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5.2 Transformação com responsabilidade

5.1 O ritmo da evolução
da sociedade

A responsabilização e a transparência estão também a tornar-se características
que contribuem para a competitividade das empresas. As empresas vêem-se
agora obrigadas a responder às crescentes exigências em matéria de reporte de
informação de sustentabilidade por parte dos governos, entidades reguladoras e

À medida que a sociedade muda, as exigências também mudam. E o ritmo

outros grupos de trabalho relevantes. A Taxonomia da UE promove uma

acelerado a que estas novas exigências surgem torna-se um desafio constante

linguagem comum para classificar o alinhamento das atividades das empresas

para as empresas, governos, sociedade e para todos nós. Encontramo-nos num

com as atividades sustentáveis, enquanto a Diretiva da UE sobre o Reporte de

momento crítico, numa década decisiva. É urgente encontrar um caminho mais

Sustentabilidade Corporativo promove a transparência da divulgação de

sustentável, rumo ao chamado futuro net-zero.

informações não financeiras, incluindo sobre as alterações climáticas, de modo
que estas sejam mais consistentes, comparáveis e fiáveis.

Construir um caminho sustentável implica procurar continuamente soluções para
enfrentar os novos desafios, incluindo os mais exigentes: fornecer mais energia
a uma sociedade em crescimento ao mesmo tempo que reduzimos as emissões
de gases com efeito de estufa.
Para superar estes desafios, as empresas precisam mais do que nunca de ter em
conta os compromissos, políticas, tecnologias e desempenho ambiental, social e
de governação como critérios para as suas decisões de investimento e gestão.
As empresas apostam cada vez mais a sua competitividade no alinhamento dos
seus serviços, produtos e modelos de negócio com as oportunidades decorrentes
da descarbonização.
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5.2 Transformação com responsabilidade

5.2 Transformação com
responsabilidade
O propósito da Galp é claro: regenerar o futuro e a oferta de energia que produz

•

Value Reporting Foundation (VRF);

•

Global Reporting Initiative (GRI);

•

Sustainability Accounting Standards Board (SASB);

•

World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism;

•

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

•

United Nations Global Compact (UNGC).

e comercializa. E o seu caminho de sustentabilidade reflete isso mesmo.
O objetivo da Empresa é ser dinâmica, fornecendo soluções inovadoras de
energia limpa, e cuidando das pessoas e do planeta. Este duplo objetivo engloba
também a meta da Galp de criar continuamente valor a longo prazo para os
seus stakeholders e de desenvolver negócios lucrativos e mais sustentáveis.
Para alcançar estes objetivos, a Galp compromete-se a ser transformadora, a
equilibrar a energia com uma transição justa e a explorar tecnologias
exponenciais e novas energias, de forma responsável. O desempenho ético e
responsável da Galp centra-se essencialmente em quatro pilares:
•

Reduzir as emissões de carbono;

•

Colocar as Pessoas no centro com um propósito comum;

•

Reduzir a pegada ecológica; e

•

Desenvolver um negócio consciente.

E porque a transformação passa também por promover progressivamente a
transparência, a Galp compromete-se com um conjunto de diretrizes e princípios
internacionais de sustentabilidade e divulga o seu desempenho não financeiro de
acordo com normas e estruturas de relato voluntário internacionalmente
reconhecidas:
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5.2 Transformação com responsabilidade
O compromisso da Gestão
Uma gestão eficaz e uma abordagem integrada à criação de valor sustentável
exigem uma liderança empenhada, uma estratégia bem definida e um modelo
de governo forte e robusto. A Galp considera estes fatores fundamentais para
ser uma Empresa mais resiliente e preparada para responder aos desafios atuais
e futuros.
O modelo de governo da Galp baseia-se numa cultura de tomada de decisões
que inclui a avaliação dos riscos e oportunidades, e que abrange todo o ciclo de
vida das suas operações – desde a identificação da oportunidade de negócio até
ao descomissionamento.

O Sistema Integrado de Gestão da Galp foi mais uma vez reconhecido
pela sua excelência operacional nas suas seis vertentes: ambiente,
qualidade, segurança, energia, responsabilidade social e continuidade
do negócio. A Galp é a primeira empresa de energia em Portugal a
obter, desde 2018, uma certificação externa nestas seis vertentes.
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5.2 Transformação com responsabilidade
Uma supervisão clara e competente das alterações
climáticas
Os riscos e oportunidades relacionados com a transição climática e energética –
de curto, médio e longo prazo – integram o processo de formulação estratégica
e o planeamento de investimentos da empresa. Estes são supervisionados pelo
CA e pela Comissão Executiva, onde o CEO é o membro designado responsável
pela estratégia climática. A Comissão de Sustentabilidade, apoiada pela

ambientais, sem prejudicar significativamente nenhum desses objetivos e que
cumpra as salvaguardas sociais mínimas.
Os Atos Delegados, que estabelecem os critérios cujas atividades sejam
consideradas sustentáveis, são documentos que necessitam ainda de
atualizações de forma a abranger os restantes quatro objetivos ambientais, bem
como outras atividades que pela sua natureza devem ser consideradas na lista
de atividades económicas sustentáveis.

Comissão de Gestão de Risco, é a comissão ao nível do CA responsável pelas

Em cumprimento com o Ato Delegado Art. 8, a Galp divulga, relativamente a 2021,

questões relacionadas com o clima, sendo fundamental para auxiliar o Conselho

a proporção das atividades económicas elegíveis e não elegíveis para taxonomia

de Administração na integração dos princípios de sustentabilidade no processo

em relação ao total do seu volume de negócios, despesas de capital e despesas

de tomada de decisão e garantir que os principais riscos e oportunidades que

operacionais. A Galp divulga ainda KPI’s adicionais, incluindo o negócio de

enfrentamos sejam identificados e geridos de forma contínua. Adicionalmente, o

energias renováveis não consolidado, que são considerados elegíveis ao abrigo da

Chief Sustainability Officer, responsável pela Direção de Estratégia e

Taxonomia da UE, mas que estão excluídos devido aos critérios de consolidação.

Sustentabilidade, é responsável pela gestão corporativa dos riscos de
sustentabilidade - incluindo os decorrentes das alterações climáticas - e tem o

Mais informações sobre o contexto e desempenho da Taxonomia UE da Galp

poder de estabelecer e propor metodologias de avaliação e monitorização, que

podem ser encontradas no capítulo 1 da parte IV – Apendices.

são implementadas num esforço coordenado com as unidades de negócio e a

Alocação de capital da Galp a projetos de baixo carbono

área corporativa de Gestão de Risco, garantindo assim o estabelecimento de um
plano de ação para minimizar e eliminar esses riscos.

Para além das atividades elegíveis incluídas na divulgação obrigatória e nos KPI’s
adicionais, da referida Taxonomia da EU, a Galp considera outras atividades que,

Saiba mais sobre o alinhamento de Galp com as Recomendações da TCFD (link

até ao momento, não são elegíveis ao abrigo do regulamento, mas que podem

aqui), incluindo o governo da Empresa no que diz respeito a riscos e

contribuir significativamente para mitigar as alterações climáticas,

oportunidades relacionados com as alterações climáticas.

nomeadamente os investimentos na cadeia de valor de baterias, na cogeração, e

Classificação verde das atividades da Galp
Classificação de acordo com a Taxonomia da UE
A Taxonomia da UE é um sistema de classificação verde que serve como base
de uniformização para definir o que é uma atividade económica ambientalmente
sustentável que contribui substancialmente para pelo menos um dos objetivos
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nos projetos de redução de emissões de CO2 na refinaria (principalmente
eficiência energética).
Considerando a nossa classificação de atividades verdes, o plano estratégico da
Galp prevê uma alocação de cerca de 50% do seu investimento líquido, durante
2021-2025, a atividades de baixo carbono que, na sua perspetiva, refletem a
ambição e o compromisso com a transição energética e a transformação para
uma cadeia de valor neutra em carbono.
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
O caminho de descarbonização da Galp
A descarbonização eficaz da economia e a promoção simultânea da transição
energética desempenharão um papel importante no sucesso de uma transição
justa.
A próxima década será crucial para colocar o mundo no caminho certo e a Galp
está consciente do papel fundamental que tem a desempenhar neste sentido.
Além do novo objetivo – "regenerar o futuro", a Galp estabeleceu igualmente
objetivos claros para reduzir as suas emissões e o seu impacto no clima.
Em 2021, a Galp anunciou os objetivos para 2030, que incluem a redução tanto
das emissões diretas das suas operações como da intensidade carbónica da
energia que vende e produz.

Estas metas climáticas para 2030 foram definidas assumindo uma transição
energética rápida, da qual a Empresa está convicta e na qual baseou a sua
estratégia. As variáveis utilizadas nas previsões de emissões, vendas e produção
estão alinhadas com o plano de desenvolvimento estratégico a longo prazo da
Empresa.
•

Redução de 40% nas emissões de operações diretas (âmbito 1 e 2). Esta
meta inclui a quota da Galp nas emissões de todas as operações e
geografias, e reflete os esforços da Empresa para aumentar a eficiência e
otimizar as suas infraestruturas. Esta meta contempla uma redução de 50%
das operações industriais da Empresa em Portugal.
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
•

Redução de 40% na intensidade carbónica da energia produzida pela Galp.
Esta métrica representa as emissões produzidas por cada unidade de
energia gerada no portefólio de produção da Galp (petróleo, gás,
eletricidade, hidrogénio, biocombustíveis, etc.) e reflete o aumento rápido e
significativo da produção de energia renovável a partir dos seus ativos1.

•

Redução de 20% na intensidade dos produtos vendidos pela Galp. Este

produzida e dos produtos vendidos pela Galp, contribuíram também o aumento
de produção de eletricidade renovável e de vendas de eletricidade na Ibéria,
respetivamente.
Durante 2021, a Galp participou no Climate Ambition Accelerator, uma iniciativa
do UN Global Compact, que alavancou a troca de experiências e promoveu a
sensibilização para as alterações climáticas.

indicador reflete os esforços para descarbonizar o portefólio da Empresa e
oferecer soluções com um baixo teor de carbono para os seus clientes,
desde o hidrogénio até à eletricidade renovável1.
As metas da Galp para 2030 são o primeiro passo crucial para ambição de se
tornar uma empresa Net Zero em 2050. A partir de 2030, a produção e venda
de energia renovável deve ser reforçada e as operações da Galp devem ser
ainda mais descarbonizadas. Até 2050, quaisquer emissões residuais serão
capturadas ou neutralizadas através da compensação de carbono.
Estas metas foram estabelecidas face aos valores de 2017, o ano em que a Galp
anunciou a diversificação do seu portefólio para além do petróleo e gás.

Desempenho face às metas
Em 2021, a evolução positiva do desempenho da Galp está diretamente
relacionada com a reorganização da infraestrutura industrial da empresa e o
fecho da refinaria de Matosinhos durante o ano, assim como com a
implementação de projetos de eficiência energética na refinaria de Sines e a
compra de eletricidade 100% renovável nas operações em Portugal, que
permitiram uma redução significativa das emissões operacionais. Para além
destes fatores, para as reduções das intensidades carbónicas da energia
1

Em ambas as métricas de intensidade carbónica a eletricidade é convertida para um equivalente de energia fóssil
usando um fator de energia primária que reflete a eficiência da produção termoelétrica e transforma a energia primária e
final. Este fator é indicativo da quantidade de energia primária necessária para gerar uma unidade de eletricidade e tem
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como objetivo tornar comparável o conteúdo energético da eletricidade com outros combustíveis. Na métrica da
intensidade de vendas, a eletricidade renovável vendida para mobilidade elétrica é multiplicada por um fator de 4 de
forma a refletir a maior eficiência energética dos motores elétricos quando comparados com motores a combustão
interna, conforme também é contemplado na diretiva Europeia RED II.
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
Emissões CO2e – âmbitos 1, 2 e 3

Metodologia da intensidade carbónica

Unidade

2021

Emissões diretas – Âmbito 1

A Galp reconhece que é necessário comunicar as suas métricas e metodologias

Total

mtCO2e

3,2

no que toca ao carbono, de forma a aumentar a confiança dos stakeholders, e

Upstream

ktCO2e

490.2

que existe uma clara necessidade de desenvolver uma abordagem comum para

Industrial & Energy Management

ktCO2e

2682,6

o setor do petróleo e gás. A Galp integra o grupo de trabalho técnico envolvido

Commercial

ktCO2e

21,2

no desenvolvimento da Science Based Targets initiative (SBTi) para petróleo e

Renewables & New Businesses

gás (desenvolvida pelo CDP) e segue diversos quadros e diretrizes internacionais
(por exemplo, GHG Protocol, IPIECA, SBTi O&G draft – link aqui) para
contabilizar as suas emissões e calcular a intensidade carbónica. A metodologia
da Empresa (link aqui) é verificada por um perito externo independente. Assim
que a orientação SBTi para o setor do petróleo e gás estiver disponível, a Galp
irá avaliar a sua aplicação e os impactos sobre as atuais metas.

Outros

4,7

Emissões indiretas – Âmbito 2 (market based)
Total

ktCO2e

9,1

Upstream

ktCO2e

0

Industrial & Energy Management

ktCO2e

8,5

Commercial

ktCO2e

0,6

Renewables & New Businesses
Outros

Todos os anos, a pegada de carbono da Galp (controlo operacional) é

ktCO2e

-

-

ktCO2e

0,03

mtCO2e

46,3

Emissões indiretas – Âmbito 3

cuidadosamente calculada com base em metodologias e recomendações

Total

internacionalmente reconhecidas, sendo posteriormente monitorizada e

Upstream

mtCO2e

3,1

verificada por uma terceira parte.

Industrial & Energy Management

mtCO2e

36,2

Commercial

mtCO2e

6,9

Renewables & New Businesses

-

-

ktCO2e

0,5

Bens e serviços adquiridos

mtCO2e

5,6

Atividades relacionadas com combustíveis e energia

mtCO2e

1,1

ktCO2e

0,5

Transporte e distribuição (upstream+downstream)

mtCO2e

0,3

Processamento de produtos vendidos

mtCO2e

1,5

Utilização de produtos vendidos

mtCO2e

37,8

Investimentos

mtCO2e

0

Outros
---ou---

Viagens de negócios

Nota: A Galp reviu os seus limites de pegada de carbono no sentido de os alinhar melhor com os valores de emissões
utilizados no cálculo da métrica da intensidade carbónica. Por conseguinte, as emissões dos ativos não operados do
Upstream foram incluídas no cálculo das emissões de âmbito 1 e 2 (anteriormente contabilizadas como scope 3 –
Categoria 15: Investimentos); o cálculo do âmbito 3 – Categoria 11: Utilização de produtos vendidos foi alinhado com o
método de produção do IPIECA; e o Âmbito 3 – Categoria 10: Processamento de produtos vendidos foi alterado de
forma a refletir unicamente o processamento do crude vendido na refinaria.
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
Preços CO2

A Galp tem também em consideração diferentes preços de carbono na sua
análise de cenários, que se baseiam nas referências e previsões internacionais

A Galp incorpora as questões relacionadas com o CO2 e com o clima no seu

utilizadas na modelação de cenários. Isto permite à Empresa testar a sua

processo de tomada de decisões.

estratégia a longo prazo e realizar análises de sensibilidade sobre a variável do
preço do carbono.

A empresa considera que os mecanismos de internalização dos custos do
carbono, tais como a fixação do preço do carbono, são a forma mais eficaz e
eficiente de promover a descarbonização da economia à escala global. Estes
mecanismos podem abranger simultaneamente todas as diferentes tecnologias
de descarbonização com potencial para conduzir a uma redução rentável das
emissões de GEE e promover uma avaliação comparativa do impacto das
diferentes opções disponíveis, assegurando ao mesmo tempo a neutralidade
tecnológica.
Ao avaliar investimentos no desenvolvimento de novos projetos, ou na expansão
ou atualização de ativos existentes, a Galp efetua um teste de stress para o
impacto das emissões de CO2 associadas de acordo com as suas métricas e
metas antes de qualquer decisão de investimento. Nesta análise, a Empresa
considera um valor de carbono interno que está relacionado com o preço atual
de uma licença do sistema de Comércio Europeu de Licenças de Emissão,
aumentando ao longo do tempo para preços acima de €200/tonCO2e em 2050,
assegurando a incorporação de um preço global do carbono potencial e a sua
evolução temporal.

Análise de cenários

Avaliação dos riscos físicos e climáticos de
transição
A Galp tem trabalhado no sentido de identificar e quantificar os riscos físicos
(crónicos e agudos) e climáticos de transição e o seu impacto nas operações e
valor em risco, seguindo as recomendações da TCFD.
Esta análise visa avaliar a resiliência da estratégia da Empresa face a diferentes
cenários climáticos e integrar os riscos associados mais relevantes no quadro de
gestão de riscos, acompanhando a sua evolução e definindo quaisquer medidas
de mitigação adequadas.

Participação da Galp em associações
industriais
A transição energética envolve as empresas, bem como as associações às quais
pertencem e nas quais participam, refletindo os seus compromissos subscritos.
Neste contexto, a Galp realizou uma análise das principais associações nas quais

Ao utilizar um preço de carbono dinâmico, a Galp demonstra que está consciente

participa relativamente ao seu posicionamento climático.

das potenciais futuras mudanças na regulamentação, nos padrões de consumo e
tecnológicos e nos riscos associados à análise do plano de negócios a longo

Os principais objetivos desta avaliação foram identificar as associações do setor

prazo.

que estão alinhadas com o propósito, visão, missão e valores da Galp, no que
diz respeito ao desenvolvimento sustentável e, portanto, ao Acordo de Paris e à

12

Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Sustentabilidade

REGENERATING THE FUTURE

Galp

O ritmo da evolução
da sociedade

Transformação com
responsabilidade

Abordagem às alterações
climáticas

As pessoas no centro

Reduzir a pegada
ecológica

Desenvolver um negócio
consciente

5.3 Abordagem às alterações climáticas
Lei Europeia do Clima. Das 20 associações selecionadas, que representam 75%

Upstream

das associações para as quais a Galp contribui, 18 estão totalmente alinhadas, 2
estão parcialmente alinhadas e nenhuma está desalinhada. Saiba mais sobre a

O portefólio Upstream da Galp caracteriza-se por uma baixa intensidade

participação da Galp em Associações do Setor – Alterações Climáticas (link aqui).

carbónica e custos de produção reduzidos. Com um valor de 10,3 kgCO2e/boe,
está perto de metade da média da indústria de 17,4 kgCO2e/boe (média de

O caminho para a descarbonização
Emissões evitadas

2020 da IOGP), suportado nas unidades de produção altamente eficientes e nas
práticas implantadas.
A Empresa também tomou a decisão final de investimento em 2021 para
desenvolver a Fase 1 do campo de Bacalhau no pré-sal da bacia de Santos, no

Em 2021, a Galp evitou a emissão de aproximadamente 1.350 ktonCO2e através

Brasil. Este projeto caracteriza-se por um conceito de desenvolvimento inovador,

da implementação de medidas de eficiência energética na refinaria, integração

integrando um sistema de turbina de gás de ciclo combinado para aumentar a

de biocombustíveis, produção e venda de energias renováveis, fornecimento de

eficiência energética e diminuir as emissões, resultando numa intensidade

produção descentralizada de energia e serviços de eficiência energética, e o

carbónica média inferior a 9 kgCO2e/boe para a totalidade do ciclo de vida do

fornecimento de eletricidade para a mobilidade elétrica.

campo.

Industrial & Energy Management
A Galp continuou a focar-se na melhoria da eficiência energética das operações
na sua refinaria de Sines, implementando várias medidas, incluindo o controlo
do excesso de ar nos fornos, o que reduziu o consumo de Gás Natural e evitou a
emissão de 5,3 ktonCO2e/ano. O descongestionamento da unidade de reforma
catalítica permitiu o aumento da carga unitária e a consequente geração de mais
H2, evitando assim 22,6 ktonCO2e/ano.
Houve ainda várias outras ações para melhorar a eficiência global ao longo de
2021, tais como a limpeza do trem de pré-aquecimento da unidade de destilação
atmosférica, o que permitirá a redução do consumo de combustível e evitará
emissões de CO2. Foi instalado um Scalecatcher no Hydrocracker, que permitirá
uma redução na queda de pressão e poderá permitir ciclos mais longos. Foi
também realizada uma escumação no reator de primeira etapa do Hydrocracker,
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
permitindo uma redução do consumo de vapor e, consequentemente, das
emissões de CO2.

•

A aquisição da Mobilectric em 2021 serviu como um impulso extra para
aumentar rapidamente a rede de pontos de carregamento operados pela

As nossas equipas trabalham continuamente para identificar e implementar

Galp. No final do ano, o total era de 1,146 pontos de carregamento em

novos projetos de eficiência e redução de emissões, tendo atualmente

Portugal e 40 em Espanha, 197 dos quais são pontos de carregamento

identificado vários projetos a implementar até 2025, com um investimento

rápido. As vendas de eletricidade para mobilidade aumentaram para 3,4

estimado de €32 m que irão representar poupanças de energia de 113 GJ/h e

GWh e correspondem a uma estimativa de 4,8 kton de emissões de CO2

evitarão 53 ktonCO2e/ano.
Em 2021, a Galp iniciou a produção de HVO avançado, bioGPL e bionafta na sua
Refinaria de Sines. Estes produtos com baixo teor de carbono foram obtidos

Galp electric mobility

evitadas.
•

Galp Solar
A Galp Solar continuou a desenvolver o seu negócio de energia

através de coprocessamento numa unidade HD. Além disso, a Enerfuel produziu

descentralizada tendo atingido mais de 4.000 clientes e uma capacidade

c. 24.000 toneladas de biodiesel FAME de segunda geração.

instalada de c.13 MW. Em 2021, a produção anual total proveniente destas

A Empresa continua a explorar novas formas de produzir combustíveis com

instalações é estimada em aproximadamente 1 GWh, o que equivale a

baixo teor de carbono e está atualmente a estudar a possibilidade de integrar

0,29 ktonCO2e de emissões evitadas.

produtos derivados de resíduos urbanos e florestais nos seus combustíveis, bem
como novas oportunidades nos combustíveis marítimos com baixo teor de

•

GSE (Galp Soluções de Energia)
A GSE implementou soluções de eficiência energética em 13 clientes,

carbono.

ajudando a reduzir o seu consumo de energia e fornecendo energia a partir
Durante o ano, foram integradas c.290.000 m3 de biocombustíveis no gasóleo

de fontes com menor intensidade de carbono. Estima-se que estes projetos

(biodiesel e HVO) e na gasolina (bioetanol) vendidos pela Empresa. Este valor

tenham evitado 700 toneladas de CO2e.

representa aproximadamente 700 kton de emissões de CO2 evitadas.
•

Commercial

GoWithFlow
A start-up da Galp – que oferece soluções integradas para os seus clientes
em transição para a eletrificação, incluindo carregamento, gestão de frotas

Toda a eletricidade vendida pela Galp aos novos clientes B2C em 2021 foi de

e sistemas de partilha de veículos – engloba agora mais 4.000 ativos de

origem renovável, juntando-se aos mais de 15.000 clientes que já tinham

mobilidade. Estima-se que as poupanças associadas aos serviços

aderido a contratos de eletricidade verde no ano anterior.

GoWithFlow tenham evitado 3.250 tonCO2e.

Além disso, em 2021, destacaram-se os seguintes serviços:
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
Renewables & New Businesses

Parcerias para impulsionar a inovação

O portefólio de energias renováveis da Galp continuou a crescer em 2021, um

A inovação e a tecnologia são o futuro, e à medida que a Galp muda o seu

ano marcado pela expansão dos negócios de energias renováveis da Empresa

portefólio, surge a necessidade de criar parcerias.

fora da Península Ibérica, com a aquisição de dois projetos no estrangeiro, mais
concretamente no Brasil. Estes dois projetos, nos estados da Bahia e Rio Grande

A Galp lançou a plataforma Upcoming Energies em 2021 com o objetivo de

do Norte, acrescentam 594 MWp ao portefólio de projetos solares da Galp.

acelerar o ecossistema de inovação, redefinir o setor da energia e ajudar a vida
das pessoas. A plataforma surge como resposta a este desafio e estará presente

2021 foi também marcado pelo início da construção do primeiro projeto solar

no ecossistema português e brasileiro, abrindo a porta a futuros projetos da

fotovoltaico de grande escala da Galp em Portugal. Este projeto de 144 MWp

rede Galp em dez países, por agora. A Upcoming Energies irá investir até

concretiza o compromisso da Galp de transformar o setor energético do país

€180 m em projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação durante o

num modelo mais sustentável.

período de 2021-25.

Os ativos operacionais atuais produziram cerca de 1.288 GWh de eletricidade, o

O conceito da Upcoming Energies é criar uma porta aberta à comunidade

que corresponde a 352 ktonCO2e de emissões evitadas.

externa de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I), com base em

Inovação para um mundo de baixo carbono

metas, programas de colaboração, projetos materializados com start-ups,
fornecedores, universidades e parceiros, bem como com novos intervenientes
que venham a integrar o ecossistema de inovação no setor energético.

Ciente do ritmo acelerado a que as tendências e oportunidades surgem, a Galp
reforçou em 2021 o seu compromisso com a inovação como ferramenta

Simultaneamente, o Estúdio de Inovação, um grupo de especialistas em

fundamental para um mundo de baixo carbono, e dividiu o seu departamento de

inovação que potenciam projetos através de ferramentas e metodologias, irá

Inovação em três núcleos (Produção e Operações, Comercial e Renováveis).

trabalhar nos diferentes centros de inovação e iniciativas para i) acelerar o

Cada um destes centros foca-se na construção de um conjunto de

processo de desenvolvimento de novos produtos/serviços; ii) conceber, testar e

oportunidades nas áreas da descarbonização, otimização e digitalização,

validar através de metodologias e ferramentas de inovação; iii) colaborar com

impulsionando a transição energética das diferentes unidades de negócio da

empreendedores talentosos.

Empresa, incluindo a monitorização de tendências e oportunidades de impacto
elevado, e a identificação de ideias e soluções que podem conduzir a novos

Em 2021, 77 parceiros estiveram envolvidos em projetos, culminando em 6

serviços e produtos, ao mesmo tempo que promovem a mentalidade da

programas de aceleração, 18 pilotos e 25 projetos encerrados. Os principais

inovação, a colaboração e a cultura geral.

temas abordados nesses projetos foram sustentabilidade, digital, otimização da
produção, melhoria das operações e novas energias.
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5.3 Abordagem às alterações climáticas
Outros projetos inovadores

•

Mobilidade elétrica
O projeto V2G Açores recebeu o reconhecimento e aprovação da entidade

A Galp está empenhada no desenvolvimento de soluções inovadoras e escaláveis

reguladora (ERSE) ao abrigo do Art. 95 do Quadro de Regulamentação da

que impulsionem a nova agenda energética e que produzam resultados rumo a

Mobilidade Elétrica. Os 10 VE do projeto consumiram até agora 82 MWh e

uma economia de baixo carbono. É por isso que, em 2021, a Galp continuou a

injetaram 45 MWh de volta na rede. O modelo de negócio associado está

implementar projetos de inovação em todas as suas áreas de negócio:

em preparação.

•

Drones para monitorização do desempenho de instalações solares
Implementação de drones e aeronaves para inspecionar e monitorizar

•

Armazenamento de energia
Em parceria com a Galp Solar, a equipa de Inovação da Galp está a

instalações fotovoltaicas solares, no sentido de melhorar a deteção de

trabalhar num conjunto de projetos-piloto centrados na combinação do

anomalias e o planeamento de intervenções de manutenção.

armazenamento com a energia solar fotovoltaica para clientes B2C e B2B. O
objetivo do projeto é testar baterias inteligentes como produto

•

•

Armazenamento geológico de CO2 em territórios estratégicos

complementar no mercado ibérico, reforçando a nossa oferta de soluções

A Galp juntou-se ao consórcio pan-europeu PilotSTRATEGY – CO2 Geological

energéticas descentralizadas e desenvolvendo uma ferramenta de cálculo

Pilots in Strategic Territories para estudar o armazenamento geológico de

da dimensão adequado para juntar a energia solar fotovoltaica às baterias,

CO2 em aquíferos salinos profundos em regiões industriais no sul e leste da

avaliando a possibilidade e rentabilidade da prestação de serviços auxiliares

Europa.

à rede.

Projetos NetMIX

•

Hibridização de plantas solares fotovoltaicas com turbinas eólicas

Projetos que utilizam o reator catalítico NETmix para sequestrar o CO 2 em

Após validação técnico-económica, a Galp está a trabalhar na hibridização

hidratos de carbono e depois converter as emissões de CO2 em CH4 para

de parte dos seus ativos de geração de energia renovável. Além de

promover a descarbonização em processos industriais e produzir

aumentar a rentabilidade desses ativos, isso também traz uma melhor

continuamente hidrocarbonetos líquidos a partir de gás de síntese (CO e

utilização da infraestrutura de transmissão. A Galp está agora a estudar

H2).

uma maior hibridização utilizando novas tecnologias como o
armazenamento de energia em grande escala.

•

Combustíveis com baixo teor de carbono
A Galp lançou o Bio4Portugal, um projeto centrado na utilização de resíduos
lignocelulósicos para a produção de combustível de baixo carbono para o
setor dos transportes, com o objetivo de desenvolver e comprovar a
viabilidade de uma biorefinaria para produzir bioetanol avançado
exclusivamente a partir de resíduos florestais.
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5.4 As pessoas no centro
A tecnologia mais exponencial é a relação
humana
O potencial humano está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento
sustentável, uma vez que este é necessário para fomentar oportunidades a
longo prazo, desenvolver conhecimentos e competências, fomentar a
diversidade e a inclusão, promover o bem-estar e garantir o respeito pelos
direitos humanos.
A Galp defende a gestão do talento e do potencial humano através de uma
abordagem integrada, fortemente enraizada no recrutamento, integração,
gestão do desempenho, recompensa, reconhecimento, aprendizagem e
formação, mobilidade, bem-estar e valores da Empresa, bem como na
sustentabilidade do futuro e do presente, em particular a transição justa.
A Galp está a construir uma nova história e integra um novo conjunto
de princípios para promover a cultura da Empresa, como Uma Só Galp.

Capacitar as Pessoas
Durante 2021, a Galp definiu um objetivo claro no que toca aos seus
colaboradores: “Reenergisar as nossas Pessoas”. Isto significa fazer da Galp um
local de trabalho ideal, no qual as pessoas atingem o seu potencial máximo,
através da capacitação e da confiança, trabalhando de forma inteligente,
produtiva e equilibrada. Um local com uma cultura aberta, envolvente e
dinâmica, onde todos desfrutam de trabalhos desafiantes e são encorajados a
correr riscos e a experimentar coisas novas.
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5.4 As pessoas no centro
Regimes de trabalho flexíveis

Em 2021, a Galp foi reconhecida pelos Prémios Human Resources
Portugal, na categoria de Diversidade e Inclusão. Além disso, foi mais

A Galp está a mudar a forma de trabalhar, tendo implementado um novo

uma vez selecionada pelo Índice Bloomberg de Igualdade de Género

modelo de trabalho híbrido para uma nova Galp. Isso implica um aumento da

pela excelência das suas práticas nas vertentes de género e igualdade,

flexibilidade entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, a fim de promover

juntamente com 380 outras empresas.

um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar.
Em 2021, a Galp reavaliou a sua Estratégia de Pessoas, com um fluxo de

Processos de gestão de pessoas simplificados

trabalho dedicado à diversidade e inclusão, que incluiu um inquérito interno e
voluntário a todos os colaboradores, com o intuito de compreender o que

A Galp simplificou os seus processos de gestão de pessoas, com o intuito de
criar um ambiente mais dinâmico e capacitar mais a organização.

Remuneração justa, de acordo com as melhores práticas
de mercado

consideram mais importante.

Igualdade de género
A Galp estabeleceu como objetivo uma convergência acelerada para a
paridade de género, até 2030, em todos os cargos de gestão e não-gestão.

O quadro de remuneração deve ser justo e consistente, deve ser competitivo
externamente e recompensar os colaboradores com um bom desempenho. Por

Com mais de 40% de colaboradores do sexo feminino, os compromissos da

conseguinte, a Galp levou a cabo uma análise de mercado aprofundada para

Empresa com a igualdade de género materializam-se em particular através da

cada geografia onde a Empresa opera e com empresas homólogas relevantes, e

participação ativa no Fórum IGEN (Organisations for Equality Forum), o grupo

estabeleceu a sua posição na metade superior em termos de remuneração para

de trabalho para as "Metas de Igualdade de Género" do Pacto Global das Nações

funções idênticas, posicionando-se no segundo quartil.

Unidas, bem como do trabalho contínuo desenvolvido por uma equipa interna

Diversidade e inclusão

permanente e multidisciplinar.

Pessoas com deficiência
Os argumentos comerciais a favor da diversidade e da inclusão estão a tornar-se
cada vez mais fortes e a Galp está a tomar as devidas medidas para criar uma

A Galp colabora com instituições como a Cruz Vermelha e a Fundação La Caixa

cultura diversificada e inclusiva a longo prazo, em todas as suas vertentes –

para contratar pessoas com deficiência. A Galp, em Portugal, faz parte do

diversidade de género, LGTBIQ+, diferentes capacidades, talento sénior e

Inclusive Community Forum e, em Espanha, aderiu à campanha de

diversidade experiencial e cognitiva – tornando a Empresa num local de trabalho

sensibilização para a deficiência da Fundação Adecco.

ideal.
A 31 de dezembro de 2021, a Galp tinha 6.152 colaboradores.
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5.4 As pessoas no centro
Idade
Categoria
profissional

Género

Nacionalidade

<30
anos

30-50
anos

>50
anos

Feminino

Masculino

Portuguesa

Outra

Gestores
de topo

0

155

88

61

182

189

54

Quadros
superiores

5

345

138

180

308

362

126

Especialistas

167

1.035

388

642

948

1.005

585

Outros

467

2.447

917

1.828

2.003

1.512

2.319

Total

639 3.982 1.531

2.711

3.441

3.068 3.084

Gestão de talento e potencial

Na Galp acreditamos na capacitação dos nossos colaboradores, deixando-os ser
os protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Isto implica fornecer-lhes
informações detalhadas sobre as abordagens, metodologias e ferramentas que
temos à nossa disposição, em toda a Empresa e em cada unidade de negócio.
A estratégia de aprendizagem 70-20-10 da Galp (Do, Share, Know) permite aos
colaboradores explorar, de forma integrada, o seu potencial de aprendizagem e
desenvolvimento, promovendo a mudança onde a empresa espera que ela
aconteça efetivamente no dia a dia, levando assim ao desenvolvimento
personalizado de competências para o futuro.
Em 2021, a Galp foi mais uma vez reconhecida pelos Prémios Human

Resources Portugal, na categoria Academias.

Atrair novas gerações de profissionais

Horas de formação

Para conseguir enfrentar os novos desafios com diferentes pontos de vista e
experiências, a Galp está plenamente ciente do potencial de atração de jovens
talentos, e tem vindo a promover consistentemente o seu programa de trainees,
Generation Galp.
A edição de 2021 acolheu um grupo de 47 trainees, 38 em Portugal e 9 em
Espanha, dos quais 64% são mulheres e 36% são homens. Pela primeira vez, o
programa Generation Galp foi lançado em Moçambique para atrair e formar
jovens moçambicanos promissores com idade até aos 30 anos. Com o lema
#BringYourEnergy, a Galp acolheu seis trainees em seis departamentos
diferentes da Empresa em Moçambique.
Em 2021, a Galp lançou a primeira edição do "Ready. Set. Galp", um programa
de estágios curriculares para o desenvolvimento e formação de jovens talentos.
16 estudantes com diferentes formações e aspirações inscreveram-se para esta
primeira edição.
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2019

2020

Horas de formação
por colaborador
(média)

Investimento em
formação (€m)

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Feminino

76.056

63.665

71.521

27,5

24,4

26,4

-

-

-

Masculino

125.798

105.703

110.134

33,7

30,2

32,0

-

-

-

201.854 169.368 181.655

31,1

27,7

29,5

3,0

1,3

1,8

Total

Promoção do conhecimento exponencial e da
requalificação de talento
À medida que o ritmo da transição energética acelera, o mesmo acontece com a
necessidade de planear cuidadosamente e assegurar a vertente social da
transição justa, em particular através da promoção, requalificação e
desenvolvimento do talento.
•

Programa de literacia digital
A Galp lançou um novo programa de literacia digital, Let's Get Digital, no
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5.4 As pessoas no centro
g-loud (a intranet da Empresa), adaptado às suas pessoas e com a
promessa de acelerar a digitalização dentro da Empresa.
•

Leading@Galp
Os líderes desempenham um papel fundamental na transformação da Galp.
O programa Leading@Galp dedica-se ao desenvolvimento de futuras
capacidades de liderança e ao autoconhecimento, partilha de experiências e
competências para o futuro.

•

Mentoring at Galp
Ferramenta de desenvolvimento promovida com o objetivo de reforçar a
capacidade dos aprendizes para influenciarem os seus percursos

Promoção do potencial das nossas Pessoas
Em 2021, a Galp implementou um novo modelo de avaliação de desempenho e
potencial com o objetivo de garantir um maior alinhamento entre o desempenho
dos colaboradores e os valores e objetivos da Empresa. Continuamos a
promover um feedback 360º e os People Days em que refletimos e debatemos o
desempenho, o potencial e as necessidades de desenvolvimento das nossas
pessoas.
100% dos colaboradores foram alvo de avaliações de desempenho em 2021.

Promover a mobilidade interna

profissionais, de acordo com os seus perfis, motivações e ambições.
Para a Galp, os benefícios da mobilidade interna para as pessoas e equipas são
•

Singularity University

claros. Esta oportunidade de desenvolvimento permite que os colaboradores

Como membro fundador da Singularity University em Portugal, a Galp

diversifiquem experiências, construam a sua rede e se tornem mais ágeis. O

explora as mudanças e ruturas futuras, desenvolvendo uma mentalidade

programa de mobilidade interna da Galp faz parte da abordagem integrada da

aberta face aos avanços tecnológicos e respondendo aos principais desafios

Empresa ao desenvolvimento dos colaboradores e das suas carreiras.

globais da sociedade, em particular no que diz respeito ao futuro da energia
e da tecnologia limpa.

Em 2021, a Galp registou a mudança de 170 pessoas entre departamentos, com
origem em mais de 30 departamentos e com novas alocações para mais de 40

•

Programa Tech Boost

departamentos.

Com este programa, a Galp pretende promover o conhecimento na
identificação e utilização de dados para orientar e informar as decisões de
negócios. 51 profissionais participaram neste programa em 2021.
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Comunicação com os colaboradores

A Galp juntou-se também ao grupo de trabalho de Pessoas da Business

Compreender o que os colaboradores pensam sobre a Galp é crucial para a

Roundtable Portugal, com o objetivo de contribuir para a mudança de paradigma

Empresa. A Galp recolhe feedback contínuo através de um inquérito anual sobre

da requalificação dos colaboradores, entre outros. A participação da Galp neste

o envolvimento dos trabalhadores – o "Inquérito às Pessoas", que em 2021 teve

grupo de trabalho está particularmente orientada para a definição das

uma taxa de participação de 82%. Cabe salientar que 83% dos nossos

necessidades de requalificação com vista à excelência nas vendas, programação

colaboradores se sentem orgulhosos de trabalhar na Empresa e 92% sentem

de software e empregos ecológicos.

que são tratados com respeito.
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5.4 As pessoas no centro
Em 2021, a Galp promoveu o "Galp Town Hall", um evento onde os

O Centro Médico dispõe de diversos serviços: medicina interna e profissional,

membros da direção abordam tópicos específicos e participam em

medicina dentária, ginecologia, oftalmologia, cardiologia, neurologia,

sessões de perguntas e respostas com os colaboradores. Foram

otorrinolaringologia, urologia e nutrição.

realizados 25 eventos externos e internos em 2021, com mais de 7.711
pessoas impactadas.

Bem-estar dos colaboradores

Impacto na comunidade
Traçar um caminho comum, com o equilíbrio necessário entre o crescimento e o
bem-estar da população, as suas necessidades, atuais e futuras, e a preservação

Num ano ainda caracterizado pela pandemia da Covid-19, a Galp orientou as

dos ecossistemas, é um dos compromissos da Galp para com as comunidades e

suas atividades no âmbito da saúde para prevenir e mitigar os riscos associados

locais onde opera.

a esta doença, de forma a assegurar um ambiente de trabalho seguro e
saudável para todos os seus colaboradores, para servir os seus clientes e para
garantir a resiliência das suas operações.

Bem-estar mental e físico
Com o bem-estar mental dos colaboradores em foco, a Galp promoveu sessões
de meditação e prestou serviços de apoio psicológico, totalmente gratuitos.
Além disso, foram disponibilizadas sessões de treino GAP e Pilates aos
colaboradores, para aumentar a mobilidade, prevenir lesões e fortalecer o
movimento.

Centro de saúde
Em 2021, a Galp concentrou os seus serviços de Medicina do Trabalho e
Medicina Curativa em Lisboa num só espaço que, para além de ser otimizado, é
agora utilizado por colaboradores, colaboradores reformados e respetivas
famílias.

Tendo em conta o contexto de cada geografia onde opera, a Galp desenvolve
planos de investimento com o objetivo de criar valor partilhado para a
sociedade. O papel que a Empresa assume é o de participar na promoção do
desenvolvimento sustentável, de acordo com as necessidades e exigências da
sociedade, a transição justa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Licença social para operar
Todos os projetos na fase de produção e desenvolvimento estão
sujeitos a consulta às comunidades e outros stakeholders.
Ciente do impacto das suas atividades, a Galp tem o maior cuidado em obter
uma licença social para operar (SLO), procurando continuamente a aprovação
da comunidade local e de outros stakeholders, bem como a aceitação social
generalizada, e certificando-se de que as suas atividades são conduzidas de
acordo com os padrões mais elevados.
Para a Galp, é fundamental compreender as expetativas da comunidade local.
Nesse sentido, a Empresa identifica, analisa, estima, avalia e monitoriza estas
expetativas através de um processo adequado de consulta e envolvimento dos
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5.4 As pessoas no centro
stakeholders, incluindo mecanismos de reclamação adequados a cada fase do
projeto.
•

São Tomé e Príncipe

Como operador responsável, a Galp desenvolveu, em 2021, em São Tomé e
Príncipe, um plano de envolvimento dos stakeholders nas atividades de
perfuração num poço, em conjunto com a Shell e a Agência Nacional do
Petróleo.
Além disso, acompanhou o trabalho iniciado em 2020 para apoiar a comunidade
local, através de projetos sociais. Em 2021, continuámos o envolvimento com
diferentes stakeholders, tais como o governo, os municípios locais e as escolas,
e demos início à construção do projeto social.

Investir na comunidade para gerar impacto
A Galp assume o desafio de ser um parceiro-chave nas comunidades onde
opera, desenvolvendo iniciativas adaptadas às comunidades específicas, com o
objetivo de promover resultados permanentes e transformacionais.
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5.4 As pessoas no centro
Desempenhamos um papel influente no desenvolvimento sustentável local, promovendo o bem-estar através de projetos sociais, promovendo principalmente o acesso à
energia e à educação, reforçando a contribuição da Galp para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Galp identificou estas causas em
três áreas estratégicas, que resultaram em iniciativas comunitárias:
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5.4 As pessoas no centro
Resposta à emergência climática em parceria com as
gerações mais jovens

•

Ajudar as famílias com assistência nas refeições
O movimento "Todos os Passos Contam", lançado pela Galp, resultou em

A Galp reforça o seu empenho nas iniciativas de inovação social, cujo objetivo é

mais de 1 milhão de refeições entregues durante 2021. O movimento, “um

alcançar um futuro mais ecológico e responder à emergência climática.

quilómetro por uma refeição”, desafiou pessoas, colaboradores da Galp e a
sociedade em geral, a fazer valer os seus passos por uma boa causa e foi

•

Apps for Good | Novo programa de Ação Climática e Bem-estar

reconhecido pela APEE com uma menção honrosa na categoria

Programa de educação tecnológica implementado pela CDI Portugal – uma

Comunidade.

ONG focada na inclusão social e inovação digital – para desafiar jovens
estudantes a criarem um produto tecnológico que aborde uma questão

•

climática com impacto na sua comunidade.

Ajuda aos cidadãos deslocados em Moçambique
A Galp auxiliou a integração de cidadãos deslocados internamente na
sequência do conflito armado em Moçambique, numa parceria com o

•

Programa de Aceleração Triggers

Instituto Camões e a ONG Helpo, através de apoios à emergência, kits de

Para estimular a geração de ideias com impacto ambiental, este programa,

sobrevivência e com a criação de infraestruturas essenciais à integração.

promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Casa do Impacto),
dá voz a 25 start-ups com projetos inovadores.

•

Levar a energia solar às escolas
Integradas no Programa de Educação Galp para a transição energética e

Devolver a humanidade às comunidades

resposta climática, “Energy Up”, a Fundação Galp e a Galp Solar, desafiam
as escolas a apresentarem projetos de eficiência energética e mobilidade

•

Ajudar as pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia

sustentável. O vencedor recebe uma instalação fotovoltaica.

A Galp é parte ativa na ajuda aqueles afetados pela guerra e crise
energética na Europa, resultante do conflito ucraniano e russo. Já em 2022,

Medir o nosso impacto

a Galp suportou um donativo de €2,5 m à Cruz Vermelha e o custo do
combustível dos voos humanitários que transportam refugiados ucranianos

A Galp avalia o impacto social dos seus projetos, com total transparência,

para Portugal. Além disso, estão também a decorrer um conjunto de

monitorizando os seus retornos em termos de benefícios para a comunidade, em

iniciativas que incluem parcerias para o fornecimento de energia e bens

relação aos objetivos sociais definidos e utilizando a metodologia do Business for

(doação de kits de boas-vindas, alimentos e bens essenciais) a centros de

Societal Impact (B4SI), previamente conhecido como London Benchmarking Group.

refugiados, bolsas de estudo para jovens ucranianos e um programa de
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trainees destinado a refugiados ucranianos. No total, a Galp vai alocar

A Galp também acompanha o investimento comunitário por cada ODS. Em 2021,

€6,5 m para apoio humanitário e envolver diversos parceiros como a Cruz

a maioria destas iniciativas estava alinhada com a estratégia comunitária da Galp

Vermelha, governo, municípios e empresas, de modo a assegurar uma

ou com o ODS 4: Educação de Qualidade (85%), seguido do ODS 17: Parcerias

resposta ágil.

para a Implementação dos Objetivos (7%).
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5.4 As pessoas no centro
Motivação (€m)
Donativos
Investimento comunitário
Iniciativas comerciais na comunidade

0,7
22,9
1,2

Motivação (€m)
Europa

2,7

Médio Oriente e África

1,2

América do Sul
Total (€m)

21
24,8

Voluntariado
Número de voluntários
Horas de voluntariado (colaboradores da Galp)

797
1.298

Em 2021, 13% dos colaboradores Galp foram voluntários em iniciativas
comunitárias, um desempenho acima da média quando comparado com a média
da B4SI de 7,6%.
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5.5 Reduzir a pegada ecológica
A Galp está empenhada na melhoria contínua do desempenho, promovendo a adoção das melhores tecnologias disponíveis, estabelecendo objetivos e metas, e
monitorizando periodicamente o desempenho em todas as geografias, sujeito a avaliações de terceiros. A Galp implementa medidas de eficiência para a utilização e
gestão de recursos em todas as fases do ciclo de vida das instalações, produtos e serviços, desde a conceção e projeto, exploração e vida útil até ao fim de vida e
desativação.

Consumo de energia direta por fontes primárias (TJ)
Compra de eletricidade (TJ)
Captação total de água bruta (10³ m³)

2018

2019

2020

2021

dos quais,
Refinação 1

41.688

40.906

38.863

34.249

99%
82%

1.771

1.597

1.558

1.389

10.319

10.774

9.881

9.435

88%

Águas residuais (10³ m³)

6.455

5.989

5.913

5.822

90%

Resíduos produzidos (ton)

44.203

39.674

27.894

20.355

58%

8

3

7

11

9%

Número de perdas de contenção primária que afetaram o ambiente

2
3 2

Volume das perdas de contenção primária que atingiram o ambiente (m )

14

61

302

44

0,5%

3.216.219

3.258.709

3.067.805

2.674.058

100%

Emissões de NOx (ton)

1.530

1.458

1.384

1.349

97%

Emissões de SO2 (ton)

3.957

3.069

1.113

922

99%

221

243

182

183

99%
24%
-

Emissões de GEE no âmbito do CELE (tonCO₂e)

Emissões de partículas (ton)
Emissões de metano (ton)

n.d.

n.d.

682

491

Intensidade de carbono da produção (gCO2e/MJ)

89,4

87,3

82,5

81,6

Intensidade de carbono das vendas (gCO2e/MJ)
Pegada de carbono - Emissões diretas (tonCO₂e) (âmbito 1)3
Pegada de carbono - Emissões indiretas (tonCO₂e) (âmbito 2 – market based) 3
Gás Flaring – Upstream (Mm³)

75,2

74,8

74,9

73,7

-

3.700.186

3.745.540

3.591.892

3.198.740

84%

133.516

112.504

42.026

9.149

0%

55,3

50,0

40,2

34,5

0%

1

A refinação é a atividade com maior materialidade na performance ambiental da Empresa.
Inclui perdas de contenção >150 L, excluindo produtos gasosos.
A Galp reviu os seus limites de pegada de carbono no sentido de os alinhar melhor com os valores de emissões utilizados no cálculo da métrica da intensidade carbónica. Por conseguinte, as emissões dos ativos não operados do Upstream foram incluídas
no cálculo das emissões de âmbito 1 e 2 (anteriormente contabilizadas como scope 3 – Categoria 15: Investimentos). Os valores históricos de 2018, 2019 e 2020 foram ajustados de acordo com a nova metodologia.
2
3
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5.5 Reduzir a pegada ecológica
Proteger os recursos hídricos
A Galp promove a utilização eficiente e responsável da água em todas as
operações, monitorizando os riscos hídricos em 100% dos casos. Como a água é
um tema material, ganhando cada vez mais importância no âmbito das
operações atuais e futuras, em 2021, a ferramenta de análise de risco foi
atualizada, garantindo um maior rigor e transparência no reporte. Do conjunto
global das instalações da Galp, 19% estão localizadas em áreas com risco geral

totalizando 15% do total de água reciclada. Vários projetos de reciclagem de
água estão a ser desenvolvidos na refinaria, nomeadamente a instalação de um
tratamento terciário do efluente industrial para aumentar a quantidade de águas
residuais recicladas. A qualidade dos recursos hídricos subterrâneos é também
monitorizada através de um controlo sistemático e periódico. Nesse sentido,
apesar do elevado consumo, a água é um tema material e prioritário para a
refinaria.

Resources Institure (WRI).

Proteger a biodiversidade, os habitats e as
espécies

A Galp atua de forma responsável e proativa para proteger os recursos hídricos,

A Galp está empenhada em proteger a biodiversidade e os ecossistemas em

salvaguardando a sua qualidade e disponibilidade nos ecossistemas. Em 2021,

todas as geografias onde opera, assegurando a preservação das áreas naturais e

foi recuperada 14% da água nas operações da Galp.

das espécies ao longo de todo o ciclo de vida dos seus projetos.

Além da gestão adequada do potencial impacto da Galp neste recurso, a

Comprometemo-nos a não operar, explorar, minerar ou perfurar em áreas de

Empresa comunica de forma regular e transparente o mapeamento das suas

Património Mundial e áreas protegidas das categorias I-IV da UICN (União

operações, em função do risco associado à utilização da água (link aqui). O

Internacional para a Conservação da Natureza).

de água elevado e 9% em áreas com risco geral de água extremamente
elevado, de acordo com a WRI Aqueduct Tool, desenvolvida pelo World

mapeamento realizado em 2021 demonstrou que 9% das nossas operações
estão localizadas em áreas risco geral de água extremamente elevado, o que

Os nossos compromissos baseiam-se em normas e procedimentos internos,

representa apenas 0,06% do consumo total de água da Galp. As operações

alinhados com as diretrizes da IMO (Organização Marítima Internacional), IOGP

localizadas em áreas com risco geral de água elevado, representam 71% do

e IPIECA (Associação Internacional de Conservação Ambiental da Indústria

consumo total de água da Galp, maioritariamente devido à representatividade da

Petrolífera), centrando-se numa melhor integração da biodiversidade nas

refinaria de Sines.

avaliações de impacto ambiental e na identificação e implementação de soluções
adequadas para a gestão de atividades em áreas potencialmente sensíveis em

Na refinação, onde o consumo de água representa 88% do consumo total de

termos da biodiversidade.

água nas operações da Galp, a Empresa adotou medidas de eficiência para
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reduzir o consumo de água, melhorar o tratamento de águas residuais e reduzir

Todos os projetos são monitorizados e avaliados em termos do seu impacto

as descargas associadas. Medidas de reutilização e reciclagem de água estão

ambiental, seguindo a hierarquia de mitigação (evitar, minimizar, restaurar e

atualmente implementadas na refinaria, como a reutilização de água nos

compensar) nas áreas onde operamos que são locais de biodiversidade

sistemas de incêndio e água de rega e a reutilização de água de processo,

relevante a nível global ou nacional.
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5.5 Reduzir a pegada ecológica
Todos os anos é efetuado um mapeamento das áreas de preservação e proteção
da biodiversidade em redor das instalações da Galp, num raio de 50 km,
utilizando a IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool), para identificar os
riscos e impactos na biodiversidade. O número de espécies ameaçadas nas
áreas em redor das nossas operações é também monitorizado de acordo com a

Red List da IUCN.

bem como às dos stakeholders e das comunidades locais. Para a Galp, a
definição de um programa estruturado de biodiversidade e aceitação social para
o seu negócio de Renováveis permite que a Empresa integre na totalidade as
necessidades da sociedade com as da transição energética.

Reduzir a desflorestação

Nenhuma das nossas operações de biocombustíveis, cogeração e refinação

A Galp está empenhada em reduzir a desflorestação associada às commodities

decorre em áreas de relevância significativa em termos de biodiversidade. Para

que produz. O principal objetivo é evitar toda a desflorestação de espécies

esta análise, foram consideradas as Key Biodiversity Areas (Alliance for Zero

indígenas ou, quando tal for impossível, compensar a desflorestação através de

Extinction Sites and Important Bird and Biodiversity Areas), assim como as áreas

reflorestação futura. O objetivo atual da Galp é implementar todas as nossas

protegidas pela IUCN, Rede Natura 2000, Ramsar e os locais classificados como

condições das Declarações de Impacto Ambiental e assegurar a total

Património Mundial pela UNESCO. Apenas 4 dos 85 sites da Galp, equivalentes a

implementação das nossas iniciativas de desflorestação líquida igual a zero.

4,7%, estão localizados (in situ) em áreas de significativa relevância para a
biodiversidade: Parque Solar ParkAlgar e Mitrena e CLCM em Portugal e a

Em 2021, o objetivo da Galp era implementar 15 novos projetos, sendo que 8

Central de GNL (Rovuma) em Moçambique. Informação mais detalhada pode ser

deles evitavam a desflorestação e 7 exigiam medidas de compensação pela

consultada na Avaliação de Risco de Biodiversidade da Galp 2021 (aqui).

desflorestação. No entanto, apenas 6 dos 15 projetos foram implementados, 1
evitando a desflorestação e 5 exigindo medidas de compensação pela

•

Blocos não operados

desflorestação, como a plantação de 2 ha de sobreiros na região do Algarve, em
Portugal. Para 2022, a Galp prevê implementar 19 novos projetos, todos eles

Respeitando os compromissos estabelecidos nas joint ventures, os parceiros que

evitando a desflorestação.

gerem os blocos não operados pela Galp desenvolvem um conjunto de
2020

2021

Meta
2021

Meta
2022

Número de locais que evitaram a
desflorestação

18

1

8

19

Número de locais que exigiram
medidas de compensação pela
desflorestação

19

5

7

0

iniciativas para promover e preservar a biodiversidade. Na Bacia de Santos no
Brasil, nos últimos anos, mais de 11.300 aves, tartarugas e mamíferos
beneficiaram de tratamento veterinário.
•

Renováveis

De forma a assegurar a proteção da biodiversidade e a aceitação social em
projetos de energias renováveis, tanto os novos como como os já
implementados, foi criada em 2021 um grupo de trabalho para definir uma
estratégia e um plano de ação que responda às principais preocupações da Galp,
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5.5 Reduzir a pegada ecológica
Promover a economia circular
A Galp tem como objetivo produzir energia com baixo teor de carbono,
aumentando a entrada de matérias-primas secundárias no desenvolvimento de
novos produtos, obtendo benefícios económicos e ambientais e promovendo
uma economia circular.
Ao transformar Sines de uma refinaria “cinzenta” num parque de energia “verde”
em 2030, a Galp poderá desenvolver projetos de eficiência, que incorporem
materiais reutilizáveis para criar produtos com baixo teor de carbono.
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5.6 Desenvolver um negócio consciente
Cultura de transparência e ética

•

Encorajar um comportamento respeitoso e a diversidade.

A ética é inegociável na Galp

•

Detetar e denunciar ativamente todos os tipos de assédio ou
comportamentos inapropriados contra colaboradores.

A ética é um tema fundamental e inegociável na Galp. Para a Galp, a criação de
valor para os seus stakeholders deve ser feita de forma ética e transparente.

Este ano, de acordo com as melhores práticas e os valores e
compromissos do Código de Ética e Conduta, a Galp reavaliou a sua

O Código de Ética e Conduta da Galp é uma das principais expressões da cultura

Política de Prevenção da Discriminação e do Assédio, reforçando a

corporativa da Empresa, orientando o comportamento profissional e pessoal de

política de tolerância zero contra toda e qualquer forma de assédio.

todas as pessoas, em particular dos colaboradores e das relações comerciais.

Comunicação de irregularidades
A EthicsWeek@Galp foi a primeira edição de um evento criado com o
intuito de celebrar a ética e destacar a importância do compliance e da

A Linha de Ética “Open Talk” é o canal da Galp para comunicar irregularidades,

ética, elevando-a a um novo nível. Neste evento, as pessoas foram

de forma confidencial. Este canal está disponível para qualquer stakeholder

convidadas a selecionar as cinco questões mais importantes

relacionado com a Empresa e é gerido pela Comissão de Ética e Conduta, uma

relacionadas com a ética, e mais de 600 pessoas aderiram ao desafio.

estrutura interna independente e imparcial responsável pela monitorização da

Durante uma semana em 2021, o CEO e Presidente da Empresa

implementação e interpretação do Código de Ética e Conduta.

abordaram as questões mais votadas, em formato de vídeo,
revitalizando o tema da ética na Galp.

A Galp renovou este canal em 2021, garantindo um maior alinhamento com a
Diretiva Europeia de forma a aumentar a confiança das suas pessoas. Após a

Também em 2021, realizou-se um Talks@Galp sobre Ética, que contou com

renovação, o canal permite agora a utilização de meios de comunicação

cerca de 240 participantes.

adicionais (nomeadamente o WhatsApp) e o tratamento inicial das
irregularidades é agora feito por uma entidade terceira que assegura o seu

Adotar a ética

seguimento.

A jornada da Galp para tornar a Empresa num excelente lugar para trabalhar

Em 2021, a Comissão de Ética e Conduta recebeu 25 denúncias que foram

implica proporcionar um ambiente de trabalho seguro e livre de discriminação e

investigadas no âmbito da Norma Interna de Comunicação de Irregularidades.

assédio. O compromisso da Galp para criar este ambiente de trabalho seguro

Das denúncias recebidas, 20 estavam relacionadas a assédio moral no ambiente

inclui:

de trabalho, 1 a discriminação numa estação de serviço, 1 a potencial conflito de
interesses, 1 ao quadro legal aplicável, 1 a supostas práticas anti-trust e 1 a

•
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falta de provas dos factos descritos, 1 exigiu a adoção de medidas disciplinares

opera. A Galp adota um processo contínuo de due diligence que inclui a

por parte da Empresa, 7 exigiram a adoção de medidas por parte da Empresa

definição de planos de ação e o seu acompanhamento, para assegurar que as

para adequar a conduta aos requisitos estabelecidos no Código de Ética e

suas práticas estão alinhadas com a Política de Direitos Humanos da Galp.

Conduta e 9 o processo está a decorrer.

Existem três áreas de foco onde o respeito pelos direitos humanos é
particularmente crítico na forma como a Empresa opera: Comunidades,

Combate à corrupção

Colaboradores e Fornecedores e Parceiros.

Todas as práticas corruptas são estritamente proibidas pela Galp, e a Empresa

Em 2021, a Galp realizou uma avaliação dos direitos humanos das suas

trabalha de forma contínua para assegurar a integridade do seu compromisso

atividades em Moçambique, Cabo Verde, Eswatini e Namíbia, entrevistando

com a prevenção da corrupção, em todas as suas formas ativas e passivas.

colaboradores e prestadores de serviços sobre vários temas, incluindo saúde e
segurança, trabalho infantil, discriminação e diversidade, grupos e comunidades

Para este fim, a Galp possui uma Política de Prevenção da Corrupção e uma

vulneráveis, entre outros.

Norma Interna, que se aplica ao Grupo e aos seus colaboradores. De acordo
com estes princípios, regras e procedimentos, a Galp assume o compromisso de
promover permanentemente o pleno cumprimento das disposições do Código de
Ética e Conduta e das leis vigentes, e procura adotar as melhores práticas de
transparência expressas em várias normas internacionais, tais como a
Convenção das Nações Unidas de 2004 de Combate à Corrupção (os dez
princípios do Pacto Global das Nações Unidas).
Em 2021, a fim de promover comportamentos adequados, foi promovido um
curso transversal de e-learning com temas relacionados com a corrupção e os
conflitos de interesses, que foi concluído por 2.500 pessoas.

Abordar os Direitos Humanos
Proteger, Respeitar, Reparar
A Galp assume o compromisso de atuar de modo que nenhuma das suas ações
e atividades de gestão conduza, direta ou indiretamente, ao abuso ou violação
dos direitos humanos nos vários contextos sociais, políticos e culturais onde
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Proteger pessoas e ativos
A responsabilidade cria segurança

Além disso, a Galp lançou um inquérito sobre a cultura de segurança na refinaria
de Sines e continuou a promover o seu programa de segurança baseado no
comportamento (denominado "Safety Talks"), com o objetivo de reforçar os
comportamentos seguros e corrigir comportamentos perigosos.

A segurança é verdadeiramente importante para a Galp e um dos seus objetivos

Para 2022, a Galp está empenhada em implementar várias iniciativas para criar

críticos é garantir a segurança dos ativos, das pessoas e do ambiente, com a

impacto positivo no seu desempenho em segurança. Algumas das iniciativas

ambição de alcançar zero acidentes.

incluem a avaliação da cultura de segurança pessoal e de processo nas
instalações industriais, o maior envolvimento da Comissão Executiva em temas

Todos os dias a Galp procura agir de acordo com as melhores práticas de

de segurança, o lançamento de um novo programa Segurança Baseada no

segurança, recorrendo a diretrizes internacionais e peritos nesta matéria. Além

Comportamento, entre outras.

disso, a Galp assume as competências e a capacitação dos seus colaboradores e
parceiros como condição básica para o cumprimento do seu compromisso e

Relativamente à formação nos temas da segurança e saúde, em 2021, um total

responsabilidade relativamente à segurança.

de 25.540 horas foi fornecido a 2.556 pessoas de todas as geografias onde a
Galp opera.

•

Cultura de segurança
•

Foi iniciado o trajeto de transformação rumo a uma cultura justa, na qual as
pessoas são encorajadas a falar quando algo não está bem, onde existe um
ambiente seguro para fazer perguntas e os comportamentos positivos são
reconhecidos e recompensados.

Desempenho de segurança pessoal

Em 2021, houve um aumento de acidentes tanto nos colaboradores como nos
prestadores de serviço. O top 3 de tipologias foram: quedas ao mesmo nível,
esforço excessivo ou distensão e explosões ou queimaduras.

Em 2021, foi lançado no Terminal Marítimo de Sines um programa de liderança
em segurança e transformação cultural, concebido para desenvolver
competências de liderança essenciais para apoiar o trabalho diário seguro a
todos os níveis dentro da organização. O programa foi elaborado tendo em
conta os contributos e os valores pessoais dos participantes, incluindo membros
da equipa de liderança, operações, manutenção e colaboradores externos. Em
2022, será realizado um processo semelhante nas unidades de negócio
Commercial e Renewables.
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2020

2021

Como signatária dos Voluntary Principles on Security and Human

Acidentes

IFA2

IFAT3

Fatalidades

Acidentes

IFA

IFAT

Fatalidades

Acidentes

IFA

IFAT

Rights, a Galp trabalha diligentemente para incorporar estes princípios

Fatalidades

2019

Colaboradores

0

19

1,5

1,9

0

13

0,8

1,1

0

21

1,2

1,9

Prestadores
de serviços

0

13

0,8

1,6

0

15

0,3

1,0

0

18

1,2

1,6

Total

0

32

1,1

1,7

0

28

0,5

1,0

0

39

1,2

1,7

nas suas operações e negócios.

Cibersegurança
A Galp encontra-se num processo de reformulação e o seu caminho é tornar a
transição energética e a transição digital inseparáveis e centrais para a
sustentabilidade da Empresa. Dado este contexto, e o aumento global do risco
da ameaça cibernética para as organizações e os seus sistemas digitais, a Galp

•

Segurança de processo

está a reforçar a sua resiliência em termos de cibersegurança, antecipando
riscos e ameaças.

Em 2021, a Galp realizou uma avaliação de segurança de processo na refinaria
de Sines e apresentou os Fundamentos de Segurança do Processo à equipa de

Em 2021, a Galp consolidou a sua avaliação do risco de cibersegurança para

Produção e Operações.

fornecedores, integrando-a no processo de aquisições. Além disso, formou uma

Taxa de eventos de segurança de
processo

2019

2020

2021

Meta
2022

Tier 14

0,10

0,07

0,13

0,05

5

0,17

0,48

0,49

0,15

Tier 2

"Red Team” para testar continuamente todos os ativos digitais da organização e
implementou várias melhorias nas redes, dados e infraestruturas da Empresa.
A Galp está também a reforçar a sua cultura de cibersegurança. Em 2021, a
Empresa lançou um espaço interno denominado "CyberOn", com dezenas de

Security

notícias, recomendações, boas práticas, alertas e exercícios de phishing, com o
objetivo de envolver e sensibilizar todos os colaboradores para esta questão.

A Galp avalia os níveis de security das suas instalações, definindo e
implementando medidas ativas e passivas a fim de reduzir o risco. Em 2021, a
Galp reavaliou o nível de risco das instalações e lançou um programa de
exercícios da “Red Team” para avaliar a vulnerabilidade da refinaria de Sines.

2

IFA (Índice de Frequência de Acidentes): todos os acidentes com baixa (inclui fatalidades e acidentes com baixa
médica) por milhão de horas de trabalho.
3 IFAT (Índice de Frequência de Acidentes Total): todos os acidentes (inclui fatalidades, acidentes com baixa e
tratamento médico, exclui primeiros socorros) por milhão de horas de trabalho.
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4

O Tier 1 representa uma falha de contenção primária com consequências significativas: libertação não planeada de
qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, de um processo que resulta em consequências
muito graves.
5 O Tier 2 representa uma falha de contenção primária com consequências menores: libertação não planeada de
qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, com consequências.
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Envolvimento com os fornecedores
Princípios fundamentais de conduta

regulamento geral sobre a proteção de dados (RGPD) ou continuidade de
negócio.
•

Avaliação e monitorização da solidez financeira dos fornecedores.

de sustentabilidade.

•

Questionários de risco ESG através de plataformas internas de compras.

A relação da Galp com os seus parceiros comerciais é fundamental para

•

Auditoria e avaliação dos serviços ESG.

100% dos nossos contratos de compras incluem cláusulas de critérios

assegurar a sustentabilidade global das operações, sobretudo em operações
indiretas. Esta relação assenta em políticas, códigos e práticas reconhecidos,

Avaliação da exposição dos fornecedores ao risco de sustentabilidade

alinhados com os mais elevados padrões éticos, sociais, ambientais e de

Percentagem de fornecedores avaliados nos
últimos 3 anos

qualidade.
Esta parceria é regida por quatro princípios fundamentais, com os quais todos os

Tipo de fornecedores

2019

2020

2021

Meta
2022

fornecedores se devem comprometer ao longo de toda a cadeia de valor.

Tier 1

92%

96%

88%

97%

Críticos Não de Tier 1

87%

95%

90%

100%

•

Respeitar os direitos humanos e as condições laborais.

•

Atuar com transparência e integridade.

•

Assumir a qualidade como um fator crítico de sucesso.

•

Proteger o ambiente, as pessoas e os ativos.

Fornecedores e o risco de sustentabilidade
A metodologia da Galp para avaliar e gerir os riscos de sustentabilidade da

A Galp valoriza a certificação de fornecedores em normas internacionalmente
reconhecidas como garantia do empenho em melhorar continuamente o seu
desempenho em termos de sustentabilidade. Em 2021, 34,6% dos fornecedores
críticos de tier 1 da Galp foram certificados.
Norma internacional

2019

2020

2021

ISO 9001

3127

2931

2426

ISO 14001

1872

1640

1389

OHSAS 18001

1971

1678

1387

956

1887

366

Outras certificações

cadeia de fornecimento inclui:
•

Qualificação e avaliação de ofertas de prestadores de serviços com risco em
matérias de saúde, segurança e ambiente (HSE), cibersegurança,
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Monitorização contínua do desempenho dos fornecedores
A Galp avalia anualmente tanto os fornecedores atuais como os potenciais em
relação às políticas e práticas de sustentabilidade da Empresa.
Avaliação dos fornecedores
Em 2021, a Galp fez um total de €491,8 m em compras a 2.568 fornecedores,
dos quais 773 foram fornecedores do tier 1 com >50.000€ e 396 foram
fornecedores críticos.
2021
Nº de fornecedores

2568

Nº de fornecedores críticos6 de tier 1

37

Nº de fornecedores de tier 1 auditados
% de compras locais

178
74%

Média de dias para pagamentos a fornecedores

52

Em 2021, foram realizadas 217 auditorias, de acordo com os requisitos definidos
e a legislação aplicável no país onde cada auditoria foi realizada.
Sempre que é identificado um problema grave durante uma auditoria, a Galp
assegura a definição e implementação de um plano de ação corretiva ou de
melhoria por parte do fornecedor.
O objetivo da Galp é efetuar 50 auditorias presenciais aos
fornecedores em 2022

6

Fornecedores críticos: fornecedores com riscos em matérias de HSE, cibersegurança, RGPD ou continuidade de
negócio; fornecedores insubstituíveis, fornecedores de bens ou serviços que afetariam as atividades do Grupo Galp se
deixassem de fornecer ou operar, em áreas como a conformidade jurídica e a segurança de pessoas, bens e do
ambiente.
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