
 

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal 

Tel +351 213 599 000, Fax +351 213 599 999, www.pwc.com/pt  

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o NUPC  506 628 752,  Capital Social Euros 314.000 

 
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades  

que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.  

Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 9077   

Ao Conselho de Administração da 
Galp Energia, SGPS, S.A. 
 
 

Verificação independente 
do “Desempenho de Segurança, Saúde e Ambiente 2015”  

da Refinaria de Sines 
 

Introdução 

Fomos solicitados pela Galp Energia, SGPS, S.A. (Galp Energia), para procedermos à verificação 
independente do “Desempenho de Segurança, Saúde e Ambiente 2015” da Refinaria de Sines 
(Relatório). A verificação foi efetuada de acordo com as instruções e critérios definidos pela Galp 
Energia e com os princípios e a abrangência descritos no Âmbito. 

Responsabilidades 

O Conselho de Administração da Galp Energia é responsável pela preparação do Relatório e divulgação 
da informação de desempenho apresentada e seus critérios de avaliação bem como pelos sistemas de 
controlo interno, processos de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A nossa 
responsabilidade consiste na elaboração de um relatório contendo o nosso parecer sobre a adequação 
daquela informação baseada nos procedimentos de verificação independente que efetuámos e por 
referência aos termos acordados. Não assumimos qualquer responsabilidade perante qualquer outro 
propósito, pessoas ou organizações. 

Âmbito 

Os nossos procedimentos de revisão foram planeados e executados de acordo com o International 
Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), de forma a obter um grau moderado de 
segurança sobre a adequação da informação constante do Relatório bem como dos sistemas e 
processos que lhe servem de suporte. A extensão dos nossos procedimentos é menor que a de uma 
auditoria e, por consequência, o nível de fiabilidade é mais baixo, consistindo em indagações e testes 
analíticos e algum trabalho substantivo. 
 
Nesta verificação independente, os nossos procedimentos consistiram em: 
 
(i) Indagações à gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 

como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às matérias 
incluídas no relato; 

(ii) Verificar numa base de amostra a eficácia dos sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através de cálculos e 
validação de dados reportados; 

(iii) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(iv) Executar, numa base de amostra, alguns procedimentos de consubstanciação da informação, 
através de obtenção de evidência sobre informação reportada.  
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Confidencialidade e Independência 

Internamente, a PwC SROC rege-se por regras éticas e deontológicas de confidencialidade e 
independência bastante rígidas. Assim, em todos os aspetos da nossa colaboração, a Sociedade e os 
seus colaboradores mantêm estrita confidencialidade da informação obtida no desempenho das suas 
funções e completa independência face aos interesses das Empresas do Grupo Galp Energia. 

Adicionalmente, desenvolvemos o nosso trabalho em alinhamento com os requisitos de independência 
da norma ISAE 3000, incluindo o cumprimento das políticas de independência da PwC e do código de 
ética do International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA).  

Conclusões 

Com base no trabalho efetuado de acordo com os termos de referência e com o Âmbito, nada chegou 
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato da informação constante do Relatório não estão a funcionar de forma apropriada e 
que a informação divulgada, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes. 
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