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Galp sobe ao nível de “Leadership” na avaliação 

do CDP às práticas sobre alterações climáticas 

 

 O Climate Disclosure Project (CDP) classificou a Galp entre as empresas de E&P 

que adotaram de forma mais eficaz as melhores práticas em matéria de clima  

 A Galp atingiu nível de “Leadership” e classificação "A-", superior tanto à média 

europeia de "C", como à média "B" do sector de Oil & Gas mundial 

 

A Galp foi nomeada pelo Climate Disclosure Project (CDP) como uma das companhias de Oil & Gas 

que adotaram de forma mais eficaz as melhores práticas sobre as questões climáticas, melhorando 

os resultados do ano anterior e atingindo o nível de “Liderança” e a classificação “A-”. 

Esta classificação bate a média europeia de “C”, assim como a média “B” do sector Oil & Gas mundial, 

no qual apenas uma em cada três empresas atingiu o nível de “Leadership”. A Galp destacou-se pela 

forma como integrou os riscos e as oportunidades em termos de alterações climáticas na sua estra-

tégia e no seu planeamento financeiro, e pelas iniciativas de redução de emissões implementadas. 

O resultado reflete a forma como Galp está a alinhar a sua carteira de ativos com modelos de negócio, 

produtos e serviços com baixas emissões associadas. A Galp alcançou a classificação máxima de “A” 

nas categorias de Governação, Divulgação de Oportunidades, Divulgação de Riscos, Processos de 

Gestão de Riscos, Envolvimento na Cadeia de Valor e Emissões de GEE de Âmbito 1, 2 e 3. 

O CDP é uma organização sem fins lucrativos que opera o mais prestigiado sistema global de presta-

ção de informação sobre a gestão de impactos ambientais. Esta informação é utilizada por investido-

res e gestores de fundos globais com cerca de $106 biliões em ativos sob gestão. 

Há menos de um mês, a Galp já havia obtido a classificação de empresa mais sustentável da Europa 

do seu setor durante 2020 no Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), onde foi considerada a terceira 

melhor a nível mundial – repetindo assim o melhor resultado de sempre nos nove anos de presença 

da empresa nestes índices. 

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 
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para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto 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  

 

 

Galp 

Media Relations 
Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira 

+ (351)  217 242 680 

+ (351) 961 773 444 

galp.press@galp.com 

http://www.galp.com/
mailto:galp.press@galp.com

