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Galp obtém certificação nas dimensões de Ambiente, Qualidade, 

Segurança, Energia e Responsabilidade Social 

 Galp obtém certificação a cinco dimensões para o seu Sistema Integrado de Gestão, num 

processo que consolidou as anteriores 15 certificações num único sistema  

 Certificação do Sistema integrado da Galp reconhece a competência com que a energética 

desenvolve as suas operações e a confiança que os seus produtos e serviços merecem 

 

A Galp obteve uma certificação a cinco dimensões para o seu Sistema Integrado de Gestão (SIG), 

referenciando assim as melhores práticas da empresa nas áreas do Ambiente, Qualidade, Segurança, 

Energia e Responsabilidade Social. 

 

Este processo consolidou as anteriores 15 certificações num único sistema integrado. Neste sistema 

foram incluídas novas entidades, foi alargado o âmbito das vertentes de Ambiente e Segurança e 

englobada em todo o âmbito a nova vertente da Responsabilidade Social. A certificação única abrange 

nove entidades jurídicas distintas*. 

 

Perante os desafios atualmente enfrentados pela Galp – que impõem uma maior eficiência nas 

operações e exigem uma resposta coerente e ágil às expetativas das partes interessadas –, 

implementámos um Sistema Integrado de Gestão (SIG), que reúne e uniformiza os requisitos de 

gestão nas vertentes da Qualidade, Ambiente, Segurança, Energia e Responsabilidade Social. 

  

Deste modo, a Galp reforça o seu posicionamento como uma empresa integrada de energia, que 

desenvolve negócios rentáveis e sustentáveis, com o objetivo de criar valor para as suas partes 

interessadas, garantindo o cumprimento dos requisitos normativos e legais aplicáveis. Ao mesmo 

tempo, este processo evidencia o compromisso da Galp em relação ao bem-estar das pessoas e das 

comunidades a que a Galp pertence, à preservação do ambiente, à satisfação dos clientes, à 

promoção da saúde e segurança e à garantia da eficiência energética. 

 

Desde a implementação do 1º Sistema de Gestão da Galp, há 25 anos, foi percorrido um longo 

caminho que veio a culminar agora com a certificação pela APCER do seu Sistema Integrado de 

Gestão. 

 

O resultado alcançado foi alicerçado num trabalho de equipa entre o Centro Corporativo e as Unidades 

de Negócio, que envolveu mais de 200 pessoas, no seguimento da visão da Galp para a criação do 

SIG em 2015. Foi delineado um ambicioso plano de implementação focado na agilidade, na 

simplificação e na otimização de processos que permitiu obter o resultado desejado dentro do prazo 

estabelecido. Mapearam-se mais de 300 processos, com identificação de riscos e controlos, foram 

desenvolvidos ou atualizados mais de 150 documentos, efetuou-se a 1ª revisão pela gestão, a 1ª 

auditoria interna ao sistema e respetivo plano de ações corretivas. 



galp.com 

COMUNICADO  
4 de janeiro de 2019   

  

 
Galp Energia, SGPS, S.A. | Sociedade Aberta | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | Pessoa Coletiva 504 499 777 
2 

 

 

O Sistema Integrado de Gestão permite: 

 

- Uma visão abrangente e integradora dos processos críticos da Galp, eliminando redundâncias e 

minimizando omissões, e garantindo a implementação e partilha de boas práticas na Empresa; 

 

- Integrar, uniformizar e assegurar a consistência na aplicação dos requisitos normativos na Galp e 

incorporar novos requisitos de forma harmonizada; 

 

- Promover a eficiência e eficácia das atividades de monitorização, nomeadamente nas auditorias 

internas e externas, potenciando a otimização; 

 

- Garantir a existência de um instrumento que promove o desenvolvimento da cultura da Empresa 

nas vertentes de Ambiente, Qualidade, Segurança, Energia e Responsabilidade Social, orientado à 

Melhoria. 

 

Em síntese, a certificação do Sistema Integrado de Gestão representa o reconhecimento da 

competência com que a Galp desenvolve as suas operações e da confiança que os seus produtos e 

serviços merecem. 

 
[*] Galp Energia, S.A.; Petrogal, S.A.; Galpgeste – Gestão de Áreas de Serviço, S.A.; Galp Açores, S.A.; Galp Energia España, S.A. 
Unipersonal; Galp Gás Natural, S.A.; Galp Power, S.A.; CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, S.A.; Tanquisado –Terminais 
Marítimos, SA 

 

 

 

 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 

consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 

mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e 

para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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