protocol – Corporativo Accounting and Reporting Standard, 
complementado pela respetiva adaptação setorial promovida pela 
International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association (IPIECA) – Compendium of Greenhouse Gas Emissions 
Methodologies for the Oil and Gas Industries. Foram utilizados os 

Global Warming Potentials calculados no Fourth Assessment 
Report (AR4) do IPCC. 

11-1  7; 8 

3; 12; 

13; 14; 
15 

305-4 
Intensidade 
carbónica 

A Galp calcula uma intensidade carbónica adaptada à sua cadeia 
de valor e aplicável a todos os segmentos de negócio. A 

intensidade carbónica é calculada considerando as emissões 
decorrentes da globalidade das suas atividades, de âmbito 1, 2 e 3 
acima referidas, e a energia comercializada pelos vários 

segmentos de negócio, nomeadamente crude, gás natural, 
combustíveis líquidos, biocombustíveis e eletricidade. 

Intensidade carbónica (baseada nas vendas downstream): 73,7 g 
CO2e/MJ 

Intensidade carbónica (baseada produção): 81,6 g CO2e/MJ 

• Website Galp – Métricas de carbono:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/energia-e-clima/metricas-de-carbono 

A Galp calcula rácios de intensidade carbónica para as suas 
operações mais relevantes, nomeadamente: Refinação e 

Upstream. No caso da Refinação, o denominador é o CWT. No 
caso do Upstream, o denominador é a quantidade de 
hidrocarbonetos produzidos. Os rácios são calculados com 

emissões de GEE de Âmbito 1. 

Intensidade carbónica (Refinação) 

Refinaria de Sines (CO2/CWT) 30,2 

Intensidade carbónica (UPSTREAM não operados) 

Brasil (ton CO2e) 396.276 

Brasil (ton CO2e/103t) 64,5 

Brasil (ton CO2e/kboe) 8,7 

Angola (ton CO2e)  94.253 

Angola (ton CO2/103 t) 119,8 

Angola (ton CO2/kboe) 15,8 

Total (ton CO2e) 490.211 

Total (ton CO2/103 t) 71,4 

Total (ton CO2/kboe) 10,3 

 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas 

•  CDP Climate Change 2021: C5. Emissions Methodology; C6. 

Emissions Data; C-OG6; C7. Emissions Breakdown; C-OG7 -  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-

%20Climate%20Change%202021.pdf 

 

11-1  8 
13; 14; 

15 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
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https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/CDP/Galp%20Energia%20-%20Climate%20Change%202021.pdf


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

305-5 
Redução das 

emissões de GEE 

Ver 302-4 e 302-5. 

•  IR 2021: 5.3 Abordagem às alterações climáticas 
11-2  8; 9 

13; 14; 

15 

305-6 

Emissões de 

substâncias 
destruidoras da 

camada de ozono, 
por peso 

A Galp não fabrica ou comercializa produtos que emitam 

substâncias depletoras da camada de ozono. Por outro lado, a 
Galp garante a conformidade dos equipamentos por si utilizados 

que contenham as referidas substâncias face à regulamentação 
aplicável, verificando essa conformidade através de auditorias. Por 

fim, a Empresa dispõe de um Guia Regulamentar – Gestão das 
substâncias depletoras da camada de ozono. Garantimos, deste 
modo, que não foram identificadas fontes significativas de emissão 

destas substâncias nas atividades da Galp. 

-  7; 8 3; 12 

305-7 
NOx, SOx e outras 
emissões 

atmosféricas 

•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 
Para o cálculo de emissões são utilizados fatores de emissão 
internacionalmente aceites (EEA; APA) aplicados aos consumos de 

energia. No caso da Refinação, as emissões são medidas em 
contínuo. 

11-3  7; 8 
3; 12; 

14; 15 

 Aspeto: Resíduos 2020   

306-1 

Geração de 
resíduos e 

impactos 
significativos 

relacionados a 
resíduos 

Para a Galp, a proteção ambiental é uma preocupação central, 

presente nas diferentes etapas de todas as atividades, desde a 
conceção e projeto, até ao fim da vida das instalações, 

equipamentos e produtos. 

11-5  8 
3; 6; 12; 

14 

306-2 

Gestão de impactos 
significativos 

associados a 
resíduos 

A Galp procura a minimização do consumo e a maximização da 
utilidade dos materiais, nomeadamente através da sua 
reutilização, reciclagem ou valorização. A gestão dos resíduos é 

suportada pela análise e avaliação do risco tendo em consideração 
tanto a perigosidade dos produtos/resíduos das operações como a 

capacidade e adequabilidade das infraestruturas e equipamentos 
para os processar e armazenar. Desta forma, a Galp gere os riscos 
para os ecossistemas e para a saúde humana e reduz a 

quantidade de resíduos na fonte da produção e a sua 
perigosidade. 

11-5  8 
3; 6; 12; 

14 

306-3 

Resíduos 
produzidos 

•  IR 2021: 5.5 Reduzir a pegada ecológica 
•  Website Galp – Indicadores interativos: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicad

ores-interativos 

 toneladas 

Produção total de resíduos 20.355 

Valorizados 12.251 

Eliminados 8.104 

Percentagem total de resíduos valorizados 

(%) 
60% 

Por categoria: 

Resíduos perigosos 16.268 

Valorizados 9.016 

Eliminados 7.252 

Resíduos não perigosos 4.087 

Valorizados 3.235 

Eliminados 852 

 

A produção de resíduos é apurada através de guias de 
acompanhamento de resíduos fornecidos pelos prestadores de 

serviço. 

11-5  8 
3; 6; 12; 

14 

Ocorrência de 

derrames 

Perdas de contenção primária que atingiu o ambiente (n.º) (>150 

litros): 11 
Perdas de contenção primária que atingiu o ambiente (m3) (>150 
litros): 43,7 

11-8  - - 

Eventos de 
segurança de 

processo 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

Tier 1  

Eventos de segurança no processo 3 

Taxa de eventos de segurança de processo 0,13 

Tier 2  

Eventos de segurança no processo 11 

Taxa de eventos de segurança de processo 0,49 

Tier 3  

Eventos de segurança no processo 52 

Taxa de eventos de segurança de processo 2,31 

 

Tier 1 é uma perda de contenção primária de grandes 

consequências: libertação não planeada de qualquer material, 

11-8  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/indicadores-interativos


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, de um processo 

que resulta numa consequência muito grave. 
Tier 2 é uma perda de contenção primária de menores 

consequências: libertação não planeada de qualquer material, 
incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, que resulta 
numa consequência. 

306-4 
Resíduos não 
destinados para 
disposição final 

A Galp não dispõe de informação suficiente para reporte da 
informação relativa ao presente indicador, assumindo o 

compromisso de implementar os mecanismos necessários para 
assegurar o reporte em total alinhamento com o GRI no próximo 

Relatório. Não obstante esta informação, Galp responde 
parcialmente a este indicador na tabela apresentada no GRI306-3. 

11-5  8 
3; 6; 12; 

14 

306-5 

Resíduos 

destinados para 
disposição final 

A Galp não dispõe de informação suficiente para reporte da 
informação relativa ao presente indicador, assumindo o 
compromisso de implementar os mecanismos necessários para 

assegurar o reporte em total alinhamento com o GRI no próximo 
Relatório. Não obstante esta informação, Galp responde 

parcialmente a este indicador na tabela apresentada no GRI306-3. 

11-5  8 
3; 6; 12; 

14 

 Aspeto: Avaliação ambiental de fornecedores 2016   

308-1 

Novos 

fornecedores 
avaliados com 

critérios ambientais 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp – Gestão sustentável da cadeia de fornecimento: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-

com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-
de-fornecimento 

 

No âmbito do Acordo ASRA (Acordo de Segurança Rodoviária 

Acrescentada) da APETRO, em 2021, realizaram-se 3 auditorias a 

Transportadores contratados que prestam serviço direto para a 

Galp, através de plano anual previamente acertado. Todos os 

motoristas frequentam formações obrigatórias, cujos conteúdos 

são validados pela APETRO, no que respeita a condução 

defensiva, manuseamento de produtos, entre outros. As viaturas 

ao serviço cumprem vários requisitos, nomeadamente, a 

obrigatoriedade de estarem equipados com os motores limpos 

EURO6. Ainda no âmbito deste acordo desenvolvem-se iniciativas 

com Entidades Públicas para revisões legislativas. 

 

Certificação de fornecedores: 

 

Standard Internacional 

Qualidade (ISO 9001) 2.426 

Ambiente (ISO 14001) 1.389 

Segurança (OHSAS 18001) 1.387 

Outras certificações 366 

 

Auditorias a fornecedores: 
 

Auditorias 

N.º de auditorias realizadas 217 

N.º fornecedores tier 1 auditados 178 

N.º fornecedores tier 1 críticos auditados 170 

N.º fornecedores tier n-1 críticos auditados 0 

% de fornecedores tier 1 auditados 23% 

% de fornecedores críticos Tier 1 

certificados 
34,6% 

 

Risco de sustentabilidade: 

 

Risco de sustentabilidade 

N.º de fornecedores tier 1 com elevado 
risco de sustentabilidade 

11 

N.º de fornecedores tier 1 com elevado 
risco de sustentabilidade económica 

3 

N.º de fornecedores tier 1 com elevado 
risco de sustentabilidade ambiental 

0 

N.º de fornecedores tier 1 com elevado 
risco de sustentabilidade social 

8 

  

 
 

 
 

 
- 

 8 - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

308-2 

Impactes 

ambientais 
negativos na 

cadeia de 
fornecimento e 

ações tomadas 

Não foram identificados fornecedores tier 1 (críticos e não críticos) 

com elevado risco de sustentabilidade ambiental.  

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp - Gestão sustentável da cadeia de fornecimento: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-
com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-

de-fornecimento 

-  8 - 

    

 GRI 400: Série Social    

 Aspeto Material: Emprego 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 
materiais 

O tema “Emprego” está relacionado com o tema “Atração e 

retenção de talento”, que é um tema material para a Galp (ver 
Aspetos Chave). A gestão e o desenvolvimento do nosso capital 

humano é um fator crucial no sucesso da nossa Organização. 
Posicionamo-nos como um empregador competitivo, oferecendo 
condições para atrair, desenvolver e reter o talento dos 

colaboradores, considerando os desafios estratégicos e de 
contexto que a Organização enfrenta. Para cumprir o nosso 

objetivo de criar valor para todos os stakeholders, ajustamos 
regularmente a nossa estratégia para o capital humano, com foco 

nos seguintes domínios de atuação: Recrutamento; 
Desenvolvimento; Gestão de desempenho; Compensação; 
Acolhimento, aprendizagem e formação; Sistemas de informação. 

Os impactos sobre esse tema podem ocorrer tanto nas operações 
como na cadeia de valor. A Galp mede e monitoriza indicadores 

associados a esta vertente, reportando-os no IR 2021, no canal de 
sustentabilidade ou neste documento. Esta informação é 
comunicada anualmente no âmbito do reporte financeiro externo 

da Galp. Além disso, as informações são auditadas de forma 
independente por uma entidade externa (consulte a Divulgação 2-

5). 
Mais informação em: 

• IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 

•  Website Galp – Sustentabilidade – Capital Humano: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/valorizar-o-capital-humano 

11-10  - - 

401-1 

Número total e 
taxas de novas 

contratações de 
colaboradores e 
rotatividade de 

colaboradores por 
faixa etária, género 

e região 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 

•  Anexo RH, no presente documento 
11-10  - 5; 8 

401-2 

Benefícios 
concedidos a 

colaboradores de 
full time que não 

são oferecidos a 
colaboradores 
temporários ou em 

regime de part 
time 

Não há distinção nos benefícios atribuídos aos colaboradores em 

função da natureza parcial ou integral do seu vínculo. Os 
colaboradores da Galp beneficiam das condições estabelecidas no 
Código de Trabalho. Disponibilizamos à generalidade dos nossos 

colaboradores e pensionistas um conjunto de seguros sociais para 
além dos que estão previstos no Código do Trabalho (por 

exemplo, seguro de saúde e seguro de vida).

•  Website Galp – Reconhecimento e Recompensa: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-

recompensa 
 

11-10  - 8 

401-3 

Taxas de retorno 
ao trabalho e 
retenção após uma 

licença de 
maternidade/pater

nidade, 
discriminadas por 

género 

Direito a tirar licença (M&F): 100% 

Taxa de retorno (M&F): 100%1 
Taxa de retenção (M&F): 100%1 
1 Não se identifica nenhuma relação de causa-efeito entre 

situações de licença de parentalidade e saídas da Empresa 

11-10; 
11-11 

 3 5; 8 

 Aspeto: Relações Laborais 2016   

402-1 

Prazo mínimo de 

notificação sobre 
mudanças 
operacionais e se 

estas são 
especificadas em 

acordos de 
negociação coletiva 

Não existe prazo mínimo para aviso prévio em relação a mudanças 

operacionais. Os colaboradores são notificados de eventuais 
alterações nos prazos considerados apropriados pela Gestão. 

11-7; 11-

10 
 4 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-de-fornecimento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-recompensa
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-recompensa
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-recompensa


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

 Aspeto Material: Saúde e Segurança no Trabalho 2018   

3-3 
Gestão dos aspetos 

materiais 

O tema “Saúde e Segurança no Trabalho” está relacionado com o 

tema “Segurança”, que é um tema material para a Galp (ver 
Aspetos Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer 
tanto nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e 

monitoriza indicadores associados a esta vertente, reportando-os 
no IR 2021, no canal de sustentabilidade ou neste documento. 

Esta informação é comunicada anualmente no âmbito do reporte 
financeiro externo da Galp. Além disso, as informações são 

auditadas de forma independente por uma entidade externa 
(consulte a Divulgação 2-5). 
Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp – Segurança: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca 

• Website Galp – Segurança Pessoal: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/seguranca/seguranca-pessoal 

 

11-9  - - 

403-1 

Sistema de gestão 
de saúde e 

segurança 
ocupacional 

A Galp possui um sistema de gestão integrado (SIG) que engloba 
as vertentes de segurança, ambiente, qualidade, energia, 
responsabilidade social e continuidade de negócio. Em qualquer 

das 6 vertentes implementamos os respetivos processos e normas 
que asseguram o cumprimento dos respetivos requisitos incluindo 

os requisitos legais. No que diz respeito à vertente de segurança e 
saúde no trabalho, a norma ISO 45001 (sob a qual somos 
certificados) possui um conceito de trabalhador mais alargado que 

a legislação, incluindo colaboradores, prestadores de serviço e 
subcontratação. 

11-9  - 3; 8 

403-2 

Identificação de 
perigos, avaliação 

de riscos e 
investigação de 

incidentes 

No âmbito da transição da certificação da OSHAS 18001 para a 
ISO 45001, no ano de 2020 foram revistos os processos de 

identificação de perigos e avaliação de riscos e de consulta e 
participação aos trabalhadores. Adotou-se em ambos uma 

abordagem uniforme para toda a empresa garantindo assim o 
cumprimento dos requisitos da respetiva norma. 
Além dos processos acima que incluem a participação e consulta 

dos trabalhadores na identificação de perigos ou situações de 
trabalho perigosas, disponibilizámos também uma plataforma de 

reporte de Quase-acidentes e fóruns de sugestões de melhoria de 
segurança em que qualquer trabalhador pode reportar / participar. 
Além da nossa política de segurança e dos nossos processos que 

permitem que qualquer trabalhador se retire de situações de 
trabalho inseguras, com a adoção das Galp Life Saving Rules e a 

distribuição dos STOP CARDS, em 2019, para toda a empresa e 
todos os trabalhadores reforçamos a nossa cultura de segurança, 
onde qualquer trabalhador tem autoridade para intervir a qualquer 

momento se uma ação ou situação violar alguma das Galp Life 
Saving Rules. No ano de 2020, com a intenção de sensibilizar os 

trabalhadores recém-chegados à empresa desenvolvemos um e-
learning (""Pacote de acolhimento de segurança""), o qual 

capacita os nossos trabalhadores nos principais temas de 
segurança, incluindo a identificação de perigos, o reporte de QAs e 
as principais normas de segurança. 

A Certificação da ISO 45001 assegura que temos implementado 
um processo de investigação de incidentes (quase-acidentes e 

acidentes) que engloba todas as fases desde que acontece um 
incidente. Reagir e responder a qualquer emergência, investigar 
com participação dos trabalhadores relevantes as causas, perigos 

e riscos associados ao evento e implementar as respetivas ações 
corretivas de acordo com hierarquia de controlos, melhorando 

assim o nosso sistema de gestão.  
No ano 2021 continuamos com a mesma estratégia. Fizemos a 
revisão da norma de acidentes (NT-P019 passou para a NT-031) e 

no final do ano começamos a implementação de nova plataforma 
de gestão AQS que se vai materializar no ano de 2022. Esta nova 

plataforma vai-nos ajudar a gerir melhor a investigação de 
acidentes, as avaliações de risco as modificações, as ações e as 
auditorias. 

11-9  - 3; 8 

403-3 
Serviços de saúde 
no trabalho 

A Medicina do Trabalho assegura a vigilância adequada da saúde 
dos colaboradores em função dos riscos a que se encontram 

expostos no local de trabalho. Integra todos os procedimentos de 
avaliação efetuados através de exames de saúde, controlo 

biológico, avaliação radiológica, questionários ou entrevistas, 
análises de registos de saúde, etc. Em caso de exposição a riscos 

(ergonómicos, ambientais ou outros), a Medicina do Trabalho faz 

11-9  - 3; 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-pessoal
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-pessoal
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-pessoal


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

recomendações de mitigação ou eliminação deste riscos na Ficha 

de Aptidão do colaborador ou nas visitas aos locais de trabalho 
(relatórios do Médico do Trabalho).  
Adicionalmente, houve uma divulgação geral aos colaboradores 

dos resultados da avaliação dos riscos psicossociais, para posterior 
criação de plano do ações. 

Todos os trabalhadores são vigiados pelos serviços de saúde 
(convocados anualmente ou de 2 em 2 anos), podendo, em 
qualquer altura, o próprio colaborador solicitar exame médico 

(ocasional) à Medicina do Trabalho, se assim o entender. 
Os serviços de Medicina do Trabalho são certificados pelo sistema 

integrado de gestão, garantindo assim a respetiva qualidade de 
serviço. 
Mais informação em:  

•  Website Galp – Sustentabilidade – Saúde 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude 

403-4 

Participação, 
consulta e 

comunicação aos 
colaboradores de 
aspetos 

relacionados com a 
saúde e segurança 

no trabalho 

No âmbito da transição da certificação da OSHAS 18001 para a 

ISO 45001, no ano de 2020 foi revisto o processo de consulta e 

participação aos trabalhadores. Adotou-se uma abordagem 

uniforme para toda a empresa garantindo assim o cumprimento 

dos requisitos da respetiva norma. 

Além do processo acima mencionado, disponibilizamos também 

uma plataforma de reporte de Quase-acidentes e fóruns de 

sugestões de melhoria de segurança em que qualquer trabalhador 

pode reportar / participar. 
Além dos e-learnings das Galp Life Saving Rules e do pacote de 
acolhimento de segurança, continuámos a atualizar, ao longo de 
2021, a página de segurança ("Safe Energy") onde partilhamos 

Alertas, Quase acidentes, informações sobre fatores humanos e 
segurança de processo, vídeos de segurança e segurança "off-the-
job". 

11-9  - 3; 8 

403-5 

Formação de 
colaboradores em 

saúde e segurança 
no trabalho 

Em 2021, foram realizadas um total de 25.540 horas de formação 

sobre temas de segurança e saúde a 2.556 pessoas de todas as 
geografias Galp.  Destacamos como temas de relevo a 
Investigação de acidentes, Quase acidentes, Galp Life Saving 
Rules e Safety Talks. 
No ano de 2021, com a intenção de sensibilizar os trabalhadores 

recém-chegados à empresa foi administrada a formação Safe 
Energy, um e-learning ("Pacote de acolhimento de segurança"), o 
qual capacita os nossos trabalhadores nos principais temas de 

segurança, incluindo a identificação de perigos, o reporte de QAs e 
as principais normas de segurança. Além desta formação 

alargamos a formação das Safety Talks para outras áreas além 
das refinarias. 

11-9  - 3; 8 

403-6 
Promoção da saúde 
do colaborador 

A Galp assegura a prestação de cuidados de saúde aos seus 
colaboradores, reformados e familiares, através de um Seguro de 

Saúde, com acesso a uma ampla rede de médicos, clínicas e 
hospitais e outros prestadores de cuidados de Saúde. A empresa 
dispõe ainda dos centros médicos da Galp, distribuídos pelas 

diferentes zonas geográficas das suas operações (em Portugal), 
permitem garantir o acesso a cuidados médicos primários 

(medicina geral e familiar e medicina interna) e a algumas 
especialidades (como a medicina dentária, oftalmologia, 
ginecologia, cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia, urologia, 

tratamentos de enfermagem, consultas de nutrição e análises 
clínicas). Em 2021, o Centro Médico Torres de Lisboa foi 

remodelado e alargado, concentrando os serviços de Medicina do 
Trabalho e Medicina Curativa, passando a ser utilizado por 
colaboradores, reformados e familiares. O desempenho nesta 

matéria é monitorizado constantemente. 
A Galp promove a saúde e bem-estar dos seus colaboradores e 

familiares, nomeadamente através da promoção da adoção de 
comportamentos saudáveis e vida ativa (ex: consultas de nutrição 

e prevenção da obesidade e de doenças cardiovasculares), 
realização de campanhas de sensibilização e prevenção de 
doenças e epidemias (ex: vírus zika, ébola, dengue) e 

implementação de programas de desenvolvimento pessoal na ótica 
do bem-estar. À semelhança de anos anteriores, em 2021, 

realizou-se novamente o programa de Wellbeing com diversas 
iniciativas em modo contínuo e com elevada adesão por parte dos 
colaboradores como a meditação, ginástica e pilates online, apoio 

psicológico, consultas de nutrição e workshops como "O sono no 
contexto da pandemia Covid-19" e "Como melhorar a memória e 

rendimento no trabalho através da alimentação". Adicionalmente, 
a Galp promove a realização de conferências temáticas acerca de 
temas relacionados com a saúde, nomeadamente a gestão do 

11-9  - 3; 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

trabalho remoto, conciliação do trabalho com vida pessoal, estilos 

de vida, entre outros.  
Mais informação acerca de iniciativas neste âmbito em:  

• Website Galp – Sustentabilidade – Saúde 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude 

403-7 

Prevenção e 

mitigação de 
impactos na saúde 

e segurança no 
trabalho 
diretamente 

relacionados por 
relações comerciais 

No final de cada ano faz-se a auscultação às áreas de forma a 
planear quais as auditorias a realizar aos fornecedores no ano 

seguinte. No final do ano de 2020 planeou-se para 2021 a 
realização de 35 auditorias a fornecedores tendo-se realizado 40. 

Estas auditorias podem ser realizadas na sede das respetivas 
empresas ou nos estaleiros e atividades que estas desempenham 

nas nossas instalações. O âmbito das auditorias engloba a 
componente de Segurança onde são verificados os requisitos da 
ISO 45001.   

11-9  - 3; 8 

403-8 

Trabalhadores 
cobertos pelo 

sistema de gestão 
de saúde e 

segurança no 
trabalho 

A Galp tem um sistema de gestão saúde e segurança no trabalho, 
de acordo com a ISO 45001 que abrange colaboradores e 

prestadores de serviço. O sistema de Gestão da Galp é auditado e 
certificado anualmente, tanto por uma entidade externa como por 

entidade interna.  

Colaboradores abrangidos 2175 

Prestadores de serviço abrangidos 2507 

Total de Colaboradores e prestadores de 

serviço abrangidos 
4682 

% de colaboradores abrangidos 35% 

 

11-9  - 8 

403-9 
Acidentes de 
trabalho 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Anexo RH, no presente documento 
11-9  - 3; 8 

403-10 
Doenças 

profissionais 
•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 
•  Anexo RH, no presente documento 

11-9  - 3; 8 

 Aspeto Material: Formação e educação 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 
materiais 

O tema “Formação e educação” está relacionado com o tema 
“Desenvolvimento do Capital Humano”, que é um tema material 
para a Galp (ver Aspetos Chave). A gestão e desenvolvimento do 

nosso capital humano é um fator crucial de sucesso na nossa 
organização. Os impactos sobre esse tema podem ocorrer tanto 

nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e monitoriza 
indicadores associados a esta vertente, reportando-os no IR 2021, 
no canal de sustentabilidade ou neste documento. Esta informação 

é comunicada anualmente no âmbito do reporte financeiro externo 
da Galp. Além disso, as informações são auditadas de forma 

independente por uma entidade externa (consulte a Divulgação 2-
5). 
Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 
•  Website Galp – Sustentabilidade – Capital Humano: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/valorizar-o-capital-humano 

11-10; 
11-11 

 - - 

404-1 

Número médio de 

horas de formação 
por ano por 
colaborador, 

discriminado por 
género e categoria 

funcional 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 

•  Anexo RH, no presente documento 
 

Horas de formação (total) 181.655 

Gestores de Topo 2.425 

Masculino 1.862 

Feminino 564 

Quadros dirigentes 25.382 

Masculino 15.396 

Feminino 9.986 

Quadros superiores 8.987 

Masculino 6.596 

Feminino 2.391 

Especialistas 55.114 

Masculino 33.301 

Feminino 21.814 

Outros 89.746 

Masculino 52.979 

Feminino 36.767 

Género 181.655 

11-10; 

11-11 
 - 4; 5; 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano


 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

Masculino 110.134 

Feminino 71.521 

Formação por colaborador 
(h/colaborador) 

29,5 

Masculino 32,0 

Feminino 26,4 

Gestores de Topo 49,5 

Quadros dirigentes 134,3 

Quadros superiores 19,2 

Especialistas 34,2 

Outros 23,4 
 

404-2 

Programas de 
gestão de 

competências e 
aprendizagem 

contínua que 
contribuem para a 
continuidade da 

empregabilidade 
dos colaboradores 

em período de 
preparação para a 

reforma 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 

•  Website Galp – Sustentabilidade – Capital Humano: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/valorizar-o-capital-humano 

11-7; 11-
10 

 - 8 

- 
Fecho e 

reabilitação 

Durante 2021, a Galp teve 1 plano de fecho e reabilitação em 

curso.  
11-7  - - 

404-3 

Percentagem de 

colaboradores que 
recebem 

regularmente 
análises de 
desempenho e de 

desenvolvimento 
de carreira, 

discriminados por 
género e categoria 
profissional 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 
 

Avaliação de desempenho: 

Avaliação de desempenho  

Gestores de Topo 100% 

Masculino 100% 

Feminino 100% 

Quadros dirigentes 100% 

Masculino 99% 

Feminino 100% 

Quadros superiores 99% 

Masculino 99% 

Feminino 100% 

Especialistas 98% 

Masculino 98% 

Feminino 99% 

Outros 100% 

Masculino 100% 

Feminino 100% 

 

Avaliação 360º: 

 Grupo 
(número) 

Grupo 
(%) 

Total 6.152 100% 

Gestores de Topo 51 100% 

Quadros dirigentes 192 100% 

Quadros superiores 488 100% 

Sub-Total 731 100% 

Grupos especialistas 1.590 100% 

Outros 3.831 100% 

 

-  6 5; 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
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 Aspeto: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016   

405-1 

Composição dos 

grupos 
responsáveis pela 
governança e 

discriminação de 
colaboradores por 

categoria funcional, 
de acordo com 

género, faixa 
etária, minorias e 
outros indicadores 

de diversidade 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 
•  Anexo RH, no presente documento 

11-11  - 5; 8 

405-2 

Rácio do salário e 

remuneração entre 
Feminino e 
Masculino, 

discriminada por 
categoria 

profissional e 
unidades 
operacionais 

relevantes 

•  IR 2021: 5.4 As pessoas no centro 
 

Remuneração: 

 

SALÁRIO BASE ANUAL  

Rácio Médio - Quadros executivos 0,87 

Masculino 161.970 

Feminino 141.135 

Rácio Médio - Quadros de gestão 0,89 

Masculino 70.405 

Feminino 62.404 

Rácio Médio - Quadros médios 0,90 

Masculino 23.608 

Feminino 21.304 

REMUNERAÇÃO TOTAL ANUAL  

Rácio Médio - Quadros executivos 0,91 

Masculino 179.823 

Feminino 164.472 

Rácio Médio - Quadros de gestão 0,89 

Masculino 78.659 

Feminino 69.714 

Rácio Médio - Quadros médios 0,90 

Masculino 24.892 

Feminino 22.527 
 

11-11  6 5; 8; 10 

 Aspeto: Não discriminação 2016   

406-1 

Número total de 
casos de 

discriminação e 
medidas corretivas 

tomadas 

6 casos identificados e 3 medidas corretivas aplicadas ( 1 processo 

disciplinar e 2 medidas voltadas para a mudança de 
comportamento). 
De acordo com o nosso Código de Ética e Conduta, não agimos de 

forma discriminatória em relação aos nossos colaboradores nem a 
qualquer pessoa, principalmente com base em raça, religião, sexo, 

orientação sexual, ascendência, idade, idioma, território de 
origem, política ou convicções ideológicas, situação económica ou 

relação contratual. 

11-11  6 5; 8; 10 

 Aspeto: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 2016   

407-1 

Operações e 

fornecedores 
identificados em 
que o direito de 

exercer a liberdade 
de associação e a 

negociação coletiva 
possa estar sendo 
violada ou haja 

risco significativo e 
as medidas 

tomadas para 
apoiar esse direito 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
11-13  3 8 

 Aspeto: Trabalho infantil 2016   

408-1 

Operações e 
fornecedores 

identificados como 
de risco para a 
ocorrência de casos 

de trabalho infantil 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 
tipo em 2021. 

-  5 8; 16 

 Aspeto: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 2016   



 
GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

409-1 

Operações e 

fornecedores 
identificados como 
de risco 

significativo para a 
ocorrência de 

trabalho forçado ou 
análogo ao escravo 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
11-12  4 8 

 Aspeto: Práticas de Segurança 2016   

410-1 

Percentagem de 
pessoal de 

segurança que 
recebeu formação 
nas políticas ou 

procedimentos da 
organização 

relativos a direitos 
humanos que 
sejam relevantes 

às operações 

O serviço de security na Galp é fundamentalmente contratado a 

entidades externas e o seu alinhamento com os princípios da 
Empresa em matéria de direitos humanos é assegurado através da 
Política de Compras. 

11-18  1 16 

 Aspeto: Direitos dos Povos Indígenas 2016   

411-1 

Número total de 

casos de violação 
de direitos de 

povos indígenas e 
tradicionais e 

medidas tomadas a 
esse respeito 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
11-17  1 2 

Operações onde 
comunidades 

indígenas estão 
presentes ou são 

afetadas pelas 
atividades da 
empresa e 

estratégias 
específicas em 

curso 

A Galp mede os possíveis impactos nas comunidades indígenas, 

tendo em vigor um guia que incorpora requisitos ambientais, 
sociais, de saúde e segurança ao longo de todo o ciclo de vida 

dos projetos. Este guia garante tanto os direitos humanos da 
população quanto a proteção das comunidades indígenas no 

desenvolvimento de cada etapa da atividade da Empresa 
(segmento Upstream). 

•  Website Galp – A nossa cultura e sistemas de gestão: 
https://www.Galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao 

•  Requisitos específicos ambientais, sociais, de saúde e segurança 
em projetos: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/Galp_HSSE%20Specific%20Require
ments%20in%20Projects_Standard_Summary_1.pdf  

11-17  1 2 

 Aspeto Material: Avaliação de direitos humanos 2016   

3-3 
Gestão dos aspetos 
materiais 

O tema “Avaliação de Direitos Humanos” está relacionado com o 
tema “Direitos Humanos”, que é um tema material para a Galp 

(ver Aspetos Chave). Os impactos sobre esse tema podem ocorrer 
tanto nas operações como na cadeia de valor. A Galp mede e 

monitoriza indicadores associados a esta vertente, reportando-os 
no IR 2021, no canal de sustentabilidade ou neste documento. 
Esta informação é comunicada anualmente no âmbito do reporte 

financeiro externo da Galp. Além disso, as informações são 
auditadas de forma independente por uma entidade externa 

(consulte a Divulgação 2-5). 
Mais informação em: 

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp – Direitos Humanos:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/direitos-humanos 

-  - - 

412-1 

Operações 
submetidas a 

análises ou 
avaliações de 
direitos humanos 

de impactos 
relacionados a 

direitos humanos 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.6 
Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp – Direitos Humanos:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/direitos-humanos 

• Requisitos específicos ambientais, sociais, de saúde e segurança 
em projetos: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/

SharedResources/Documents/Galp_HSSE%20Specific%20Require
ments%20in%20Projects_Standard_Summary_1.pdf  

 
No ciclo de vida dos projetos Galp, são identificados potenciais 

impactos adversos em direitos humanos e tomadas as medidas 
adequadas para evitar, minimizar e/ou mitigar esses impactos, 
seguindo o disposto na "NT-R-008 - Requisitos ambientais 

específicos, sociais, de saúde e segurança em projetos". A Galp 

-  1 - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
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GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

integra a gestão dos direitos humanos nos seus processos de Due 
Diligence e auditoria, tendo como referência a matriz de perfis de 
risco de cada país onde opera. 
Em 2021, efetuámos avaliações de direitos humanos sobre (i) a 

Joint-Venture relacionada com negócios de retalho e marketing 
onde a Galp tem uma participação acionária denominada ENACOL 

(Cabo Verde); (ii) operações da Galp em Moçambique, onde a 
Galp está presente há mais de 60 anos no negócio de retalho de 
combustíveis a jusante, bem como num dos maiores projectos de 

gás natural do mundo (Rovuma); (iii) Eswatini, no interior de 
Moçambique, onde a Galp desenvolve atividades de distribuição de 

combustíveis através de uma das suas subsidiárias, e (iv) e 
Namíbia, (onde a Galp se encontra atualmente envolvida nas 
primeiras fases de exploração a montante com presença física 

limitada ou inexistente por meio de Joint-Ventures não 
incorporadas com outros parceiros.) Os tipos de problemas 

identificados nas avaliações foram: Normas de Trabalho; Saúde e 
segurança no trabalho; Medidas de segurança e impactos na 

comunidade, cobrindo os grupos mais vulneráveis.  

412-2 

Formação em 
procedimentos e 

políticas de direitos 
humanos 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.6 
Desenvolver um negócio consciente  

•  Website Galp – Direitos Humanos:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/direitos-humanos 

Em 2021, foi fornecido um total de 4398 horas de formação em 
direitos humanos. 

-  1 - 

412-3 

Número total e 
percentagem de 

acordos e contratos 
de investimentos 
significativos que 

incluem cláusulas 
de direitos 

humanos ou que 
foram submetidos 
à avaliação 

referente a diretos 
humanos 

A Galp introduziu uma cláusula-tipo de vinculação das 

contrapartes, designadamente parceiros, fornecedores ou outros, 
às disposições do Código de Ética e Conduta do grupo Galp em 
todas as suas minutas de contratos, onde se refere a salvaguarda 

dos direitos humanos. 

-  2 - 

 Aspeto: Comunidades Locais 2016   

413-1 

Operações com 
programas 

implementados de 
envolvimento com 

a comunidade 
local, avaliação de 
impactos e 

desenvolvimento 
local 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.4 As 
pessoas no centro 

•  Website Galp – Sustentabilidade – Envolvimento com a 
comunidade: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-

com-a-comunidade 
Ver indicador 203-1. 

11-15  1 - 

413-2 

Operações com 
impactos negativos 

significativos reais 
e potenciais nas 

comunidades locais 

•  IR 2021: 5.2 Transformação com responsabilidade; 5.4 As 
pessoas no centro 

•  Website Galp – Sustentabilidade – Envolvimento com a 
comunidade: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-

com-a-comunidade 

• Website Galp - EIAS:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao

Na Galp publicámos, em 2014, um guia para a AIAS para a área de 

Upstream, onde está devidamente acautelada a identificação e 
mitigação de eventuais impactes negativos, abrangendo temas 
como o envolvimento com stakeholders, identificação de impactes 

secundários e cumulativos, identificação de alternativas, entre 
outros. 

Como parte do processo de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
para a fase de perfuração na Namíbia, foi elaborado um Plano de 
Envolvimento dos Stakeholders, que incluiu duas sessões de 

reuniões públicas. Estas reuniões de partilha de informação foram 
realizadas com o objetivo de fornecer uma visão geral do projeto, 

do processo de EIA, dos principais temas de preocupação e 
potenciais impactos e das principais ações de mitigação que serão 
implementadas. Foram também realizadas quatro sessões de 

formação presencial sobre geociência aplicada à indústria de O&G, 
dirigidas a 10 alunos dos cursos de Geologia e Engenharia do 

Petróleo. 

11-15  1 1; 2 
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GRI 

Standard 
Disclosure Referência ou Conteúdo 

GRI 
Standard 
do setor 

Verificação 
externa 

Princípios 
UNGC  

ODS 

- 

Operações que 

causaram ou 
contribuíram para a 
deslocação 

involuntária ou 
onde tal deslocação 

está em curso 

Nenhuma das operações da Galp causou ou contribuiu para o 
deslocamento involuntário.  

• Website Galp – Fundação Galp– Emergências Sociais: 
https://www.fundacaogalp.com/pt/emergencias-sociais 

11-16  - - 

 Aspeto: Avaliação social de fornecedores 2016   

414-1 

Percentagem de

novos fornecedores 
selecionados com 

base em critérios 
relativos a práticas 
laborais 

Todos os novos fornecedores da Galp são avaliados com base em 
critérios sociais. 

Ver indicador 308-1. 

11-10; 

11-12 
 - - 

414-2 

Impactos negativos 

significativos reais 
e potenciais para 
as práticas laborais 

na cadeia de 
fornecedores e 

medidas tomadas a 
esse respeito 

O número de fornecedores tier 1 (críticos e não críticos), onde foi 
identificado um elevado risco de sustentabilidade social é de 8.  

•  IR 2021: 5.6 Desenvolver um negócio consciente 

•  Website Galp - Gestão sustentável na cadeia de fornecimento: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/-envolvimento-
com-os-fornecedores-e-parceiros/-gestao-sustentavel-na-cadeia-
de-fornecimento 

11-10  1 - 

 Aspeto: Políticas Públicas 2016   

415-1 
Contribuições 

políticas 

Em 2021, os custos de lobbying foram um total de 136k€, 
divididos por beneficiário e país: 

Eupportunity (Bélgica): 133k€ 
Dynamic Leads (Reino Unido): 3k€ 

11-22  - - 

 Aspeto: Saúde e Segurança do Cliente 2016   

416-1 

Avaliação de 

produtos e serviços 
significativos em 

termos dos 
impactos na saúde 
e segurança 

Gerimos permanentemente a informação de segurança relativa 
aos produtos que produzimos, utilizamos e comercializamos, tendo 

em conta os seus perigos e o modo de manuseamento seguro. 
O diálogo com os clientes e os fornecedores é realizado 

sistematicamente, no sentido de promover a troca de informação 
sobre os perigos dos produtos e as medidas de gestão de risco a 
aplicar em função das suas utilizações. Os nossos colaboradores e 

prestadores de serviços são informados sobre os perigos dos 
produtos existentes nas nossas instalações e sobre a maneira de 

os manusear em segurança. Utilizamos as Fichas de Dados de 
Segurança e a rotulagem das embalagens como veículo 
privilegiado de comunicação de informação de segurança relativa 

aos produtos que comercializa, destacando os perigos que estes 
apresentam e a forma de manuseamento mais segura.  

• Website Galp – Segurança de produtos: 
https://www.Galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-

ativos/seguranca/seguranca-de-produtos

11-3  - - 

416-2 

Número total de 

não-conformidades 
com regulamentos 

e códigos 
voluntários 

relacionados com 
impactes na saúde 
e segurança 

causados pelos 
produtos e serviços 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
-  - 16 

 Aspeto: Marketing e Rotulagem 2016   

417-1 

Informações sobre 

produtos e serviços 
referentes a 

informações de 
rotulagem de 

produtos e serviços 

• Website Galp - Segurança de produtos: 
https://www.Galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-
ativos/seguranca/seguranca-de-produtos 

• Website Galp - Qualidade: 
https://www.Galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-

compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-
os-clientes/qualidade 

-  - 12; 16 

417-2 

Não conformidades 
relativas a 

informações de 
rotulagem de 
produtos e serviços 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
-  - 16 

417-3 

Não conformidade 
relacionadas com 

comunicações de 
marketing 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
-  - - 

https://www.fundacaogalp.com/pt/emergencias-sociais
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 Aspeto: Privacidade do cliente 2016   

418-1 

Queixas relativas à 
violação de 

privacidade e perda 
de dados de 

clientes 

0 (zero) casos. A Galp não tem conhecimento de ocorrências deste 

tipo em 2021. 
Orientada pela sua Política de Privacidade, a Galp respeita a 
privacidade dos seus clientes e protege as informações pessoais 

que lhe são transmitidas. Sempre que é necessária informação 
pessoal dos utilizadores e titulares de dados, para efeitos de 

disponibilização de serviços, o uso dessa informação é descrita nos 
termos do referido documento e com respeito pela legislação 

sobre proteção de dados. 

-  - - 

 



Anexo RH 

Notas:  

• Gestes – Colaboradores dos postos de abastecimento. 

GRI 2-7 Colaboradores 

 
 

2021 

Total de Colaboradores  6152 

Distribuição por género  

Masculino 3441 

Feminino 2711 

Distribuição por faixa etária  

<30 anos 639 

30-50 anos 3982 

>50 anos 1531 

Distribuição por segmento de negócio  

Upstream 163 

Industrial & Energy management 1133 

Commercial 3990 

Renewables & New businesses 119 

Outros 747 

Distribuição por região e género  

Portugal  3282 

Masculino 2013 

Feminino 1269 

Espanha  2295 

Masculino 990 

Feminino 1305 

Brasil 75 

Masculino 45 

Feminino 30 

África 491 

Masculino 391 

Feminino 100 

Resto do mundo 9 

Masculino 2 

Feminino 7 

Nº de Colaboradores por tipo de contrato  

Termo certo 439 

Gestes 394 

Não-gestes 45 

Masculino  199 

Feminino 240 

África 12 

Brasil 0 

Espanha 290 

Portugal 136 



 
 

2021 

Resto do mundo 1 

Termo incerto 110 

Gestes 54 

Não-gestes 56 

Masculino  69 

Feminino 41 

África 49 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 61 

Resto do mundo 0 

Sem termo 5603 

Gestes 2547 

Não-gestes 3056 

Masculino  3173 

Feminino 2430 

África 430 

Brasil 75 

Espanha 2005 

Portugal 3085 

Resto do mundo 8 

Nº de Colaboradores por tipo de horário de trabalho  

Part-time 95 

Masculino 33 

Feminino 62 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 78 

Portugal 17 

Resto do mundo 0 

Full-time 6057 

Masculino 3408 

Feminino 2649 

África 491 

Brasil 75 

Espanha 2217 

Portugal 3265 

Resto do mundo 9 

Antiguidade média 12,28 

Feminino 11,72 

Masculino 12,73 

Efetivo médio 6196 

Feminino 2692 

Masculino 3504 

 



GRI 401-1 Número total e taxas de novas contratações de colaboradores e rotatividade de colaboradores por faixa 

etária, género e região  

Entradas e taxa de entradas 

 2021 

Entradas (com Gestes) 778 

<30 anos 275 

Feminino 129 

África 2 

Brasil 2 

Espanha 58 

Portugal 67 

Masculino 146 

África 6 

Brasil 2 

Espanha 51 

Portugal 87 

30-50 anos 445 

Feminino 218 

África 4 

Brasil 3 

Espanha 133 

Portugal 78 

Masculino 227 

África 13 

Brasil 8 

Espanha 107 

Portugal 99 

>50 anos 58 

Feminino 29 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 27 

Portugal 2 

Masculino 29 

África 1 

Brasil 0 

Espanha 18 

Portugal 10 

Entradas (sem Gestes) 278 

<30 anos 79 

Feminino 30 

África 2 

Brasil 2 

Espanha 1 

Portugal 25 

Masculino 49 

África 6 



 2021 

Brasil 2 

Espanha 4 

Portugal 37 

30-50 anos 192 

Feminino 74 

África 4 

Brasil 3 

Espanha 15 

Portugal 52 

Masculino 118 

África 12 

Brasil 8 

Espanha 24 

Portugal 74 

>50 anos 7 

Feminino 0 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 0 

Masculino 7 

África 1 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 6 

Taxa de novas contratações (com Gestes) 12.56% 

<30 anos 44% 

Feminino 44% 

África 13% 

Brasil 50% 

Espanha 54% 

Portugal 41% 

Masculino 44% 

África 29% 

Brasil 100% 

Espanha 61% 

Portugal 38% 

30-50 anos 11% 

Feminino 13% 

África 6% 

Brasil 13% 

Espanha 16% 

Portugal 9% 

Masculino 10% 

África 6% 

Brasil 24% 



 2021 

Espanha 20% 

Portugal 7% 

>50 anos 4% 

Feminino 4% 

África 0% 

Brasil 0% 

Espanha 8% 

Portugal 1% 

Masculino 3% 

África 1% 

Brasil 0% 

Espanha 5% 

Portugal 2% 

Saídas e taxa de rotatividade 

 2021 

Saídas (com Gestes) 739 

<30 anos 146 

Feminino 74 

África 2 

Brasil 1 

Espanha 31 

Portugal 40 

Masculino 72 

África 1 

Brasil 0 

Espanha 19 

Portugal 52 

30-50 anos 426 

Feminino 162 

África 11 

Brasil 1 

Espanha 88 

Portugal 62 

Masculino 264 

África 24 

Brasil 2 

Espanha 44 

Portugal 194 

>50 anos 167 

Feminino 39 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 18 

Portugal 21 

Masculino 128 



 2021 

África 15 

Brasil 1 

Espanha 54 

Portugal 58 

Saídas (sem Gestes) 337 

<30 anos 32 

Feminino 13 

África 1 

Brasil 1 

Espanha 3 

Portugal 8 

Masculino 19 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 2 

Portugal 17 

30-50 anos 214 

Feminino 31 

África 1 

Brasil 1 

Espanha 8 

Portugal 21 

Masculino 183 

África 10 

Brasil 2 

Espanha 3 

Portugal 168 

>50 anos 91 

Feminino 16 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 1 

Portugal 15 

Masculino 75 

África 12 

Brasil 1 

Espanha 9 

Portugal 53 

Taxa de rotatividade 2.92% 

Região  

África 1.00% 

Brasil 2.82% 

Espanha 2.37% 

Portugal  3.59% 

Género  

Masculino 2.85% 



 2021 

Feminino 3.01% 

Faixa etária e Região  

<30 anos 10% 

África 0% 

Brasil 17% 

Espanha 9% 

Portugal  11% 

30-50 anos 3% 

África 2% 

Brasil 2% 

Espanha 2% 

Portugal  3% 

>50 anos 1% 

África 0% 

Brasil 0% 

Espanha 1% 

Portugal 1% 

Taxa de rotatividade – valor Galp 12% 

GRI 403-9 Acidentes de trabalho 

Óbitos, Acidentes de trabalho e Horas trabalhadas 

 2021 

Colaboradores (número) 

Óbitos resultantes de acidentes 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Acidentes de trabalho com consequência grave 2 

Feminino 0 

Masculino 2 

Geografia  

América do Sul 0 

África 0 

Europa 2 

Segmento de negócio  

Upstream 0 

Industrial & Energy Management 2 

Commercial 0 

Renewables & New Businesses 0 

Corporativo 0 

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 21 

Feminino 3 

Masculino 18 



 2021 

Geografia  

América do Sul 0 

África 4 

Europa 17 

Segmento de negócio  

Upstream 0 

Industrial & Energy Management 12 

Commercial 9 

Renewables & New Businesses 0 

Corporativo 0 

Horas trabalhadas 11.312.838 

Feminino 4.775.590 

Masculino 6.537.247 

Geografia  

América do Sul 326.176 

África 1.036.658 

Europa 9.950.004 

Segmento de negócio  

Upstream 326.176 

Industrial & Energy Management 2.258.188 

Commercial 7.709.406 

Renewables & New Businesses 76.095 

Corporativo 942.973 

Colaboradores (índices) 

Óbitos resultantes de acidentes 0,00 

Feminino 0,00 

Masculino 0,00 

Acidentes de trabalho com consequência grave 0,18 

Feminino 0,00 

Masculino 0,31 

Geografia  

América do Sul 0,00 

África 0,00 

Europa 0,20 

Segmento de negócio  

Upstream 0,00 

Industrial & Energy Management 1,00 

Commercial 0,00 

Renewables & New Businesses 0,00 

Corporativo 0,00 



 2021 

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 1,86 

Feminino 0,63 

Masculino 2,75 

Geografia  

América do Sul 0,00 

África 4,00 

Europa 1,71 

Segmento de negócio  

Upstream 0,00 

Industrial & Energy Management 5,31 

Commercial 1,17 

Renewables & New Businesses 0,00 

Corporativo 0,00 

Prestadores de serviço (número) 

Óbitos resultantes de acidentes 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Acidentes de trabalho com consequência grave N/A 

Feminino N/A 

Masculino N/A 

Geografia  

América do Sul N/A 

África N/A 

Europa N/A 

Segmento de negócio  

Upstream N/A 

Industrial & Energy Management N/A 

Commercial N/A 

Renewables & New Businesses N/A 

Corporativo N/A 

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 18 

Feminino 1 

Masculino 17 

Geografia  

América do Sul 0 

África 1 

Europa 17 

Segmento de negócio  

Upstream 0 

Industrial & Energy Management 13 



 2021 

Commercial 4 

Renewables & New Businesses 1 

Corporativo 0 

Horas trabalhadas 11.225.712 

Feminino 1.244.504 

Masculino 9.981.208 

Geografia  

América do Sul 32.642 

África 840.411 

Europa 10.352.660 

Segmento de negócio  

Upstream 32.642 

Industrial & Energy Management 6.417.255 

Commercial 4.216.886 

Renewables & New Businesses 127.077 

Corporativo 431.853 

Prestadores de serviço (índices) 

Óbitos resultantes de acidentes 0,00 

Feminino 0,00 

Masculino 0,00 

Acidentes de trabalho com consequência grave N/A 

Feminino N/A 

Masculino N/A 

Geografia  

América do Sul N/A 

África N/A 

Europa N/A 

Segmento de negócio  

Upstream N/A 

Industrial & Energy Management N/A 

Commercial N/A 

Renewables & New Businesses N/A 

Corporativo N/A 

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 1,60 

Feminino 1,00 

Masculino 1,70 

Geografia  

América do Sul 0,00 

África 1,00 

Europa 1,64 



 2021 

Segmento de negócio  

Upstream 0,00 

Industrial & Energy Management 2,03 

Commercial 0,95 

Renewables & New Businesses 7,87 

Corporativo 0,00 

Principais tipos de acidente de trabalho (Colaboradores e Prestadores de Serviço) 
Em 2021, ocorreram 39 acidentes com baixa (21 de colaboradores e 18 de prestadores de serviço). O top 3 das tipologias destes 
acidentes são:  quedas ao mesmo nível, esforço excessivo ou distensão e explosões ou queimaduras. Dois foram considerados como 
acidentes graves (o colaborador não recuperou totalmente para o estado anterior à lesão dentro de seis meses): uma queimadura de 
2º grau, cuja uma das causas raízes foi design; Uma amputação da ponta do dedo indicador da mão esquerda cujo duas das causas 
raízes identificadas foram design e avaliação de risco 

Perigos que apresentam risco de acidente de trabalho (Colaboradores e Prestadores de Serviço) 
Todos os acidentes regem-se pela norma NT-031 que obriga a uma investigação detalhada com a identificação de causas imediatas e 
raízes. Após a identificação das causas a equipa de investigação propõe as respetivas ações corretivas. O top 3 das causas raízes mais 
identificadas foram: procedimentos, design e avaliação de risco. 

Outra informação (Colaboradores e Prestadores de Serviço) 
Em todos os acidentes é aplicada uma checklist de verificação da investigação onde se avalia inúmeros aspetos como por exemplo se 
foi feita a correta identificação das causas e posteriormente a definição de ações corretivas que previnem as causas identificadas. 
Cada acidente possui uma investigação independente e as ações desenvolvidas/propostas são definidas tendo em conta a hierarquia 
de controlos e o local/UO onde aconteceu o acidente  

IFA – Índice de Frequência de Acidentes & IFAT - Índice de Frequência de Acidentes Totais 

 2021 

IFA – Índice de Frequência de Acidentes 

IFA – Colaboradores Galp 1,24 

IFA – Prestadores de Serviço 1,25 

IFA - Total 1,24 

IFAT – Índice de Frequência de Acidentes Totais 

IFAT – Colaboradores Galp 1,86 

IFAT – Prestadores de Serviço 1,60 

IFAT – Total 1,73 

Absentismo 

 2021 

Dias de ausência - absentismo  

Masculino 43.614 

África 3.290 

Brasil 5 

Espanha 19.032 

Portugal 21.287 

Feminino 55.389 

África 919 

Brasil 25 

Espanha 38.421 

Portugal 16.024 

Taxa de absentismo  

África 3,49% 



 2021 

Brasil 0,17% 

Espanha 10,44% 

Portugal 6,15% 

Masculino 5,14% 

África 3,42% 

Brasil 0,05% 

Espanha 7,98% 

Portugal 4,24% 

Feminino 8,50% 

África 3,80% 

Brasil 0,36% 

Espanha 12,34% 

Portugal 5,23% 

Taxa de absentismo – valor Galp 6,60% 

GRI 403-10: Doenças ocupacionais 

Doenças ocupacionais 

 2021 

Colaboradores (número) 

Óbitos resultantes de doenças profissionais 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Doenças profissionais participadas 1 

Feminino 1 

Masculino 0 

Doenças profissionais declaradas/certificadas 1 

Feminino 1 

Masculino 0 

Principais tipos de doenças ocupacionais 
Tendinites, tendossinovites e miotendossinovites crónicas, periartrite da escápulo-humeral, condilite, epicondilite, epitrocleíte e 
estilóidite. Estas são patologias provocadas por agentes físicos devido a sobrecarga, movimentos repetitivos e rápidos ou movimentos 
articulares extremos. Riscos Físicos, Fatores de Risco Sobrecarga sobre bainhas tendinosas, tecidos peritendinosos, inserções 
tendinosas ou musculares, devida ao ritmo dos movimentos, à força aplicada e à posição ou atitude de trabalho 

 

  



GRI 404-1: Outros indicadores de formação 

 2021 

Investimento total em formação (€) 1.846.869 

Investimento total em formação/Colaborador (€/colaborador) 300,2 

Formação por área (horas) 181.655 

Formação por área (%) 100% 

Técnica (horas) 47.589 

Técnica (%) 26,20% 

Comportamental e liderança (horas) 39.352 

Comportamental e liderança (%) 21,66% 

RH (horas) 3.959 

RH (%) 2,18% 

Línguas (horas) 11.170 

Línguas (%) 6,15% 

AQS (horas) 36.352 

AQS (%) 20,01% 

Gestão geral (horas) 7.407 

Gestão geral (%) 4,08% 

Contabilidade e finanças (horas) 1.332 

Contabilidade e finanças (%) 0,73% 

Gestão comercial de marketing (horas) 5.062 

Gestão comercial de marketing (%) 2,79% 

Sistemas de informação (horas) 21.617 

Sistemas de informação (%) 11,90% 

Jurídica (horas) 6,759 

Jurídica (%) 3,72% 

Aprovisionamento & Logística (horas) 412 

Aprovisionamento & Logística (%) 0,23% 

Administrativa e secretariado (horas) 142 

Administrativa e secretariado (%) 0,08% 

Outros (horas) 501.63 

GRI 405-1: Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de colaboradores por categoria 

funcional, de acordo com género, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade  

 2021 

Gestores de Topo 51 

Masculino 41 

Feminino 10 

<30 anos 0 

30-50 anos 36 

>50 anos 15 

Portugueses 35 

Outras nacionalidades 16 

Quadros dirigentes 192 



Masculino 141 

Feminino 51 

<30 anos 0 

30-50 anos 119 

>50 anos 73 

Portugueses 154 

Outras nacionalidades 38 

Quadros superiores 488 

Masculino 308 

Feminino 180 

<30 anos 5 

30-50 anos 345 

>50 anos 138 

Portugueses 362 

Outras nacionalidades 126 

Especialistas 1.590 

Masculino 948 

Feminino 642 

<30 anos 167 

30-50 anos 1.035 

>50 anos 388 

Portugueses 1.005 

Outras nacionalidades 585 

Outros 3.831 

Masculino 2.003 

Feminino 1.828 

<30 anos 467 

30-50 anos 2.447 

>50 anos 917 

Portugueses 1.512 

Outras nacionalidades 2.319 

Nº colaboradores por nacionalidade  

Brasileira 111 

Cabo-verdiana 270 

Espanhola 2.071 

Gambiana 0 

Guineense 112 

Moçambicana 121 

Portuguesa 3.068 

Outros 399 

Nº total de nacionalidades 56 

Incapacidade acima de 60%  

Total 39 

Feminino 17 

Masculino 22 

 








