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O crescimento populacional significativo nos mercados 
emergentes, contra o seu declínio nos países desenvolvidos, 
apresenta várias implicações, nomeadamente ao nível das 
alterações no poder económico e da escassez de recursos.
A mudança no poder económico global sugere um aumento 
da procura energética em mercados diferentes daqueles 
onde ocorre a produção de recursos. Este facto, potencia a 
procura de oportunidades por parte das empresas de O&G, 

em mercados emergentes, onde o grau de risco associado
e a complexidade de execução de projetos é mais elevada.
Outros fatores, como a falta de uma liderança global, 
a volatilidade dos mercados, o aumento da concorrência 
ou os conflitos geopolíticos criam um clima de incerteza, 
podendo influenciar as alterações no poder económico 
global.

MEGA TENDÊNCIAS GLOBAIS
NO SETOR DA ENERGIA

Alterações no poder 
económico global111

Existem duas tendências divergentes nas alterações 
demográficas. Por um lado, o envelhecimento das 
populações em países desenvolvidos e, por outro,
um aumento da população jovem em países em vias
de desenvolvimento. 
Nas economias maduras, os trabalhadores mais seniores 
terão de desenvolver novas competências e know-how face 
aos novos desafios do setor, devendo ainda permanecer em 
atividade por mais tempo. 
No caso dos mercados emergentes, as lacunas em 

competências e na formação setorial específica precisarão 
ser colmatadas. 
Face a estas tendências, o setor do O&G terá como desafio 
fornecer as condições e ferramentas necessárias para 
manter a motivação e compromisso dos colaboradores.
Existe ainda outra alteração relevante: a progressiva 
presença do género feminino no setor nos quadros e gestão 
de topo das empresas do O&G. Esta tendência tem vindo a 
ganhar maior notoriedade, caminhando para uma posição 
de igualdade.

Alterações
demográficas22

EUA, Japão, Alemanha,
Reino Unido, França, Itália,
Canadá

2009 PIB de US$ 29 tri

PIB de US$ 69,3 tri
G7

2050

China, Índia, Brasil, Rússia,
Indonésia, México e Turquia

2009 PIB de US$ 20,9 tri

PIB de US$ 138,2 tri
E7

2050

Taxa de crescimento populacional anual, 2010-2050

Fonte: Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais.
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A ONU prevê uma urbanização acelerada nos países em 
vias de desenvolvimento, em detrimento da ocupação de 
zonas rurais. Com o rápido ritmo de crescimento dos centros 
urbanos (72% até 2050), espera-se um aumento da procura 
energética, nomeadamente de eletricidade, petróleo e gás, 
o que leva a criar uma base para alterações na procura 
global de energia. O rápido crescimento económico dos 
países emergentes deverá levar a uma alteração do seus 

hábitos de consumo e também nas suas necessidades de 
transportes e de mobilidade. Especialmente na utilização de 
veículos particulares e na realização de viagens 
(particularmente aéreas), resultando consequentemente, no 
aumento da procura de produtos petrolíferos. Por outro lado, 
a industrialização dos centros urbanos nestes mercados irá 
conduzir também a um aumento da procura de gás natural e 
eletricidade, para satisfazer as necessidades de produção.

Aceleração 
da urbanização33

Estima-se que as emissões globais de gases com efeito de 
estufa (GEE), derivadas da queima de combustíveis fósseis 
(carvão, petróleo e gás), aumentem 16% até 2030. 
Prevê-se, também, a redução da importância do petróleo no 
mix da matriz energética durante as próximas décadas. A 
atual e futura regulação sobre alterações climáticas, cada 
vez mais exigente, irá promover a eficiência em termos de 
intensidade energética e emissões de GEE, surgindo o gás 
natural e as energias renováveis como alternativas a outras 
fontes. Por outro lado, o aumento populacional e a 
expansão do consumo terão impactes relevantes no meio 
ambiente, provocando disputas por recursos como a 
energia, água ou alimentos, prevendo-se até 2030 um 

aumento acentuado da procura dos recursos naturais. As 
alterações climáticas e a escassez de recursos, aliadas a 
fatores geopolíticos e ambientais, poderão levar a um 
aumento do preço das commodities e volatilidade dos 
mercados, provocando transformações nos modelos de 
negócio das organizações.
Temas como a gestão de risco, a gestão da cadeia de 
fornecedores ou a inovação, serão fulcrais para identificar 
novas soluções eficazes que garantam benefícios 
e economias de escala às empresas do setor, tornando 
as mesmas mais eficientes, produzindo de forma mais 
otimizada.

Alterações climáticas
e escassez de recursos44

3

4

Inovar tornou-se o principal motor do crescimento e de 
geração de valor para as empresas. Diversos estudos 
mostram uma correlação direta entre o rápido crescimento 
e expansão de uma empresa e um desempenho de 
excelência em matéria de inovação. No setor O&G, o foco 
está na inovação de processos, produtos, serviços e modelos 
de negócio, de modo a minimizar custos e maximizar 
oportunidades. Neste sentido, a diversificação no portefólio 
de negócios, o desenvolvimento de novos produtos ou as 
parcerias com o sistema científico-tecnológico, estão no 
topo da agenda.

Alguns exemplos dos avanços tecnológicos: a exploração 
de fontes de hidrocarbonetos não convencionais (e.g. 
petróleo e gás de xisto); a procura de aplicações digitais 
e novas soluções de modo a monitorizar remotamente as 
operações (e.g. utilização de drones); o desenvolvimento 
de tecnologias e soluções de baixo carbono (e.g. produção 
de energias renováveis, mobilidade sustentável, soluções 
SMART, projetos de eficiência energética); entre outros.

Avanços 
tecnológicos555

mais
energia50% mais

água40% mais
alimentos35%

Com uma população de 8,3 mil milhões de pessoas em 2030, vamos precisar de...



OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
adotados pelos Estados Membro das Nações Unidas em 
setembro de 2015 sucedem aos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milénio (ODM) e definem a agenda global para o 
desenvolvimento até 2030, com um conjunto de metas a 
atingir.
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•  Somos reconhecidos  como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, alcançando em 2016 a melhor posição 
entre as empresas do setor do O&G no ranking Global 100, da Corporate Knights.   
•  Somos membros do DJSI, pelo 5º ano consecutivo, permanecendo no restrito grupo do DJSI Europe.

•  Integramos desde 2014 o índice FTSE4Good.

Reconhecemos que as decisões que tomamos se 
devem pautar pela ponderação progressivamente 
integrada dos vários riscos e considerar os 
direitos e expectativas de quantos são afetados 
pela nossa atividade. As práticas de governo
devem melhorar continuamente, de modo a 
otimizar a gestão da Empresa e a criação de valor, 
enfatizando a sua componente de longo prazo. 
A transparência é um alicerce na construção de 
relações de confiança na sociedade e 
crescentemente uma exigência dos stakeholders.

OBJETIVOS

•  Garantir uma gestão integrada dos riscos, edificando uma 
cultura de gestão dos riscos estratégicos, financeiros, 
operacionais e de conformidade em todos os níveis da 
Organização, garantindo a definição e compreensão do 
apetite ao risco da Empresa e atendendo em particular aos 
riscos emergentes.

•  Assegurar a existência, a implementação efetiva e o
controlo/ monitorização dos instrumentos e políticas que
assegurem uma atuação conforme à legislação e
regulação aplicáveis, transparente e ética.

•  Garantir a integração das preocupações com a 
sustentabilidade da Empresa no respetivo modelo de 
governo, orientando-o para a criação de valor de longo 
prazo e para a salvaguarda do interesse dos acionistas.

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO I
Atuar de forma responsável e ética, 
assegurando as melhores práticas 
de governo e transparência.



PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Sustainability outside
of board’s agenda

• Sustainability 
 is not one of the 
 agenda items during 
 the board meeting

• There might be
 some sustainability 
 initiatives taking places
 as independent 
 projects

•  Create Sustainability
 Committee

• Understand the value
 of creating a governance
 for sustainability

Governance for
sustainability

STEPS REQUIRED FOR NEXT PHASE

Sustainability and strategy
are disconnected

Integrated 
Governance

• Sustainability issues
 are inclued in the
 board’s agenda

• The governance body sets up 
 a committee to think about 
 a strategy for sustainable 
 initiatives or assigns that 
 responsability to a chief 
 sustainability o�cer

• Metrics and KPIs to measure
 perfomance against these
 sustainability incentives are
 being set up

• Oversight of a sustainable
 strategy is overseen 
 by the board

•  Sustainability risks and 
 opportunities are seamlessly
 part of the strategic agenda
 for the firms

• No need for a sustainability
 committee

• Integrated reporting is used
 as the means to measure 
 progress in both financial
 and non-financial targets

• Each member of the   
 board is responsible for   
 contributing to the   
 formulation of a   
 sustainable strategy

• Adopt integrated   
 reporting

• Innovate throught
 sustainability

• Extending the
 Performance Frontier

Sustainability strategy Sustainable strategy

Fonte: Integrated Governance – A New Model of Governance
for Sustainability, UNEP FI

CONTEXTO

GOVERNAÇÃO E GESTÃO DO RISCO

•  Existe uma pressão crescente na demonstração de boas 
práticas de bom governo e gestão do risco nas empresas – 
investidores e stakeholders exigem maior accountability 
e transparência, bem como uma maior capacidade das 
empresas de O&G em gerir o risco de projetos cada vez 
mais complexos.

•  A integração da sustentabilidade nas práticas de governo 
de uma empresa é vital para gerar vantagens competitivas 
a longo prazo.

•  Estudos demonstram que a diferença do retorno anual 
(ROI) entre organizações com boas práticas de governo 
implementadas, face a outras organizações cujas práticas 
se encontram menos desenvolvidas, poderá ascender 2.9% 
(fonte: IR Global Rankings 2010).

•  Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
os CEOs do setor de O&G estão cada vez mais preocupados 
com os desafios que o negócio confronta. Num dos piores 
anos na história da indústria, 72% dos CEOs afirmam que 
há mais ameaças que pesam sobre seus negócios hoje, 
do que há três anos - entre as suas maiores preocupações 
estão a incerteza geopolítica, a regulamentação excessiva, 
as alterações climáticas e uma maior pressão fiscal. 

•  A indústria extrativa está exposta, em particular as 
empresas de O&G, a um elevado risco de suborno e 
corrupção. A expansão para novos mercados, provoca uma 
mudança dos perfis de risco comerciais e operacionais, 
sendo fundamental a identificação e gestão dos riscos de 
suborno e corrupção, em cada geografia e contexto. 

•  A gestão efetiva de risco é crucial para a flexibilidade 
organizacional e planeamento estratégico de longo prazo, 
e tem vindo a ganhar maior importância desde a recente 
crise financeira. As empresas precisam de implementar 
procedimentos e controlos que assegurem a conformidade 
com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e de ser 
pró-ativas no desenvolvimento de mecanismos de resposta
ao risco.

COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA FISCAL

•  A transparência das práticas fiscais das empresas e a 
garantia do cumprimento  de todas as suas obrigações  
fiscais, permite aos investidores uma avaliação adequada 
dos riscos fiscais da empresa e uma tomada de decisão de 
investimento informada. 

DIREITOS HUMANOS

•  As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais 
recomendam a realização de due diligence sobre direitos 
humanos, adequada à dimensão, natureza e âmbito das 
operações e da gravidade dos riscos relacionados com 
direitos humanos; prever ou cooperar por meio de processos 
legítimos na reparação de impactos adversos aos direitos 
humanos, quando se conclua que as empresas tenham 
contribuído para esses impactos ().

•  Para garantir o respeito pelos direitos humanos, as 
Nações Unidas têm definido uma metodologia de gestão 
“Protect, Respect and Remedy”, cujos princípios 
orientadores são aplicáveis a todos os estados e empresas 
(). Adicionalmente, a nível setorial, a Comissão Europeia 
tem publicado o guia “Oil & Gas Sector Guide on 
Implementing the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights” ().

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
Alcançar a igualdade de género e dar 
empowerment a todas as mulheres.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Modelo de Governação Integrado

Número de casos de corrupção no setor de O&G

What Galp Energia's does well

•  Public endorsement of Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) and Galp Energia’s name is indicated on EITI 
website.

•  Public reporting on taxes, royalties, fees and land use 
payments paid to individual governments on a national 
level.

Fonte: Company Benchmarking Report for Galp Energia SGPS S.A., November 
2015, RobecoSAM

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

GESTÃO DE RISCO

•  Implementação de uma cultura efetiva de risco.

•  Prevenção, deteção e resposta a riscos. 

•  Definição do apetite ao risco nas Organizações.
 
•  Oferta de incentivos financeiros a administradores, 
associados ao cumprimento de métricas de gestão de risco.

ÉTICA

•  Implementação de um sistema de compliance baseado 
no princípio de tolerância zero.

•  Garantia do tratamento das comunicações de
irregularidades.

Em 2012, a Comissão Europeia aprovou uma diretiva 
para que os Estados Membros garantissem uma 
maior presença feminina em cargos de decisão. 
O objetivo é que até 2020, 40% dos membros do CA 
das empresas europeias cotadas em bolsa sejam 
mulheres. Em Portugal, em 2015, 13 empresas cotadas 
em bolsa (incluindo a Galp) assinaram um acordo 
voluntário, promovido pela Secretaria de Estado 
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e pelo 
Ministério da Economia, comprometendo-se em ter 
30% dos cargos de administração ocupados por 
mulheres até ao final de 2018.

DIREITOS HUMANOS

•  Definição e implementação de ferramentas de gestão 
para assegurar o respeito pelos direitos humanos ao longo 
do ciclo de vida das atividades da organização (Due diligence, 
ESHIA, etc.).

•  Definição e implementação de mecanismos de reclamação 
disponíveis e acessíveis a todos os stakeholders, que 
permitam a receção, avaliação e tratamento das 
reclamações, no sentido da sua resolução (IPIECA 
“Community grievance mechanisms in the oil and gas 
industry. A manual for implementing operational-level 
grievance mechanisms and designing corporate 
frameworks” ()).

•  Identificação de potenciais impactos negativos no 
respeito pelos direitos humanos e implementação de 
medidas adequadas para evitar, minimizar e / ou mitigar 
os mesmos (e.g. Due Diligence, Avaliações de Impacto, etc.).

555
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COMPROMISSO I Atuar de forma responsável e ética, assegurando as melhores práticas de governo e transparência.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fonte: www.reprisk.com
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CONTEXTO

GOVERNAÇÃO E GESTÃO DO RISCO

•  Existe uma pressão crescente na demonstração de boas 
práticas de bom governo e gestão do risco nas empresas – 
investidores e stakeholders exigem maior accountability 
e transparência, bem como uma maior capacidade das 
empresas de O&G em gerir o risco de projetos cada vez 
mais complexos.

•  A integração da sustentabilidade nas práticas de governo 
de uma empresa é vital para gerar vantagens competitivas 
a longo prazo.

•  Estudos demonstram que a diferença do retorno anual 
(ROI) entre organizações com boas práticas de governo 
implementadas, face a outras organizações cujas práticas 
se encontram menos desenvolvidas, poderá ascender 2.9% 
(fonte: IR Global Rankings 2010).

•  Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
os CEOs do setor de O&G estão cada vez mais preocupados 
com os desafios que o negócio confronta. Num dos piores 
anos na história da indústria, 72% dos CEOs afirmam que 
há mais ameaças que pesam sobre seus negócios hoje, 
do que há três anos - entre as suas maiores preocupações 
estão a incerteza geopolítica, a regulamentação excessiva, 
as alterações climáticas e uma maior pressão fiscal. 

•  A indústria extrativa está exposta, em particular as 
empresas de O&G, a um elevado risco de suborno e 
corrupção. A expansão para novos mercados, provoca uma 
mudança dos perfis de risco comerciais e operacionais, 
sendo fundamental a identificação e gestão dos riscos de 
suborno e corrupção, em cada geografia e contexto. 

•  A gestão efetiva de risco é crucial para a flexibilidade 
organizacional e planeamento estratégico de longo prazo, 
e tem vindo a ganhar maior importância desde a recente 
crise financeira. As empresas precisam de implementar 
procedimentos e controlos que assegurem a conformidade 
com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e de ser 
pró-ativas no desenvolvimento de mecanismos de resposta
ao risco.

COMPLIANCE E TRANSPARÊNCIA FISCAL

•  A transparência das práticas fiscais das empresas e a 
garantia do cumprimento  de todas as suas obrigações  
fiscais, permite aos investidores uma avaliação adequada 
dos riscos fiscais da empresa e uma tomada de decisão de 
investimento informada. 

DIREITOS HUMANOS

•  As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais 
recomendam a realização de due diligence sobre direitos 
humanos, adequada à dimensão, natureza e âmbito das 
operações e da gravidade dos riscos relacionados com 
direitos humanos; prever ou cooperar por meio de processos 
legítimos na reparação de impactos adversos aos direitos 
humanos, quando se conclua que as empresas tenham 
contribuído para esses impactos ().

•  Para garantir o respeito pelos direitos humanos, as 
Nações Unidas têm definido uma metodologia de gestão 
“Protect, Respect and Remedy”, cujos princípios 
orientadores são aplicáveis a todos os estados e empresas 
(). Adicionalmente, a nível setorial, a Comissão Europeia 
tem publicado o guia “Oil & Gas Sector Guide on 
Implementing the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights” ().

What Galp Energia's does well

•  Public endorsement of Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) and Galp Energia’s name is indicated on EITI 
website.

•  Public reporting on taxes, royalties, fees and land use 
payments paid to individual governments on a national 
level.

Fonte: Company Benchmarking Report for Galp Energia SGPS S.A., November 
2015, RobecoSAM

•  30% de mulheres no Conselho de Administração, até 2018.

•  Realização de um assessment sobre implementação do Código de Ética e Conduta e de auditorias periódicas à eficácia
do procedimento de comunicação de irregularidades.

•  Avaliação das implicações do Ruggie Framework nas áreas geográficas de maior sensibilidade/risco 
em matéria de direitos humanos.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

GESTÃO DE RISCO

•  Implementação de uma cultura efetiva de risco.

•  Prevenção, deteção e resposta a riscos. 

•  Definição do apetite ao risco nas Organizações.
 
•  Oferta de incentivos financeiros a administradores, 
associados ao cumprimento de métricas de gestão de risco.

ÉTICA

•  Implementação de um sistema de compliance baseado 
no princípio de tolerância zero.

•  Garantia do tratamento das comunicações de
irregularidades.

Em 2012, a Comissão Europeia aprovou uma diretiva 
para que os Estados Membros garantissem uma 
maior presença feminina em cargos de decisão. 
O objetivo é que até 2020, 40% dos membros do CA 
das empresas europeias cotadas em bolsa sejam 
mulheres. Em Portugal, em 2015, 13 empresas cotadas 
em bolsa (incluindo a Galp) assinaram um acordo 
voluntário, promovido pela Secretaria de Estado 
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e pelo 
Ministério da Economia, comprometendo-se em ter 
30% dos cargos de administração ocupados por 
mulheres até ao final de 2018.

DIREITOS HUMANOS

•  Definição e implementação de ferramentas de gestão 
para assegurar o respeito pelos direitos humanos ao longo 
do ciclo de vida das atividades da organização (Due diligence, 
ESHIA, etc.).

•  Definição e implementação de mecanismos de reclamação 
disponíveis e acessíveis a todos os stakeholders, que 
permitam a receção, avaliação e tratamento das 
reclamações, no sentido da sua resolução (IPIECA 
“Community grievance mechanisms in the oil and gas 
industry. A manual for implementing operational-level 
grievance mechanisms and designing corporate 
frameworks” ()).

•  Identificação de potenciais impactos negativos no 
respeito pelos direitos humanos e implementação de 
medidas adequadas para evitar, minimizar e / ou mitigar 
os mesmos (e.g. Due Diligence, Avaliações de Impacto, etc.).

Fonte: Corruptions Perceptions Index 2015 () 

Objetivos Galp

COMPROMISSO I Atuar de forma responsável e ética, assegurando as melhores práticas de governo e transparência.
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http://www.ipieca.org/publication/community-grievance-mechanisms-oil-and-gas-industry-manual-implementing-operational-leve


A criação de valor partilhado é uma condição 
para a manutenção de relações das quais 
dependemos para assegurar a nossa longevidade. 
Os nossos esforços de envolvimento devem 
focar-se na criação de valor partilhado. 
O envolvimento com a comunidade é crescentemente 
importante no contexto da nossa Organização.

OBJETIVOS

•  Garantir um processo de envolvimento com stakeholders, 
com base no respetivo mapeamento, em planos regulares
de auscultação, na estratégia da Organização e no contexto 
externo e tendências.

•  Assegurar que as iniciativas de envolvimento 
desenvolvidas têm em vista a criação de valor partilhado 
e medir os impactes gerados (positivos e negativos), 
quer para a Empresa quer para os seus stakeholders.

•  Assegurar a existência, a implementação efetiva 
e o controlo/monitorização dos instrumentos e políticas 
que permitem gerir o relacionamento e compromissos da 
Empresa com as suas partes interessadas.

•  Assegurar que todos os projetos incluem um plano de 
envolvimento com stakeholders e contemplam a avaliação 
dos impactes sociais, para que sejam mitigados impactes 
adversos e riscos para as operações e reputação da 
Empresa.

•  Honrar compromissos externos assumidos (e.g. Pacto 
Global das Nações Unidas).

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO II
Envolver a comunidade e demais
partes interessadas, promovendo
a criação de valor partilhado.

•  Líderes na satisfação do cliente do ECSI Portugal do mercado regulado de gás natural e no segmento eletricidade.

•  “Escolha do Consumidor 2016”, no setor Energia & Combustíveis, nos segmentos “Estações de Serviço” 
    e “Gás em garrafa”.

•  70 % de fornecedores críticos com certificações ambientais, de qualidade ou de segurança.

•  75%-100% de compras locais (Portugal, Espanha e Brasil).

•  17,5 milhões de euros em contribuições para o Desenvolvimento da Comunidade nos últimos 3 anos.

•  47,5 mil horas de voluntariado de apoio à Comunidade desde 2013.

•  Selo de Empresa Socialmente responsável, pela Fundación Alares e pela Fundación para la Diversidad.



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Profit is maximised

Fonte: Business through a new lens, PwC

The future:
Value to all stakeholders is maximised

Consumers

CONTEXTO

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
E O PRINCÍPIO DA MATERIALIDADE

O envolvimento dos stakeholders é um dos fatores cruciais 
para a gestão sustentável do negócio das organizações. 
Cada vez mais, os representantes dos diferentes grupos 
de stakeholders têm vindo a reclamar o direito de serem 
informados, consultados e envolvidos nas tomadas de 
decisões das organizações que impactam ou pelas quais 
são impactadas. Por outro lado, nos últimos anos, 
a evolução da compreensão sobre como os stakeholders 
contribuem para a criação de valor das empresas, tem 
desafiado as mesmas para melhorarem a sua abordagem 
de envolvimento.

Evoluir de uma posição em que o acionista é o foco da 
criação de valor, para outra que tem em consideração 
os restantes stakeholders, é uma forma diferente de olhar 
para o negócio, que conduz a diferentes estratégias 
e resultados. Exige uma visão clara e uma forte liderança 
para transferir este ênfase do acionista e responder à 
pressão dos investidores por resultados de curto prazo. Ao 
envolver as suas partes interessadas, as empresas podem 
melhorar a sua reputação, antecipar a identificação de 
riscos e oportunidades, melhorar a eficiência operacional 
e reforçar a sua licença para operar.

O ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS 
NA AGENDA DOS CEO

Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
a maioria dos CEOs de O&G sente que, atualmente, há mais 
riscos e uma maior necessidade de atender às expectativas 
das partes interessadas. O setor tem uma longa experiência 
em entender e gerir as expectativas dos seus stakeholders,  
existindo já algumas empresas com programas abrangentes 
de envolvimento com os mesmos. No entanto, 45% dos 
CEOs do setor considera que o propósito da sua organização 
está centrado na criação de valor para os acionistas vs. 
32%, que considera todas as partes interessadas. 
Os governos, as entidades reguladoras e os clientes são os 
grupos considerados com a maior influência na estratégia 
de negócio, pelo que compreender as suas necessidades 
e dar resposta, pode ajudar a manter a reputação e a licença 
para operar.
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A Galp encontra-se comprometida com os 3 princípios 
da AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(AA1000APS)

Materialidade
Identificação dos temas materiais e da sua 
relevância para a organização e para as 
partes interessadas.

Inclusão
Participação dos stakeholders no 
desenvolvimento e efetivação de uma 
resposta estratégica e responsável em 
relação à sustentabilidade.

Capacidade
de resposta

Resposta da organização aos temas 
materiais relevantes, através das suas 
decisões, ações, desempenho e comunicação 
com os stakeholders.

COMPROMISSO II Envolver a comunidade e demais partes interessadas, promovendo a criação de valor partilhado.



COMPROMISSO II Envolver a comunidade e demais partes interessadas, promovendo a criação de valor partilhado.

Investors want better information from companies

Satisfied Dissatisfied

How risks and opportunities 
are identified and quantified 
in financial terms 82%

18%

Comparability of 
sustainability reporting 
between companies in the 
same industry

79%

21%

Relevance and implications 
of sustainability risks

74%

26%

How the company identifies 
social and environmental 
impacts in its supply chain 69%

31%

Key performance indicators 
related to each identified 
material issue 68%

32%

Process used to identify 
material sustainability 
issues 57%

43%

Sustainability strategy that 
is linked to business strategy

68%

32%

Internal governance of 
sustainability issues

62%

38%

Fonte: 2014 PwC Investor Survey on Sustainability

Fonte: Ocean Tomo, ILLC *January 1, 2015

Componentes de valor de mercado 
Standard & Poor's 500

O valor para todos os stakeholders é maximizado.

17%

83%
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20%

2015*

84%

16%

Ativos tangíveis Ativos intangíveis

QUANTIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO
DE VALOR SUSTENTÁVEL

Atualmente, existem diversas abordagens que possibilitam 
a quantificação da criação de valor, avaliando e quantificando 
os impactos/benefícios (ambientais, sociais e económicos) 
decorrentes dos projetos promovidos pela organização. 
Existem diversos benefícios da sua quantificação, 
nomeadamente: 

•  Perceber, de forma objetiva, o valor dos projetos 
implementados nas diferentes dimensões de capital 
(económico, natural, humano, social, relacionamento, 
operacional e intelectual)*.

•  Compreender e quantificar o valor criado para 
os acionistas e restantes stakeholders.

•  Avaliar os projetos segundo critérios quantificados 
numa mesma unidade (financeira) e, assim, comparáveis. 

•  Priorizar os projetos e suportar o processo de tomada 
de decisão. 

•  Identificar os gaps nos vários projetos, acompanhando 
o valor criado e gerindo o risco.

•  Promover accountability.

NOVAS TENDÊNCIAS 
NO RELATO DE SUSTENTABILIDADE
 
Cada vez mais, o valor das empresas é mensurado 
de forma integrada, considerando aspetos económicos, 
ambientais e sociais (tangíveis e intangíveis). Esta tendência 
é suportada pelo atual desenvolvimento de regulamentação 
e diretrizes, a nível internacional que estabelecem um foco 
no reporte de questões não financeiras:

•  Versão G4 das guidelines da Global Reporting Initiative 
(GRI), que introduz uma mudança fundamental: 
a materialidade como ponto fulcral ().

•  Publicação de guidelines para reporte integrado pelo 
International Integrated Reporting Council (IIRC)* ().

•  Aprovação pela Comissão Europeia de diretiva de reporte 
não financeiro (Diretiva 2014/95/UE) ().

•  Critérios de valorização integrada estabelecidos pelos 
índices de sustentabilidade (e.g. FTSE4Good; Dow Jones 
Sustainability Index; CDP; entre outros).

•  Requisitos de reporte não-financeiro estabelecidos por 
bolsas de valores (e.g Sustainable Stock Exchange Initiative 
().

https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Brazilian+Portuguese
http://integratedreporting.org/tag/portuguese/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0095
http://www.sseinitiative.org/


Customer Journey Blueprint

An ecosystem that adresses organization structure, culture and partners
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O World Bank aprovou, a 4 de agosto de 2016, 
a revisão do seu framework de requisitos ambientais 
e sociais para financiamento de projetos. Introduziu 
maiores exigências ao nível da transparência, não 
discriminação, inclusão social, participação pública 
e prestação de contas – incluindo a ampliação das 
funções dos mecanismos de resolução 
de queixas ().

CLIENTES

•  Definição e implementação de planos de ação de resposta 
aos gaps identificados nas análises de satisfação de clientes.

•  Otimização da proposta de valor (e.g. fidelização, pricing, 
promoções), repensando novas ofertas e canais/cross 
selling (conveniência, nível de serviço e parcerias).

•  Novas soluções de mobilidade.

•  Transformação digital como uma mudança estrutural 
na organização, com foco na experiência do cliente, 
e uma ameaça à gestão do risco das organizações.

•  Gestão efetiva da informação disponível e de novas 
ferramentas analíticas, que permitem a melhoria 
do envolvimento com o cliente.

•  Implementação de processo de inovação contínua, 
não apenas em produtos e na experiência do cliente, 
mas também no modelo operativo da organização.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

•  Segundo o Global Supply Chain Survey da PwC (2013), 
na opinião de 503 executivos de várias indústrias 
auscultados, maximizar o desempenho da entrega e 
minimizar os custos, constituem as duas maiores alavancas 
na criação de valor na cadeia de fornecedores.

•  De seguida, maximizar a flexibilidade de volume e a 
capacidade de resposta é considerado importante para 75% 
dos inquiridos.

•  Após alavancarem estes três drivers de valor, observa-se 
um foco na gestão da complexidade, minimização dos riscos 
e sustentabilidade, terminando na otimização e eficiência 
fiscal.

Os efeitos indiretos, relativos a fornecedores, 
pode chegar a representar mais de 90% do total, 
em termos de sustentabilidade.

Leaders pull seven levers to maximise the value
of their supply chains
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Fonte: PwC, Global Supply Chain Survey 2013

COMPROMISSO II Envolver a comunidade e demais partes interessadas, promovendo a criação de valor partilhado.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

•  Garantia da existência de um processo de gestão 
e envolvimento com stakeholders, transversal à 
organização e refletido no seu modelo de governo, 
com base nos princípios da Norma “AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard” (), no guia “OECD Due Diligence 
Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the 
Extractive Sector” () e no guia de boas práticas “IFC 
Stakeholder Engagement Good Practice Handbook” ().

 •  O âmbito do envolvimento com os stakeholders deve 
estar claramente definido pela identificação do conjunto 
de questões materiais, relevantes para o propósito da 
organização e o seu contexto.

•  A operacionalização de um plano de envolvimento deve 
englobar a visão transversal dos interesses da Organização 
e garantir a resposta atempada e adequada às expectativas 
e necessidades dos stakeholders.

•  São requisitos deste processo: a monitorização da 
qualidade do envolvimento de stakeholders através 
de indicadores quantitativos e qualitativos; a medição 
e divulgação pública do impacto do envolvimento através 
de KPI’s e o diálogo aberto e transparente com 
os stakeholders, construindo e reforçando as relações 
de confiança e partilha de conhecimento e informação 
relevantes.

•  Reporte Integrado de acordo com os requisitos das 
diretrizes do IIRC ().

COMUNIDADE

•  Definição de programas de investimento eficazes, 
sustentáveis e coerentes, com os objetivos estratégicos da 
organização e respondendo às necessidades da comunidade 
(guias de boas práticas: “IFC Stakeholder Engagement Good 
Practice Handbook” (), “IFC Strategic Community 
Investment”(), e “IPIECA Guide to successful, sustainable 
social investment for the oil and gas industry”()).

•  Projetos de investimento na comunidade focados nos 
benefícios de longo prazo, na capacitação local e nacional 
e em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ().

•  Definição de procedimento de seleção /aprovação dos 
investimentos na comunidade e que permita a quantificação 
do seu impacto social (SROI - Social Return On Investment).
 
•  Capacitação dos profissionais dedicados ao envolvimento 
com a comunidade, atendendo às especificidades de cada 
projeto e contexto (geográfico, político e social).

•  Definição da implementação de mecanismos de 
reclamação disponíveis e acessíveis à comunidade, que 
permitam a receção, avaliação e tratamento das mesmas, 
no sentido da sua resolução e resposta às necessidades 
da comunidade.

•  Identificação de potenciais impactos negativos no 
respeito pelos direitos humanos e implementação de 
medidas adequadas para evitar, minimizar e / ou mitigar 
os mesmos (e.g. Due Diligence, Avaliações de Impacto, etc.).

Fonte: Digital Transformation, Re-imagine from the outside-in, Accenture

http://www.accountability.org/images/content/8/7/875/AA1000SES%202015.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://integratedreporting.org/tag/portuguese/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.ipieca.org/publication/guide-successful-sustainable-social-investment-oil-and-gas-industry
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O World Bank aprovou, a 4 de agosto de 2016, 
a revisão do seu framework de requisitos ambientais 
e sociais para financiamento de projetos. Introduziu 
maiores exigências ao nível da transparência, não 
discriminação, inclusão social, participação pública 
e prestação de contas – incluindo a ampliação das 
funções dos mecanismos de resolução 
de queixas ().

CLIENTES

•  Definição e implementação de planos de ação de resposta 
aos gaps identificados nas análises de satisfação de clientes.

•  Otimização da proposta de valor (e.g. fidelização, pricing, 
promoções), repensando novas ofertas e canais/cross 
selling (conveniência, nível de serviço e parcerias).

•  Novas soluções de mobilidade.

•  Transformação digital como uma mudança estrutural 
na organização, com foco na experiência do cliente, 
e uma ameaça à gestão do risco das organizações.

•  Gestão efetiva da informação disponível e de novas 
ferramentas analíticas, que permitem a melhoria 
do envolvimento com o cliente.

•  Implementação de processo de inovação contínua, 
não apenas em produtos e na experiência do cliente, 
mas também no modelo operativo da organização.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

•  Segundo o Global Supply Chain Survey da PwC (2013), 
na opinião de 503 executivos de várias indústrias 
auscultados, maximizar o desempenho da entrega e 
minimizar os custos, constituem as duas maiores alavancas 
na criação de valor na cadeia de fornecedores.

•  De seguida, maximizar a flexibilidade de volume e a 
capacidade de resposta é considerado importante para 75% 
dos inquiridos.

•  Após alavancarem estes três drivers de valor, observa-se 
um foco na gestão da complexidade, minimização dos riscos 
e sustentabilidade, terminando na otimização e eficiência 
fiscal.

Os efeitos indiretos, relativos a fornecedores, 
pode chegar a representar mais de 90% do total, 
em termos de sustentabilidade.

•  Caracterização da cadeia de fornecimento em termos dos seus impactos ambientais, económicos e sociais 
   e gestão dos riscos / otimização do impacto.

•  Garantia da realização de auditorias de sustentabilidade a fornecedores críticos e incorporação dos resultados 
   nos processos de tomada de decisão.

•  Desenvolvimento de iniciativas que promovam a partilha das práticas de sustentabilidade da organização 
    e o desenvolvimento e qualificação dos fornecedores críticos.

•  Reporte público sobre KPIs, metas e progresso  relacionados com a cadeia de fornecimento.

Objetivos Galp 

COMPROMISSO II Envolver a comunidade e demais partes interessadas, promovendo a criação de valor partilhado.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

•  Garantia da existência de um processo de gestão 
e envolvimento com stakeholders, transversal à 
organização e refletido no seu modelo de governo, 
com base nos princípios da Norma “AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard” (), no guia “OECD Due Diligence 
Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the 
Extractive Sector” () e no guia de boas práticas “IFC 
Stakeholder Engagement Good Practice Handbook” ().

 •  O âmbito do envolvimento com os stakeholders deve 
estar claramente definido pela identificação do conjunto 
de questões materiais, relevantes para o propósito da 
organização e o seu contexto.

•  A operacionalização de um plano de envolvimento deve 
englobar a visão transversal dos interesses da Organização 
e garantir a resposta atempada e adequada às expectativas 
e necessidades dos stakeholders.

•  São requisitos deste processo: a monitorização da 
qualidade do envolvimento de stakeholders através 
de indicadores quantitativos e qualitativos; a medição 
e divulgação pública do impacto do envolvimento através 
de KPI’s e o diálogo aberto e transparente com 
os stakeholders, construindo e reforçando as relações 
de confiança e partilha de conhecimento e informação 
relevantes.

•  Reporte Integrado de acordo com os requisitos das 
diretrizes do IIRC ().

COMUNIDADE

•  Definição de programas de investimento eficazes, 
sustentáveis e coerentes, com os objetivos estratégicos da 
organização e respondendo às necessidades da comunidade 
(guias de boas práticas: “IFC Stakeholder Engagement Good 
Practice Handbook” (), “IFC Strategic Community 
Investment”(), e “IPIECA Guide to successful, sustainable 
social investment for the oil and gas industry”()).

•  Projetos de investimento na comunidade focados nos 
benefícios de longo prazo, na capacitação local e nacional 
e em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ().

•  Definição de procedimento de seleção /aprovação dos 
investimentos na comunidade e que permita a quantificação 
do seu impacto social (SROI - Social Return On Investment).
 
•  Capacitação dos profissionais dedicados ao envolvimento 
com a comunidade, atendendo às especificidades de cada 
projeto e contexto (geográfico, político e social).

•  Definição da implementação de mecanismos de 
reclamação disponíveis e acessíveis à comunidade, que 
permitam a receção, avaliação e tratamento das mesmas, 
no sentido da sua resolução e resposta às necessidades 
da comunidade.

•  Identificação de potenciais impactos negativos no 
respeito pelos direitos humanos e implementação de 
medidas adequadas para evitar, minimizar e / ou mitigar 
os mesmos (e.g. Due Diligence, Avaliações de Impacto, etc.).

http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2016/08/04/world-bank-board-approves-new-environmental-and-social-framework


•  99% dos colaboradores são contratados localmente.

•  > 575.000 horas de formação ministradas, nos últimos 3 anos.

•  77% de retenção de jovens recém-graduados, desde 2008, que integraram a Empresa através do programa    
   Generation Galp.

•  Revisão do Modelo no sentido do alinhamento com valores e cultura, abrangendo 99% dos colaboradores 
   da Organização e alargamento de avaliação 360ª à totalidade das chefias intermédias.

O sucesso da nossa Empresa depende das nossas 
pessoas. Num mundo cada vez mais competitivo, 
temos de nos posicionar como um empregador 
atrativo, oferecendo as condições para capturar, 
desenvolver e reter o talento das nossas pessoas, 
construindo uma capacidade que nos permita 
explorar o potencial de crescimento.

OBJETIVOS

•  Oferecer condições atrativas para capturar e reter talento 
no contexto nacional e internacional, reduzindo o turnover 
e os custos diretos e perda de valor a estes associados.

•  Criar um ambiente propício - ao nível do clima 
organizacional, da promoção, do sentido de pertença, 
da perspetiva e desenvolvimento de carreira - para que 
cada colaborador sinta a motivação e o sentido de missão 
para realizar o seu trabalho explorando em pleno 
o seu potencial e maximizando assim o retorno do 
investimento da Organização no seu capital humano.
 
•  Assegurar a existência de programas de formação 
e desenvolvimento que permitam valorizar o capital humano 
e construir continuamente capacidades para executar a 
estratégia de curto, médio e longo prazo da Empresa.
 
•  Promover uma cultura de autonomia, responsabilização 
e meritocracia, reconhecendo e distinguindo as virtudes 
pessoais e profissionais, o empenho, e a orientação 
e compromisso com o sucesso da Empresa.
 
•  Combater a discriminação e promover a diversidade 
e a igualdade, como forma de favorecer a pluralidade 
e competência no exercício das funções e em particular 
nas tomadas de decisão.
 
•  Promover a contratação local, contribuindo para 
o desenvolvimento das comunidades onde operamos, 
promovendo a integração social da Empresa e dos seus 
colaboradores.

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO III
Valorizar o capital humano.



CONTEXTO

•  Segundo o relatório da ONU DESA, “World Population 
Prospects: The 2015 Revision”(), nas próximas décadas 
assistir-se-á a um significativo envelhecimento da 
população na maioria das regiões do mundo – o número 
de pessoas com 60 anos deverá aumentar para mais 
do dobro, até 2050, e para mais do triplo, até 2100. 
O envelhecimento da população aponta para uma 
tendência: trabalhar durante mais tempo e maior 
necessidade de requalificação dos colaboradores mais 
seniores, por via do desenvolvimento de novas competências.
 
•  À medida que as alterações demográficas se tornam 
realidade, um dos grandes desafios do setor de O&G 
consiste em atrair e reter a força de trabalho. Nomeadamente 
a mão-de-obra qualificada necessária para levar a cabo 
a concretização das estratégias empresariais, em particular 
na área em crescimento da E&P, que exige profissionais cada 
vez mais especializados. A rotatividade é também um tema 
oneroso em todas as indústrias, em particular no setor 
O&G.
 
•  A alteração do perfil populacional levantará questões 
de diversidade da força de trabalho, dado que as empresas 
terão de integrar as expectativas dos diferentes tipos 
de profissionais (faixas etárias mais seniores e millennials) 
nos objetivos de negócio. Esta tendência, aliada aos 
avanços tecnológicos, afetará a forma das relações 
de trabalho, carecendo de maior flexibilidade laboral. 
A atração de mulheres para o setor assume também 
uma importância vital para dar resposta às necessidades 
energéticas crescentes, nomeadamente ao nível da atração 
de talentos na área da engenharia.

72% dos CEOs estão preocupados com 
a disponibilidade de competências chave e 75% 
consideram que ter uma mão-de-obra qualificada, 
educada e adaptável deve ser uma prioridade para 
o negócio.

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE TALENTO

O sucesso organizacional para as empresas do setor, 
do ponto de vista de gestão de pessoas, consistirá assim:

•  Na capacidade de atrair e manter os melhores 
profissionais, assente num processo claro de gestão
de talento, que permita ter as pessoas competentes, 
no local e tempo certos, a produzirem os resultados 
esperados para o negócio.
 
•  Estabelecer estratégias de mobilidade que permitam 
um ambiente de trabalho global colaborativo e a partilha 
de recursos escassos.

•  Incorporar a cultura e valores organizacionais 
em todas as operações e localizações.

•  Implementar processos de gestão de desempenho 
eficazes.
 
•  Potenciar a formação e o planeamento de sucessões 
para assegurar o bom desempenho de todas as funções 
técnicas.

Para os CEOs do setor, as três principais prioridades
relacionadas com estratégia de gestão de talento, 
a fim de garantir a sua competitividade no mercado 
são: o pipeline de líderes futuros (52%); cultura 
e comportamento organizacional (42%); e gestão 
eficaz do desempenho (38%).

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
Alcançar a igualdade de género e dar 
empowerment a todas as mulheres.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
Promover o crescimento económico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todos.
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COMPROMISSO III Valorizar o capital humano.
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Esperança de vida por região - 1950-2050
Visão 2050: A nova agenda para as Empresas
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Taxa de rotatividade (turnover) na Galp 
A rotatividade, expressa na saída voluntária 
de colaboradores, observou a seguinte distribuição:

The mobile population in large organisation is increasing
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COMPROMISSO III Valorizar o capital humano.

Fontes: 
Galp  Energia, Relatório de Sustentabilidade 2015 ()
Thai Oil Sustainability Report 2015 ()
ENI Integrated Annual Report ()
Repsol Sustainability Report 2015 ()
IRPC Sustainable Development Report (SD Report) 2015 ()

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Promoção de uma cultura eficaz de autonomia, 
responsabilidade e meritocracia. 

•  Desenvolvimento de iniciativas de promoção da 
diversidade e inclusão no seio da organização e equipas 
(e.g Política de diversidade corporativa).
 
•  Abrangência alargada de sistemas de avaliação 
multidimensionais (e.g. 360.º).
 
•  Sistema de incentivos de curto e longo prazo 
(> 3 anos)/prémios/ compensações (incluindo não 
pecuniário) alinhado com a avaliação de desempenho.
 
•  Desenvolvimento de planos de sucessão dos líderes, 
de modo a prevenir a exposição excessiva a riscos 
financeiros e operacionais, com impactos no desempenho 
organizacional.
 
•  Definição e implementação de políticas de gestão 
de talentos, que assegurem o alinhamento entre os 
objetivos corporativos e a motivação dos colaboradores, 
decorrentes das oportunidades de aprendizagem 
e crescimento que lhes são proporcionadas.
 
•  Realização de programas de desenvolvimento/ oferta 
formativa para todas as categorias funcionais que deem 
resposta aos gaps de desenvolvimento individual 
e de organização.
 
•  Promoção de iniciativas de partilha de conhecimento 
entre diferentes áreas da organização, no sentido de estimular 
o nível de conhecimento sobre a organização e a estratégia 
corporativa.
 
•  Medição dos benefícios de negócio resultantes dos 
investimentos em capital humano (HCROI).
 
•  Realização de diagnósticos anuais e corporativos de clima 
organizacional, com consequente implementação de planos 
de ação de resposta aos gaps identificados nos mesmos 
(ou em outras fontes de informação).

O QUE JÁ FIZEMOS NA GALP:

•  Revisão do Modelo de Gestão de Desempenho, alinhado 
com valores e cultura.

•  Alargamento de avaliação 360ª à totalidade das chefias 
intermédias.

•  > 90% de colaboradores contratados localmente, 
nas geografias em que a Galp desenvolve a sua atividade.
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•  Em 2015, fomos reconhecidos como líderes relativamente às nossas iniciativas e estratégias relacionadas
   com as alterações climáticas, pelo prestigiado índice CDP – Driving Sustainable Economies.

•  Possuímos um aparelho refinador líder em eficiência energética. Em 2015, investimos 2,8 milhões de euros 
    em projetos de ecoeficiência na Refinaria de Sines, evitando a emissão de mais de 80 mil toneladas de CO2             
    equivalente.

•  A Refinaria de Matosinhos encontra-se na liderança dos top performers, no que diz respeito às emissões 
   de CO2/CWT (26,6 kg CO2/CWT em 2015).

•  O Programa Galp 20-20-20, criado para contribuir para o aumento da eficiência energética nas instalações 
    dos nossos clientes, resultou na redução média de 9-12% dos consumos de energia primária e de 12-15% 
    nas emissões de GEE.

•  Os nossos programas educativos Missão UP e Power-up já sensibilizaram e mobilizaram mais de um milhão 
    de alunos para a alteração de comportamentos relacionados com um consumo mais eficiente de energia.

Devemos continuar a interpretar o contexto 
em que o nosso setor se afirma na satisfação 
das necessidades energéticas do futuro, 
entregando energia de forma responsável, 
mas reconhecendo igualmente o imperativo 
de reduzir a intensidade carbónica das nossas 
atividades e produtos.

OBJETIVOS

•  Garantir que os riscos e oportunidades associados 
às alterações climáticas são considerados na formulação 
estratégica e no desenvolvimento do portefólio da Empresa.

•  Em particular, interpretar o contexto no âmbito de políticas 
de energia-clima, tanto europeias como no quadro 
das Nações Unidas, avaliando os riscos e oportunidades 
associados ao portefólio da Empresa - no que respeita 
ao carbono incombustível, reservas de petróleo e gás, 
à atividade de downstream e às energias renováveis.

•  Promover a integração das perspetivas dos outlooks 
energéticos na formulação estratégica.

•  Fomentar a investigação e o desenvolvimento de soluções 
que minimizem os riscos e maximizem oportunidades 
relacionadas com energia-clima.

•  Promover a eficiência energética e soluções inovadoras 
com vista a minimizar a intensidade carbónica das nossas 
atividades, evoluindo para melhores referenciais 
e benchmarks, ao longo da nossa cadeia operacional.

•  Planear a adaptação às alterações climáticas, mitigando 
riscos operacionais resultantes de fenómenos climatéricos 
extremos.

•  Articular programas de responsabilidade social 
com a estratégia de alterações climáticas.

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO IV
Contribuir para a satisfação das 
necessidades energéticas futuras 
e minimizar a intensidade carbónica 
da atividade.



CARBONO INCOMBUSTÍVEL: 
UMA AMEAÇA REAL?

“O potencial total de CO2 das reservas provadas 
do planeta estima-se em 2.795 Gt de CO2. 
65% diz respeito ao carvão, 22% ao petróleo 
e 13% ao gás. Os governos indicam possuir 
reservas equivalentes a cerca de 5 vezes o 
carbon budget disponível até 2050. Neste 
sentido, apenas uma quinta parte das reservas 
poderiam ser queimadas ininterruptamente, até 
2050, de modo a limitar 
o aumento da temperatura global em 2º C.”

In Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets 
carrying a carbon bubble? (By Carbon Tracker Initiative)

PORQUÊ AS EMPRESAS DO O&G ESTÃO 
A DIVERSIFICAR EM ENERGIAS DE BAIXO 
CARBONO?

Para beneficiar do crescimento do mercado. 
A indústria de energia global atingiu um ponto 
de viragem. Os combustíveis de baixo carbono 
estão a ultrapassar o carvão e o petróleo como 
os líderes de crescimento do mercado.

Para liderar o mercado. 
Estima-se que a procura global de energias 
renováveis cresça 180% até 2035.

Para mitigar o risco do negócio. 
O risco da implementação de políticas de carbono 
mais rigorosas em diferentes geografias está 
a intensificar-se. 195 governos assinaram 
o Acordo de Paris para limitar o aumento 
da temperatura global em 2º C.

In Fossil fuels to low-carbon: Time to diversify?
Wood Mackenzie (2016)

CONTEXTO

•  A AIE estima um aumento significativo da procura 
mundial de energia primária, até 2040, nas quatro grandes 
fontes energéticas: petróleo, gás, carvão e fontes 
de energia de baixo carbono. Esta perspetiva, alinhada 
com a previsão do aumento da população mundial e do 
crescimento económico, impõe importantes desafios, 
nomeadamente no que respeita à segurança, fiabilidade 
e sustentabilidade do abastecimento energético.
 
•  Os grandes players do setor O&G estão a implementar 
uma série de medidas para aumentar a produção 
energética de forma segura e sustentável, reduzindo 
simultaneamente a sua intensidade carbónica, através de: 
aumento do portefólio de gás na produção; implementação 
de iniciativas de eficiência energética nas operações, 
produtos e serviços; fornecimento de energia renovável; 
investimento em captura e armazenamento de carbono; 
exploração de novas tecnologias e modelos de negócio de 
baixo carbono, entre outros.
 
•  As empresas do setor O&G estão na linha da frente da 
regulação mundial associada às alterações climáticas (AC), 
sob um crescente escrutínio da sua gestão e desempenho, 
no que diz respeito às emissões de GEE.
 
•  Os últimos dois anos ficam marcados por um contexto de 
baixos preços do petróleo. Este facto obrigou as empresas 
do setor a reformularem os seus programas de investimento 
e estratégias de longo prazo, bem como a atuarem sobre a 
sua estrutura de custos na procura de uma maior eficiência.

POLÍTICAS DE ENERGIA E CLIMA

•   A UE estabeleceu metas para reduzir suas emissões 
de GEE, de forma progressiva até 2050, através do 2020 
Climate & Energy Package, 2030 Climate & Energy 
Framework e 2050 Low-Carbon Economy Roadmap. 
Neste caminho de descarbonização da economia, os líderes 
europeus comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE 
em 80-95%, face aos valores de 1990.

•   No setor O&G, particularmente na Refinação, abrangida 
pelo EU-ETS, a UE prevê alcançar valores de redução 
de 21% e 43%, até 2020 e 2030 respetivamente, face 
às emissões de 2005. O terceiro período do EU-ETS 
(2013-2020) está marcado por uma redução na alocação 
gratuita de licenças de emissão, através de benchmarks 
do setor, aumentando custos diretos e indiretos.
 
•   Existe uma elevada incerteza associada ao preço do 
carbono a nível mundial. Contudo, as grandes petrolíferas 
europeias e os investidores defendem, ao mais alto nível, 
que “atribuir um preço ao carbono irá reduzir as incertezas 
e estimular o investimento em tecnologias de baixo carbono 
a longo prazo“.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Assegurar o acesso à energia acessível, fiável, 
sustentável e moderna para todos.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Implementar medidas urgentes para combater 
as alterações climáticas e os impactes associados.
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGENDA DOS CEO                                 
E DOS POLÍTICOS

Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
43% dos CEO do setor do O&G referem as alterações 
climáticas como uma tendência global, capaz 
de transformar as expectativas dos stakeholders 
da sua empresa nos próximos cinco anos.

COP21

O Acordo de Paris sobre AC (primeiro acordo universal), 
foi assinado a 12/12/2015 por representantes de 195 
governos. O acordo contou com um elevado envolvimento 
das empresas, tendo sido assumidos diversos 
compromissos por parte das mesmas. 
Principais resultados:

•  Limitar o aumento na temperatura média abaixo dos 2°C 
– Ambição: 1,5° C até 2100;

•  Planos de Ação Nacionais 
(Nationally Determined Contributions - NDC) e reporte 
do progresso/revisão cada 5 anos;

•  Países desenvolvidos devem financiar adaptação 
e mitigação dos países em vias de desenvolvimento 
(US$ 100 bn) a partir de 2020.

CARBON PRICING

•  A integração do preço do carbono na estratégia das 
empresas é uma tendência crescente (aumento de 23% face 
às respostas de 2015 das empresas ao CDP).

•  As empresas referem que o carbon pricing é um 
mecanismo que ajuda a: reduzir as emissões; servir como 
incentivo para alocação de recursos para atividades de 
baixo carbono; servir de business case para o investimento 
em R&D; identificar riscos e oportunidades nas operações e 
cadeia de fornecimento da empresa.

•  O preço do carbono é variável segundo o setor e a 
localização geográfica. Tal facto deve-se às diferentes 
políticas de preço de carbono existentes - e.g. 30% das 
empresas divulgam um preço para o carbono, variando este 
entre US$1-800 (CDP, 2016).

•  As empresas dos setores energia (52%) e utilities (63%) 
estão na linha da frente no que se refere a estabelecer um 
preço ao carbono (CDP, 2016).

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Acompanhar de forma proativa as políticas 
de energia-clima, avaliando os riscos e oportunidades 
associados ao portefólio de negócios, no que respeita 
ao carbono incombustível, reservas de petróleo e gás, 
à atividade de downstream e às energias renováveis.
 
•  Integrar o preço do carbono nas tomadas de decisão, 
principalmente em novos investimentos, de modo a reduzir 
riscos e maximizar oportunidades associadas.
 
•  Apostar em novas tecnologias, processos e soluções 
(integradas e SMART), de modo a melhorar a eficiência 
das atividades próprias e de terceiros, reduzindo 
a intensidade energética e as emissões de GEE, 
promovendo uma economia de baixo carbono no setor 
do O&G e em outros setores da economia.
 
•  Aumentar a capacidade de resposta a uma maior procura 
de gás natural como combustível mais limpo, nos mercados 
emergentes e em crescimento.
 
•  Continuar a apostar no desenvolvimento e produção 
de combustíveis mais limpos, biocombustíveis 
e matéria-prima renovável.

 •  Garantir a produção e diversificação do portefólio 
de energias renováveis como oportunidade de negócio, 
de acordo com as projeções internacionais futuras 
de crescimento e procura neste segmento.
 
•  Garantir o fornecimento de energia elétrica, de forma 
fiável, segura e sustentável.
 
•  Implementar processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
normais de operação.
 
•  Implementar tecnologias e técnicas que permitam 
a captura e armazenamento de carbono em aquíferos 
salinos subterrâneos ou jazidas de hidrocarbonetos 
esgotadas, de modo a promover uma economia de baixo 
carbono.
 
•  Alargar o âmbito do cálculo/monitorização da pegada 
de carbono (Âmbito 3).
 
•  Definir metas relativas e absolutas de redução de GEE.
 
•  Alargar o âmbito de implementação de Sistemas de 
Gestão de Energia, de acordo com a norma ISO 50001.
 
•  Promover o conceito de ciclo de vida para identificar 
oportunidades, maximizar a eficiência energética 
e minimizar a pegada de carbono das atividades e produtos.

•  Adotar métricas específicas, por segmento de negócio, 
que permitam monitorizar o desempenho energético das 
empresas, e.g. Upstream Energy Intensity, Manufacturing
Energy Index, Pipeline Energy Intensity, Shipping Energy 
Intensity, entre outras.

COMPROMISSO IV Contribuir para a satisfação das necessidades energéticas futuras e minimizar a intensidade carbónica da atividade.

Fonte: Carbon Tracker
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CONTEXTO

•  A AIE estima um aumento significativo da procura 
mundial de energia primária, até 2040, nas quatro grandes 
fontes energéticas: petróleo, gás, carvão e fontes 
de energia de baixo carbono. Esta perspetiva, alinhada 
com a previsão do aumento da população mundial e do 
crescimento económico, impõe importantes desafios, 
nomeadamente no que respeita à segurança, fiabilidade 
e sustentabilidade do abastecimento energético.
 
•  Os grandes players do setor O&G estão a implementar 
uma série de medidas para aumentar a produção 
energética de forma segura e sustentável, reduzindo 
simultaneamente a sua intensidade carbónica, através de: 
aumento do portefólio de gás na produção; implementação 
de iniciativas de eficiência energética nas operações, 
produtos e serviços; fornecimento de energia renovável; 
investimento em captura e armazenamento de carbono; 
exploração de novas tecnologias e modelos de negócio de 
baixo carbono, entre outros.
 
•  As empresas do setor O&G estão na linha da frente da 
regulação mundial associada às alterações climáticas (AC), 
sob um crescente escrutínio da sua gestão e desempenho, 
no que diz respeito às emissões de GEE.
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sua estrutura de custos na procura de uma maior eficiência.
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•   A UE estabeleceu metas para reduzir suas emissões 
de GEE, de forma progressiva até 2050, através do 2020 
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(2013-2020) está marcado por uma redução na alocação 
gratuita de licenças de emissão, através de benchmarks 
do setor, aumentando custos diretos e indiretos.
 
•   Existe uma elevada incerteza associada ao preço do 
carbono a nível mundial. Contudo, as grandes petrolíferas 
europeias e os investidores defendem, ao mais alto nível, 
que “atribuir um preço ao carbono irá reduzir as incertezas 
e estimular o investimento em tecnologias de baixo carbono 
a longo prazo“.
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43% dos CEO do setor do O&G referem as alterações 
climáticas como uma tendência global, capaz 
de transformar as expectativas dos stakeholders 
da sua empresa nos próximos cinco anos.
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O Acordo de Paris sobre AC (primeiro acordo universal), 
foi assinado a 12/12/2015 por representantes de 195 
governos. O acordo contou com um elevado envolvimento 
das empresas, tendo sido assumidos diversos 
compromissos por parte das mesmas. 
Principais resultados:

•  Limitar o aumento na temperatura média abaixo dos 2°C 
– Ambição: 1,5° C até 2100;

•  Planos de Ação Nacionais 
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•  Países desenvolvidos devem financiar adaptação 
e mitigação dos países em vias de desenvolvimento 
(US$ 100 bn) a partir de 2020.
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•  A integração do preço do carbono na estratégia das 
empresas é uma tendência crescente (aumento de 23% face 
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de acordo com as projeções internacionais futuras 
de crescimento e procura neste segmento.
 
•  Garantir o fornecimento de energia elétrica, de forma 
fiável, segura e sustentável.
 
•  Implementar processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
normais de operação.
 
•  Implementar tecnologias e técnicas que permitam 
a captura e armazenamento de carbono em aquíferos 
salinos subterrâneos ou jazidas de hidrocarbonetos 
esgotadas, de modo a promover uma economia de baixo 
carbono.
 
•  Alargar o âmbito do cálculo/monitorização da pegada 
de carbono (Âmbito 3).
 
•  Definir metas relativas e absolutas de redução de GEE.
 
•  Alargar o âmbito de implementação de Sistemas de 
Gestão de Energia, de acordo com a norma ISO 50001.
 
•  Promover o conceito de ciclo de vida para identificar 
oportunidades, maximizar a eficiência energética 
e minimizar a pegada de carbono das atividades e produtos.

•  Adotar métricas específicas, por segmento de negócio, 
que permitam monitorizar o desempenho energético das 
empresas, e.g. Upstream Energy Intensity, Manufacturing
Energy Index, Pipeline Energy Intensity, Shipping Energy 
Intensity, entre outras.

COMPROMISSO IV Contribuir para a satisfação das necessidades energéticas futuras e minimizar a intensidade carbónica da atividade.
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A economia global necessita de reduzir a sua intensidade 
carbónica em 6,3%/ano até 2100

A atual taxa de descarbonização é de 1,3%/ano desde 2000.

Fontes: BP, Energy Information Agency, World Bank, IMF, PwC data and analysis
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CONTEXTO

•  A AIE estima um aumento significativo da procura 
mundial de energia primária, até 2040, nas quatro grandes 
fontes energéticas: petróleo, gás, carvão e fontes 
de energia de baixo carbono. Esta perspetiva, alinhada 
com a previsão do aumento da população mundial e do 
crescimento económico, impõe importantes desafios, 
nomeadamente no que respeita à segurança, fiabilidade 
e sustentabilidade do abastecimento energético.
 
•  Os grandes players do setor O&G estão a implementar 
uma série de medidas para aumentar a produção 
energética de forma segura e sustentável, reduzindo 
simultaneamente a sua intensidade carbónica, através de: 
aumento do portefólio de gás na produção; implementação 
de iniciativas de eficiência energética nas operações, 
produtos e serviços; fornecimento de energia renovável; 
investimento em captura e armazenamento de carbono; 
exploração de novas tecnologias e modelos de negócio de 
baixo carbono, entre outros.
 
•  As empresas do setor O&G estão na linha da frente da 
regulação mundial associada às alterações climáticas (AC), 
sob um crescente escrutínio da sua gestão e desempenho, 
no que diz respeito às emissões de GEE.
 
•  Os últimos dois anos ficam marcados por um contexto de 
baixos preços do petróleo. Este facto obrigou as empresas 
do setor a reformularem os seus programas de investimento 
e estratégias de longo prazo, bem como a atuarem sobre a 
sua estrutura de custos na procura de uma maior eficiência.

POLÍTICAS DE ENERGIA E CLIMA

•   A UE estabeleceu metas para reduzir suas emissões 
de GEE, de forma progressiva até 2050, através do 2020 
Climate & Energy Package, 2030 Climate & Energy 
Framework e 2050 Low-Carbon Economy Roadmap. 
Neste caminho de descarbonização da economia, os líderes 
europeus comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE 
em 80-95%, face aos valores de 1990.

•   No setor O&G, particularmente na Refinação, abrangida 
pelo EU-ETS, a UE prevê alcançar valores de redução 
de 21% e 43%, até 2020 e 2030 respetivamente, face 
às emissões de 2005. O terceiro período do EU-ETS 
(2013-2020) está marcado por uma redução na alocação 
gratuita de licenças de emissão, através de benchmarks 
do setor, aumentando custos diretos e indiretos.
 
•   Existe uma elevada incerteza associada ao preço do 
carbono a nível mundial. Contudo, as grandes petrolíferas 
europeias e os investidores defendem, ao mais alto nível, 
que “atribuir um preço ao carbono irá reduzir as incertezas 
e estimular o investimento em tecnologias de baixo carbono 
a longo prazo“.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGENDA DOS CEO                                 
E DOS POLÍTICOS

Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
43% dos CEO do setor do O&G referem as alterações 
climáticas como uma tendência global, capaz 
de transformar as expectativas dos stakeholders 
da sua empresa nos próximos cinco anos.

COP21

O Acordo de Paris sobre AC (primeiro acordo universal), 
foi assinado a 12/12/2015 por representantes de 195 
governos. O acordo contou com um elevado envolvimento 
das empresas, tendo sido assumidos diversos 
compromissos por parte das mesmas. 
Principais resultados:

•  Limitar o aumento na temperatura média abaixo dos 2°C 
– Ambição: 1,5° C até 2100;

•  Planos de Ação Nacionais 
(Nationally Determined Contributions - NDC) e reporte 
do progresso/revisão cada 5 anos;

•  Países desenvolvidos devem financiar adaptação 
e mitigação dos países em vias de desenvolvimento 
(US$ 100 bn) a partir de 2020.

CARBON PRICING

•  A integração do preço do carbono na estratégia das 
empresas é uma tendência crescente (aumento de 23% face 
às respostas de 2015 das empresas ao CDP).

•  As empresas referem que o carbon pricing é um 
mecanismo que ajuda a: reduzir as emissões; servir como 
incentivo para alocação de recursos para atividades de 
baixo carbono; servir de business case para o investimento 
em R&D; identificar riscos e oportunidades nas operações e 
cadeia de fornecimento da empresa.

•  O preço do carbono é variável segundo o setor e a 
localização geográfica. Tal facto deve-se às diferentes 
políticas de preço de carbono existentes - e.g. 30% das 
empresas divulgam um preço para o carbono, variando este 
entre US$1-800 (CDP, 2016).

•  As empresas dos setores energia (52%) e utilities (63%) 
estão na linha da frente no que se refere a estabelecer um 
preço ao carbono (CDP, 2016).

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Acompanhar de forma proativa as políticas 
de energia-clima, avaliando os riscos e oportunidades 
associados ao portefólio de negócios, no que respeita 
ao carbono incombustível, reservas de petróleo e gás, 
à atividade de downstream e às energias renováveis.
 
•  Integrar o preço do carbono nas tomadas de decisão, 
principalmente em novos investimentos, de modo a reduzir 
riscos e maximizar oportunidades associadas.
 
•  Apostar em novas tecnologias, processos e soluções 
(integradas e SMART), de modo a melhorar a eficiência 
das atividades próprias e de terceiros, reduzindo 
a intensidade energética e as emissões de GEE, 
promovendo uma economia de baixo carbono no setor 
do O&G e em outros setores da economia.
 
•  Aumentar a capacidade de resposta a uma maior procura 
de gás natural como combustível mais limpo, nos mercados 
emergentes e em crescimento.
 
•  Continuar a apostar no desenvolvimento e produção 
de combustíveis mais limpos, biocombustíveis 
e matéria-prima renovável.

 •  Garantir a produção e diversificação do portefólio 
de energias renováveis como oportunidade de negócio, 
de acordo com as projeções internacionais futuras 
de crescimento e procura neste segmento.
 
•  Garantir o fornecimento de energia elétrica, de forma 
fiável, segura e sustentável.
 
•  Implementar processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
normais de operação.
 
•  Implementar tecnologias e técnicas que permitam 
a captura e armazenamento de carbono em aquíferos 
salinos subterrâneos ou jazidas de hidrocarbonetos 
esgotadas, de modo a promover uma economia de baixo 
carbono.
 
•  Alargar o âmbito do cálculo/monitorização da pegada 
de carbono (Âmbito 3).
 
•  Definir metas relativas e absolutas de redução de GEE.
 
•  Alargar o âmbito de implementação de Sistemas de 
Gestão de Energia, de acordo com a norma ISO 50001.
 
•  Promover o conceito de ciclo de vida para identificar 
oportunidades, maximizar a eficiência energética 
e minimizar a pegada de carbono das atividades e produtos.

•  Adotar métricas específicas, por segmento de negócio, 
que permitam monitorizar o desempenho energético das 
empresas, e.g. Upstream Energy Intensity, Manufacturing
Energy Index, Pipeline Energy Intensity, Shipping Energy 
Intensity, entre outras.

COMPROMISSO IV Contribuir para a satisfação das necessidades energéticas futuras e minimizar a intensidade carbónica da atividade.
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CONTEXTO

•  A AIE estima um aumento significativo da procura 
mundial de energia primária, até 2040, nas quatro grandes 
fontes energéticas: petróleo, gás, carvão e fontes 
de energia de baixo carbono. Esta perspetiva, alinhada 
com a previsão do aumento da população mundial e do 
crescimento económico, impõe importantes desafios, 
nomeadamente no que respeita à segurança, fiabilidade 
e sustentabilidade do abastecimento energético.
 
•  Os grandes players do setor O&G estão a implementar 
uma série de medidas para aumentar a produção 
energética de forma segura e sustentável, reduzindo 
simultaneamente a sua intensidade carbónica, através de: 
aumento do portefólio de gás na produção; implementação 
de iniciativas de eficiência energética nas operações, 
produtos e serviços; fornecimento de energia renovável; 
investimento em captura e armazenamento de carbono; 
exploração de novas tecnologias e modelos de negócio de 
baixo carbono, entre outros.
 
•  As empresas do setor O&G estão na linha da frente da 
regulação mundial associada às alterações climáticas (AC), 
sob um crescente escrutínio da sua gestão e desempenho, 
no que diz respeito às emissões de GEE.
 
•  Os últimos dois anos ficam marcados por um contexto de 
baixos preços do petróleo. Este facto obrigou as empresas 
do setor a reformularem os seus programas de investimento 
e estratégias de longo prazo, bem como a atuarem sobre a 
sua estrutura de custos na procura de uma maior eficiência.

POLÍTICAS DE ENERGIA E CLIMA

•   A UE estabeleceu metas para reduzir suas emissões 
de GEE, de forma progressiva até 2050, através do 2020 
Climate & Energy Package, 2030 Climate & Energy 
Framework e 2050 Low-Carbon Economy Roadmap. 
Neste caminho de descarbonização da economia, os líderes 
europeus comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE 
em 80-95%, face aos valores de 1990.

•   No setor O&G, particularmente na Refinação, abrangida 
pelo EU-ETS, a UE prevê alcançar valores de redução 
de 21% e 43%, até 2020 e 2030 respetivamente, face 
às emissões de 2005. O terceiro período do EU-ETS 
(2013-2020) está marcado por uma redução na alocação 
gratuita de licenças de emissão, através de benchmarks 
do setor, aumentando custos diretos e indiretos.
 
•   Existe uma elevada incerteza associada ao preço do 
carbono a nível mundial. Contudo, as grandes petrolíferas 
europeias e os investidores defendem, ao mais alto nível, 
que “atribuir um preço ao carbono irá reduzir as incertezas 
e estimular o investimento em tecnologias de baixo carbono 
a longo prazo“.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA AGENDA DOS CEO                                 
E DOS POLÍTICOS

Segundo o 19º Annual Global CEO Survey da PwC (2016), 
43% dos CEO do setor do O&G referem as alterações 
climáticas como uma tendência global, capaz 
de transformar as expectativas dos stakeholders 
da sua empresa nos próximos cinco anos.

COP21

O Acordo de Paris sobre AC (primeiro acordo universal), 
foi assinado a 12/12/2015 por representantes de 195 
governos. O acordo contou com um elevado envolvimento 
das empresas, tendo sido assumidos diversos 
compromissos por parte das mesmas. 
Principais resultados:

•  Limitar o aumento na temperatura média abaixo dos 2°C 
– Ambição: 1,5° C até 2100;

•  Planos de Ação Nacionais 
(Nationally Determined Contributions - NDC) e reporte 
do progresso/revisão cada 5 anos;

•  Países desenvolvidos devem financiar adaptação 
e mitigação dos países em vias de desenvolvimento 
(US$ 100 bn) a partir de 2020.

CARBON PRICING

•  A integração do preço do carbono na estratégia das 
empresas é uma tendência crescente (aumento de 23% face 
às respostas de 2015 das empresas ao CDP).

•  As empresas referem que o carbon pricing é um 
mecanismo que ajuda a: reduzir as emissões; servir como 
incentivo para alocação de recursos para atividades de 
baixo carbono; servir de business case para o investimento 
em R&D; identificar riscos e oportunidades nas operações e 
cadeia de fornecimento da empresa.

•  O preço do carbono é variável segundo o setor e a 
localização geográfica. Tal facto deve-se às diferentes 
políticas de preço de carbono existentes - e.g. 30% das 
empresas divulgam um preço para o carbono, variando este 
entre US$1-800 (CDP, 2016).

•  As empresas dos setores energia (52%) e utilities (63%) 
estão na linha da frente no que se refere a estabelecer um 
preço ao carbono (CDP, 2016).

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Acompanhar de forma proativa as políticas 
de energia-clima, avaliando os riscos e oportunidades 
associados ao portefólio de negócios, no que respeita 
ao carbono incombustível, reservas de petróleo e gás, 
à atividade de downstream e às energias renováveis.
 
•  Integrar o preço do carbono nas tomadas de decisão, 
principalmente em novos investimentos, de modo a reduzir 
riscos e maximizar oportunidades associadas.
 
•  Apostar em novas tecnologias, processos e soluções 
(integradas e SMART), de modo a melhorar a eficiência 
das atividades próprias e de terceiros, reduzindo 
a intensidade energética e as emissões de GEE, 
promovendo uma economia de baixo carbono no setor 
do O&G e em outros setores da economia.
 
•  Aumentar a capacidade de resposta a uma maior procura 
de gás natural como combustível mais limpo, nos mercados 
emergentes e em crescimento.
 
•  Continuar a apostar no desenvolvimento e produção 
de combustíveis mais limpos, biocombustíveis 
e matéria-prima renovável.

 •  Garantir a produção e diversificação do portefólio 
de energias renováveis como oportunidade de negócio, 
de acordo com as projeções internacionais futuras 
de crescimento e procura neste segmento.
 
•  Garantir o fornecimento de energia elétrica, de forma 
fiável, segura e sustentável.
 
•  Implementar processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
normais de operação.
 
•  Implementar tecnologias e técnicas que permitam 
a captura e armazenamento de carbono em aquíferos 
salinos subterrâneos ou jazidas de hidrocarbonetos 
esgotadas, de modo a promover uma economia de baixo 
carbono.
 
•  Alargar o âmbito do cálculo/monitorização da pegada 
de carbono (Âmbito 3).
 
•  Definir metas relativas e absolutas de redução de GEE.
 
•  Alargar o âmbito de implementação de Sistemas de 
Gestão de Energia, de acordo com a norma ISO 50001.
 
•  Promover o conceito de ciclo de vida para identificar 
oportunidades, maximizar a eficiência energética 
e minimizar a pegada de carbono das atividades e produtos.

•  Adotar métricas específicas, por segmento de negócio, 
que permitam monitorizar o desempenho energético das 
empresas, e.g. Upstream Energy Intensity, Manufacturing
Energy Index, Pipeline Energy Intensity, Shipping Energy 
Intensity, entre outras.

COMPROMISSO IV Contribuir para a satisfação das necessidades energéticas futuras e minimizar a intensidade carbónica da atividade.
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META ÂMBITO
% DE EMISSÕES

DO ÂMBITO 
ANO

BASE/OBJETIVO MÉTRICA % REDUÇÃO

Absoluta Âmbito 1 4% 2014/2016 t CO2e

Relativa - - -

Absoluta Âmbitos 1+2 81% 2005/2030 t CO2e

Relativa Âmbitos 1+2+3 100% 2005/2020 t CO2e/t produto

Absoluta Âmbitos 1+2 100% 2010/2020 t CO2e

Relativa - - - -

Absoluta Âmbito 1 75% 2010/2017 t CO2e

Relativa - - - -

Absoluta Âmbitos 1+2 100% 2011/2014 t CO2e

Relativa - - - -

Absoluta - - - -

Relativa Âmbito 1 88% 2007/2017 t CO2/CWT

Absoluta - - - -

Relativa

Âmbito 1 (Refinação)

Âmbito 1 

(Petroquímica)

Âmbito 1 (E&P)

64%

21%

13%

2011/2015

2011/2015

2013/2017

t CO2e/t produto 1,16%

Absoluta - - - -

Relativa Âmbitos 1+2 89% 2012/2017 t CO2e/BOE

Absoluta Âmbito 1 100% 2014/2020 t CO2e

Relativa Âmbito 1 100% 2013/2020 t CO2e/BOE

Objetivos de redução de GEE 
(relativos e absolutos) no setor do O&G

Absoluta Âmbito 1 100% 2008/2015 t CO2e

Relativa - - - -

TOTAL 15%



•  As refinarias representam 97,6% do consumo total da nossa energia primária.

•  €68,5 M de investimento em proteção ambiental nas refinarias, nos últimos 3 anos.

•  A adoção de medidas eco eficientes nas refinarias conduziu a uma poupança de €110M, nos últimos 2 anos.

•  Redução significativa, face a 2005, das emissões atmosféricas das refinarias (75% emissões de óxidos de azoto;      
    66% emissões de óxidos de enxofre e  83% emissões de partículas).

•  Índice de Frequência de Acidentes com baixa e mortais, em operações Galp (n.º de acidentes /Milhão de Horas   
   Trabalhadas – 1º semestre 2016: 0,5 vs. Concawe IFA: 1; IFA Galp 2015: 1,3).

•  Taxa de Eventos de Segurança de Processo (Process Safety Event Rate (PSER) – n.º eventos Segurança  
    Processo/Milhão horas trabalhadas: 1º semestre tier 1 (elevada consequência): 0 Galp vs. 0,20 Concawe; tier 2 
    (baixa consequência): 0,49 Galp  vs. 0,75 Concawe).

•  Apenas 3,5% das nossas instalações encontram-se em zonas de escassez hídrica, representando o seu consumo  
   0,06% do consumo total do universo da Empresa.

Temos de continuar a melhorar o nosso
desempenho de segurança, saúde e ambiente,
reduzindo o impacto negativo e maximizando 
o impacto positivo das nossas atividades. 
Temos de o fazer pelas nossas pessoas, pelos 
nossos ativos e pelos nossos stakeholders, que 
nos concedem a licença para operar e a confiança 
de que necessitamos.

OBJETIVOS

•  Garantir a adoção das políticas e standards de SSA 
e Security que permitam a concretização do compromisso 
de proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos.
 
•  Garantir a gestão contínua do risco de SSA e Security 
das instalações e atividades.
 
•  Garantir a conformidade legal e a adoção de práticas 
de referência ao nível do design, operação e manutenção.
 
•  Promover a ecoeficiência, reduzindo o consumo 
de recursos, garantindo a preservação da biodiversidade 
e a proteção do solo e recursos hídricos.
 
•  Promover a aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis 
e tecnologias mais eficientes, para redução dos impactes 
e riscos.
 
•  Atingir a meta de zero acidentes, pessoais, materiais, 
ambientais e de security.

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO V
Garantir a proteção do ambiente, 
das pessoas e dos ativos.



COMPROMISSO V Garantir a proteção do ambiente, das pessoas e dos ativos.

QUAIS SÃO OS TEMAS NA AGENDA 
DOS STAKEHOLDERS?

•  Em matéria ambiental, o setor do O&G identifica 
e trabalha temas relevantes, tais como: política/sistema 
de gestão ambiental; ecoeficiência operacional (diversos 
temas); proteção da biodiversidade; alterações climáticas; 
água; entre outros.

•  Relativamente à segurança, destacam-se a segurança 
de processo e a pessoal.

•  Em termos de Security destaca-se a gestão do risco 
como parte integrante das operações de E&P (IOGP Security 
management System()) e a aplicação de princípios 
orientadores para a manutenção da segurança e Security,  
nas operações da empresa que assegurem o respeito pelos 
direitos humanos e liberdades fundamentais (Voluntary 
Principles on Security and Human Rights()).

•  No que se refere à saúde, a gestão eficaz da saúde dos 
colaboradores e os impactes na sociedade em geral são os 
principais temas de preocupação.

Cerca de 60% dos gestores de topo de empresas de 
investimento referem desinvestir em empresas com baixo 
desempenho de sustentabilidade

CONTEXTO

•  A garantia da proteção do ambiente, das pessoas, 
dos ativos, das comunidades onde decorrem as operações, 
bem como a adoção de uma conduta ética, constituem uma 
condição à atuação das empresas de O&G. A nível mundial, 
a legislação e regulamentação aplicável a esta matéria 
é cada vez mais exigente, sendo o desempenho das 
empresas monitorizado pelos diferentes stakeholders, 
cuja confiança viabiliza a licença de operação.

•  Diversas organizações internacionais setoriais (e.g. 
IPIECA; CONCAWE; IOGP; FuelsEurope; World Bank) 
definem diretrizes e guidelines baseadas em lições 
aprendidas e orientadas na prossecução dos objetivos 
mundiais, definidos em matéria de Segurança, Saúde 
e Ambiente (SSA). 

•  Diferentes ratings, índices de sustentabilidade 
e empresas analistas, solicitam regularmente informação 
de gestão e desempenho em SSA (e.g. DJSI; CDP; EIRIS; 
Sustainalytics; Vigeo; entre outros).

•  O World Economic Forum identifica, no seu último estudo 
(Global Risks 2015), a escassez hídrica e as alterações 
climáticas como dois dos maiores riscos ambientais. 

•  Garantir a gestão contínua do risco de SSA e Security 
das instalações e atividades está no foco de investidores 
e analistas, tornando-se prática comum e desenvolvida 
entre os players do setor. 

•  A União Europeia (UE) está empenhada em avançar 
para uma economia circular, sendo este um dos princípios 
da Estratégia Europa 2020.

POLÍTICAS E REGULAMENTAÇÕES

•  O enquadramento legal da UE no setor de O&G, em 
matéria de SSA, marca a tendência de regulamentações 
em outras áreas geográficas. A UE estabelece Best 
Available Techniques Reference Documents (BREF) 
setoriais e respetivas Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD), como condição de licenciamento.

•  A Decisão de Execução da Comissão, de 9 de outubro 
de 2014, estabelece as conclusões sobre as MTD para 
a refinação de petróleo e de gás, nos termos da Diretiva 
2010/75/UE relativa às emissões industriais ().

•  Encontra-se em desenvolvimento um BREF para 
a exploração e produção de hidrocarbonetos ().

•  A UE, sob a diretiva relativa à segurança das operações 
o�shore de petróleo e gás, pôs em prática um conjunto 
de regras para a prevenção de acidentes, que ajudam 
a responder, de forma atempada e eficiente, em caso 
de ocorrência ().

•  Por outro lado, existe uma tendência crescente (e.g. UE; 
World Bank; Natural Capital Coalition) sobre o progressivo 
interesse, particularmente por parte dos policymakers, 
pela identificação, medição e reporte do Capital Natural 
(). Contudo, devido à intangibilidade de alguns conceitos 
subjacentes ao Capital Natural, é necessário aprofundar 
e desenvolver metodologias de trabalho apropriadas, 
principalmente no downstream.

•  Em termos de Security destaca-se a regulamentação 
sobre  as Infraestruturas Críticas Nacionais (Diretiva 
n.º 2008/114/CE, do Conselho, de 8 de Dezembro).

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Garantir uma vida saudável e promover 
o bem-estar de todos em todas as idades.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Assegurar o acesso à energia acessível, fiável, 
sustentável e moderna para todos.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Assegurar padrões de consumo e de produção 
responsáveis.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
Proteger, restaurar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres.
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that have a poor sustainability performance?
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Fonte: MIT Sloan & BCG

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&from=PT
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/hc_bref_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/offshore-oil-and-gas-safety
http://naturalcapitalcoalition.org/
http://www.iogp.org/pubs/512.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/


COMPROMISSO V Garantir a proteção do ambiente, das pessoas e dos ativos.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Acompanhamento, proativo, das políticas e standards 
europeus e mundiais em matéria de Saúde, Segurança, 
Ambiente e Security.

•  Aposta nas MTD e novas tecnologias, de modo a melhorar 
a ecoeficiência das operações e o desempenho em saúde 
e segurança, reduzindo os custos operacionais, melhorando 
o desempenho da organização e minimizando os riscos 
e impactes associados.

•  Definição de objetivos e metas quantitativas para todos 
os KPI de SSA, cujo progresso no seu cumprimento reflita 
o desempenho de toda a organização.

•  Identificação, avaliação, gestão e monitorização dos 
riscos de SSA dos novos projetos em toda a cadeia de valor 
(upstream & downsteram), assim como as inter-relações 
entre impactes ambientais e sociais.

•  Aumento do foco na gestão transparente de 
fornecedores, enfatizando a relevância dos critérios 
ambientais (e.g. desempenho ambiental, certificações) 
e sociais (e.g. saúde, segurança, direitos humanos, práticas 
laborais) na seleção e avaliação de fornecedores.

•  Identificação, monitorização e reporte de poupanças 
e receitas geradas através de investimentos em SSA. 

A Galp está a desenvolver uma Norma de 
Sustentabilidade transversal a toda a organização, 
que define os principais requisitos em matéria 
de Segurança, Saúde, Ambiente e aspetos Sociais, 
de modo a integrar critérios de sustentabilidade, em 
todo o ciclo de vida de novos projetos a desenvolver.

SAÚDE

•  Acompanhamento proativo dos desenvolvimentos 
em matéria de saúde no setor, nomeadamente com 
a publicação de guidelines e recomendações de saúde 
emitidas pelas principais associações do setor (e.g. IOGP; 
IPIECA).

•  Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão 
em temas com foco na agenda da saúde, nomeadamente: 
compreensão da temática da fadiga; gestão de doenças 
contagiosas; gestão eficaz de higiene e saúde com os 
fornecedores; monitorização e reporte de indicadores-chave 
de saúde; promoção de uma cultura de saúde dentro da 
organização, no setor e nas comunidades envolventes 
(e.g. saúde e vigilância médica; medicina do trabalho; 
emergências médicas; controlo de epidemias; saúde 
da comunidade, entre outros).

•  Realização de análises regulares de saúde aos 
colaboradores, de acordo com a identificação, avaliação 
e gestão de riscos associados aos locais de trabalho 
e às funções desempenhadas.

SEGURANÇA

•  Garantia do melhor desempenho possível na segurança 
pessoal e de processo, reduzindo os índices de sinistralidade 
de forma contínua (e.g. IFA) e os eventos de segurança 
de processo (tier 1 e tier 2).

•  Promoção de uma cultura de zero tolerância a acidentes 
no setor e na comunidade, atingindo a meta de zero 
acidentes pessoais, materiais, ambientais e de security.

SECURITY

•  Implementação de um sistema de gestão de security, 
suportado por políticas e estratégias sólidas, baseadas 
nas mais recentes publicações de referência do setor (e.g. 
Processes and concepts in security management, da OGP 
()). 

•  Análise detalhada dos riscos de security associados 
às instalações (principalmente no upstream), identificando 
aspetos como: tipos de ameaças relevantes; perigos 
associados; frequência e impacte; medidas de prevenção 
e mitigação; histórico de incidentes e tendências; entre 
outros. 

•  Envolvimento com as comunidades locais 
e estabelecimento de relações-chave, no sentido 
de melhorar a segurança em locais específicos. 

•  Desenvolvimento de ferramentas que permitam 
a proteção da organização contra ataques cibernéticos, 
softwares maliciosos e outras ameaças relacionadas com 
as tecnologias da informação e propriedade intelectual.

AMBIENTE

•  Aplicação de MTD, novas tecnologias e práticas de 
gestão, que melhorem o desempenho ambiental 
(ecoeficiência) relacionado com a gestão dos recursos 
naturais, de modo a alcançar uma tendência de redução 
sistemática dos principais KPI ambientais.

•  Implementação de processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
de operação normal.

•  No que diz respeito ao capital natural, acompanhamento 
dos recentes desenvolvimentos para analisar a melhor 
abordagem na identificação das dependências da 
organização, com os diferentes tipos de capital natural. 
Avaliar os riscos associados, identificar oportunidades 
de redução de custos, melhorar o desempenho ambiental 
da organização e minimizar os impactes associados, criar 
externalidades positivas, entre outros.

A Galp tem evidenciado, nos últimos três anos, 
uma tendência de redução no número de incidentes 
ocorridos (Classes 1, 2, 3 e 4), assim como 
na gravidade dos mesmos.

Desempenho em Segurança – Benchmark 2014, IFA 
(CONCAWE)

Verifica-se uma tendência global histórica de melhoria do 
desempenho em segurança no setor O&G (upstream & 
downstream). Os KPI utilizados em comum para medir e 
comparar o desempenho nesta matéria (e.g. taxa de lesões; 
taxa de dias perdidos; fatalidades e taxa de fatalidades; 
taxa de acidentes rodoviários, entre outros) mostram esta 
tendência positiva.

No modelo do capital natural, os impactes e dependências 
dos negócios estão interligados com o capital natural, 
existindo riscos e/ou oportunidades associadas a estas 
relações.

Fonte: The Natural Capital Coalition ()
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COMPROMISSO V Garantir a proteção do ambiente, das pessoas e dos ativos.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Acompanhamento, proativo, das políticas e standards 
europeus e mundiais em matéria de Saúde, Segurança, 
Ambiente e Security.

•  Aposta nas MTD e novas tecnologias, de modo a melhorar 
a ecoeficiência das operações e o desempenho em saúde 
e segurança, reduzindo os custos operacionais, melhorando 
o desempenho da organização e minimizando os riscos 
e impactes associados.

•  Definição de objetivos e metas quantitativas para todos 
os KPI de SSA, cujo progresso no seu cumprimento reflita 
o desempenho de toda a organização.

•  Identificação, avaliação, gestão e monitorização dos 
riscos de SSA dos novos projetos em toda a cadeia de valor 
(upstream & downsteram), assim como as inter-relações 
entre impactes ambientais e sociais.

•  Aumento do foco na gestão transparente de 
fornecedores, enfatizando a relevância dos critérios 
ambientais (e.g. desempenho ambiental, certificações) 
e sociais (e.g. saúde, segurança, direitos humanos, práticas 
laborais) na seleção e avaliação de fornecedores.

•  Identificação, monitorização e reporte de poupanças 
e receitas geradas através de investimentos em SSA. 

A Galp está a desenvolver uma Norma de 
Sustentabilidade transversal a toda a organização, 
que define os principais requisitos em matéria 
de Segurança, Saúde, Ambiente e aspetos Sociais, 
de modo a integrar critérios de sustentabilidade, em 
todo o ciclo de vida de novos projetos a desenvolver.

SAÚDE

•  Acompanhamento proativo dos desenvolvimentos 
em matéria de saúde no setor, nomeadamente com 
a publicação de guidelines e recomendações de saúde 
emitidas pelas principais associações do setor (e.g. IOGP; 
IPIECA).

•  Desenvolvimento de iniciativas e práticas de gestão 
em temas com foco na agenda da saúde, nomeadamente: 
compreensão da temática da fadiga; gestão de doenças 
contagiosas; gestão eficaz de higiene e saúde com os 
fornecedores; monitorização e reporte de indicadores-chave 
de saúde; promoção de uma cultura de saúde dentro da 
organização, no setor e nas comunidades envolventes 
(e.g. saúde e vigilância médica; medicina do trabalho; 
emergências médicas; controlo de epidemias; saúde 
da comunidade, entre outros).

•  Realização de análises regulares de saúde aos 
colaboradores, de acordo com a identificação, avaliação 
e gestão de riscos associados aos locais de trabalho 
e às funções desempenhadas.

SEGURANÇA

•  Garantia do melhor desempenho possível na segurança 
pessoal e de processo, reduzindo os índices de sinistralidade 
de forma contínua (e.g. IFA) e os eventos de segurança 
de processo (tier 1 e tier 2).

•  Promoção de uma cultura de zero tolerância a acidentes 
no setor e na comunidade, atingindo a meta de zero 
acidentes pessoais, materiais, ambientais e de security.

SECURITY

•  Implementação de um sistema de gestão de security, 
suportado por políticas e estratégias sólidas, baseadas 
nas mais recentes publicações de referência do setor (e.g. 
Processes and concepts in security management, da OGP 
()). 

•  Análise detalhada dos riscos de security associados 
às instalações (principalmente no upstream), identificando 
aspetos como: tipos de ameaças relevantes; perigos 
associados; frequência e impacte; medidas de prevenção 
e mitigação; histórico de incidentes e tendências; entre 
outros. 

•  Envolvimento com as comunidades locais 
e estabelecimento de relações-chave, no sentido 
de melhorar a segurança em locais específicos. 

•  Desenvolvimento de ferramentas que permitam 
a proteção da organização contra ataques cibernéticos, 
softwares maliciosos e outras ameaças relacionadas com 
as tecnologias da informação e propriedade intelectual.

AMBIENTE

•  Aplicação de MTD, novas tecnologias e práticas de 
gestão, que melhorem o desempenho ambiental 
(ecoeficiência) relacionado com a gestão dos recursos 
naturais, de modo a alcançar uma tendência de redução 
sistemática dos principais KPI ambientais.

•  Implementação de processos e tecnologias que permitam 
garantir uma atividade de E&P sem flaring, em condições 
de operação normal.

•  No que diz respeito ao capital natural, acompanhamento 
dos recentes desenvolvimentos para analisar a melhor 
abordagem na identificação das dependências da 
organização, com os diferentes tipos de capital natural. 
Avaliar os riscos associados, identificar oportunidades 
de redução de custos, melhorar o desempenho ambiental 
da organização e minimizar os impactes associados, criar 
externalidades positivas, entre outros.

A Galp tem evidenciado, nos últimos três anos, 
uma tendência de redução no número de incidentes 
ocorridos (Classes 1, 2, 3 e 4), assim como 
na gravidade dos mesmos.
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Evolução Galp (2012-2016)

2012 2014

1.3
1.0

1.4 1.3

0.5

2013 2015 1ºs 2016

Gás Flaring: Benchmark (t/103 ton crude produzido)

Bloco 14

3.9

12.042.0
9.2

BMS-11

IFA: número de acidentes por milhão 
de horas trabalhadas

Benchmark
CONCAWE: 1 (2015)

Gás flaring normalizado

Benchmark OGP (América do Sul/Centro e África)

http://www.iogp.org/pubs/512.pdf


Integração do Capital Natural na tomada de decisão

Fonte: Natural Capital Coalition
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COMPROMISSO V Garantir a proteção do ambiente, das pessoas e dos ativos.

•  Zero acidentes pessoais, materiais, ambientais, com impacte significativo, em todas as operações.

•  Desenvolvimento de uma política de security e implementação de um sistema corporativo de gestão de security.

•  Galp como uma referência no setor quanto ao IFA (2020).

•  Desenvolvimento de normativo interno destinado a gerir  os riscos de falha humana, como forma de sustentar 
   a melhoria contínua no desempenho de segurança.

Objetivos Galp



•  Nos últimos 9 anos, investimos mais de 87M€ em Investigação e Desenvolvimento (I&D).

•  Desde 2007, ao abrigo do programa Galp 20-20-20, o maior programa nacional de bolsas de estudo na área da  
    eficiência energética, integrámos 189 bolseiros noutras tantas empresas e entidades públicas, sendo que 30% dos 
    projetos foram implementados nas empresas.

•  O programa Galp 20-20-20 contribuiu para uma redução média entre 9 e 12% dos consumos em energia primária 
    em clientes Galp e de 12 a 15% das suas emissões de carbono.

•  IDC CIO Awards 2015: O “Sistema de Gestão de Ativos na Distribuição de Gás Natural” da Galp foi eleito como 
   um dos 10 melhores projetos tecnológicos nacionais ao nível de inovação, retorno do investimento, capacidade 
   de melhorar e otimizar processos de negócio.

A competitividade do nosso setor, em particular 
no contexto da expansão da nossa Empresa, 
é cada vez mais exigente do ponto de vista 
tecnológico, pelo que o enfoque na inovação, 
na investigação e no desenvolvimento são 
crescentemente importantes na produção de 
energia de forma segura, viável e competitiva.

OBJETIVOS

•  Promover uma cultura de inovação, não só ao nível da 
tecnologia, como de processo, produto, serviços, modelo de 
negócio, criando o ambiente e o estímulo tanto para 
a inovação sustentada como disruptiva.
 
•  Manter uma rede com os sistemas académico 
e científico de forma a promover o conhecimento do estado 
da arte tecnológico e possibilitar a criação de vantagens 
competitivas a médio e longo prazo.
 
•  Assegurar a integração de práticas de investigação 
e desenvolvimento na formulação estratégia dos negócios, 
capacitando e diferenciando tecnologicamente a Empresa 
e fomentando a sua preparação para responder a desafios 
emergentes.
 
•  Contribuir para a reflexão sobre a diversificação 
do portefólio de negócio da Galp, através da disseminação 
na Empresa do conhecimento quanto a novas tendências 
no setor energético e respetivo potencial de criação 
de valor.

TOP INDICATORS GALP

COMPROMISSO VI
Promover a inovação, a investigação 
e o desenvolvimento tecnológico.



COMPROMISSO VI Promover a inovação, a investigação e o desenvolvimento tecnológico.

CONTEXTO

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura 
mundial de energia deverá crescer 34% entre 2013 e 2040, 
pelo que um dos principais desafios para as empresas 
do setor de O&G consiste no desenvolvimento de novas 
soluções tecnológicas. Por outro lado, o setor terá de se 
preparar para um futuro em que se perspetiva uma 
alteração no mix energético, com um incremento da 
diversificação e um movimento gradual para as tecnologias 
de baixo carbono. Será necessário gerir a evolução dos 
produtos, à medida que os combustíveis fósseis forem 
substituídos.

75% dos CEOs do setor acreditam que os avanços 
tecnológicos são a tendência que mais irá 
transformar o negócio nos próximos 5 anos.

A inovação tornou-se no principal motor de crescimento 
e de geração de valor para as empresas. Existe uma 
correlação direta entre a excelência nesta matéria 
e o desempenho no crescimento – as empresas mais 
inovadoras expandem-se a um ritmo 16% mais rápido 
do que as que não concedem importância ao tema. 

Atualmente, a inovação constitui um requisito 
essencial para a competitividade de uma empresa de 
O&G, de acordo com 43% dos CEOs do setor, sendo a 
sua importância crescente durante os próximos 5 anos. 

Para os gestores do setor de O&G , o elemento mais 
importante para promover uma cultura de inovação 
é o desenvolvimento de uma atitude empreendedora, 
acompanhada por uma tolerância saudável ao risco, que 
forma parte do processo de inovação em que, por vezes, 
resultados inesperados podem ajudar a mostrar o caminho 
para resultados maiores e melhores. 

Para uma empresa ser líder neste campo tem de:

•  Saber onde quer chegar e como alcançar o objetivo. 
A inovação no setor requer um planeamento cuidado 
e uma estratégia claramente definida. 

•  Ir além da Investigação e Desenvolvimento. O setor 
de energia é líder na realização de grandes melhorias 
em processos e sistemas, mas as empresas de O&G, 
em particular, precisam de promover a inovação em 
outras áreas, nomeadamente: modelos de negócios; 
produtos e experiência do cliente (para downstream); 
e cadeia de fornecedores.

•  Focar nas pessoas. O desenvolvimento de processos 
e práticas inovadoras requer um capital humano adequado 
e especializado. A atração e retenção de talento torna-se 
fulcral no sucesso da organização, passando pela 
implementação de uma cultura de inovação.

•  Trabalhar em colaboração com os parceiros certos 
(projetos conjuntos com grandes players da indústria, 
operadores OFS, fornecedores parceiros do setor 
científico-tecnológico e académico, ou clientes).

•  Medir o sucesso. Desenvolver KPI para as diferentes 
unidades de negócio, que espelhem o desempenho nos 
diferentes tipos de inovação.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
Construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação.

999

Which top three global trends do CEOs believe will be 
most likely to transform wider stakeholder expections 
of businesses within their sector over the next five years?

Fonte: PwC 19th Annual Global CEO Survey. Base: All respondents (1409)
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Fonte: Breakthrough innovation and growth, Base oil and gas respondents, PwC
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Assegurar o acesso à energia acessível, fiável,
sustentável e moderna para todos.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Promover o crescimento económico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todos. 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar 
a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável. 
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COMPROMISSO VI Promover a inovação, a investigação e o desenvolvimento tecnológico.

PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Consolidação de uma cultura de inovação na empresa, 
através de uma liderança sólida, de uma tolerância saudável 
ao risco e ao fracasso e da promoção de oportunidades 
internas, não apenas a nível executivo, para a participação 
em projetos inovadores de alto perfil.

•  Promoção do conceito open innovation, salvaguardando 
a proteção da propriedade intelectual (e.g. tecnologias 
e patentes), de modo a resolver problemas complexos do 
setor e melhorar os impactes ambientais do mesmo. 
Existem exemplos de casos de sucesso desta prática, quer 
a nível coletivo (e.g. COSIA, no Canadá), quer a nível 
individual (e.g. GameChanger da Shell).

•  Investimento em novos processos, tecnologias e MTD 
que permitam aumentar a produção, de forma segura 
e eficiente, reduzindo custos operacionais e minimizando 
a pegada ambiental.

•  Diversificação de um portefólio de negócios equilibrado 
e adequado, investindo gradualmente em tecnologias 
de baixo carbono, no gás natural e em biocombustíveis, 
de modo a gerir a evolução dos produtos conforme as mais 
recentes previsões internacionais.

•  Desenvolvimento de novas soluções tecnológicas 
e de baixo carbono (e.g. produção de energias renováveis, 
mobilidade sustentável, soluções SMART, projetos de 
eficiência energética, entre outros).

•  Identificação, formação e desenvolvimento de novos 
talentos nas áreas de engenharia, geologia e outras áreas 
técnicas relacionadas com o setor, assim como atração de 
talentos de outros setores de atividade que acrescentem 
valor, através de novos modelos de negócio 
e novas formas de pensar e atuar.

•  Atração de parceiros adequados (e.g. estratégicos; 
clientes; fornecedores; académicos) para gerar valor através 
da inovação. Existem exemplos variados de grandes players 
que colaboram com parceiros cujo core business está focado 
fora da indústria do O&G mas que, contudo, apresentam 
grandes benefícios para o setor (e.g. técnicas de 
ressonância magnética nuclear; visualização de dados 
sísmicos (Shell); engenharia robótica (Total); cristalografia e 
computação avançada (Schlumberger); operação remota 
(BP); entre outros).

•  Desenvolvimento de métricas para monitorização 
do progresso em relação à inovação (e.g. valor gerado; 
eficiência e eficácia do portefólio e dos projetos; 
alinhamento com a estratégia da organização, entre 
outros).
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Oil and gas companies are focusing on radical 
and breakthrought innovation in a wide range
How significant will your innovations in the following areas be over the next 3 years?
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Fonte: Breakthrough innovation and growth, Base oil and gas respondents, PwC

Top 20% Sample (66) Bottom 20%

•  Aplicação da inovação na melhoria da segurança pessoal 
e de processos (e.g. monitorização de materiais; criação 
de novos sistemas de inspeção; manutenção e reparação) 
em ambientes cada vez mais adversos (e.g. águas 
profundas).

•  Desenvolvimento de novas tecnologias que permitam 
a exploração de fontes de hidrocarbonetos não 
convencionais, de forma segura e eficiente. Recentes 
exemplos, como as areias betuminosas ou o gás de xisto, 
considerados como recursos inacessíveis ou muito caros 
de explorar até há pouco mais de uma década, estão 
atualmente a transformar o mercado norte-americano.

A nossa estratégia de I&T e Inovação

•  Responder a desafios concretos através da promoção 
de projetos de investigação, em particular na área de E&P.

•  Desenvolver, no Brasil, projetos de investigação 
preferencialmente nas áreas de Geologia, Engenharia 
de Reservatórios, Equipamentos de Produção e de Escoamento 
de Hidrocarbonetos.

•  Promover e participar em projetos nacionais e europeus, 
com o envolvimento de outras entidades, nomeadamente 
Universidades, estreitando a nossa relação com os sistemas 
científicos e académicos.

I&D Tecnológico

•  Persistir na conceção e no desenvolvimento de soluções que 
promovam a eficiência energética nas nossas operações, bem 
como nas dos nossos clientes e dos nossos parceiros.

•  Difundir e estimular a inovação no âmbito do nosso Grupo 
e da sua envolvente, de modo a criar um ambiente favorável 
à identificação de oportunidades e à geração de novas ideias.

•  Desenvolver novos produtos, tecnologias, serviços e modelos 
de negócio, para disponibilizar uma oferta diferenciada 
e inovadora ao cliente. Pretendemos criar valor para o acionista 
e, simultaneamente, contribuir para o bem-estar da sociedade.

Inovação

Na Galp estamos comprometidos a gerar valor 
sustentável através da promoção da inovação, 
investigação e desenvolvimento tecnológico, com 
um plano estratégico alinhado com a nossa visão 
de negócio e baseado nos compromissos apresentados 
ao lado.



PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

•  Consolidação de uma cultura de inovação na empresa, 
através de uma liderança sólida, de uma tolerância saudável 
ao risco e ao fracasso e da promoção de oportunidades 
internas, não apenas a nível executivo, para a participação 
em projetos inovadores de alto perfil.

•  Promoção do conceito open innovation, salvaguardando 
a proteção da propriedade intelectual (e.g. tecnologias 
e patentes), de modo a resolver problemas complexos do 
setor e melhorar os impactes ambientais do mesmo. 
Existem exemplos de casos de sucesso desta prática, quer 
a nível coletivo (e.g. COSIA, no Canadá), quer a nível 
individual (e.g. GameChanger da Shell).

•  Investimento em novos processos, tecnologias e MTD 
que permitam aumentar a produção, de forma segura 
e eficiente, reduzindo custos operacionais e minimizando 
a pegada ambiental.

•  Diversificação de um portefólio de negócios equilibrado 
e adequado, investindo gradualmente em tecnologias 
de baixo carbono, no gás natural e em biocombustíveis, 
de modo a gerir a evolução dos produtos conforme as mais 
recentes previsões internacionais.

•  Desenvolvimento de novas soluções tecnológicas 
e de baixo carbono (e.g. produção de energias renováveis, 
mobilidade sustentável, soluções SMART, projetos de 
eficiência energética, entre outros).

•  Identificação, formação e desenvolvimento de novos 
talentos nas áreas de engenharia, geologia e outras áreas 
técnicas relacionadas com o setor, assim como atração de 
talentos de outros setores de atividade que acrescentem 
valor, através de novos modelos de negócio 
e novas formas de pensar e atuar.

•  Atração de parceiros adequados (e.g. estratégicos; 
clientes; fornecedores; académicos) para gerar valor através 
da inovação. Existem exemplos variados de grandes players 
que colaboram com parceiros cujo core business está focado 
fora da indústria do O&G mas que, contudo, apresentam 
grandes benefícios para o setor (e.g. técnicas de 
ressonância magnética nuclear; visualização de dados 
sísmicos (Shell); engenharia robótica (Total); cristalografia e 
computação avançada (Schlumberger); operação remota 
(BP); entre outros).

•  Desenvolvimento de métricas para monitorização 
do progresso em relação à inovação (e.g. valor gerado; 
eficiência e eficácia do portefólio e dos projetos; 
alinhamento com a estratégia da organização, entre 
outros).

Investimento em Research & Development (R&D) 
no setor O&G (2014) - Top 10
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Fonte: EU R&D Scoreboard 2015

Investimento R&D (€M) Intensidade R&D face às vendas (%)

With which of the following do you have a plan in place 
to collaborate over the next three years to deliver 
innovative products and services? Yes summary.

Fonte: PwC, Breakthrough innovation and growth. Base: oil and gas respondent:66
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COMPROMISSO VI Promover a inovação, a investigação e o desenvolvimento tecnológico.

•  Investimento de cerca de €100 M em projetos de R&D+I, até 2020.

•  Financiamento de cerca de 100 bolsas de Mestrado e Doutoramento, até 2020.

•  Investimento da ordem dos EUA $100 M, até 2020, com a implementação do plano estratégico de I&D 
   para as atividades de E&P no Brasil.

Objetivos Galp

•  Aplicação da inovação na melhoria da segurança pessoal 
e de processos (e.g. monitorização de materiais; criação 
de novos sistemas de inspeção; manutenção e reparação) 
em ambientes cada vez mais adversos (e.g. águas 
profundas).

•  Desenvolvimento de novas tecnologias que permitam 
a exploração de fontes de hidrocarbonetos não 
convencionais, de forma segura e eficiente. Recentes 
exemplos, como as areias betuminosas ou o gás de xisto, 
considerados como recursos inacessíveis ou muito caros 
de explorar até há pouco mais de uma década, estão 
atualmente a transformar o mercado norte-americano.
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