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Galp vence prémio de melhor Investor Relations no 

setor energético europeu 

• Equipa de Investor Relations da Galp distinguida na cerimónia anual da revista IR Maga-

zine, uma referência nos meios associados aos mercados de capitais 

• Prémio distingue dinâmica, soluções e qualidade das informações prestadas ao mercado, 

que, num ano particularmente difícil, permitiram à Galp ser uma referência face a empre-

sas de muito maior dimensão 

 

A equipa de Investor Relations da Galp venceu o prémio de melhor IR Team do sector energético na 

Europa em 2020. A distinção foi atribuída pela revista IR Magazine, uma referência nos meios 

informativos associados aos mercados de capitais e negócios, e que há mais de 20 anos celebra, num 

evento anual, a excelência e as melhores práticas nas relações com investidores. 

A distinção teve por base uma análise aprofundada às principais empresas e seus profissionais e um 

estudo de perceção conduzido anualmente junto de profissionais de referência no mercado de capitais: 

o Investor Perception Study – Europe 2020 realizou-se durante a primeira metade do ano e 

compreendeu um universo de mais de 500 instituições de investimento. 

“Num ano como este, ver a equipa da Galp destacada como líder entre os seus pares no 

relacionamento com o mercado tem um significado ainda mais especial”, refere Otelo Ruivo, Diretor 

de Relações com Investidores da Galp. “É uma distinção que reflete, por um lado, o esforço contínuo 

e a dedicação desta equipa para manter a dinâmica e a qualidade informativa junto dos mercados, 

mesmo nos momentos mais difíceis. Por outro lado, é o reconhecimento de que as soluções 

encontradas permitiram colocar a Galp como uma referência mesmo quando comparadas com 

empresas de muito maior dimensão.” 

Esta é já a quinta vez que a equipa de Investor Relations vence o prémio de melhor IR Team europeia 

na gala anual da IR Magazine, depois de ter sido distinguida nas edições de 2014, 2015, 2016 e 2018. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade t anto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente o maior produtor Ibérico de energia elétrica 

de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social 

das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais de sustentabili-

dade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  
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