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FTSE4Good Index Series 

Galp Energia estreia-se em índice de sustentabilidade da FTSE 

A Galp Energia passou a integrar o FTSE4Good Index Series, o índice da FTSE que avalia e classifica o desempenho 

das empresas com práticas ambientais, sociais e de governo mais exigentes e que serve de referência a um número 

crescente de investidores institucionais que apenas investem em empresas que cumprem estes critérios. 

O FTSE4Good Index Series pertence à categoria de índices ESG (Environmental, Social and Governance), tendo sido 

concebido com o intuito de ajudar os investidores a considerar fatores ambientais, sociais e de governo nas suas 

decisões de investimento. Este índice funciona, assim, como uma ferramenta de agregação de informação, 

indispensável à criação ou avaliação de produtos de investimento sustentável. 

A estreia da Galp Energia no FTSE4Good reforça o posicionamento da empresa entre as organizações mais 

sustentáveis, tornando-a mais atrativa para uma nova classe de investidores: os Socially Responsible Investors que, 

além de representarem volumes de ativos sob gestão cada vez mais elevados, têm igualmente uma política de 

investimentos de longo prazo. 

Para além de funcionar como uma ferramenta de criação de investimentos index-tracking, ou seja, carteiras que 

replicam a composição da carteira do índice, o FTSE4Good é igualmente utilizado como instrumento de 

investigação, permitindo identificar empresas ambiental e socialmente responsáveis, ou como um standard global a 

partir do qual as empresas podem avaliar os seus progressos nestas áreas. 

 

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. 

Sobre a FTSE 

A FTSE é líder global em soluções de análise e indexação. Os índices da FTSE avaliam inúmeros mercados e classes de 

ativos, em mais de 80 países. O seu benchmark global cobre todos os mercados de capitais, assegurando as 

necessidades dos investidores internacionais. 

Para mais informação, ver www.ftse.com. 
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