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Lisboa, 30 de outubro de 2014

Climate Disclosure Leadership Index

Galp Energia lidera na qualidade de informação sobre alterações climáticas
A Galp Energia foi a empresa portuguesa cuja qualidade da informação produzida no domínio das
alterações climáticas mais se distinguiu, obtendo uma pontuação total de 100 pontos em 100 pontos
possíveis. Pelo terceiro ano consecutivo a empresa integra o Climate Disclosure Leadership Index (CDLI),
sendo a melhor empresa do setor da energia a nível iberico.
O índice, compilado internacionalmente pela PricewaterhouseCoopers, constitui uma importante
ferramenta de avaliação para investidores institucionais e outros stakeholders. Em 2014, integra o restrito
grupo das 10 empresas ibéricas, de um universo de 54, que melhor pontuação obtiveram no questionário
do CDP - Driving Sustainable Economies sobre emissão de gases com efeito de estufa, objetivos de redução
de emissões e riscos e oportunidades associados às alterações climáticas. Destas 10, apenas 2 são
portuguesas.
O prémio foi recebido por Carlos Costa Pina, administrador executivo da Galp Energia com
responsabilidades na área da sustentabilidade, na cerimónia apresentação do CDP Iberia 125 Climate
Change Report 2014, que teve lugar na Culturgest, esta manhã.
O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, que constitui o maior e mais completo sistema
global de divulgação de informação ambiental. Serve, atualmente, 767 investidores institucionais, que
movimentam 92 biliões de USD, empresas e governos, na mitigação dos riscos inerentes à utilização da
energia e recursos naturais, assim como na identificação das oportunidades associadas a uma abordagem
mais responsável em relação ao ambiente.
O CDP Iberia 125 Climate Change Report, bem como a lista de empresas que integram o CDLI, estão
disponíveis em www.cdp.net.
A sustentabilidade na Galp Energia
A presença da Galp Energia em índices internacionais que distinguem as melhores práticas em termos
ambientais e de sustentabilidade é o resultado de um compromisso sólido da empresa com a criação
sustentada de valor. Em 2014, a Galp Energia voltou a integrar o grupo de empresas mais sustentáveis do
mundo, integrando pelo terceiro ano consecutivo o Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Este ano apenas
seis empresas europeias desta indústria fazem parte do ranking.
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