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Política 
de Energia
da Refinação

Contexto

A Galp, enquanto Empresa de referência no sector da energia, está 
consciente da sua responsabilidade empresarial e da necessidade de 
contribuir, a par de outros agentes, para o permanente desenvolvimento da 
Sociedade.

Posição da Empresa

Em integral cumprimento das orientações em vigor na Galp Energia, com a 
implementação do Sistema de Gestão da Energia, a Refinação 
compromete-se a:

Satisfazer as necessidades e expectativas dos Acionistas e da Sociedade 
em geral em termos de gestão da Energia;

Assegurar a poupança e eficiência energéticas nas suas atividades 
críticas;

Procurar vantagens competitivas sustentáveis com base num modelo de 
gestão da energia assente na melhoria contínua, em termos de energia, do 
seu desempenho, da eficiência e dos custos;

Promover a análise de benchmarking com as empresas do setor, com 
utilização de metodologias comprovadas e internacionalmente aceites;

Dar cumprimento aos requisitos normativos, estatuários, legais 
e regulamentares aplicáveis no domínio em questão;

Assegurar a disponibilidade e fiabilidade da informação necessária 
à definição, revisão e verificação do cumprimento dos objetivos e metas 
relacionados com o desempenho energético;

Disponibilizar recursos para atingir os objetivos e metas energéticos 
assumidos;

Incentivar a inclusão de critérios de eficiência energética na aquisição 
de produtos e serviços, atividades de conceção e gestão de alterações;

Rever periodicamente esta Política, aplicá-la e divulgá-la a todos os seus 
colaboradores e disponibilizá-la às partes interessadas, quando aplicável.

A atuação é baseada nos seguintes compromissos e orientações:

A Gestão Eficiente da Energia é um valor cultural e uma responsabilidade 
coletiva e individual;

Para com os seus Clientes, a Refinação compromete-se a entender as 
suas necessidades e expectativas, providenciando produtos e serviços 
com reconhecido valor com preocupações claras no domínio da gestão da 
energia ao longo do seu ciclo de vida;

Para com os seus Acionistas, a Refinação compromete-se a continuar 
a acrescentar valor, garantindo a rentabilidade de forma sustentada 
e continuada, através de uma atenção permanente aos aspetos
 e impactes energéticos das suas atividades fundamentais;

Para com os seus Parceiros, a Refinação compromete-se a assegurar 
o conhecimento atualizado e as sinergias necessárias no sentido de
encontrar as melhores soluções em termos energéticos garantindo um
compromisso de todos os que com elas colaboram;

Para com os seus Fornecedores, a Refinação compromete-se a manter 
uma relação estável, permanente e de mútua confiança assente em 
princípios e critérios de avaliação claros no domínio do conhecimento 
e eficiência energética e da melhoria continua;

Para com os seus Colaboradores, a Refinação compromete-se a criar um 
ambiente de valorização e desenvolvimento profissional, assente no 
compromisso de todos e com uma gestão eficaz dos recursos energéticos 
e na constante atenção a todos os aspetos e impactes energéticos tendo 
em conta um desempenho superior neste domínio.

Declaração final

A Refinação compromete-se a atuar em todas as circunstâncias para que 
seja possível alcançar e manter os mais elevados padrões de Eficiência 
Energética em todas as suas atividades de modo a gerar valor para os 
acionistas, satisfazer os clientes e contribuir para o bem-estar da 
Sociedade, reconhecendo que a competência, criatividade, talento 
e motivação dos seus colaboradores é o seu recurso mais valioso.


