
COMUNICADO 
Lisboa, 2 novembro, 2017 

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 

 

Galp nomeada pela Forbes como uma das melhores 
empresas do mundo para trabalhar  
A Galp foi selecionada pela prestigiada revista Forbes como uma das 500 melhores empresas do mundo 
para trabalhar, numa pesquisa conduzida pela Statista em paralelo com o trabalho de sequenciação da 
Forbes Global 2000, a lista das maiores empresas do planeta. 
A seleção das empresas foi efetuada através da recolha de mais de 360 mil recomendações de empresas 
como empregadoras através de métodos de recolha estatística macro e de inquéritos de base regional. 
A lista da Forbes é encabeçada pela Alphabet, a empresa-mão do Google, logo seguida pela Microsoft e 
inclui apenas duas empresas portuguesas, a Galp e a Jerónimo Martins. A lista é composta predominan-
temente por empresas norte-americanas, incluindo seis no top 10: a Apple, a Noble Energy, a Williams 
e a IBM, além das já referidas Alphabet e Microsoft. 
A Galp tem vindo a protagonizar um processo transformacional do seu perfil enquanto empresa de ener-
gia centrada no desenvolvimento dos seus projetos de produção de petróleo e gás natural no Brasil e 
em Moçambique, adotando igualmente novos valores e uma cultura corporativa adequada aos novos 
desafios do setor energético num mundo em transição para uma economia que se quer mais sustentável. 
O sucesso na superação desse desafio passa por um compromisso sólido entre a empresa e as pessoas 
que nela trabalham. 
A lista completa das 500 melhores empresas pode ser consultada diretamente no site da própria Forbes. 
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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 12 países em que operamos e 
para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.475 pessoas. 


