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5.1. 

0 ritmo da evolucao da sociedade 

Durante as proximas decadas, a transicao energetica sera fundamental 

para enfrentar o desafio de entregar mais energia a uma sociedade em 

crescimento, reduzindo simultaneamente as emissoes de gases corn 

efeito de estufa. 

Atualmente, existem para as empresas varios fatores que contribuem 

para a definicao do seu caminho para a descarbonizacao - a combinacao 

entre as opcoes politicos e a tecnologia, a performance ESG como 

criterio de decisaes de investimento e o alinhamento da sociedade corn o 

objetivo de proteger o planeta e melhorar a qualidade de vida. A 

competitividade de uma empresa esta, assim, dependente do 

alinhamento dos seus servicos, produtos e modelos de negocio corn as 

oportunidades decorrentes da descarbonizacao. 

Em paralelo, o designio do cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentavel das Nacaes Unidas é uma das linhas 

orientadoras para a definicao de uma estrategia de negocio sustentavel. 

Tal estrategia deve incorporar um diagnostico que inclua o progresso e 

as areas onde devera ser necessario atuar para garantir o cumprimento 

destes objetivos. 
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5.2. 

Transformacao corn responsabilidade 

Em periodos de profunda transformacdo, a Galp trabalha para ser uma 

Empresa resiliente e agil, criando valor de longo prazo para os seus 

stakeholders. 

Preparada para urn mundo complexo e dinomico, a Galp assume a 

ambicdo de contribuir para todos os referenciais e principios de 

sustentabilidade estabelecidos internacionalmente. A Galp esta 

comprometida com uma atuacao etica e responsavel, focada 

essencialmente ern quatro eixos, incorporados na estrategia: 

Reduzir a intensidade carbOnica; 

Colocar as Pessoas no centro com urn propOsito comum; 

Reduzir a pegada ecolOgica; e 

Desenvolver um negOcio consciente. 

A Galp divulga o seu desempenho ndo financeiro de acordo com padroes e 

estruturas de relato voluntario internacionalmente reconhecidas, 

contribuindo para urn dialog° continuo, claro e transparente corn os seus 

stakeholders. 

International Reporting Council (IIRC); 

Global Reporting Initiative (GRI); 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB); 

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD); 

United Nations Global Compact (UNGC) e, 

World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism. 
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Comissao 

de Sustentabilidade 

a-1 %WI 

Criada pelo CA em 2019 e 
composta por tres administradores 

nao executives, suporta o CA no 
integracdo dos principios de 

sustentabilldade no 
processo de 

gestdo 

Comissao AQS 

C21 

Suporta o CE e outros 
°radios Sociais napromocdo 

da cuitura de sustentabilidade 
e dos standards aplicaveis, 

em moteria 
de AQS 
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5.2. Transformacao corn responsabilidade 

0 compromisso da Gestao 

A Galp acredita numa abordagem integrada de criacao de valor 

sustentavel. Este é o motivo pelo qual a inclusao dos principios de 

sustentabilidade no processo de gestao da Empresa comeca desde logo 

pelo seu modelo de governo. 

Conselho de 
Administracao (CA) 

Comissao 
Executiva (CE) 

Centro Corporativo 
Unidades de Negocio 

DZV 
0 modelo de governo da Galp assenta numa cultura de tomada de 

decisqlo, baseada na avaliacao de riscos e oportunidades, e numa 

abordagem de gestao integrada que abrange todo o ciclo de vida das 

suas operacaes - desde a identificacao da oportunidade de negocio ate 

ao descomissionamento. Para tal, recorre, nomeadamente, a processos 

de due diligence e de avaliacao de impacte ambiental e social. 

Define, monitorial e 
	

Aprova, desenvolve e 
	

Suporta a gestao de topo no 
supervsiona os drivers 

	
implementa os objetivos 

	
desenvolvimento estrategico 

estrategicos 	 estrotegicos 	 e na ima[ementacao da 
est rategia 

Comissoes Especializadas 

Em 2020, a Galp viu novamente reconhecida a excelencia operational da 

sua gestao integrada atraves da obtencao da certificacao do seu 

Sistema de Gestao Integrado (SIG) de Ambiente, Qualidade, Seguranca, 

Energia e Responsabilidade Social que, desde este ano, integrou tambem 

a dimensao de Continuidade do Negocio segundo a norma ISO 22301. 

A Galp é primeira Empresa de energia em Portugal a obter, desde 2018, 

uma certificacao externa nestas seis dimensaes. 
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5.3. 

Abordagem as alteracoes climerticas 

0 caminho para a descarbonizacao 

Descarbonizaci5o gradual do portefolio 

0 ano de 2020 foi urn ano marcado por profundas mudancas e desafios. Num contexto em que a transicdo energetica ganhou elevada preponderoncia, a 

Galp consolidou a sua estrategia de responder ao paradigms de entregar mais energia a uma sociedade ern crescimento, reduzindo simultaneamente as 

emissoes de gases com efeito de estufa (GEE). 

Os nossos 
Objetivos 

0 nosso 
Progresso 

comparado a 2017 

CO2  

Zero 

80% 

Zero emissaes de CO,e 
relocionadas cam eletricidode 
adquirida em Portugal em 2021 

Eletricidade renovavel adquirida 
nas operacoes em Portugal 

c2 

Investimento crescents 
planeado, alocado a 
projetos que promovam 
a transicao energetica 

Investimento olocado o 
projetos que promovam 

transicao energetica 

c.€450 m 

nosso 
alinhamento 

corn os 
ODS 

ODS e Metas chave 

Meta 7.1: Assegurar o acesso universal 
a energia confiavel, moderns e a 
precos acessiveis 
Meta 7.2: Aumentar a participacao de 
energias renovaveis na matriz 
energetica global 
Meta 7.3: Duplicar a taxa global de 
melhoria de efici6ncia energetica 

Meta 9.4: Modernizar a infraestrutura 
e reabilitar as indListrias para 
tarns-las sustentaveis 
Meta 9.5: Fortaiecer a pesquisa 
cientifica, melhorar as capacidades 
tecnologicas dos setores insdustriais, 
incentivando a inovacao 

Meta 13.2: Integrar 
medidas dos 
alteracoes 
ciimoticas nas 
politicos, 
estrategias e 
planeamentos 
nacionais 
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ENERGht, 
RENOVAV EIS 
E ACESSIVEIS 
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/NDOSTRIA 
tNOVACAO E 

INFRAESTAUTURAS 

13 

CLIMATICA
A
` 

Meta 11.2: Proporcionar acesso a 
sistemas de transporte sustentoveis 
para todos 

Meta 12.2: Alcancar a gestao 
sustentavel e o use eficiente dos 
recursos naturals 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

0 piano estrategico da Galp preve a descarbonizacdo gradual do seu 

portefolio, garantindo simultaneamente uma gestdo adequada dos 

riscos e das oportunidades decorrentes deste desafio. 

Novos objectivos de longo prazo 

2030 
2050 

A Galp encontra-se a explorar a viabilidade tecnica e economics de 

solucoes que levem a reducdo da sua intensidade carbenica, como a 

producao de combustiveis renovaveis e sinteticos, a producao de 

hidrogenio verde ou o sequestro e utilizacdo de CO2. 

A Empresa tambem se comprometeu a reduzir a intensidade carbOnica 

dos seus produtos vendidos em, pelo menos, 15% ate 2030 face a 2017, 

ano em que anunciou a diversificacdo do seu portefolio para os negOcios 

de baixo carbono. 

Esta reducdo devera ser alcancada principalmente como consequencia 

da implementacdo da estrategia jb anunciada pela Empresa, 

nomeadamente o crescimento na producao e venda de energia eletrica, a 

execucdo de projetos upstream altamente eficientes, o aumento da 

eficiencia do aparelho refinador e a adaptacdo da oferta comercial para 

produtos de menor intensidade carbenica. 
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Pelo menos 15% 
de reducdo 

da Intensidade 
Carbonical 

Face ao ano de referencia de 2017(789 CO,e/MJ) 

  

Alinhamento 
do portefolio 

corn a Neutralidade 
carbonic° no Europa 

Em 2020, a Empresa alinhou os seus objetivos de longo prazo e 

portefolio corn a visdo da neutralidade carbonica na Europa ate 2050. 
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0,003 ktCO2e 

16.067 ktCO2e 
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0,03 ktCO:e 

0 29.136 ktC0ze 

3.078 ktCO2e 

42,0 IctCO2e 

1.730 ktCO2e 

RefinacEio & 
Midstream 

(1's 
3,1 mton[0:' 

(?) 
0,04 mtonCOs 

O 
46,9 mtonCO2' 

0 Ambito 1 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

Intensidade carbonica 

A Intensidade Carbonica da Galp reflete as alteracoes do seu portefolio 

de comercializacao de produtos energeticos e respetiva evolucao futura. 

Esta metrica integra as emissoes diretas e indiretas (ambitos 1, 2 e 3) 

associadas ao ciclo de vida dos produtos energeticos Galp e, como tal, 

considers os processos de producao, transformacao e transporte, 

refletindo o impacto da eficiencia das operacoes da Empresa. 

Informacao detalhada sobre a metodologia de calculo da metrica de 

carbono encontra-se disporthrel no Canal de Sustentabilidade. 

c.3% 
2017 
	

de IReducoo 

Pegada de carbono (Emissaes de CO2e - ornbitos 1, 2 e 3) 

A pegada de carbono das atividades da Galp é rigorosamente calculada, 

corn base em metodologias e recomendacaes internacionalmente 

reconhecidas, monitorizada e verificada por uma terceira parte. 

Pegada de Carbono 

Blocos operados 

Inclui o use de produtos cornercializadospela Galp a dientes finds 

Inclui emissoes de GEE relativas a atividcdes corporativas, nao especificas de nenhurn segmento de negocio. 0 calcule do pegada 

de corbono nOo Integra as cadeias de valor upstream, refinacao e midstream e comercial e incIM outros emissoes de Ombito 3 

Ambito 3 
Transportee distribuctio 0,29 mtC0xe 

Bens e servicr os adquirldos 4,61 mtCO:e Processarnenta de 
produtos vendidos 

15,57 mtCO2e 

Atividades relacionadas 
corn energio 

0,99 mtCO2e 
Uso de produtos 24,74 mtC0ze 

Viagens de negocio 0,002 mtaihe investimentos 0,74 mtCO2e 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

CO2, uma variovel a ter em conta 

A Galp integra o impacto do carbono nas suas decisdes, assegurando 0 

calculo e a monitorizacdo das emissoes de GEE ao longo da cadeia de 

valor da Empresa, antecipando assim o seu impacto em projetos e 

negocios atuais e futuros. Atraves de um conjunto de ferramentas, como 

o prey) interno de carbono de $50/tCO2e e de mecanismos - norma de 

investimentos e analise do piano de negocios a medio prazo - esta 

variavel é assim incorporada no processo de tomada de decisdo pela 

gestdo de topo. 

Envolvimento corn pares e parceiros 

A Galp encontra-se ativamente envolvida corn os seus pares e parceiros, 

nomeadamente: 

na discussdo da politica climatica e de trajetOrias de 

descarbonizacdo, ern diversos projetos liderados pelo World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD); 

na iniciativa ACT - Assessing low-Carbon Transition, que avalia a 

preparacdo das empresas de diferentes setores para a transicdo 

para uma economia de baixa intensidade carbOnica; 

no desenvolvimento de metodologias sobre metricas de 

descarbonizacdo aplicaveis ao setor, ern alinhamento com os 

Science-Based Targets, num projeto coordenado pelo CDP; 

na definicdo e subscricdo, ern conjunto corn sete outras empresas 

lideres no setor energetic° (bp, Eni, Equinor, Occidental Petroleum 

Corporation, Repsol, Shell e Total), dos "Energy Transition 

Principles", que estabelecem o compromisso de contribuir para a 

aceleracdo da transicdo energetica e da reducdo de emissoes de 

GEE, de acordo com os objetivos do Acordo de Paris. 

Os seis Principios da Transicao 

Energetica: 

1. Apoiar publicamente o Acordo de Paris; 

2. Trabalhar para reduzir as emissoes resultantes de 

operacaes e do consumo de energia, em conjunto com os 

clientes; 

3. Colaborar com consumidores, investidores e governos para 

desenvolver e promover acaes que reduzam as emissoes 

resultantes da utilizacdo de energia; 

4. Apoiar e promover o desenvolvimento de sumidouros de 

emissoes; 

5. Divulgar informacdo relacionada com os riscos e 

oportunidades decorrentes das alteracoes climaticas, 

consistentes com as recomendacaes do TCFD; 

Divulgar informacdo sobre a participacdo em foruns e 

associacaes de inclUstria e o seu alinhamento com as 

posicaes e politicas de defesa do clima das empresas. 
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▪ Refinacdo 

• Biocombustiveis 

• Geraerio de energia Renovavel 

• Energio Independents 

• Venda de eletricidade 

Galp Eletric 

Gulp Goioc8es de Energia 

Uso de lubrificantes 

20 
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0.35 
ktCO2e 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

0 papel da Galp na descarbonizacao 

da economia 

Upstream competitivo e inovador 

0 perfil de crescimento da Galp mantern-se assente num portefolio de 

upstream distinto, corn recursos que se caracterizam pela sus 

sustentabilidade, considerando nomeadamente os baixos custos de 

producdo e a menor pegada carbonica. A competitividade destes 

desenvolvimentos permite uma geracdo de emissaes de CO2 de 

9,9 kgCO2e/boe, comparativamente a uma media da inclUstria de 

18,8 kgCO2e/boe (fonte: IOGEP 2019). Para tal, contribuem a separacdo 

e reinjecdo de CO2 no reservatorio, reduzindo as emissaes de carbono no 

desenvolvimento dos campos do pre-sal no Brasil. 

Adicionalmente, a Galp é subscritora da iniciativa Zero Routine Flaring 

by 2030 do Banco Mundial, na qual se compromete a ndo ter emissaes 

associadas a processos de routine flaring nos seus projetos de producdo 

de hidrocarbonetos, o que Xi se verifica atualmente. 

Emiss5es de GEE evitadas 

Em 2020, a Galp evitou a emissdo de cerca de 922 kt de GEE atraves da 

implementacdo de medidas de eficiencia energetics na refinacdo, na 

integracdo de biocombustiveis, na producdo e vends de energia 

renovavel, na disponibilizacdo de servicos de producdo de energia 

descentralizada e eficiencia energetics, e no fornecimento de eletricidade 

para mobilidade eletrica. 

11 
5.1. 0 ritmo do evolucoo 	5.2. Transformacoo 	 5.3. Abordagem as 	 5.4. As pessoos 
do sociedode 	 corn responsabilidade 	 alteracoes climaticas 	 no centro 	 pegada ecologic° 	 negocio consciente 



• 

• 

• 

• 



• • 

 



• 

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

   

  



8 

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 

ECONoMECO 

Galp 	Relatorio integrado de gesteio 2020 I  0 caminho para urn future sustentdvel 
	

Leading today's energy into our i44re. 

5.4. 

As pessoas no centro 

Os 
nossos 

Objetivos 

O nosso 
Progresso 

1-0K1  > 75% 
aj 

> 90% 

 

Mulheres no CA 
ape's 2022 

Indice de envolvimento 
dos colaboradores 
corn a Organizacao 

rc(C2101  79% 
I iju I 

Colaboradores contratados 
localmente 

0 

99°/o 

33% 

26% 

Mulheres no 
mandato atual 

- osso 
alinhamento 

corn os  „LE 
ODS 

ODS e Metas chave  

Meta 5.1: Acabar corn todas as 
formes de discriminacao contra 
todas as mulheres e meninas 
Meta 5.5: Garantir a 
participagdo plena e efetiva dos 
mulheres e a igualdade 
de oportunidades para a 
lideranca em todos os ravels de 
tornado de decisao 

Meta 8.5: Alcangar o emprego 
pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as 
mulheres e homens, inclusive 
para os jovens e as pessoas 
com deficiencia, e 
remuneracao igual para 
trabalho de igual valor 
Meta 8.5: Reduzir 
substancialmente 
a percentagem de jovens sem 
emprego, educacoo ou 
formacao 

Meta 9.2: Promover 
a industrializacao 
inclusive e 
sustentavel 

9 

INDUSTRIA. INOVAEA0 
E INFAAESTRUTURAS 

 

15 5.1.0 ritmo do evolucoo 
do sociedode 

5.2. Transformacoo 	 5.3. Abordogem as 
corn responsabilidade 	 alteracoes climaticas 

5.4. As pessoas 
no centro 

5.5. Reduzir a 
pegado ecologic° 

5.6. Desenvolver urn 
negocio consciente 



51 
Nacionalidades 
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5.4. As pessoas no centro 

6.114 
Colaboradores 

Distribuicao por Idode 

.M11 

10% 66% 	 24% 
30 Anos 
	

30 - 50 Anos 	 > 50 Anos 
GeracBoY 
	

Geracao X fY 
	

Baby Boomer 

ft ?IQ 	 A 

26% 43% 57% 
Mulheres No CA 
	

Mulheres 
	

Homers 

0 
	

C 

Entradas 

	

sc idas 

51 

>650 169 
Colaboradores recrutados a partir 

	
Mil Horas 

do Programa de Trainees ao longo 
	

de Formacao 
dos anos 

Poises 	 • Portugal • Esponho • Africa 4 Brasil • Resta do Mundt, 	 'oil
1  
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5.4. As pessoas no centro 

A tecnologia mais exponential é a relacao 

humana 

A Galp acredita na necessidade de uma abordagem integrada para a 

gestalo de talento e desenvolvimento do potential humano, corn foco no 

recrutamento, no integracao, no gestalo de desempenho, no recompensa, 

no reconhecimento, na aprendizagem e formacao, no mobilidade, no 

bem-ester e nos valores da Empresa. 

G-Ioud - A Galp implementou uma nova intranet, uma plataforma 

flexivel e colaborativa, que ira tornar a experiencia de trabalho mais 

fluida e personalizada. 

Adaptacao, confianca e colaboracao 

Flexibilidade, produtividade e lideranca foram os requisitos para a Galp 

se adaptor aos novos tempos. Perante a ameaca de saUde pUblica da 

pandemia da Covid-19, a Galp criou, de forma pronta, as condicaes 

necessaries para que mais de 3.000 colaboradores pudessem exercer as 

suas funcoes a partir de case. 

Foram distribuidos computadores portateis e disponibilizadas 

ferramentas de trabalho colaborativas que permitiram que os 

colaboradores se mantivessem ligados entre si e corn as suas chefias, e 

pudessem, ern equipo, manter a execucao das suas atividades. A 

adaptacalo dos colaboradores ao novo contexto fez-se de forma muito 

rapida e sem efeitos visiveis ern termos de perda de produtividade ou 

qualidade do trabalho realizado. 

A avaliacao da organizacao do trabalho a distancia na Galp foi muito 

satisfatoria, corn 82% dos colaboradores a atribuir-Ihe uma nota 

positiva e 76% a considerar que a produtividade foi beneficiada. Ern 

termos de comunicacao, 98% dos colaboradores confirma que manteve 

urn contacto regular corn os colegas e 95% corn a chefia, refletindo o 

sucesso da adaptacao da Galp a este novo contexto. 

Os programas de desenvolvimento e promocao do bem-estar das 

pessoas da Galp tambem se adaptaram rapidamente. 0 programa de 

Wellbeing migrou rapidamente para urn formato online, foi lancado urn 

piano de Remote Talks semanais e reforcaram-se todos os conte6clos 

online de formacao, corn urn especial enfoque na resposta a gestao do 

trabalho a distoncia. Foram ainda disponibilizadas consultas de apoio 

psicolOgico para quern se sentisse fragilizado pelo contexto particular do 

confinamento e da pandemia, bem como urn servico de consultoria 

juriclico-financeira gratuito. 

Corn o regime de teletrabalho instituido durante o ano, a Galp transitou 

para urn modelo digital das Remote Talks, corn a realizacao de 40 

sessoes online, oradores maioritariamente internos, e que contou corn 

6.351 participacoes no total. 
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5.4. As pessoas no centro 

Fri  

Energia sustentdvel e protecao do biodiversidade 

Promover a prosperidade do comunidade atraves 
do energia e contribuir pare a preservacao e valorizacao 

dos recursos naturals do planeta 

TERRA DA ESPERANCA, ENERGIZA, FUMUKABA 

Impacto 

• 500.000 arvores plantadas 

42,5 kton CO2 sequestrodos nos proximos 
30 anos 

• Cerca de 6.000 mocambicanos corn acesso a fontes de 
energia renovcivel 

• 100.000 hectares de desfiorestactio evitados nos 
proximos 30 anos 

® 0100c 0009 
3 rt., 4 	5 = 7 	n 	12 	13 M.. 14 

Educacao e conhecimento 

Promover o acesso a educacao inclusive e de qualidade, 
o empreendedorismo e a inovacoo social 

EDUCAR PARA 0 FUTURO 
(Mocambique e sao Tome e Principe) 

Impacto am 2020 

• 141.000 pessoas apoiadas 
• 276 bolsas sociais atribuidas 

Impacto am 2025 

• 11.261 pessoas apaadas 
• 700 balsas sociais atribuidas 
• 10.277 beneficiarios indiretos 

PROMOVER 0 CONSUMO SUSTENTAVEL I Future UP 

Impacto am 2020 

• + 1.001 escolas I + 26.121 alunos I +1.447 professores 
+ 210 aulas de energia 

Impacto ate 2025 

• + 2.643 escolas I + 75.541 alunosl + 240 aulas de energia 

0000 
tF... 4 Litt., 5MI.'  11= 

Emergencias Socials 

Apoiar as comunidades em situacoes inesperadas, 
atraves de ajuda humanitarra, em cooperacao e porceria 

COVID-19 I UM GESTO MUDA TUDO 

Impacto 

• + 524.000 pessoas e 1.500 -Families receberam apoio em 
alimentos, computadores, energia e equipamentos de 
saiLide e higiene em Portugal, Espanha, Guine-Bissau, 
Mocambique e Sao Tome e Principe 

115.000 litros de combustive! doados a meios de 
emergencies medico (ex.: INEM, Bombeiros) 

2.500 testes as Covid-19 em Portugal 

171 ventiladores doados a hospitals em Portugal, Cabo 
Verde, Eswatini, Guina-Bissau a Mocambique 

+ 2.000.000 litros de ague potavel pare comunidades 
em risco - Angola 

*40' 
21ra" M.. 4 rA, 

+2170 entidades beneficiaries 	 +860 mil beneficiaries diretos 	+213 lniciativas 6 ProJetos 	 +250 volunterios 	+ 680h voluntariado 
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https://www.fundacaogalp.com/pt/emergencias-sociais/covid-19-medidas-de-apoio
http://www.apee.pt/noticias/272-cerimonia-reconhecimentos-de-praticas-em-responsabilidade-social-e-sustentabilidade-2020
https://www.fundacaogalp.com/pt/
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alinhamento 
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ODS 

ODS e Metas chave 

Meth 6.4: 

Aumentar 

substancialmente 
a eficiancia do uso 
do egua e 
assegurar 

retiradas 
sustentoveis 

Meth 9.2: 

Promover a 

industrializacao 
inclusive 
e sustentavel 

Meth 12.2: Alcancar 
gestao sustentavel e o 

uso eficiente dos 
recursos naturals 
Mato 12.4: Alcancar uma 
gestao ambiental 

sauddvel dos produtos 
quimicos e de todos os 

residuos, ao longo do ciclo 
de vida dos mesmos 

Meta 12.5: Reduzir 
substancialmente a 
producao de residuos por 
meio do prevencao, 

reducao, reciclogem e 
reuso 

Meta 15.1: Assegurar 
a conservacao, 

recuperacao a uso 
sustentavel de 
ecossistemas 
terrestres e de ague 

dote interiores e seus 
servicos, em 

conformidade corn 
as obrigacoes 

decorrentes 
dos acordos 
internacionais 
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5.5. Reduzir a pegada ecologica 

Promocao da ecoeficiencia 

A Galp implementa medidas de eficiencia na utilizacao e gestao de recursos em todas as fases do ciclo de vida das instalacoes, produtos e servicos, ou seja, 
desde a concecao e projeto, exploracao e vida ail ate ao fim de vida e desativacao. Promove ainda a adocao das melhores tecnologias disponiveis e 
estabelece objetivos e metas corn vista a melhoria continua do seu desempenho. Os pianos de acompanhamento e reporte periodico do desempenho sao 
realizados ern todas as geografias e submetidos a revisoes por terceira parte. 

2017 2018 2019 2020 
dos quais 

Refinacao 1  

Consumo direto de energia por fontes primaries (TJ) 49.815 41.688 40.906 38.863 99% 

Compra de eletricidade (TJ) 1.911 1.771 1.597 1.558 86% 

Consumo total de dgua bruta (103  m3) 10.812 10.319 10.774 9.881 90% 

Efluentes (103  m3) 5.697 6.455 5.989 5.913 90% 

Residuos produzidos (t) 30.115 44.203 39.674 27.894 62% 

NUmero de perdas de contencao primoria que atingiram o ambiente 2  3 8 3 7 14% 

Volume de perdas de contencao primaria que atingiram o ambiente (m3)2  5 14 61 302 99% 

Emissoes GEE no ambito do CELE (tCO2e) 3.578.168 3.216.219 3.258.709 3.067.805 100% 

Emissc5es de NOx (t) (ambito 1) 1.617 1.530 1.458 1.384 96% 

Emiss6es de SO2  (t) (ambito 1) 5.664 3.957 3.069 1.113 99% 

Emiss6es de particulas (t) (ambito 1) 227 221 243 182 99% 

Pegada de carbono - Emissoes diretas (tCO2e) (ambito 1) 3.624.706 3.264.935 3.298.107 3.096.401 99% 

Pegada de carbono - Emiss8es indiretas (tCO2e) (ambito 2) 228.035 133.516 112.504 42.026 79% 

Gas flaring - Upstream (m3) 1.109.485 1.191.924 1.019.818 341.298 0% 

' A refinacdo e o segrnento de atividade corn male, materialidade no desempenho da Galp. 
Inclui perdas de contencao 	excluindo produtos gasosos. 

26 
5.1.0 ritmo do evolucoo 	5.2. Tronsformocoo 
do sociedode 	 corn responsobilidode  

5.3. Abordogem as 	 5.4. As pessoos 
olteracoes climoticas 	 no centro  

5.5. Reduzir a 	 5.6. Desenvolver urn 
pegada ecologica 	 negocio consciente 



1 5 % 
de recuperacao de agua 
nos operacOes do Galp 

1 0 0 % 
dos operacoes do Galp cujo 
risco associado ao uso de agua 
é monitorizado 

3 , 
dos instalacaes do Galp 
estao localizadas em areas 
de escassez hiclrica 

Galp 	Relatorio integrado de gesteio 2020 I  0 caminho para urn futuro sustentdvel 
	

Leading today's energy into our i44re. 

5.5. Reduzir a pegada ecologica 

A Galp protege ativamente os recursos hidricos, salvaguardando a sua 

qualidade e disponibilidade nos ecossistemas. 0 risco associado a 

utilizacao da agua e avaliado atraves de ferramentas especializadas 

nests materia - Water Risk Filter e Aqueduct Water Tool, desenvolvidas 

pela World Wildlife Fund (WWF) e pelo World Resources Institute (WRI), 

respetivamente. 

Alem da gestao adequada do potencial impacto da Galp neste recurso, a 

Empresa comunica de forma regular e transparente o mapeamento das 

suns operacoes, em funcao do risco associado a utilizacao da agua. De 

acordo com o mapeamento realizado em 2020, 3,5% das nossas 

operacoes localizam-se em areas com escassez de recursos hidricos, 

representando apenas 0,05% do consumo total de agua da Galp. 

Focada no uso eficiente e responsavel da agua, a Galp tem adotado 

medidas de reducao do consumo da agua, de aumento da sua 

reutilizacao e reciclagem, de melhoria no tratamento de aguas residuals 

e de reducao das descargas associadas, nomeadamente nas refinarias, 

cujo consumo de agua represents 90% da agua total das operacoes da 

Empresa. A Galp monitoriza ainda a qualidade dos recursos hidricos no 

subsolo, nomeadamente nas suns operacoes nos blocos operados 

onshore e nas refinarias, atraves do seu controlo sistematico e periodic°. 

Proteci5o dos habitats e das especies 

Empenhada em proteger a biodiversidade e os servicos dos 

ecossistemas de todas as geografias onde opera, a Galp assegura a 

preservacao das areas naturais e das especies durante todo o ciclo de 

vida dos seus projetos. Este compromisso é suportado por normas e 

procedimentos internos, em linha com as orientacaes da Organizacao 

Maritima Internacional (IMO), da Associacao Internacional dos 

Produtores de Petroleo e Gas (IOGP) e da Associacao Internacional de 

Protecao dos recursos hidricos e da 

biodiversidade 

Uso eficiente e responsovel da agua 
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Os 
nossos 

Objetivos Univers° Galp corn assessment 	 Indite de 	 Fornecedpres 
de Direitos Humanos reolizodo 	 Frequencies de 	 tier 1 ovoliados 

(geogrcfics mcis representotivas) 	 Acidentes (IFA) 	 em ESG 

100% cn) 0,3 
ate 2022 

100% 

0 nosso 
Progresso r

000
1 

 

11111 

Aprox. 

90% 3cn:mos 0,5 	 96% 

0 nosso 
alinhamento 

corn os 
ODS 

SDGs and key targets 

Meta 8.8: Proteger os 

direitos dos trabalhadores 

e promover urn ambiente 

de trabalho seguro para 

todos os funcionarios, 

incluindo trabalhadores 

migrantes, em particular 

mulheres migrantes, e 

agueles em empregos 

precorlos 

Meta 16.5: Reduzir 

substancialmente 

a corrupbao e o suborno 

Meta 16.6: DesenvoLver 

instituicaes eficazes, 

responsaveis 

e transparentes 

Meta 16.6: Promover 

e fazer cumprir leis e 

politicos nao 

discriminatPrias para 

o desenvolvimento 

sustentovel 

Meta 17.16: Refoncar a 

Parceria Global para o 

Desenvolvimento Sustentavel, 

complementcda por parcerias 

multIssetoriais que mobilizem e 

compartilhem conhecimento, 

expertise, tecnologia e recursos 

financerros, para opoiar a 

realizacoo dos objetivos do 

desenvolvlmento sustentovel 

8 
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17 
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5.6. Desenvolver urn negocio consciente 

Cultura de transparencia e etica 

0 Codigo de Etica e Conduta é uma das principais expressoes da cultura 

corporativa da Organizacao, orientando o comportamento pessoal e 

profissional de todas as pessoas do Grupo, bem como a relacao corn 

todos os stakeholders. 

Em 2020, a Galp lancou urn novo e-learning sobre o C6digo de Etica e 

Conduta da Galp, disponivel a todos os colaboradores, corn o objetivo 

de reforcar o conhecimento sobre temas como os conflitos de 

interesses, a prevencao da corrupcao, o assedio moral e os direitos 

humanos. 

A Galp dispoe de urn canal de comunicacao confidential de 

irregularidades - Linha de Etica «Open Tallo> - acessivel a qualquer parte 

interessada relacionada corn a Empresa. Este mecanismo é gerido pela 

Comissao de Etica e Conduta, uma estrutura interna independente e 

impartial responsavel pela monitorizacao da implementacao e 

interpretacao do Codigo de Etica e Conduta. 

Cornbate a corrupcao 

A prevencao da corrupcao represents urn dos compromissos a que a 

Galp atribui maior enfase na prossecucao das suas atividades. 

Corn o propOsito de reforcar a importancia de coda colaborador adotar 

urn comportamento pautado pela integridade, foi tambem preparada ern 

2020 uma formacao transversal especificamente dedicada a prevencao 

da corrupcao e dos conflitos de interesses. Foram ainda implementadas 

plataformas digitais online para o registo de ofertas e identificacao de 

situacoes de conflitos de interesses. 

Em 2020, a Galp iniciou o processo de certificacao do Programa de 

Prevencao da Corrupcao da Galp, segundo a Norma ISO 37001. 

Abordar os Direitos Humanos 

Proteger, Respeitar, Reparar 

A Galp assume o compromisso de atuar de modo a que nenhuma das 

suas acaes e atividades de gestao origine, direta ou indiretamente, o 

abuso ou a violacao dos direitos humanos, nos diversos contextos 

sociais, politicos e culturais onde opera. 

A Galp adota urn processo continuo de due diligence para assegurar esta 

abordagem nos 11 [Daises onde esta presente, ern que preve a definicao 

de pianos de acao, e a sua respetiva monitorizacao, para garantir que as 

suas praticas estao alinhadas corn a Politica de Direitos Humanos da 

Galp. Estao definidas tres areas de foco onde o respeito pelos direitos 

humanos é particularmente critico na forma como a Empresa opera: 

Comunidades, Colaboradores e Fornecedores e Parceiros. 

Ern 2020, a Galp realizou uma avaliacao de direitos humanos nas suas 

atividades ern Angola, onde entrevistou colaboradores e prestadores de 

servicos sobre diversos temas, nomeadamente, saCide e seguranca, 

trabaiho infantil, discriminacao e diversidade, grupos vulneraveis e 

comunidades, entre outros. 
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5.6. Desenvolver urn negocio consciente 

A estrategia de seguranca de processo da Galp mostrou uma tendencia 

positiva no tier1, melhorando 30% face a 2019. 

Security 

0 ano de 2020 foi sobretudo de revisdo do nivel de risco de security das 

principais instalacoes da Galp, garantindo que as mesmas se encontram 

num nivel baixo de risco. 

A concretizacao dos pianos elaborados na sequencia de avaliacoes 

anteriores foi fundamental para garantir que este objetivo fosse 

alcancado. Verificou-se uma reducao do nivel de risco de sete 

instalacoes, sendo que quatro obtiveram a classificacao de baixo risco. 

Adicionalmente, para validar estes resultados, a Galp lancou urn 

programa de exercicios de Red Team para aferir a vuinerabilidade das 

instalacoes. 

Security e Direitos Humanos - A Galp, enquanto signataria dos 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, trabalha 

diligentemente para incorporar estes principios nas operacoes e 

neg6cios. Em 2020, deu-se continuidade a implementacao do piano de 

acoes resultante das avaliagoes de Direitos Humanos realizadas em 

Mocambique e no Brasil e formacao nos temas de Direitos Humanos e 

use da forgo. 

Protecdo da saCide 

A Galp definiu, e tem vindo a atualizar, um piano de contingencia 

orientado para a prevencao e mitigacao dos riscos associados 

propagacao do novo virus Covid-19, ern complemento cos seus Pianos 

de Continuidade do Negocio, ern particular ao Plano de Prevencao de  

Pandemics. 0 seu objetivo prioritario e assegurar urn ambiente de 

trabalho adequado para todos os colaboradores, para servir os seus 

clientes e para a resiliencia das suns operacoes. 

Este piano determinou a adocao de diversas medidas e iniciativas, 

alinhadas corn as recomendacoes gerais da Organizacao Mundial de 

SaUcle (OMS) e da Direcao Geral de SaUcle (DGS), bem como outras 

medidas suplementares consideradas apropriadas para assegurar a 

continuidade dos diversos negOcios, assim como nas suns instalacoes 

nas diversas geografias. 

Ern 2020, destaca-se o reforco das condicoes de higiene e saUcle no 

trabalho, a definicao de regras para deslocacoes e regras de socializacao 

dentro da Empresa. Houve ainda lugar a execucao do trabalho ern 

regime de teletrabalho, para as funcoes passiveis de tai, corn diversas 

iniciativas corporativas para minimizar os impactos dessa situacao - 

sensibilizacao para as boas praticas do trabalho a distancia, atividade 

fisica online, meditacao online e linha de apoio psicolOgico. 

   

25.704 
Kits de protecao 
individual 

1.209 
Testes PCR 

7.591 
Testes 
serologicos 
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Declaracao 
O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras, 

relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de calm], dividendos e retorno 

acionista; liquidez; despesas de capital e operacionais; niveis de performance, objetivos, 

metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e resultados de 

projetos; niveis de producao; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp esta presente; e 

impactos do pandemia de COVID-19 nos negocios e resultados da Galp; os quais podem 

divergir significativamente em funcoo de diversos fatores, incluindo a oferta e procure de 

crude, gas natural, produtos petroliferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os 

afetem; os efeitos de politicos e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em 

relacoo a COVID-19 e para a manutencao do funcionamento das economias e dos mercados 

nacionais e internacionais; os impactos do pandemia de COVID-19 nas pessoas e nos 

economias; o impacto dos medidas adotadas pela Galp para proteger a saude e seguranca 

dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as awes dos concorrentes e 

contrapartes comerciais do Golp; a capacidade de acesso aos mercados de divide de curto e 

medio prazo atempadamente e em condicoes economicas favordveis; a atuacao dos 

consumidores; outros fatores juridicos e politicos, incluindo a alteracao da legislacoo e 

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos 

operacionais ou dificuldades tecnicas inesperadas; o resultado de negociacaes comerciais, 

incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatorio 

Contas do Golp apresentado a Comissoo do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) em 

relocao ao exercicio findo a 31 de dezembro de 2019 e disponivel no sitio do internet da Galp 

em galp.com. Este documento tombern pode conter declaracoes sobre as perspetivas, 

objetivos e metas do Golp, incluindo no que diz respeito a transicoo energetica, reducoo do 

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado 

pretendido ou desejado pela Galp, esclarecendo-se que os meios a mobilizer para o efeito nao 

podem depender exclusivamente do Golp. Todas as declaracoes, exceto as declaracoes 

referentes a factos historicos, sao ou podem ser consideradas declaracoes prospetivas. As 

declaracoes prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nos expectativas e 

pressupostos utilizados polo administracao no data em que sac) divulgadas e envolvem riscos 

e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, 

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

declaracoes. As declaracoes prospetivas incluem, entre outras, declaracoes relatives 

potencial exposicao da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essas 

declaracoes prospetivas podem geralmente ser identificadas polo use do tempo futuro ou 

condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicao", "antecipar", "acreditar",  

"considerar", "poderia", "prover", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos", 

"perspetiva", "piano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "programa", "procurar", "dever", 

"visor", "pensar", "alvos" ou a negocao desses termos e terminologia semelhante. 

A informacao financeira por segmento de negocio é reportada de acordo com as politicos de 

relato de gestao do Golp e apresenta informacao interne que e utilizada para gerir e medir o 

desempenho do Grupo. Para alem dos standards IFRS, soo apresentadas certas medidas 

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens 

especiais (resultados ajustados antes de juros, impostos, depreciacaes e amortizacoes, 

resultados ajustados antes de juros e impostos e resultados liquidos ajustados), rendibilidade 

de capitals proprios (ROE), rendibilidade media sobre capitals investidos (ROACE), nivel de 

endividamento, fluxos de caixa dos operacaes e fluxos de caixa disponiveis. Estes indicadores 

tern como objetivo facilitar a analise do desempenho financeiro da Galp e a comparacoo dos 

resultados e fluxos de caixa entre os diferentes periodos. Adicionalmente, os resultados soo 

ainda medidos de acordo com o metodo de replacement cost, ajustado para elementos em 

particular. Este metodo e usado para avaliar o desempenho de cada segmento de negocio e 

facilitar a comparacoo do desempenho de coda um dos segmentos corn os dos seus 

concorrentes. Este documento contem ainda indicadores de desempenho nao financeiros, 

incluindo um indicador de intensidade de carbon° para os produtos energeticos 

comercializados pela Galp, que mede a quantidade de emissoes de gases corn efeito de estufa 

(GEE) de coda um desses produtos, desde a sua producao ate a sua utilizacao final, por 

unidade de energia entregue. Este indicador abrange as emissoes diretas de GEE dos 

instalacoes de producao e processamento (ambito 1) e as suas emissoes indiretas associadas 

a energia adquirida (ambito 2), assim como as emissoes associadas a utilizacao de produtos 

pelos clientes Golp (ambito 3). Estas emissoes soo ainda consideradas para produtos 

adquiridos a terceiros e vendidos ou transformados pela Galp. Para uma definicoo complete 

dos ambitos 1, 2 e 3 e da metodologia utilizada pela Galp para este indicador, consulte o site 

da Galp em galp.com. 

A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores nao pretendem, e 

expressamente rejeitam qualquer clever, compromisso ou obrigacao de elaborar ou divulgar 

qualquer complemento, alteracao, atualizacao ou revisao de qualquer dos informacoes, 

opini6es ou declaracoes prospetivas contidas neste documento de forma a refletir qualquer 

alteracao em eventos, condicoes ou circunstancias. Este documento nao constitui 

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem dove ser interpretado como 

uma oferta para venda ou ernissao, ou como solicitacoo de oferta para comprar ou de outra 

forma adquirir valores mobiliarios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsidiaries ou 

afiliadas em qualquer jurisdicoo ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de 

investimento em qualquer jurisdicao 


