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GALP – INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA 2018 

ÍNDICE DE CONTEÚDOS GRI 

Conteúdos Padrão Gerais 

GRI 
STANDARD 

DISCLOSURE REFERÊNCIA, LINK OU CONTEÚDO OMISSÕES 
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA 
PRINCÍPIOS 

UNGC 
ODS 

1. Perfil organizacional 

102-1 Nome da organização. 
Galp Energia, SGPS, S.A 
• Relatório Integrado (RI) Galp 2018: Sobre o Relatório. 

NA  - - 

102-2 
Principais atividades, marcas, 
produtos e serviços. 

• RI 2018: 1.2 A nossa presença; 1.4 Modelo de criação de valor; 3.1 Exploração & Produção; 3.2 
Refinação & Distribuição; 3.3 Gas & Power. 
A Galp não comercializa produtos banidos em nenhuma geografia onde opera. 

NA  - - 

102-3 
Localização da sede da 
organização. 

Rua Tomás da Fonseca - Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal. 
• Website Galp: https://www.galp.com/corp/pt/footer/contactos. 

NA  - - 

102-4 Localização das operações. • RI 2018: Sobre este relatório; 1.2 A nossa presença. NA  - - 

102-5 Natureza legal e propriedade. • RI 2018: 1.7 A Galp no mercado de capitais. NA  - - 

102-6 Mercados abrangidos. 
• RI 2018: 1.2 A nossa presença; 1.4 Modelo de criação de valor; 3.1 Exploração & Produção; 3.2 
Refinação & Distribuição; 3.3 Gas & Power. 

NA  - - 

102-7 Dimensão da organização. 

• Colaboradores: RI 2018 - 4.4. Como estamos a fazê-lo? Energizando as nossas pessoas 
• Operações, produtos e serviços: RI 2018 - 1.2 A nossa presença. 
• Vendas: RI 2018 - 1.3. Principais destaques de 2018 (Indicadores financeiros). 
• Capitalização: RI 2018 - 1.7 A Galp no mercado de capitais. 

NA  - - 

102-8 
Informação sobre 
colaboradores. 

Total Galp: M: 3.691; F: 2.669. 
Tipo de contrato: Sem termo (5.637; M: 3.290; F: 2.347); Termo certo (572; M: 295; F: 277); Termo 
incerto (151; M: 106; F: 45). 
Tipo de horário: Part time (M: 53; F: 82); Full time (M: 3.638; F: 2.587). 
Em diversas instalações da Galp, nos diferentes segmentos de negócio, trabalham trabalhadores indiretos 
(prestadores de serviço). A natureza e escala do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores externos 
depende dos projetos a executar, cada ano, nos diferentes segmentos de negócio. 
Os dados sobre colaboradores são compilados através dos sistemas de gestão da Galp (Direção de 
Pessoas). 
• Mais informação em: RI 2018 - 4.4. Como estamos a fazê-lo? Energizando as nossas pessoas 
• Mais informação em: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano. 
• Informação detalhada em: Anexo RH. 

NA  Princípio 6 8 

102-9 Cadeia de valor. 
• RI 2018: 1.2 A nossa presença; 1.4 Modelo de criação de valor; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo. 

NA  - - 

102-10 
Principais alterações à 
organização ou cadeia de valor. 

• RI 2018: 1.3 Principais destaques de 2018; 1.7 A Galp no mercado de capitais. NA  - - 

102-11 
Abordagem ao princípio da 
precaução. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Informação sobre a estrutura acionista, organização e governo 
da sociedade, C- Organização interna, III - Controlo interno e gestão de riscos. 

NA  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/footer/contactos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/o-nosso-capital-humano
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102-12 Iniciativas externas. 

A Galp subscreve princípios e iniciativas internacionais, alinhados com os seus compromissos e estratégia, 
e.g. ODS; UNGC; Fórum empresas para a igualdade; Código de Conduta – Empresas VIH; Zero Routine 
Flaring by 2030; CDP; TCFD; We Mean Business; Carta de Princípios BCSD; entre outros.  
• Website GALP: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-
a-sustentabilidade/outras-iniciativas-e-compromissos. 
• CDP Climate Change Information Request: C3. Business Strategy – C3.1c; C4. Targets and Performance – 
C-OG4.2a; C-OG4.8 - https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

102-13 Participação em associações. 

Consideramos que, para dar resposta aos assuntos materiais, é fundamental compreender o seu caráter 
dinâmico e o contexto em que os mesmos se afirmam. Neste sentido, mantemos uma rede de 
cooperação, de partilha, de entendimento e de desenvolvimento de conhecimento, beneficiando de 
efeitos de escala resultantes da centralização de processos comuns que, de outra forma, teriam de ser 
reproduzidos nas estruturas dos vários associados.  
• Conheça as Principais Associações e Parceiros setoriais da GALP:  
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/Lista-
principais-associacoes-parceiros-setoriais_1.pdf 
• CDP Climate Change Information Request: C2. Risks and opportunities; C2.3a; C3. Business Strategy – 
C3.1c; C4. Targets and Performance – C-OG4.2a; C-OG4.8; C12. Engagement; C12.3c - 
https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

2. Estratégia e análise 

102-14 Declaração do Presidente. 

• RI 2018: 1.1 Mensagem do Conselho de Administração. 
• Consulte também a mensagem do Chief Sustainability Officer da Galp: 
https://www.galp.com/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-a-
sustentabilidade/mensagens-da-administracao. 

NA  - - 

102-15 
Principais impactos, riscos e 
oportunidades. 

• RI 2018: 1.1 Mensagem do Conselho de Administração; 2.1 Antecipação de riscos e oportunidades; 2.2 
A nossa estratégia; 7. Governo societário – Parte I: Informação sobre a estrutura acionista, organização e 
governo da sociedade, C- Organização interna, III - Controlo interno e gestão de riscos. 
• CDP Climate Change Information Request: C2. Risks and opportunities; C3. Business Strategy; C4. 
Targets and performance - https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

3. Ética e integridade 

102-16 
Valores, princípios, padrões e 
normas de comportamento. 

Para assegurar que as nossas atividades são realizadas de modo transparente, responsável e eficiente, 
adotámos vários instrumentos, normas, regulamentos e políticas que orientam a nossa linha de conduta. 
• Os documentos societários e políticas corporativas podem ser consultados em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao 
• Conheça os valores e a visão da Galp em: https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp 

NA  - 16 

102-17 
Mecanismos para 
aconselhamento e 
preocupações sobre ética. 

A Galp dispõe de uma Comissão de Ética e Conduta (CEC) que constitui a estrutura interna que, com 
independência e imparcialidade, é responsável pelo acompanhamento da aplicação e interpretação do 
Código de Ética e Conduta e a monitorização da sua implementação, nos termos definidos no respetivo 
regulamento. A CEC é ainda responsável pela receção e tratamento de informações a ela transmitidas ao 
abrigo do Procedimento de Comunicação de Irregularidades (Linha de Ética «Open Talk» - 
opentalk@galpenergia.com) em vigor na Galp e sociedades participadas, que respeitem a alegadas 
infrações ao estipulado no Código de Ética e Conduta ou de normas que o desenvolvem ou que versem 
sobre os temas nele elencados, incluindo nos domínios dos controlos contabilísticos internos, da 
auditoria, da luta contra a corrupção e do crime bancário e financeiro. 

NA  - 16 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-a-sustentabilidade/outras-iniciativas-e-compromissos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-a-sustentabilidade/outras-iniciativas-e-compromissos
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.galp.com/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-a-sustentabilidade/mensagens-da-administracao
https://www.galp.com/pt/sustentabilidade/a-nossa-abordagem/abordagem-para-a-sustentabilidade/mensagens-da-administracao
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao
https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp
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O Conselho Fiscal é o órgão social que zela pelo bom funcionamento e aplicação do Código de Ética e 
Conduta através do reporte periódico e regular da CEC. 
Durante o exercício de 2018, a Comissão de Ética e Conduta realizou quatro reuniões, tendo sido 
realizadas atas das reuniões, para análise e decisão sobre o encaminhamento das comunicações de 
irregularidades recebidas e participou em três reuniões do Conselho Fiscal, nas quais foi dado o devido 
reporte a este órgão. No ano de 2018 foram reportados à Comissão de Ética e Conduta e por esta 
investigados dezassete casos ao abrigo do Procedimento de Comunicação de Irregularidades. Estes casos 
foram analisados e reportados ao Conselho Fiscal para decisão. Dos dezassete casos, apenas seis 
situações exigiram a adoção de medidas pela Empresa, a fim de adequar a conduta aos padrões 
estabelecidos no Código de Ética e Conduta.  
• Para informação mais detalhada consulte o RI 2018, 7. Governo Societário, C- Organização interna, II - 
Comunicação de irregularidades. 
• As diferentes políticas corporativas, incluindo o Código de Ética e Conduta podem ser consultados em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao. 
• Para informação mais detalhada consulte o Website Galp:  
- Ética: https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta 
- Comunicação de irregularidades: https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/comunicacao-de-irregularidades 

4. Governance 

102-18 
Estrutura do governo de 
sociedade. 

• Estrutura de governance: RI 2018: 7. Governo societário, Parte I: Ponto 21. 
• Comité responsável pela tomada de decisão em matéria de sustentabilidade: A Galp dispõe de um 
Comité de Sustentabilidade, que tem como missão coadjuvar o CA e a CE na integração dos princípios de 
sustentabilidade no processo de gestão do Grupo Galp, promovendo as melhores práticas do setor em 
todas as suas atividades. É presidido pelo Vice-presidente independente do Conselho de Administração e 
composto pelos seguintes membros permanentes: Presidente da Comissão Executiva (CEO), 
Administrador Executivo, com o pelouro das Direções de AQS e Sustentabilidade (Chief Sustainability 
Officer) e Gestão de Risco (Chief Risk Officer), Administrador Executivo financeiro (CFO), Responsável pela 
Direção Corporativa de Ambiente, Qualidade, Segurança e Sustentabilidade (AQSS) (Secretário do CS) e os 
Responsáveis de 1.ª Linha das Unidades Operacionais. O Comité de Sustentabilidade reúne, pelo menos, 
de forma trimestral.  
• Consulte todos os detalhes do Comité de Sustentabilidade em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-
sustentabilidade 
• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance: C1.1, C1.1a - 
https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

102-19 Delegação de autoridade. 

• Estrutura de governance: RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 27. 
O Comité de Sustentabilidade assiste o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na integração 
dos princípios de sustentabilidade no processo de gestão do Grupo Galp, promovendo as melhores 
práticas do setor em todas as suas atividades. O Comité de Sustentabilidade reúne pelo menos numa 
base trimestral. 
• Consulte todos os detalhes do Comité de Sustentabilidade em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-
sustentabilidade 

NA  - - 

102-20 
Responsabilidades a nível 
executivo por temas 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 27.   - - 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/comunicacao-de-irregularidades
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/comunicacao-de-irregularidades
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
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económicos, ambientais e 
sociais. 

O Comité de Sustentabilidade assiste o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na integração 
dos princípios de sustentabilidade no processo de gestão do Grupo Galp, promovendo as melhores 
práticas do setor em todas as suas atividades.  
• Consulte todos os detalhes do Comité de Sustentabilidade em:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-
sustentabilidade 
• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance - https://www.cdp.net/en/responses. 

102-21 
Consulta a stakeholders sobre 
temas económicos, ambientais 
e sociais. 

Realizamos, desde 2010, um procedimento formal corporativo de auscultação de stakeholders sobre 
assuntos relacionados com sustentabilidade. Neste procedimento são identificados e priorizados os 
principais stakeholders e temas relevantes de sustentabilidade, em alinhamento com os critérios da 
norma AA1000 Stakeholder Engagement Standard da AccountAbility (AA1000SES). 
• Conheça mais detalhe sobre o Diálogo com Stakeholders em: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/dialogo-com-stakeholders 

NA  - 16 

102-22 
Composição do mais alto órgão 
de governo e seus comités. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Pontos 17; 18; 19; 22; 26; 9. Anexo, 9.9 Biografias dos membros 
da administração. 
• Mais informação detalhada sobre o Modelo de Governo da Galp disponível em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo 

NA  - 16 

102-23 
Presidente do mais alto órgão 
de governo. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Pontos 17; 18; 
• Mais informação detalhada sobre o Modelo de Governo da Galp disponível em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo 

NA  - 16 

102-24 
Nominação e seleção dos 
membros do governance. 

A Assembleia Geral é responsável pela nomeação e substituição dos membros do Conselho de 
Administração, incluindo o Presidente. Em caso de ausência ou impedimento permanente de qualquer 
membro do Conselho de Administração, este órgão deverá proceder à cooptação de um membro e 
submeter a sua proposta para ratificação à próxima Assembleia Geral. 
Para fins de substituição de um administrador devido a ausência permanente, de acordo com o Artigo 
393(1) do CSC (Código das Sociedades Comerciais). Os Estatutos indicam que um administrador é 
considerado permanentemente ausente quando, sem justificação aceite pelo Conselho de Administração, 
faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco reuniões não consecutivas. 
Por outro lado, o Conselho de Administração da Galp aprovou a Política de Diversidade nos Órgãos de 
Administração e Fiscalização, nos termos da qual a Galp se compromete, de acordo com as competências 
de cada órgão, a desenvolver esforços tendentes a promover a diversidade nos seus órgãos de 
administração e fiscalização, em particular em relação aos seguintes critérios: idade, género, origem 
geográfica, habilitações e experiência profissional. 
• Mais informação detalhada sobre o Modelo de Governo da Galp disponível em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo 

NA  - 5; 16 

102-25 Conflitos de interesse. 

No âmbito da salvaguarda do interesse do grupo Galp em situações de eventual conflito de interesses 
entre a Sociedade e os seus administradores, decorrente da realização de negócios entre estes e a 
Sociedade ou sociedades em relação de domínio ou de grupo com a Galp, a norma regulamentar que 
regula as transações do Grupo com partes relacionadas sujeita a parecer prévio do Conselho Fiscal as 
transações relevantes com partes relacionadas da Galp. 
Também, com vista a salvaguardar o interesse do Grupo Galp em situações de eventual conflito de 
interesses, foram adotados procedimentos internos para o cumprimento das normas contabilísticas 
relevantes, em particular a IAS 24, bem como a implementação de norma regulamentar sobre o controlo 

NA  - 16 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
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de transações realizadas entre a Galp e partes relacionadas que estabelece as regras e os procedimentos 
internos de identificação, reporte interno e controlo pelo Conselho Fiscal. 
• Consulte o Regulamento aplicável às transações do Grupo Galp com partes Relacionadas em: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-
relacionadas.pdf 
Por outro lado, A Direção de Assuntos Jurídicos e Governance da Galp monitoriza o sistema de controlo 
interno através da realização de averiguações internas, auditorias ou avaliações de risco em matérias de 
ética e compliance como conflitos de interesse. 

102-26 
Papel do mais alto órgão de 
governo na definição da 
missão, valores e estratégia. 

O Conselho de Administração é responsável pela gestão das atividades da Sociedade e pela tomada de 
decisão sobre qualquer matéria da gestão da Sociedade, ou outras não incluídas na exclusiva 
competência da Assembleia Geral. O Presidente do Conselho de Administração, que não é membro da 
Comissão Executiva, representa o Conselho de Administração e a Sociedade e é responsável pela 
convocação e condução das reuniões do Conselho de Administração e pela supervisão da relação entre a 
Sociedade e os seus acionistas. O Conselho de Administração delega na Comissão Executiva a gestão 
corrente da Sociedade e designa o respetivo Presidente. 
As resoluções do Conselho de Administração são aprovadas por maioria simples dos votos apurados, 
exceto em relação às matérias indicadas abaixo, que necessitam de uma maioria qualificada de dois 
terços dos votos apurados, de acordo com o Artigo 17 dos Estatutos. 
• Mais informação detalhada sobre o Modelo de Governo da Galp disponível em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo 

NA  - - 

102-27 
Conhecimentos de 
sustentabilidade dos membros 
do governance. 

Os membros do Conselho de Administração têm competências, formação académica e experiência 
profissional reconhecidas, considerando as atividades pretendidas pela Sociedade e a estratégia definida 
para os anos futuros. Para obter informação sobre a diversidade de conhecimento e experiência dos 
administradores, consulte a representação sistematizada de competências, no Relatório de Governo 
Societário. 
• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 19; 9. Anexo, 9.9 Biografias dos membros da 
administração e fiscalização e dos membros da Comissão de Remunerações. 

NA  - 4 

102-28 
Avaliação do desempenho dos 
membros do governance. 

A Comissão de Remunerações, eleita pela Assembleia Geral, realiza a avaliação de desempenho anual dos 
administradores executivos e não executivos, de acordo com o artigo 8.º dos Estatutos da Sociedade. Esta 
Comissão recorre à auscultação dos membros não executivos quanto ao desempenho qualitativo dos 
membros executivos do Conselho de Administração e baseia‑ se no cumprimento de objetivos 
económicos, financeiros e operacionais quanto à avaliação quantitativa, conforme definido anualmente 
pela política de remunerações dos órgãos sociais da Sociedade. Por outro lado, os membros não 
executivos, no âmbito da sua função de supervisão, acompanham o desempenho dos administradores 
executivos. Também de acordo com o artigo 376.º do CSC, a Assembleia Geral procede anualmente à 
apreciação geral da administração da Sociedade em geral e de cada um dos administradores em 
particular. Essa apreciação é expressa através de um voto de confiança ou desconfiança, podendo levar à 
destituição do respetivo administrador. 
• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Pontos 24; 25. 

NA  - - 

102-29 
Identificação e gestão dos 
impactos económicos, 
ambientais e sociais. 

Na Galp, a gestão para a sustentabilidade é tida como estratégica, consistindo na incorporação de 
princípios, abordagens e práticas em favor da componente de longo prazo da criação de valor. Trata‑ se, 
portanto, de gerir para criar valor sustentável, duradouro e gerador de confiança no futuro para os vários 
stakeholders. Com o intuito de promover a criação de valor sustentável, criámos, em 2012, o Comité de 
Sustentabilidade, com a missão de assegurar a integração dos princípios de sustentabilidade na gestão do 

NA  - 16 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo
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grupo, promovendo as melhores práticas do sector em todas as suas áreas de negócio e centro 
corporativo. 
Atualmente, o Comité é presidido pelo vice‑presidente independente do Conselho de Administração e 
conta, enquanto membros permanentes, com o presidente da Comissão Executiva, o administrador 
executivo que coordena a área de sustentabilidade, o administrador executivo financeiro, o responsável 
pela Direção de AQSS e os responsáveis pelas áreas de negócio e direções corporativas relevantes. 
Este órgão reporta diretamente ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva. Em 2018, o 
Comité de Sustentabilidade reuniu quatro vezes. 
Os stakeholders são consultados, de forma regular e através de diversos canais de envolvimento, para a 
identificação e gestão dos aspetos materiais (incluindo impactos, riscos e oportunidades associados). 
• Consulte todos os detalhes do Comité de Sustentabilidade em: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-
sustentabilidade 
• CDP Climate Change Information Request: C2. Risks and opportunities: C2.1; C2.2; C2.2a; C2.2b; C2.2c; 
C2.2d; C2.3;C2.3a; C2.4; C2.4a; C2.5; C2.6; C3. Business Strategy: C3.1, C3.1a, C3.1c - 
https://www.cdp.net/en/responses. 

102-30 
Efetividade dos processos de 
gestão de risco. 

Cabe ao Conselho Fiscal o papel de fiscalizar a eficácia dos sistemas de gestão de riscos, de controlo 
interno e de auditoria interna, bem como o de avaliar anualmente o funcionamento dos sistemas e os 
respetivos procedimentos internos, fortalecendo assim o ambiente de controlo interno, nomeadamente 
através de recomendações e propostas de ajustamento ao funcionamento dos sistemas de controlo 
interno e de gestão de riscos. 
Por outro lado, o grupo de trabalho no âmbito do Comité de Gestão de Risco que se dedica a temas 
relacionados com Segurança, Saúde, Ambiente e Qualidade, incluindo as alterações climáticas, 
compliance e mudanças ao contexto regulatório, assegura que estas matérias são devidamente 
integradas no sistema de gestão de risco da Empresa. Com efeito, à Direção de Ambiente, Qualidade, 
Segurança e Sustentabilidade foram atribuídas competências relativas à gestão corporativa do risco 
ambiental, incluindo os riscos decorrentes das alterações climáticas, de segurança e security, em 
particular, assim como competências para definir e propor metodologias de avaliação e monitorização do 
risco ambiental e de segurança das atividades do grupo Galp e de qualidade dos produtos, em articulação 
com as unidades de negócio, assegurando a definição e programação de ações com vista à eliminação ou 
minimização daqueles riscos. 
• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 38; 51; 52. 
• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance; C2. Risks and opportunities; C3. Business 
Strategy - https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

102-31 
Revisão dos tópicos 
económicos, ambientais e 
sociais. 

O Comité de Sustentabilidade assiste o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na integração 
dos princípios de sustentabilidade no processo de gestão do Grupo Galp, promovendo as melhores 
práticas do setor em todas as suas atividades. O Comité de Sustentabilidade reúne pelo menos numa 
base trimestral, tendo reunido 4 vezes em 2018. 
Por outro lado, a Galp dispõe do Conselho de AQS, que apoia a Comissão Executiva na promoção dos 
princípios que sustentam cultura de AQS da Galp, assegurando a implementação das políticas e objetivos 
estratégicos de AQS. O Conselho de AQS é presidido pelo administrador executivo responsável pelas 
Direções de AQS e Gestão do Risco (Chief Risk Officer), e é composto pelo responsável pela área 
corporativa de AQS (Secretário) e por outros responsáveis de unidades organizacionais. 
• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance; C2. Risks and opportunities; C3. Business 
Strategy - https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comite-de-sustentabilidade
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
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102-32 
Papel do mais alto órgão de 
governo no reporte de 
sustentabilidade. 

O Relatório & Contas é revisto e aprovado, anualmente, pelo Conselho de Administração. NA  - - 

102-33 
Comunicação de assuntos 
críticos. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 49 (Meios e política de comunicação de irregularidades 
ocorridas na Sociedade). 
A apresentação de denúncias na Galp encontra‑ se regulada no «Procedimento de Comunicação de 
Irregularidades – Linha de Ética», aprovada em 3 de dezembro de 2015 pelo Conselho Fiscal e objeto de 
divulgação interna junto de todos os colaboradores através dos meios de comunicação normais, bem 
como externa através do website da Galp em https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-
conduta/comunicacao-de-irregularidades 
. O Procedimento de Comunicação de Irregularidades permite que qualquer parte interessada 
relacionada com a Galp, nomeadamente os colaboradores, membros de órgãos sociais, acionistas, 
investidores, clientes, fornecedores ou parceiros de negócio, comuniquem à CEC o conhecimento ou 
fundadas suspeitas da ocorrência de quaisquer irregularidades. A comunicação de irregularidades por 
qualquer parte interessada deve ser efetuada por escrito, através de correio eletrónico ou carta dirigidos 
à CEC, para os seguintes endereços: i) endereço eletrónico: opentalk@galp.com; ii) Endereço postal: 
Comissão de Ética e Conduta – Galp Energia, SGPS, S.A. Rua Tomás da Fonseca, Torre A 1600‑ 209 Lisboa, 
Portugal. 

NA  - - 

102-34 
Natureza e comunicação de 
assuntos críticos. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I: Ponto 49 (Meios e política de comunicação de irregularidades 
ocorridas na Sociedade). 
No ano de 2018 foram reportados à Comissão de Ética e Conduta e por esta investigados dezassete casos 
ao abrigo do Procedimento de Comunicação de Irregularidades. Estes casos foram analisados e 
reportados ao Conselho Fiscal para decisão. Dos dezassete casos, apenas seis situações exigiram a adoção 
de medidas pela Empresa, a fim de adequar a conduta aos padrões estabelecidos no Código de Ética e 
Conduta.  
O mecanismo para endereçar e resolver estes assuntos encontra-se descrito no ponto anterior (GRI 102-
33). 

NA  - - 

102-35 Políticas de remuneração. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I, Secção D – Remunerações (I – Competência para a 
determinação; II – Comissão de Remunerações; III – Estrutura de remunerações; IV – Divulgação das 
remunerações; VI - Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock options)). 
• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance - https://www.cdp.net/en/responses. 

NA  - - 

102-36 
Processos para determinação 
da remuneração. 

• RI 2018: 7. Governo societário – Parte I, Secção D – Remunerações (I – Competência para a 
determinação; II – Comissão de Remunerações; III – Estrutura de remunerações; IV – Divulgação das 
remunerações; VI - Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock options)). 

NA  - - 

102-37 
Envolvimento de stakeholders 
em questões de remuneração. 

• RI 2018: 7. Governo societário – – Parte I, Secção D – Remunerações (I – Competência para a 
determinação; II – Comissão de Remunerações; III – Estrutura de remunerações; IV – Divulgação das 
remunerações; VI - Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock options)). 

NA  - 16 

102-38 
Rácio de remuneração total 
anual. 

Remuneração base média dos colaboradores/Remuneração CEO 2018: 0,018 
Remuneração base mediana dos colaboradores/Remuneração CEO 2018: 0,011 

NA  - - 

102-39 
Rácio do aumento percentual 
na remuneração total anual. 

Aumento de remuneração base média dos colaboradores/Aumento de remuneração CEO 2018: 1,29 NA  - - 

5. Envolvimento com stakeholders 

102-40 
Lista dos grupos de 
stakeholders. 

Na Galp, gerimos, caracterizamos e envolvemo-nos com um conjunto alargado de stakeholders que, de 
acordo com o mapeamento realizado, se inscrevem em diversos grupos. 

NA  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/comunicacao-de-irregularidades
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/comunicacao-de-irregularidades
mailto:opentalk@galp.com
https://www.cdp.net/en/responses
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• Para consultar em detalhe os grupos de stakeholders consulte o nosso website - Diálogo com 
stakeholders: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/dialogo-com-stakeholders 

102-41 
Acordos de contratação 
coletiva. 

Número de colaboradores cobertos por Acordos de Negociação Coletiva: 4.694. 
Percentagem de colaboradores face ao total: 74%. 

NA  
Princípios 1 

e 3 
8 

102-42 
Identificação e seleção de 
stakeholders. 

Na Galp realizamos, desde 2010, um procedimento formal corporativo de auscultação de stakeholders 
sobre assuntos relacionados com sustentabilidade. A identificação e mapeamento de stakeholders é 
realizada, de forma periódica e sistemática, através da atribuição do nível de prioridade a cada 
stakeholder, utilizando os critérios de influência e dependência, da metodologia da AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard da AccountAbility (AA1000SES). 
• Consulte informação mais detalhada sobre a identificação e seleção de stakeholders no nosso website - 
Diálogo com stakeholders: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/dialogo-com-stakeholders 

NA  - - 

102-43 
Abordagem para o 
envolvimento com stakeholders. 

O processo de envolvimento e auscultação de stakeholders respeita três fases distintas: i) Mapeamento e 
seleção de stakeholders; ii) Auscultação de stakeholders; iii) Análise de resultados. 
• Consulte informação mais detalhada sobre o envolvimento com stakeholders no nosso website - Diálogo 
com stakeholders: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-
partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders 

Satisfação de clientes: na Galp, desenvolvemos continuamente um processo de monitorização e 
acompanhamento das expectativas e necessidades dos nossos clientes. Temos como objetivo assegurar 
que a oferta de produtos e serviços é adequada e satisfaz os nossos consumidores. Recorremos ao ECSI – 
European Customer Satisfaction Index (em Portugal, Índice Nacional de Satisfação de Clientes), sistema 
que mede a qualidade dos bens e serviços disponíveis no mercado nacional por via da satisfação do 
cliente. 

 

NA  - - 

102-44 
Principais questões e 
preocupações. 

• RI 2018: 1.1 Mensagem do Conselho de Administração; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. 
Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo. 
• Consulte informação mais detalhada no nosso website – Criação de valor partilhado: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/criacao-de-valor-partilhado 

NA  - - 

Combustíveis Gás em garrafa
Gás Natural 

(MR)

Gás natural 

(ML)
Eletricidade Oferta Dual

2018 2018 2018 2018 2018 2018

Satisfação (ECSI) 7,42 7,41 - 7,48 7,07 6,97

Imagem 7,55 7,68 - 7,75 7,60 7,23

Expetativas 7,53 7,55 - 7,73 7,53 7,25

Qualidade apercebida 8,16 7,90 - 7,75 7,53 7,31

Valor apercebido 6,45 5,84 - 6,44 6,23 5,69

Reclamações 6,36 6,66 - 7,20 6,82 6,52

Confiança - - - 7,88 7,59 7,23

Lealdade 7,96 8,04 - 7,90 7,27 7,06

AVERAGE INDEXES

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/dialogo-com-stakeholders
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
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6. Prática de Reporte 

102-45 
Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas. 

• RI 2018: Sobre o Relatório NA  - - 

102-46 
Definição do conteúdo do 
relatório e limites dos temas 
materiais. 

• RI 2018: Error! Reference source not found.; 1.5 Abordagem à materialidade. 
Relativamente à implementação dos princípios para definição dos conteúdos do RI definidos pela GRI, a 
Galp aplica os mesmos na elaboração do RI 2018 nomeadamente:  

- Inclusão de stakeholders: a Galp identifica os seus stakeholders, dando resposta no RI 2018 às suas 
principais expetativas e interesses;  

- Contexto de sustentabilidade: a Galp apresenta o seu desempenho de sustentabilidade numa perspetiva 
abrangente (e.g. apresentação de riscos, impactos, estratégia, perspetivas futuras, entre outros);  
- Materialidade: a Galp apresenta os seus temas materiais, assim como os respetivos impactos e 
desempenho associado; e  
- Completude: a Galp fornece informação suficiente para refletir os seus impactos económicos, 
ambientais e socias.  

NA  - - 

102-47 Lista dos temas materiais. 

• RI 2018: Sobre o Relatório; 1.5 Abordagem à materialidade. 
A identificação dos aspetos relevantes é realizada através de um processo abrangente de análise de 
materialidade, e revisto de forma sistemática, usando como referência a Global Reporting Initiative e o 5-
Part Materiality Test, proposto pela AccountAbility, pelo United Nations Environment Programme e pela 
Stakeholder Research Associates. O processo de análise de materialidade inclui a realização de quatro 
grandes etapas: 1. Identificação dos temas materiais; 2. Avaliação interna; 3. Avaliação externa; 4. Matriz 
de materialidade.  

NA  - - 

102-48 
Reformulações de 
informações. 

• RI 2018: Sobre o Relatório. 
Quaisquer alterações face ao ano anterior e relativas a aquisições, natureza do negócio ou métodos de 
apuramento de indicadores são referidas, ao longo do RI 2018, quando aplicável. 

NA  - - 

102-49 Alterações no reporte. 
• RI 2018: Sobre o Relatório. 
Quaisquer alterações face ao ano anterior são referidas, ao longo do RI 2018, quando aplicável. 

NA  - - 

102-50 Período de reporte. Informação relativa ao ano de 2018. NA  - - 

102-51 
Data do último relatório 
publicado. 

Relatório Integrado Galp 2018. NA  - - 

102-52 Ciclo reporte. Ciclo de reporte anual. NA  - - 

102-53 
Contactos para questões sobre 
o relatório. 

• RI 2018: Sobre o Relatório. NA  - - 

102-54 
Alegação da conformidade do 
reporte com a GRI Standards. 

• RI 2018: Sobre o Relatório. 
O RI 2018 e o presente Índice GRI foram preparados de acordo com os GRI Standards (versões 2016), 
opção ‘Abrangente’ (Comprehensive). 

NA  - - 

102-55 Conteúdos do índice GRI. Presente Índice GRI. NA  - - 

102-56 Verificação externa. • RI 2018: Sobre o Relatório. NA  - - 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS GRI 

Conteúdos Padrão Gerais 

GRI 
STANDARD 

DISCLOSURE REFERÊNCIA, LINK OU CONTEÚDO OMISSÕES 
VERIFICAÇÃO 

EXTERNA 
PRINCÍPIOS 

UNGC 
ODS 

SÉRIE ECONÓMICA 

Aspeto: desempenho económico (201) 

201-1 
Valor económico direto gerado 
e distribuído. 

Valor económico direto gerado (€ milhões): 17.322,2 

Valor económico direto distribuído (€ milhões): 16.332 

Valor económico direto retido (€ milhões): 991 

• Website Galp – Criação de valor partilhado: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/criacao-de-valor-partilhado 

-  - 2; 5; 7; 8; 9 

201-2 
Implicações financeiras, riscos 
e oportunidades devido às 
alterações climáticas. 

A Galp encontra-se sujeita a riscos e oportunidades derivadas das alterações climáticas que podem ter o 
potencial de gerar alterações significativas nas operações, receitas ou despesas. Estes riscos e 
oportunidades, assim como os seus impactos e medidas de mitigação/ação, encontram-se devidamente 
descritos no ‘CDP Climate Change Information Request’, publicado anualmente pela Galp. 
• RI 2018: 2.1 Antecipação de riscos e oportunidades; 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo 
prazo; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 7. Governo societário – Parte I: 
Informação sobre a estrutura acionista, organização e governo da sociedade, C- Organização interna, III - 
Controlo interno e gestão de riscos. 

• CDP Climate Change Information Request: C2. Risks and opportunities 
https://www.cdp.net/en/responses. 

-  - 13 

201-3 
Obrigações do plano de 
benefícios e outros planos de 
reforma. 

RI 2018: 9. Anexos, 9.1 Contas consolidadas, 9.1a Demonstração da posição financeira consolidada, 
Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 23). 

-  - - 

Aspeto: Presença no mercado (202) 

202-2 
Proporção da alta gestão 
contratada na comunidade 
local 

Contratados localmente: 98%; Portugueses: 2%. 

Proporção de contração local face ao total: Portugal: 95%; Espanha: 93%; Brasil: 55%; África: 70% 

Entende-se por operações locais as operações nos países acima identificados. Entende-se por ‘senior 
management’ os executive, first line e middle managers. 

-  Principio 6 8 

Aspeto Impactes económicos indiretos (203) 

203-1 

Desenvolvimento e impacto de 
investimentos em 
infraestruturas e serviços 
oferecidos 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.2 
Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação. 

A Galp avalia o impacto social dos seus projetos, monitorizando o seu retorno em benefício da 
comunidade. A Galp é membro do London Benchmarking Group desde 2012. Em 2018 a Galp investiu 

-  - 
2; 5; 7; 9; 

11 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/criacao-de-valor-partilhado
https://www.cdp.net/en/responses
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€18,9 milhões na comunidade, nomeadamente: Donativos (€94.435); Investimento na comunidade 
(€18.074.430); Iniciativas comerciais (€801.357). 

Mais informação no website Galp – Criação de valor partilhado:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/criacao-de-valor-partilhado 

Mais informação no website Galp –  A nossa cultura e sistemas de gestão:   

https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao 

203-2 
Impactos económicos indiretos 
significativos e extensão dos 
impactos 

• RI 2018: 1.4. Modelo de criação de valor; 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo. 

Mais informação no website Galp – A nossa cultura e sistemas de gestão:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao 

-  - 
1; 2; 3; 8; 

10; 17 

Aspeto material: Práticas de compras (204)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Envolvendo os nossos stakeholders. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Práticas de compras” relaciona-se com o tema “Gestão sustentável da cadeia de valor”, 
considerado um tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? – Envolvendo os nossos stakeholders. 

A Galp tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas relacionadas com o aspeto em questão. Na 
Galp, preocupamo-nos constantemente com a atuação dos nossos fornecedores, prestadores de serviço 
e outros parceiros de negócio. Ao longo do nosso processo de compras, desde a seleção até à 
formalização do contrato, são incorporados os princípios pelos quais nos regemos: ética e transparência; 
respeito pelos direitos humanos; proteção das pessoas, do ambiente e de ativos. Esta abordagem é 
implementada através de procedimentos e de uma série de normativos e documentos de referência que 
os nossos atuais e futuros parceiros devem conhecer, nomeadamente: Política de compras; Código de 
ética e conduta; Política de combate à corrupção; Política de direitos humanos; Política de SSA; Política de 
Alterações Climáticas; Política de qualidade e Política de responsabilidade social corporativa. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema em: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade. 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? – Envolvendo os nossos stakeholders. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade, incluindo ferramenta interativa de reporte, ou no presente 
documento. Esta informação é comunicada, todos os anos, no âmbito do reporte externo de informação 
não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação é alvo de auditoria independente por parte de 
entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/responsabilidade-social
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao
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• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema em: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting 

204-1 
Proporção de gastos com 
fornecedores locais 

Em 2018, realizámos um total de €538 milhões de compras, distribuídas por 3.277 fornecedores, dos 
quais 1.795 correspondem a fornecedores Tier 1 (fornecedores com contratos superiores a €5 mil). 

Compras por segmento de negócio (%): E&P (7%); R&M (68%); G&P (12%); Serviços corporativos (13%).  

Compras locais por país (%): Portugal (80%); Espanha (90%); Brasil (86%); São Tomé e Príncipe (19%); 
Holanda (25%); Namíbia (88%); Moçambique (100%). 

A Galp entende por localização geografia (país) e operações significativas as operações nos países acima 
identificados. 

-  - 12 

Aspeto: Reservas (OG) 

G4-OG1 
Volume e tipo de reservas 
provadas estimadas e 
produção 

• RI 2018: 3.1 Exploração e produção. -  - - 

Aspeto material: Anticorrupção (205)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4.4 Como estamos a fazê-lo? - 
Garantindo a transparência nas nossas ações. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Anticorrupção” relaciona-se com os temas “Corporate Governance” e “Ética, transparência e 
compliance”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 7. Governo Societário, Parte I, C- Organização interna, II - Comunicação de irregularidades. 

No esforço de prevenir a corrupção, a Galp proíbe todas as práticas de corrupção em todas as suas 
formas ativas e passivas, incluindo quaisquer tentativas de a praticar. Para este fim, a Galp aprovou a 
Política de Prevenção da Corrupção, comprometendo-se a promover o respeito total pelo Código de Ética 
e Conduta e pelas leis, e procurar as melhores práticas em termos de transparência, em linha com a 
Convenção das Nações Unidas contra Corrupção de 2003 (10 princípios de Global Compact das NU). 

Em conformidade com a Política de Prevenção da Corrupção, os negócios e atividades da Galp e das 
empresas associadas deverão seguir uma estrutura de transparência, correção, profissionalismo, rigor, 
boa-fé e respeito total pelas leis antitrust. A Política de Prevenção da Corrupção estabelece igualmente 
padrões de ação que os acionistas da Galp deverão respeitar e cumprir. 

Para monitorizar a conformidade com a Política de Prevenção da Corrupção, possuímos uma comissão de 
monitorização – a Comissão de Ética e Conduta. 

Por outro lado, a Política de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 
estabelece o compromisso de combate a todas as formas ativas ou passivas de dissimulação dos 
proveitos do crime para ocultar as suas origens ilegais.  

• Política de prevenção de branqueamento de capitais e do Financiamento do terrorismo: 
https://www.galp.com/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Prevencao_de_Branqueamento_de_Capitais_e
_do_Financiamento_do_Terrorismo.pdf 

 

- 
 - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting
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• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Transparência e prevenção da corrupção:  
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/transparencia-e-prevencao-da-
corrupcao 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 7. Governo Societário, Parte I, C- Organização interna, II - Comunicação de irregularidades. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

205-1 

Número total e percentagem 
de operações submetidas a 
avaliações de riscos 
relacionados com corrupção e 
riscos significativos 
identificados 

Todas as operações que preencham algum dos 12 critérios previstos no nosso procedimento interno de 
verificação de integridade (atualizado em relação à versão de 2017, que não se encontrada ainda 
aprovada pela Comissão Executiva) estão abrangidas por um dever de due diligence assegurado pela 
Direção de Assuntos Jurídicos e Governance a pedido dos negócios e outras unidades organizacionais da 
Galp.  

Em 2018, 133 contrapartes foram analisadas através do nosso sistema de compliance Catalyst, com um 
aumento de 60% de entidades verificadas. 

-  10 16 

205-2 
Comunicação e formação em 
políticas e procedimentos de 
combate à corrupção 

Até ao dia 11 de Dezembro de 2018, 4.728 colaboradores concluíram o e-learning do código de ética e 
conduta, o qual foi disponibilizado em Dezembro de 2017. 

Este e-learning, versava, entre outros, sobre temas de anti-corrupção. 

Em 28 de maio, 50 fornecedores frequentaram uma formação “in loco” na Galp sobre o Código de ética e 
Conduta da Galp, que versava, entre outros, temas de anti-corrupção. 

-  10 16 

205-3 
Casos confirmados de 
corrupção e medidas tomadas 

A Galp não registou casos de corrupção em 2018. -  10 16 

Aspeto material: Concorrência desleal (206)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.4 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo 
à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? - Garantimos a transparência nas nossas ações. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Concorrência desleal” relaciona-se com o tema “Corporate governance” e “Ética, transparência e 
compliance”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 7. Governo Societário – Parte I: Ponto 51. 

A Direção de Assuntos Jurídicos e Governance da Galp monitoriza o sistema de controlo interno através 
da realização de averiguações internas, auditorias ou avaliações de risco em matérias de ética e 
compliance como suborno e corrupção, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, 
fraude, conflito de interesses, sanções políticas, económicas e financeiras e outras medidas restritivas, 
conformidade com regulação financeira e de mercados, bem como realização de due dilligence de ética e 
compliance a parceiros e transações relevantes; avalia a performance da função de ética e compliance 
nas diversas unidades de negócio da Galp e desenvolve projetos especiais com vista à conformidade da 
Galp em matérias de ética e conformidade regulatória. Por outro lado, a Direção de Assuntos Jurídicos e 
Governance define controlos em matérias de ética e compliance. 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/transparencia-e-prevencao-da-corrupcao
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/transparencia-e-prevencao-da-corrupcao
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103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

206-1 

Número total de ações judiciais 
movidas por concorrência 
desleal, práticas de antitrust e 
monopólio e seus resultados 

Não existiram ações administrativas/judiciais, pendentes ou transitadas em julgado, relativas a 
concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio em 2018. 

-  - 16 

SÉRIE AMBIENTAL  

Aspeto material: Materiais (301)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Materiais” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, considerado um tema 
material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem 
ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? - Minimizamos o nosso impacte ambiental. 

A Galp tem promovido ao longo dos anos, diversas iniciativas relacionadas com o aspeto em questão. A 
otimização da utilização de recursos é uma preocupação constante na Galp. Promovemos uma utilização 
responsável dos recursos nas três fases do ciclo de vida das nossas instalações, produtos e serviços: 
Conceção e projeto; Exploração e vida útil; Fim de vida e desativação. Em todas as operações, atuamos, 
em prol da eficiência na utilização dos recursos naturais, segundo quatro eixos chave: Otimização do 
rendimento dos recursos; Redesenho de processos e modelos; Inovação e novas tecnologias; Preservação 
do capital natural. Vemos a economia circular como uma ferramenta essencial para equilibrar a balança 
entre o crescimento económico e o consumo de recursos. 

A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à geração de 
valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes das suas atividades. 
A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA a utilizar a energia e os recursos de forma 
ecoeficiente e implementar tecnologias e procedimentos que garantam o funcionamento das instalações 
e equipamentos em condições de segurança, ao longo do seu ciclo de vida. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema em: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional 

• Mais informação de como a Galp incorpora os princípios da Economia Circular: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional/economia-circular 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão • RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? - Minimizamos o nosso impacte ambiental. -  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional/economia-circular
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional/economia-circular
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A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

301-1 Consumo de matérias-primas 
Crude processado na Refinaria Matosinhos: 4.226.057 t. 

Crude processado na Refinaria Sines: 8.344.640 t. 
-  

Princípios 7 
e 8 

8; 12 

301-2 
Consumo de materiais 
provenientes de reciclagem 

A Galp opera uma unidade industrial em Sines, a Enerfuel, dedicada à transformação de óleos usados e 
gorduras animais residuais em biocombustíveis de segunda geração. 

-  
Princípios 7 

e 8 
8; 12 

301-3 
Produtos e embalagens 
recuperados 

Peso de embalagens SPV - Plástico (t): 157,4; Peso de embalagens SPV - Papel e cartão (t): 67,6; Peso de 
embalagens SPV - Aço (t): 16,0; Peso de embalagens SPV - TOTAL (t): 241,0. 

Valores declarados no âmbito da SPV. 

-  
Princípios 7 

e 8 
8; 12 

Aspeto material: Energia (302)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Energia” relaciona-se com os temas “Segurança, Saúde e Ambiente” e “Eficiência energética das 
operações, produtos e serviços”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 
1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de 
valor.  

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à geração de 
valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes das suas atividades. 
A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA a utilizar a energia e os recursos de forma 
ecoeficiente e implementar tecnologias e procedimentos que garantam o funcionamento das instalações 
e equipamentos em condições de segurança, ao longo do seu ciclo de vida. 

Uma sociedade sustentável em baixo carbono deve assentar em padrões eficientes de consumo 
energético e de mobilidade. Assim, nas nossas operações, estamos comprometidos com a transição para 
a utilização de energias mais sustentáveis através da modernização tecnológica e da implementação de 
medidas de eficiência energética, e.g.: Substituição de fuel óleo por gás natural nas refinarias; 
Lançamento de novos produtos combustíveis (Evologic), com aditivos de última geração mais eficientes e 
com menor geração de GEE; Produzimos biocombustíveis de segunda geração; Investimos em projetos de 
ecoeficiência no segmento da refinação; Instalação de painéis solares fotovoltaicos nos postos de 
abastecimento para microgeração elétrica; Exportação para comercialização do gás natural produzido na 
atividade de E&P; rede de carregamento rápido de veículos elétricos; entre outros. 

Durante o ano de 2018, a Galp adquiriu ainda licenças de geração de energia solar em Portugal, assistindo 
o objetivo de desenvolver a sua capacidade de geração de energia primária a partir de fontes renováveis. 

-  - - 
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Por outro lado, promovemos a eficiência energética nos nossos parceiros e clientes. Na Galp, estamos 
permanentemente à procura de soluções inovadoras de gestão de recursos, em conjunto com os nossos 
parceiros. Estas melhorias são obtidas através de: Implementação de soluções e equipamentos mais 
eficientes; Implementação de sistemas de medição dos consumos; Implementação de sistemas de 
produção descentralizada de energia; Sensibilização dos clientes, para optarem por comportamentos aos 
nossos clientes. 

Existe ainda o Galp 21, programa de cooperação universitária Galp 21 apoia anualmente duas dezenas de 
estudantes a procederem a um diagnóstico energético em empresas e a proporem soluções e 
comportamentos mais racionais. 

A atividade da Galp está ao abrigo de algumas políticas e regulamentos no âmbito da energia e emissões 
atmosféricas, entre as quais se destacam: Edifícios: Diretiva Europeia para o desempenho energético dos 
edifícios e Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; Transportes: Regulamento de Gestão do 
Consumo de Energia para o Setor dos Transportes (RGCEST); Refinação: Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão; Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) e Diretiva de Emissões 
Industriais. O cumprimento das políticas e regulamentos referidos é objeto de auditoria interna, auditoria 
por parte de entidades oficiais e verificação externa independente. 

• Conheça mais sobre objetivos e metas no website Galp – Energia e clima: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema em: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade 

• Sobre mobilidade veja: http://www.galpelectric.pt/ 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

302-1 
Consumo de energia dentro da 
organização 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

• CDP Climate Change Information Request: C8. Energy - https://www.cdp.net/en/responses. 

Energia primária: 

Consumo direto de energia por fontes primárias (TJ): 41.688. Os principais combustíveis utilizados são 
GN, gasóleo, gasolina e fuelóleo. No caso da atividade das refinarias existe ainda consumo de fuel gás. 
Inclui todos os segmentos de negócio da Galp (E&P; R&D; G&P; Outros). 

Compra de eletricidade: 

Compra de eletricidade (TJ): 1.771.  

Os dados acima reportados incluem todos os segmentos de negócio da Galp (E&P; R&D; G&P; Outros). 

Produção de eletricidade: 

-  
Princípios 7 

e 8 
7; 8; 12; 13 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima
https://www.cdp.net/en/responses
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Produção de energia elétrica (TJ): 3.468 

Venda de eletricidade: 

Venda de eletricidade (TJ): 2.454  

A produção e venda de eletricidade dizem respeito ao R&D (Refinarias de Sines e Matosinhos); G&P 
(Agroger) e Retalho (estações de serviço). 

Os consumos de energia são convertidos a GJ através de fatores de conversão internacionalmente aceites 
(APA). 

302-2 
Consumo de energia fora da 
organização 

A Galp monitoriza e reporta o consumo de energia fora da organização, nomeadamente: consumo de 
gasóleo da frota de prestadores de serviço (transporte rodoviário); consumo de gasóleo da frota de 
prestadores de serviço (transporte marítimo); consumo de fuelóleo da frota de prestadores de serviço. 

Consumo de energia associado aos prestadores de serviço (GJ): 1.881.340 

Os consumos de energia são convertidos a GJ através de fatores de conversão internacionalmente aceites 
(APA). 

-  Princípio 8 7; 8; 12; 13 

302-3 Intensidade energética 

A Galp calcula rácios de intensidade energética para as suas operações mais relevantes, nomeadamente: 
R&D e E&P (não operados). 

R&D: Refinaria Sines – Energy Intensity Index (EII): 96,2. 

R&D: Refinaria Matosinhos –  Energy Intensity Index (EII): 80,7. 

E&P NÃO Operados BRASIL (GJ/t): 0,64 (consumo de energia/hidrocarbonetos produzidos. Inclui gasóleo 
e fuel gás). 

E&P NÃO Operados ANGOLA (GJ/t): 2,08 (consumo de energia/hidrocarbonetos produzidos. Inclui 
gasóleo e fuel gás). 

• CDP Climate Change Information Request: C4. Targets and performance; C5. Emissions Methodology; 
C6. Emissions data; C9. Additional metrics - https://www.cdp.net/en/responses. 

-  Princípio 8 7; 8; 12; 13 

302-4 
Redução do consumo de 
energia 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

• CDP Climate Change Information Request: C8. Energy - https://www.cdp.net/en/responses. 

Galp 21: a Galp dispõe de um programa de cooperação universitária, denominado Galp 21, que apoia 
anualmente duas dezenas de estudantes a procederem a um diagnóstico energético em empresas e a 
proporem soluções e comportamentos mais racionais. O programa – anteriormente denominado Galp 
20-20-20 – é o que possui maior dimensão em Portugal e já beneficiou 232 bolseiros desde 2007. Em 
2018, foram propostas 69 medidas, das quais 26% foram adotadas pelas entidades participantes. Estas 
medidas permitirão uma redução de 5% no consumo anual de energia primária e de 4% nas emissões 
anuais de CO2. 

Energia eólica: por outro lado, a Galp tem 12 MW de capacidade instalada numa central de produção de 
energia eólica em Portugal (Vale Grande), que em 2018 produzimos mais de 30 GWh o que corresponde 
8.187 t CO2 evitadas. 

Energia solar: a Galp tem instalado painéis solares nos postos de abastecimento que permitiu evitar c. de 
730 t CO2. 

Refinação: Redução de 8% do consumo direto de energias de fontes primárias por carga tratada na 
refinação, em relação a 2017, face aos projetos de eficiência energética realizados.  

-  
Princípios 8 

e 9 
7; 8; 12; 13 

https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
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Através do nosso segmento de soluções de energia, implementamos soluções sustentáveis e de eficiência 
energética junto dos nossos clientes, permitindo-os reduzir o seu consumo e custos de energia, e evitar a 
emissão de gases com efeito de estufa. A par com os seus clientes, em 2018, a Galp desenvolveu soluções 
de eficiência energética que evitaram emissões de 723 tCO2/ano. 

Para o cálculo de emissões são utilizados fatores de emissão internacionalmente aceites (APA; ERSE). 

Consulte mais informação no website Galp – Iniciativas de baixo carbono: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/iniciativas-
de-baixo-carbono 

302-5 
Reduções nas necessidades 
energéticas dos produtos e 
serviços 

• RI 2018: 3.2 Refinação & Distribuição. 

Biocombustíveis: em 2018, a Galp introduziu em Portugal cerca de 130 mil m³ de biocombustíveis. Em 
Espanha, foram introduzidos cerca de 130mil m³ de biocombustíveis, também em cumprimento da 
legislação local. Através da introdução de biocombustíveis no mercado rodoviário, contribuímos para 
evitar 62,5 kt CO2. 

A Galp tem vários projetos em desenvolvimento para melhorar os processos atuais e integrar tecnologias 
baseados em diferentes matérias-primas e biocombustíveis, como contributo para uma economia de 
baixo carbono (e.g. biodiesel de 2ª geração através da tecnologia de co-processamento HVO e de 
matérias-primas residuais, biometano, biorefinarias). 

A Galp disponibiliza aos seus clientes um conjunto alargado de serviços especialmente desenhados para 
melhorar a eficiência energética, nomeadamente nos segmentos de indústria, edifícios e transportes no 
mercado nacional. Neste sentido, foram criados alguns conceitos de proposta-tipo de soluções integradas 
de eficiência energética. 

-  
Princípios 8 

e 9 
7; 8; 12; 13 

OG2 
Montante total investido em 
energia renovável (k€) 

Investimento Belém Bioenergia Brasil (k€): 15.651 

Investimento Enerfuel (k€): 192 
-  - - 

OG3 
Total de energia renovável 
gerada, discriminada por fonte 
(MWh) 

• RI 2018: 1.6 O nosso contributo para o desenvolvimento sustentável; 3.2 Refinação & Distribuição; 3.3 
Gas & Power. 

Energia renovável produzida em 2018: 293.451 MWh. 

Vide indicadores 302-4 e 302-5. 

• CDP Climate Change Information Request: C4. Targets and performance; C9. Additional metrics - 
https://www.cdp.net/en/responses. 

-  - - 

Aspeto material: Água (303)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Água” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, considerado tema material (ver 
matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto 
nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo?  

-  - - 

https://www.cdp.net/en/responses
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Os riscos associados à qualidade e disponibilidade da água são inúmeros e proporcionais à tendência de 
crescimento da população e à industrialização. A segurança dos recursos hídricos é fundamental, 
especialmente considerando as alterações climáticas e os seus efeitos. Neste sentido, a Galp está 
comprometida com a adoção de medidas que conduzam a uma utilização mais eficiente e sustentável da 
água nas nossas operações. Promovemos a redução do consumo de água e aumento de água reutilizada, 
através da adoção de sistemas de reutilização e recirculação de água. 

A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à geração de 
valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes das suas atividades. 
A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA a utilizar a energia e os recursos de forma 
ecoeficiente e implementar tecnologias e procedimentos que garantam o funcionamento das instalações 
e equipamentos em condições de segurança, ao longo do seu ciclo de vida. 

Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema em: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo?  
A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

303-1 
Consumo de água total, por 
fonte 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

 2018 

 mil m3 

Consumo total de água bruta 10.319 

Água rede pública 6.819 

Água doce superficial captada 0 

Água subterrânea captada 144 

Água salgada 464 

Água para fornecimento de água a terceiros  4 

Água fornecida por terceiros 2.896 

Os consumos de água são apurados através de metodologias standard, e.g. faturação, leitura de contador 
ou estimativa. 

-  
Princípios 7 

e 8 
6 

303-2 
Fontes hídricas afetadas 
significativamente pela 
captação de água 

De acordo com conhecimento à data, a Galp não desenvolve atividades em que o consumo de água 
esteja a afetar significativamente as fontes hídricas. 

-  Princípio 8 6 

303-3 
Percentagem e volume total de 
água reciclada e reutilizada 

Em 2018 reutilizámos 1.592.585 m3 de água, correspondendo a um total de 15% da água bruta 
consumida. 

Volume de água reutilizada - RM (m3): 903.750 

-  Princípio 8 6; 8; 12 
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Volume de água reutilizada - RS (m3): 688.835 

Aspeto: Biodiversidade (304) 

304-1 

Localização em áreas 
protegidas ou adjacentes, e 
áreas de elevado índice de 
biodiversidade fora das áreas 
protegidas 

100% dos sites Galp são analisados ao nível dos riscos da biodiversidade. Nenhum dos blocos de E&P 
detidos pela Galp se localiza em áreas classificadas de Património Mundial da UNESCO (World Heritage) e 
Áreas Protegidas IUCN de categoria I a IV. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a biodiversidade no website Galp –  Proteção da 
biodiversidade, recursos hídricos e solos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-ativos/ambiente/biodiversidade-e-agua 

-  Princípio 8 6; 14; 15 

Aspeto material: Emissões (305)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Emissões” relaciona-se com os temas “Segurança, Saúde e Ambiente” e “Portfólio adequado à 
satisfação das necessidades energéticas”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no 
RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na 
cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo? 

• CDP Climate Change Information Request: C1. Governance; C3. Business Strategy; C4. Targets and 
performance; C9. Additional metrics - https://www.cdp.net/en/responses. 

Para garantir a criação de valor a longo prazo, apostamos numa estratégia sustentável, refletindo os 
riscos e oportunidades relacionadas com as alterações climáticas. Consciente dos desafios que as 
alterações climáticas representam e considerando as expectativas dos seus stakeholders, a Galp atualiza 
a sua política de atuação relativamente às alterações climáticas: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf. 

Procuramos um portefólio que corresponda aos desafios de uma economia de baixo carbono. Neste 
portefólio, a eficiência energética, a minimização da intensidade de emissões de GEE, assim como a 
capacidade de adaptação aos efeitos das alterações climáticas, são condições imperativas para a 
concretização de operações, produtos e serviços. Estas são também áreas prioritárias de atuação junto 
dos nossos clientes e parceiros, assente nos seguintes eixos de atuação e respetivos objetivos:  

- Exploração e produção responsável; - Refinação e distribuição eficiente; - Inovação, investigação e 
desenvolvimento e promoção de soluções inovadoras e diferenciadoras que promovam a transição para 
uma economia de baixo carbono suportadas por fontes de energia renováveis; - Antecipação de 
tendências e expectativas de stakeholders no âmbito da energia e clima. Diversas iniciativas relacionadas 
com o tema, nomeadamente: CDP; Zero Flaring Routine by 2030; Meet 2030; We Mean Business, entre 
outras.  

-  - - 

https://www.cdp.net/en/responses
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
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Relativamente a outras emissões atmosféricas, conscientes da importância da qualidade do ar para a 
saúde pública e para o ambiente, gerimos as nossas operações salvaguardando a sua proteção. Com vista 
a tornar a nossa atividade e os nossos produtos mais sustentáveis, implementamos as melhores 
tecnologias disponíveis (MTD) para a redução das emissões atmosféricas. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema no website Galp - Alterações 
climáticas e Transição energética: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/alteracoes-
climaticas 

Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema no website Galp - Ecoeficiência 
nas operações: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-
pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

305-1 
Emissões diretas de GEE 
(âmbito 1) 

• RI 2018: 4.3 Um apelo à ação, Monitorizamos a nossa pegada; 4.4. Como estamos a fazê-lo?, 
Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

- Emissões diretas de GEE (âmbito 1): 3,26 mt CO2e 

• CDP Climate Change Information Request: C5. Emissions Methodology; C6. Emissions Data; C-OG6; C7. 
Emissions Breakdown; C-OG7 - https://www.cdp.net/en/responses. 

A pegada de carbono da Galp é anualmente elaborada segundo o quadro metodológico estabelecido pelo 
The GreenhouseGas Protocol – Corporate Accounting and Reporting Standard, complementado pela 
respetiva adaptação setorial promovida pela International Petroleum Industry Environmental 
Conservation Association (IPIECA) – Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil 
and Gas Industries. Foram utilizados os Global Warming Potentials calculados no Fourth Assessment 
Report (AR4) do IPCC. 

-  
Princípios 7 

e 8 
3; 12; 13; 

14; 15 

305-2 
Emissões indiretas de GEE 
(âmbito 2) 

• RI 2018: 4.3 Um apelo à ação, Monitorizamos a nossa pegada. 

- Emissões indiretas de GEE (âmbito 2): 0,13 mt CO2e 

• CDP Climate Change Information Request: C5. Emissions Methodology; C6. Emissions Data; C-OG6; C7. 
Emissions Breakdown; C-OG7 - https://www.cdp.net/en/responses. 

-  
Princípios 7 

e 8 
3; 12; 13; 

14; 15 

305-3 
Outras emissões indiretas de 
GEE (âmbito 3) 

• RI 2018: 4.3 Um apelo à ação, Monitorizamos a nossa pegada. 

Em 2018, a Galp efetuou uma revisão da metodologia de cálculo da pegada de carbono, com destaque 
para a integração de mais categorias do âmbito 3, promovendo um mapeamento e reporte mais 
transparente das emissões indiretas. Esta atualização está alinhada com as melhores práticas aplicáveis 

-  
Princípios 7 

e 8 
3; 12; 13; 

14; 15 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/alteracoes-climaticas
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima/alteracoes-climaticas
https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
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ao sector Oil & Gas, tendo em conta as diretrizes do GHG Protocol e da IPIECA, assim como a análise de 
materialidade das fontes de emissão. 

Em resultado desta revisão, a pegada de carbono da Galp em 2018 apresenta um âmbito mais 
abrangente do que nos anos anteriores, incluindo mais emissões indiretas provenientes de atividades 
como: bens e serviços adquiridos, atividades logísticas, viagens de negócios, processamento de produtos 
vendidos, uso de produtos e investimentos. 

Emissões indiretas de GEE (âmbito 3) (mt CO2e) 2018 

Categoria 1 - Bens e serviços adquiridos 5,95 

Categoria 3 - Atividades relacionadas com combustível e 
energia não incluídas nos âmbitos 1 e 2 

1,2 

Categoria 6 - Viagens de negócios 0,01 

Categoria 4+9 - Transporte e distribuição 
(upstream/downstream) 

0,71 

Categoria 10 - Processamento de produtos vendidos 14,44 

Categoria 11 - Uso de produtos 61,17 

Categoria 15 - Investimentos 0,62 

• CDP Climate Change Information Request: C5. Emissions Methodology; C6. Emissions Data; C-OG6; C7. 
Emissions Breakdown; C-OG7 - https://www.cdp.net/en/responses. 

305-4 Intensidade carbónica 

• RI 2018: 3.1 Exploração & Produção, Principais indicadores; 3.12 Refinação & Distribuição, Principais 
indicadores; 3.3 Gás & Power, Principais indicadores; 4.3 Um apelo à ação, Monitorizamos a nossa 
pegada. 

A Galp calcula rácios de intensidade carbónica para as suas operações mais relevantes, nomeadamente: 
R&D e E&P. No caso da Refinação, o denominador é o CWT. No caso do E&P, o denominador é a 
quantidade de hidrocarbonetos produzidos (petróleo e gás). Os rácios são calculados com emissões de 
GEE de Âmbito 1. 

 2018 

Intensidade carbónica (Refinação) 

Refinaria Sines (CO2/CWT) 31,3 

Refinaria Matosinhos (CO2/CWT) 28,5 

Intensidade carbónica (E&P) 

E&P Operados - Brasil (t CO2e) 3.045 

E&P Operados - Brasil (t CO2e/103t) 375 

E&P Operados - Brasil (t CO2e/kboe) 50,3 

E&P NÃO Operados - Brasil (t CO2e) 278.333 

E&P NÃO Operados - Brasil (t CO2e/103t) 51,3 

E&P NÃO Operados - Brasil (t CO2e/kboe) 6,9 

E&P NÃO Operados - Angola  (t CO2e) 104.187 

E&P NÃO Operados - Angola (t CO2/103 t) 264,6 

E&P NÃO Operados - Angola (t CO2/kboe) 35,5 

E&P NÃO Operados - TOTAL  (t CO2e) 382.519 

E&P NÃO Operados - TOTAL (t CO2/103 t) 65,7 

E&P NÃO Operados - TOTAL (t CO2/kboe) 8,8 

-  Princípio 8 13;14; 15 

https://www.cdp.net/en/responses
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E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) (t CO2e) 385.564 

E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) (t CO2e/103 t) 66,17 

E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) (t CO2e/kboe) 8,9 

Também em 2018, a Galp calculou pela primeira vez uma intensidade carbónica adaptada à sua cadeia de 
valor e aplicável a todos os segmentos de negócio. 

A intensidade carbónica foi calculada considerando as emissões decorrentes da globalidade das suas 
atividades, de âmbito 1, 2 e 3 acima referidas, e a energia comercializada pelos vários segmentos de 
negócio, nomeadamente crude, gás natural, combustíveis líquidos, biocombustíveis e eletricidade. 

Intensidade Carbónica Galp: 77 tCO2e/MJ 

• CDP Climate Change Information Request: C5. Emissions Methodology; C6. Emissions Data; C-OG6; C7. 
Emissions Breakdown; C-OG7 - https://www.cdp.net/en/responses. 

305-5 Redução das emissões de GEE 

Vide Disclosures 302-4 e 302-5. 

• RI 2018: 1.6 O nosso contributo para o desenvolvimento sustentável  

- 71.365 t CO2 de emissões evitadas através de energia renovável e soluções de energia. 

• CDP Climate Change Information Request: C4. Targets and performance - 
https://www.cdp.net/en/responses. 

• Para mais informação consulte o website Galp - Energia e Clima:  

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/energia-e-clima 

-  
Princípios 8 

e 9 
13; 14; 15 

305-6 
Emissões de substâncias 
destruidoras da camada de 
ozono, por peso 

A nossa Empresa não fabrica ou comercializa produtos que emitam substâncias depletoras da camada de 
ozono. Por outro lado, garantimos a conformidade dos equipamentos que contenham as referidas 
substâncias face à regulamentação aplicável, verificando essa conformidade através de auditorias. Por 
fim, a nossa Empresa dispõe de um Guia Regulamentar – Gestão das substâncias depletoras da camada 
de ozono. Garantimos, deste modo, que não existem fontes significativas de emissão destas substâncias. 

-  
Princípios 7 

e 8 
3; 12 

305-7 
NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

Para o cálculo de emissões são utilizados fatores de emissão internacionalmente aceites (EEA; APA) 
aplicados aos consumos de energia. No caso da Refinação, as emissões são medidas em contínuo. 

-  
Princípios 7 

e 8 
3; 12; 14; 

15 

Aspeto material: efluentes e resíduos (306)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Efluentes e resíduos” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, considerado tema 
material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem 
ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4 Como estamos a fazê-lo? 

Estamos comprometidos com a preservação dos recursos essenciais para o futuro do planeta. 
Asseguramos a eficiência no consumo de recursos naturais, na produção e valorização de resíduos, e na 
emissão de efluentes líquidos e gasosos. 

-  - - 

https://www.cdp.net/en/responses
https://www.cdp.net/en/responses
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A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à geração de 
valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes das suas atividades. 
A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA a utilizar a energia e os recursos de forma 
ecoeficiente e implementar tecnologias e procedimentos que garantam o funcionamento das instalações 
e equipamentos em condições de segurança, ao longo do seu ciclo de vida. 

Na Galp, estamos comprometidos com a melhoria contínua do desempenho de Segurança, Saúde e 
Ambiente, reduzindo o impacto negativo e maximizando o efeito positivo das nossas atividades. 

Especificamente nos resíduos, estabelecemos prioridades operacionais na gestão de resíduos, seguindo 
os seguintes níveis de hierarquia: Prevenção e redução da produção - Na conceção de instalações e 
melhor gestão de operações; Reutilização - De produtos, prolongando o seu tempo de vida útil); 
Reciclagem - Valorizando os materiais/componentes. Valorização - Em termos energéticos; Tratamento e 
eliminação. 

Por outro lado, vemos a economia circular como uma ferramenta essencial para equilibrar a balança 
entre o crescimento económico e o consumo de recursos. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema no website Galp - 
Ecoeficiência nas operações e Economia Circular: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/protecao-ambiental/ecoeficiencia-operacional/economia-circular 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

306-1 
Produção de efluentes líquidos, 
por qualidade e por destino 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

 2018 

 mil m3 

Produção total de efluentes líquidos 6.455 

Meio hídrico 2.100 

Solo 0,8 

Coletor municipal 420 

Entregues a empresa especializada 3.935 

E&P Não operados - Angola (efluente meio hídrico) (mil m3): 818,1 

A produção de efluentes é apurada através de metodologias standard, e.g. faturação ou estimativa. 

-  Princípio 8 3; 6; 12; 14 

306-2 
Resíduos produzidos, por tipo e 
por método de tratamento 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

 2018 
-  Princípio 8 3; 6; 12 
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 toneladas 

Produção total de resíduos 44.203 

Valorizados 18.468 

Eliminados 25.736 

Resíduos perigosos 31.758 

Valorizados 7.092 

Eliminados 24.666 

Resíduos não perigosos 12.443 

Valorizados 11.374 

Eliminados 1.070 

  

Percentagem total de resíduos valorizados (%) 42% 

A produção de resíduos é apurada através de guias de acompanhamento de resíduos fornecidos pelos 
prestadores de serviço. 

306-3 Ocorrência de derrames 

• RI 2018: 4.4 Como estamos a fazê-lo? Continuamos a melhorar o nosso desempenho ambiental. 

 2018 

 n.º e m3 

Perdas de contenção primária (nº) (>150 l) 12 

Perdas de contenção primária (m3) 35,6 

Perdas de contenção primária que atingiu o ambiente (nº) (>150 l) 8 

Perdas de contenção primária que atingiu o ambiente (m3) 14,3 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema no website Galp -  
Ecoeficiência nas operações: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/ambiente/ecoeficiencia-operacional 

-  Princípio 8 
3; 6; 12; 
14; 15 

306-4 

Peso de resíduos perigosos 
transportados, importados, 
exportados ou tratados e 
percentagem de 
carregamentos de resíduos 
transportados 
internacionalmente 

Não aplicável. A Galp não importa/exporta resíduos perigosos. -  - 
3 

12 

306-5 
Recursos hídricos, e respetivos 
habitats afetados pelas 
descargas de água e drenagem 

As descargas de efluentes estão sujeitas a licenciamento e assumimos que o cumprimento das normas 
garante a ausência de impactes na biodiversidade. Por outro lado, nas principais instalações industriais 
monitorizamos a qualidade das águas subterrâneas e realizamos análises quantitativas de risco, o que 
permite afirmar que os ecossistemas não são impactados pelas nossas atividades. 

-  Princípio 8 6; 14; 15 

G4-OG5 Volume de água produzida 
E&P NÃO Operados - Angola (m3): 818.100. 

E&P NÃO Operados - Angola (m3/103 t): 2.077,6. 
-  - - 

G4-OG6 
Volume de hidrocarbonetos 
flared e vented 

Flaring: -  - - 
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 2018 

Flaring (E&P) 

E&P Operados BRASIL - Gás flaring (m3) 1.191.924,0 

E&P Operados BRASIL - Gás flaring (t) 975 

E&P Operados BRASIL - Rácio (t/103 t) 120 

E&P NÃO Operados BRASIL - Gás flaring (m3) 31.742.751 

E&P NÃO Operados BRASIL - Gás flaring (t) 25.966 

E&P NÃO Operados BRASIL - Rácio (t/103 t) 4,79 

E&P NÃO Operados ANGOLA - Gás flaring (m3) 22.381.054 

E&P NÃO Operados ANGOLA - Gás flaring (t) 18.308 

E&P NÃO Operados ANGOLA - Rácio (t/103 t) 46,49 

E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) - Gás flaring (m3) 55.315.729 

E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) - Gás flaring (t) 45.248 

E&P TOTAL (Brasil OP + Brasil NOP +  Angola NOP) - Rácio (t/103 t) 7,77 

Em Blocos não-operados não realizamos venting. 

G4-OG7 
Quantidade de resíduos de 
perfuração e estratégia para a 
sua deposição. 

E&P (operados) - Brasil (t): 0. Não houve perfuração em 2018. 

E&P (não operados): informação não disponível. O operador não fornece esta informação. 
-  - - 

Aspeto: Produtos e serviços (OG) 

G4-OG8 
Teor de chumbo, benzeno e 
enxofre nos combustíveis 

Consulte o RS 2013, pág. 73:  http://www.galpenergia.com/corp/PT/investidor/Relatorios-e-
resultados/relatorios-anuais/Documents/Relatorio-de-sustentabilidade_2013.pdf. 

-  - - 

Aspeto material: Compliance ambiental (307)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Compliance ambiental” relaciona-se com o tema “Corporate governance” e “Ética, transparência e 
compliance”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde 
nos dirigimos?; 4.2 Como podemos transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 
Como estamos a fazê-lo? 

A Galp entende que a proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos é condição essencial à geração de 
valor sustentável, assumindo a sua responsabilidade na gestão dos riscos e impactes ao longo do ciclo de 
vida das suas atividades. A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA, a cumprir, em todas as 
suas atividades e geografias, a legislação e regulamentos aplicáveis em matéria de Segurança, Saúde e 
Ambiente. 
No âmbito do Comité de Gestão de Risco, funciona um grupo de trabalho focado em temas relacionados 
com ambiente, qualidade e segurança, compliance e alterações regulatórias. Durante o ano de 2018, este 
grupo de trabalho debruçou‑ se sobre os riscos de maior nível de criticidade nas referidas matérias e 
reportou ao comité as conclusões da sua avaliação. 

-  - - 

http://www.galpenergia.com/corp/PT/investidor/Relatorios-e-resultados/relatorios-anuais/Documents/Relatorio-de-sustentabilidade_2013.pdf
http://www.galpenergia.com/corp/PT/investidor/Relatorios-e-resultados/relatorios-anuais/Documents/Relatorio-de-sustentabilidade_2013.pdf
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Na Galp, estamos comprometidos com a melhoria contínua do desempenho de Segurança, Saúde e 
Ambiente, reduzindo o impacto negativo e maximizando o efeito positivo das nossas atividades. 

A Galp dispõe de uma ferramenta de análise periódica da legislação aplicável (e.g. ambiental e outros) 
para minimizar potenciais riscos regulatórios e de compliance relacionados com a temática. 
Adicionalmente, a Galp realiza auditorias internas e externas anuais de verificação e cumprimento legal. 

• Mais informação sobre a posição da Galp e a forma de gestão deste tema no website Galp - Ambiente: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/ambiente  

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

307-1 

Multas e sanções não 
monetárias pelo não 
cumprimento das leis e 
regulações ambientais 

Não ocorreram condenações relativas a sanções não-monetárias nem multas ou coimas significativas 
pelo não cumprimento de leis e regulamentos ambientais em 2018. 

A Galp considera multas significativas aquelas com valores superiores a €100 mil. 

-  Princípio 8 16 

Aspeto material: Avaliação ambiental de fornecedores (308)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Avaliação ambiental de fornecedores” relaciona-se com o tema “Gestão sustentável da cadeia de 
valor”, considerado tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

Na Galp, preocupamo-nos constantemente com a atuação dos nossos fornecedores, prestadores de 
serviço e outros parceiros de negócio. Queremos que a sua atuação esteja em conformidade com os 
requisitos que aplicamos nas nossas operações e atividades. Exigimos que as práticas de negócio estejam 
de acordo com as condições contratuais que estabelecemos nas diversas componentes da 
sustentabilidade. 

Ao longo do nosso processo de compras, desde a seleção até à formalização do contrato, são 
incorporados os princípios pelos quais nos regemos: Ética e transparência; Respeito pelos direitos 
humanos; Proteção das pessoas, do ambiente e de ativos. Esta abordagem é implementada através de 
procedimentos e de uma série de normativos e documentos de referência que os nossos atuais e futuros 
parceiros devem conhecer, nomeadamente: Política de compras; Código de ética; Política de combate à 
corrupção; política de saúde, segurança e ambiente; política de qualidade; Política de responsabilidade 
corporativa. 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/ambiente
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Consulte mais informação sobre Gestão de risco na cadeia de fornecimento, Certificações, Auditorias a 
fornecedores e Critérios de seleção de fornecedores a serem auditados no website Galp – Gestão 
sustentável na cadeia de fornecimento: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros. 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Envolvemos a nossa cadeia de fornecimento. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

308-1 
Novos fornecedores avaliados 
com critérios ambientais 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Envolvemos a nossa cadeia de fornecimento. 

Todos os novos fornecedores são avaliados com base em critérios ambientais. 

No âmbito da APETRO, em 2018 realizaram-se 4 auditorias a Transportadores que prestam serviço para a 
Galp. Na Galp, em conjunto com a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), temos em 
progresso um plano de auditorias aos transportadores contratados para o transporte dos nossos 
produtos. Todos os motoristas frequentam formações obrigatórias, cujos conteúdos são validados pela 
Galp, no que respeita a condução defensiva, manuseamento de produtos, entre outros. Ainda no âmbito 
deste acordo com a APETRO, assinámos um Acordo de Segurança Rodoviária Acrescentada com outras 
companhias associadas para melhorar as condições do transporte terrestre dos produtos petrolíferos. 
Desenvolvemos nomeadamente iniciativas com entidades públicas para revisões legislativas e para 
desenvolver um sistema de suporte apoiado em caso de acidente. 

Certificações de fornecedores: 

 2018 

Standard Internacional 

Qualidade (ISO 9001) 2791 

Ambiente (ISO 14001) 1474 

Segurança (OHSAS 18001) 1330 

Outras certificações 760 

Auditorias a fornecedores: 

 2018 

Auditorias 

# auditorias a fornecedores (REPRO-ACHILES) 65 

# auditorias a fornecedores tier 1 (> € 5k) 24 

# fornecedores tier 1 auditados (> € 5k) 2 

# total fornecedores auditados GALP (Tier 1 + não tier 1) 27 

# de fornecedores Tier 1 alto risco auditados 1,34% 

% de fornecedores críticos Tier 1 certificados 57% 

Risco de sustentabilidade: 

-  Princípio 8 - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
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 2018 

Risco de sustentabilidade 

Número de fornecedores tier 1 com elevado risco de sustentabilidade 45 

Número de fornecedores tier 1 com elevado risco de sustentabilidade económica 12 

Número de fornecedores tier 1 com elevado risco de sustentabilidade ambiental 0 

Número de fornecedores tier 1 com elevado risco de sustentabilidade social 33 
 

308-2 
Impactes ambientais negativos 
na cadeia de fornecimento e 
ações tomadas 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Envolvemos a nossa cadeia de fornecimento. 

Não foram identificados fornecedores tier 1 (críticos e não críticos) com elevado risco de sustentabilidade 
ambiental. 

Consulte mais informação no website Galp –  Gestão sustentável na cadeia de fornecimento: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros. 

-  Princípio 8 - 

SÉRIE SOCIAL  
 

Aspeto material: Emprego (401)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Emprego” relaciona-se com os temas “Atração e retenção de talento” e “Formação e 
desenvolvimento”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 
Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Energizando as nossas Pessoas. 

A gestão e o desenvolvimento do nosso capital humano é um fator crucial no sucesso da nossa 
Organização. Posicionamo-nos como um empregador competitivo, oferecendo condições para atrair, 
desenvolver e reter o talento dos colaboradores, considerando os desafios estratégicos e de contexto que 
a Organização enfrenta. 

Para cumprir o nosso objetivo de criar valor para todos os stakeholders, ajustamos regularmente a nossa 
estratégia para o capital humano, com foco nos seguintes domínios de atuação: Recrutamento; 
Desenvolvimento; Gestão de desempenho; Compensação; Acolhimento, aprendizagem e formação; 
Sistemas de informação. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Valorizar o capital humano: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano. 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Energizando as nossas Pessoas. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano
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401-1 

Número total e taxas de novas 
contratações de colaboradores 
e rotatividade de 
colaboradores por faixa etária, 
género e região 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Energizando as nossas Pessoas. 

• Informação detalhada em: Anexo RH. 

-  - 5; 8 

401-2 
Benefícios concedidos a 
colaboradores 

Na Galp preocupamo-nos com o bem-estar geral dos nossos colaboradores, disponibilizando um conjunto 
de benefícios aos mesmos. Disponibilizamos à generalidade dos nossos colaboradores e pensionistas um 
conjunto de seguros sociais para além dos que estão previstos no Código do Trabalho (por exemplo, 
seguro de saúde e seguro de vida). 
Não há distinção nos benefícios atribuídos aos colaboradores em função da natureza parcial ou integral 
do seu vínculo. Os colaboradores da Galp beneficiam das condições estabelecidas no Código de Trabalho. 
Consulte os diferentes benefícios oferecidos no website Galp – Reconhecimento e recompensa: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-
humano/reconhecimento-e-recompensa  

-  - 8 

401-3 

Taxas de retorno ao trabalho e 
retenção após uma licença de 
maternidade/paternidade, 
discriminadas por género 

Direito a tirar licença (M&F): 100% 

Taxa de retorno (M&F): 100%* 

Taxa de retenção (M&F): 100%* 

* Não se identifica nenhuma relação de causa-efeito entre situações de licença de parentalidade e saídas 
da Empresa 

-  Princípio 3 5; 8 

Aspeto: Relações laborais (402) 

402-1 

Prazo mínimo de notificação 
sobre mudanças operacionais e 
se estas são especificadas em 
acordos de negociação coletiva 

Não existe prazo mínimo para aviso prévio em relação a mudanças operacionais. Os colaboradores são 
notificados de eventuais alterações nos prazos considerados apropriados pela Gestão. 

-  Princípio 4 8 

Aspeto material: Segurança e saúde ocupacional (403)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Colocamos a segurança das nossas pessoas 
em primeiro lugar. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Saúde e segurança ocupacional” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, 
considerado tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os 
impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

As melhores práticas de segurança são uma prioridade para a nossa Organização. No dia-a-dia, 
procuramos proteger os nossos colaboradores, aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o 
ambiente. Atuamos de acordo com as melhores práticas de segurança, protegendo os nossos 
colaboradores e todos aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o ambiente. A segurança é uma 
prioridade em todos os nossos projetos e por isso procuramos que esteja presente no nosso dia-a-dia e 
refletida nos comportamentos, atitudes e decisões de todos os que fazem parte da nossa Organização. 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/beneficios-e-compensacoes.https:/www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-recompensa
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/beneficios-e-compensacoes.https:/www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/reconhecimento-e-recompensa
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Estabelecemos objetivos de desempenho em Segurança, ao longo dos diferentes níveis da organização, 
como estímulo à sua integração, como uma prioridade no dia-a-dia das atividades e como condição aos 
objetivos de sustentabilidade da empresa. 

O compromisso visível de todos e de cada uma das pessoas que fazem parte da Organização é condição 
indispensável (Sistema de gestão operacional SSA, Compromisso da Gestão - Elemento 01). O 
compromisso da gestão e responsabilidade da linha hierárquica estão expressos de forma explícita na 
nossa Política de SSA e no nosso Sistema de gestão operacional SSA salvaguardando a integração da 
segurança e saúde na estratégia e nas decisões que todos os dias tomamos na nossa Empresa. 

As atividades de avaliação de risco são asseguradas em todos as nossas operações, para identificar e gerir 
os principais riscos de segurança. Promovemos a consciencialização dos nossos colaboradores para a 
importância destas atividades. As nossas operações possuem sistemas de gestão de segurança, sendo 
sujeitas periodicamente a auditorias independentes de terceira parte. 

Relativamente à saúde, promovemos uma gestão integrada da saúde que segue as melhores práticas e 
regulamentos internacionais, com base em quatro princípios: precaução; prevenção; proteção; melhoria 
contínua. 

Entendemos a proteção da saúde numa ótica abrangente, considerando todos os aspetos do estado de 
saúde físico, mental e do bem-estar dos nossos colaboradores e das suas famílias. Atuamos 
prioritariamente em duas dimensões chave: saúde e vigilância médica; prestação de cuidados de saúde 
em caso de acidente ou doença. 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA, a integrar a SSA na estratégia e atividade da 
empresa e a estabelecer objetivos e metas desafiadores sobre matérias de SSA, medindo e avaliando os 
resultados obtidos e tomando as ações necessárias à sua prossecução, comprometendo todos os 
colaboradores e prestadores de serviços. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Segurança: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/seguranca. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Saúde: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-ativos/saude. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – A nossa cultura e sistemas de gestão:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao. 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

403-1 
Percentagem de força de 
trabalho representada em 

67% dos colaboradores são representados por Comissões de Saúde e Segurança. -  - 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
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comités formais de saúde e 
segurança 

403-2 

Tipos e taxas de lesões, 
doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absentismo e 
número de óbitos relacionados 
ao trabalho, discriminados por 
região e género 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

• Informação detalhada em: Anexo RH. 

Sinistralidade: 

 2018 

N.º de acidentes com baixa 35 

Colaboradores 19 

Feminino 6 

Masculino 13 

Prestadores de serviços 16 

Feminino 1 

Masculino 15 

Óbitos 0 

Colaboradores 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Prestadores de serviços 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

IFA - ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES 1,5 

IFA Colaboradores 1,6 

Feminino 1,3 

Masculino 1,9 

IFA Prestadores de serviços 1,3 

Feminino 0,6 

Masculino 1,5 

IFAT - ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES TOTAIS 3,0 

IFAT Colaboradores 3,0 

Feminino 3,0 

Masculino 3,1 

IFAT Prestadores de serviços 2,9 

Feminino 2,4 

Masculino 3,0 

Doenças profissionais 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Taxa de absentismo 4,89% 

Feminino 6,65% 

Masculino 3,62% 

IFA: Todos os acidentes com baixa (inclui fatalidade e acidentes com baixa) por milhão de horas. 

IFAT: Todos os acidentes (inclui fatalidades, acidentes com baixa e tratamento médico, exclui primeiros 
socorros) por milhão de horas trabalhadas. 

-  - 3; 8 
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Taxa de absentismo: (Total Dias de Absentismo/(N.º Médio de Efetivos x 11 x 22)). 

403-3 

Colaboradores com elevada 
incidência e elevado risco de 
doenças relacionadas à sua 
ocupação 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

Dispomos de um normativo interno, no âmbito do sistema de gestão operacional de SSA, relativo a 
análises de segurança da tarefa, com vista a prevenir situações potencialmente geradoras de danos 
pessoais, materiais e ambientais. A análise de segurança da tarefa (AST) é uma ferramenta que fornece 
uma metodologia sistemática e efetiva para identificar os perigos e determinar as ações de controlo 
preventivas em cada uma das etapas do trabalho, para garantir a segurança durante a sua execução. 
Adicionalmente, todos os riscos de saúde originados por operações planeadas devem ser devidamente 
identificados, avaliados e geridos com o objetivo de reduzir o risco de doenças relacionadas com saúde 
ocupacional. Cada colaborador deve ter vigilância médica adequada e periódica e devem ser tomadas as 
medidas apropriadas para garantir o regresso seguro ao trabalho daqueles que contraíram lesões ou 
doenças impeditivas relacionadas com o trabalho. Uma gestão de risco adequada relacionada com 
aspetos de saúde deve ser integrada ao longo de todo o ciclo de vida das atividades e em qualquer 
geografia. 

Temos também uma norma interna que define os requisitos mínimos dos programas de saúde 
ocupacional, abrangendo três áreas fulcrais: segurança e higiene do trabalho, ergonomia e medicina do 
trabalho. 

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp  – Saúde: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-ativos/saude 

-  - 3; 8 

403-4 

Tópicos relativos à saúde e 
segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos 

website Galp – Tópicos de saúde e segurança cobertos nos acordos formais com os Sindicatos:  
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/topico-
saude-e-seguranca.pdf 

-  - 8 

Aspeto material: Formação e educação (404)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.1. Transição energética: para onde nos dirigimos?; 4.2 Como podemos 
transformar desafios em oportunidades; 4.3 Um apelo à ação; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Formação e educação” relaciona-se com os temas “Atração e retenção de talentos” e “Formação e 
desenvolvimento”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 
Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Energizando as nossas pessoas; Apoiamos oportunidades de desenvolvimento de carreira; As nossas 
Pessoas aprendem com novos desafios e experiências diferentes. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Gestão e desenvolvimento de talento: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-
humano/gestao-e-desenvolvimento-de-talento  

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/saude
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/topico-saude-e-seguranca.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/topico-saude-e-seguranca.pdf
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/gestao-e-desenvolvimento-de-talento
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/gestao-e-desenvolvimento-de-talento
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Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Gestão do desempenho: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-
humano/gestao-do-desempenho. 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: • RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-
lo? Apoiamos oportunidades de desenvolvimento de carreira 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

404-1 

Número médio de horas de 
formação por ano por 
colaborador, discriminado por 
género e categoria funcional 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Apoiamos oportunidades de desenvolvimento de carreira 

• Informação detalhada em: Anexo RH. 

Formação: 

 2018 

Horas de formação 116.220 

Gestores de Topo 1.962 

Masculino 1.679 

Feminino 284 

Quadros dirigentes 7.323 

Masculino 5.626 

Feminino 1.697 

Quadros superiores 17.338 

Masculino 10.295 

Feminino 7.043 

Especialistas 66.389 

Masculino 40.395 

Feminino 25.995 

Outros 23.207 

Masculino 16.628 

Feminino 6.580 

TOTAL 116.220 

Masculino 74.623 

Feminino 41.597 

Formação por colaborador (h/colaborador) 18,1 

Masculino 20,1 

Feminino 15,4 

Gestores de Topo 41,8 

Quadros dirigentes 41,1 

Quadros superiores 38,3 

Especialistas 34,6 

Outros 6,2 
 

-  - 4; 5; 8 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/gestao-do-desempenho
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/gestao-do-desempenho
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404-2 

Programas de gestão de 
competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para 
a continuidade da 
empregabilidade dos 
colaboradores em período de 
preparação para a reforma 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Apoiamos oportunidades de desenvolvimento de carreira; As nossas Pessoas aprendem com novos 
desafios e experiências diferentes 

A nova estratégia de aprendizagem baseia-se num modelo 70/20/10 (Fazer, Partilhar, Saber) que 
estabelece diferentes tipos de formação, com diferentes abordagens ajustadas ao tópico de 
aprendizagem. 

Investimos numa mente saudável  

No seu segundo ano, o Mindfulness já abrangeu mais de 500 pessoas da Organização em Portugal e 
Espanha. 

Desenvolvemos capacidades através da aprendizagem experiencial 

Este programa chama-se Samurai G e visa melhorar as capacidades de negociação, com enfoque na 
capacidade de negociação de um grupo específico (60 pessoas) da Galp. 

Estamos atentos a novas perspetivas Tecnológicas 

A Galp é um dos membros fundadores da Singularity University Portugal, um pólo local do projeto 
SingularityU. Em 2018, esta iniciativa contou com 60 participantes numa conferência de dois dias e um 
workshop. 

-  - 8 

404-3 

Percentagem de colaboradores 
que recebem regularmente 
análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira, 
discriminados por género e 
categoria profissional 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Apoiamos oportunidades de desenvolvimento de carreira, As nossas Pessoas aprendem com novos 
desafios e experiências diferentes. 

Avaliação de desempenho: 

 2018 

Avaliação de desempenho 99% 

Gestores de Topo   

Masculino 100% 

Feminino 100% 

Quadros dirigentes   

Masculino 100% 

Feminino 100% 

Quadros superiores   

Masculino 100% 

Feminino 99% 

Especialistas   

Masculino 99% 

Feminino 100% 

Outros   

Masculino 98% 

Feminino 99% 

Avaliação 360º: 

 2018 

Avaliação 360º (n.º)  

-  Princípio 6 5; 8 
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Executive/Top Management (Gestores de Topo) 46 

Middle/General Management (Quadros 
dirigentes) 

177 

First Line Management/Supervisor (Quadros 
superiors)  

432 

Sub-Total 655 

Specialist Groups (Grupos especialistas) 193 

Other Employees (Outros) 0 

Total 848 

Avaliação 360º (%)   

Executive/Top Management (Gestores de Topo) 97,9% 

Middle/General Management (Quadros 
dirigentes) 

99,4% 

First Line Management/Supervisor (Quadros 
superiors)  

95,4% 

Sub-Total 96,6% 

Specialist Groups (Grupos especialistas) 10,1% 

Other Employees (Outros) 0,0% 

Total 13,3% 
 

Aspeto: Diversidade e igualdade de oportunidades 

405-1 

Composição dos grupos 
responsáveis pela governança 
e discriminação de 
colaboradores por categoria 
funcional, de acordo com 
género, faixa etária, minorias e 
outros indicadores de 
diversidade 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Pessoas diferentes, oportunidades iguais. 

• Informação detalhada em: Anexo RH. 

-  - 5; 8 

405-2 

Rácio do salário e remuneração 
entre Feminino e Masculino, 
discriminada por categoria 
profissional e unidades 
operacionais relevantes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Pessoas diferentes, oportunidades iguais. 

Remunerações: 

 2018 

SALÁRIO BASE ANUAL  

Rácio de RBA Médio - Quadros executivos 0,84 

Masculino 163.815 

Feminino 137.291 

Rácio de RBA Médio - Quadros de gestão 0,91 

Masculino 63.348 

Feminino 57.713 

Rácio de RBA Médio - Quadros médios 0,88 

Masculino 23.256 

-  Princípio 6 5; 8; 10 
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Feminino 20.436 

REMUNERAÇÃO TOTAL ANUAL   

Rácio de RBA Médio - Quadros executivos 0,88 

Masculino 212.690 

Feminino 186.131 

Rácio de RBA Médio - Quadros de gestão 0,87 

Masculino 86.944 

Feminino 75.292 

Rácio de RBA Médio - Quadros médios 0,88 

Masculino 26.220 

Feminino 23.029 
 

Aspeto: Não discriminação (406) 

406-1 

 

Número total de casos de 
discriminação e medidas 
corretivas tomadas 

0 casos. Não foram identificados casos em 2018. 

“Não atuamos de forma discriminatória em relação aos nossos colaboradores ou a quaisquer pessoas, 
nomeadamente em função da raça, religião, sexo, orientação sexual, ascendência, idade, língua, território 
de origem, convicções políticas ou ideológicas, situação económica, contexto social ou vínculo 
contratual.” in Código de Ética e Conduta. 

“Não permitir qualquer forma de discriminação, baseada, entre outras, na raça ou origem étnica, cor, 
sexo, orientação sexual, idade, convicção religiosa, nacionalidade, situação familiar e socioeconómica, 
estado civil, instrução, incapacidade, ideologia política, garantindo a igualdade de oportunidades e de 
tratamento no que se refere à atividade profissional.” In Política de Direitos Humanos. 

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Estratégia de capital humano: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-
humano/estrategia-de-capital-humano. 

-  Princípio 6 5; 8; 16 

Aspeto: Liberdade de associação e negociação coletiva (407) 

407-1 

Operações e fornecedores 
identificados em que o direito 
de exercer a liberdade de 
associação e a negociação 
coletiva possa estar em risco 

0 (zero) ocorrências em 2018. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp Envolvimento com colaboradores:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-
humano/envolvimento-com-colaboradores. 

-  Princípio 3 8 

Aspeto: Trabalho infantil (408) 

408-1 

Operações e fornecedores 
identificados como de risco 
para a ocorrência de casos de 
trabalho infantil 

0 casos. Não foram identificados casos em 2018. 

“Não atuamos de forma discriminatória em relação aos nossos colaboradores ou a quaisquer pessoas, 
nomeadamente em função da raça, religião, sexo, orientação sexual, ascendência, idade, língua, território 
de origem, convicções políticas ou ideológicas, situação económica, contexto social ou vínculo 
contratual.” in Código de Ética e Conduta. 

“Não atuamos de forma discriminatória em relação aos nossos colaboradores ou a quaisquer pessoas, 
nomeadamente em função da raça, religião, sexo, orientação sexual, ascendência, idade, língua, território 
de origem, convicções políticas ou ideológicas, situação económica, contexto social ou vínculo 
contratual.” in Código de Ética e Conduta. 

-  Princípio 5 8; 16 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/estrategia-de-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/estrategia-de-capital-humano
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/envolvimento-com-colaboradores
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/valorizar-o-capital-humano/envolvimento-com-colaboradores
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“O relacionamento da Galp com os seus fornecedores implica o cumprimento dos requisitos que 
concretizam cada um dos seguintes princípios: Princípio 1 – Respeito pelos Direitos Humanos e Condições 
Laborais - Assegurar a não utilização de trabalho infantil.” in Política de Compras. 

• Mais informação em Política de Compras:  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-
Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf. 

Aspeto: Trabalho forçado (409) 

409-1 

Operações e fornecedores 
identificados como de risco 
significativo para a ocorrência 
de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo 

Sem ocorrências em 2018. 

Na Galp consideramos que não existe, na nossa atividade, risco de ocorrência de trabalho forçado entre 
os nossos colaboradores. Relativamente a fornecedores e outros parceiros de negócio, através da nossa 
Política de Compras, proibimos e condenamos qualquer tipo de prática relacionada com o trabalho 
forçado, não estabelecendo ou mantendo relacionamento com fornecedores não-alinhados com os 
princípios estabelecidos.  

“O relacionamento da Galp com os seus fornecedores implica o cumprimento dos requisitos que 
concretizam cada um dos seguintes princípios: Princípio 1 – Respeito pelos Direitos Humanos e Condições 
Laborais Garantir a não utilização de trabalho forçado ou coercivo.” in Política de Compras. 

-  Princípio 4 8 

Aspeto material: Práticas de Security (410)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Práticas de security” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, considerado tema 
materiail (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os impactes podem 
ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

Reconhecemos a importância de avaliar o nível de ameaça nos países onde a nossa Empresa detém 
ativos, em particular nas geografias onde a instabilidade política e social faz parte da ordem do dia. A 
área de security da nossa Empresa assegura a: Análise de risco da situação geopolítica dos países onde a 
Galp tem interesse, por país e de forma regular; Análise regular do risco de security, por local onde a Galp 
detém atividades; Análise do risco de saúde e monitorização regular da sua evolução, por local onde a 
Galp detém atividades; Promoção ativa da consciencialização dos colaboradores, emitindo alertas com os 
principais cuidados a ter em cada local e por cada colaborador em viagem; Suporte no planeamento e 
gestão de situações de crise. 

“A Galp, desenvolvendo atividades em diversas geografias, sujeitas a diferentes condições geopolíticas e 
contextos socioeconómicos, assume como responsabilidade a proteção dos seus colaboradores e dos seus 
ativos, assegurando a adoção das medidas adequadas à prossecução desse objetivo” in Política de 
security. 

Galp é signatária dos Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPs). Desde então, a Empresa 
tem trabalhado diligentemente para promover e integrar os VPs nas suas unidades operacionais e no 
negócio como um todo. 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Compras.pdf


39 

 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Security: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-ativos/seguranca/security 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

410-1 

Percentagem de pessoal de 
segurança que recebeu 
formação nas políticas ou 
procedimentos da organização 
relativos a direitos humanos 
que sejam relevantes às 
operações 

O serviço de security na Galp é fundamentalmente contratado a entidades externas e o seu alinhamento 
com os princípios da Empresa em matéria de direitos humanos é assegurado através da Política de 
Compras. 

-  Princípio 1 16 

Aspeto: Direitos dos povos indígenas 

411-1 

Número total de casos de 
violação de direitos de povos 
indígenas e tradicionais e 
medidas tomadas a esse 
respeito 

Não foram identificados casos em 2018. -  Princípio 1 2 

OG9 

Operações onde comunidades 
indígenas estão presentes ou 
são afetadas pelas atividades 
da empresa e estratégias 
específicas em curso 

Não existiram situações deste tipo em 2018. 

Complementarmente ao guia, publicado em 2014, para a AIAS para a área de E&P, onde estão 
identificados os impactes sobre povos indígenas; identificação de alternativas, entre outros, a Galp 
aprovou internamente uma norma transversal para incorporação de requisitos de ambientais, sociais, de 
saúde e segurança ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos, sendo que o tema de direitos humanos, 
como a proteção de povos indígenas seja assegurado no desenvolvimento de cada etapa da atividade 
(e.g. Due Diligence para os direitos humanos).  

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – A nossa cultura e sistemas de gestão:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao  

-  - - 

Aspeto: Avaliação de diretos humanos (412) 

412-1 

Operações submetidas a 
análises ou avaliações de 
direitos humanos de impactos 
relacionados a direitos 
humanos 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Abordagem aos direitos humanos. 

A Galp aprovou internamente uma norma transversal para incorporação de requisitos de ambientais, 
sociais, de saúde e segurança ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos, sendo que o tema de direitos 
humanos, como a proteção de povos indígenas seja assegurado no desenvolvimento de cada etapa da 
atividade (e.g. Due Diligence para os direitos humanos). 

-  Princípio 1 - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/seguranca/security
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-ativos/seguranca/security
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/estrategia-ssa/a-nossa-cultura-e-sistemas-de-gestao
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Em 2017, a Galp promoveu uma avaliação de direitos humanos nos locais onde opera, definindo uma 
matriz de perfil de risco de cada país que será tida em conta para efeitos de envolvimento com os 
parceiros locais durante o ciclo de vida dos projetos. A Galp irá publicar mais informação sobre esta 
temática em futuros relatórios. 

No âmbito do ciclo de vida dos projetos Galp, os potenciais impactes adversos sobre os direitos humanos 
são identificados e tomadas as medidas apropriadas para evitar, minimizar e/ou mitigar estes impactes, 
seguindo o disposto na “NT-R-008 - Requisitos específicos ambientais, sociais, de saúde e segurança em 
projetos”.  A Galp integra a gestão dos direitos humanos nos seus processos de Due Diligence e auditoria, 
tendo por referência a matriz de perfil de risco de cada país onde opera. Em 2018, realizou uma auditoria 
específica nas suas operações em Moçambique e efetuou-se uma análise dos direitos humanos em São 
Tomé e Príncipe associado ao programa exploratório de perfuração prevista para os blocos 5, 6, 11 e 12.  

O nosso envolvimento nas comunidades passa por uma política de respeito e promoção dos direitos 
humanos à qual encorajamos os nossos parceiros e fornecedores a aderirem. Este compromisso está 
refletido no Código de Ética e Conduta e na Política de Direitos Humanos, acessível no nosso site, e 
assegura a defesa e promoção dos direitos humanos em todos os locais onde operamos, e promove a 
melhoria contínua dos instrumentos que sustentam a sua aplicação. 

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Direitos Humanos: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos. 

412-2 
Formação em procedimentos e 
políticas de direitos humanos 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Abordagem aos direitos humanos. 

Foi efetuada formação em 2018: 

- Realizada sessão de formação em Grievance mechanism, em lisboa, e dirigida a equipas de gestores AQS 
e Country Managers;  

- Workshop em Mz – formação local sobre Direitos Humanos e Grievance mechanism.  

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Direitos Humanos: 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos. 

-  Princípio 1 - 

412-3 

Número total e percentagem 
de acordos e contratos de 
investimentos significativos 
que incluem cláusulas de 
direitos humanos ou que foram 
submetidos à avaliação 
referente a diretos humanos 

Cumprindo o compromisso assumido no passado, a Galp introduziu uma cláusula-tipo de vinculação das 
contrapartes, designadamente parceiros, fornecedores ou outros, às disposições do Código de Ética e 
Conduta do grupo Galp em todas as suas minutas de contratos, onde se refere a salvaguarda dos direitos 
humanos. 

Ao longo do processo de compras, desde a seleção até à formalização do contrato, são incorporados os 
princípios pelos quais a Galp se rege: Ética e transparência; Respeito pelos direitos humanos; Proteção 
das pessoas, do ambiente e de ativos. Esta abordagem é implementada através de procedimentos e de 
uma série de normativos e documentos de referência que os nossos atuais e futuros parceiros devem 
conhecer, nomeadamente: Política de compras; Código de ética; Política de combate à corrupção; política 
de saúde, segurança e ambiente; política de qualidade; Política de responsabilidade corporativa. 

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Envolvimento com fornecedores e 
parceiros: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros. 

-  Princípio 2 - 

Aspeto: Comunidades locais (413) 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/direitos-humanos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
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413-1 

Operações com programas 
implementados de 
envolvimento com a 
comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento 
local 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Envolvemos as comunidades onde operamos 

As comunidades e o ambiente que rodeiam as nossas operações nos 11 países onde estamos presentes 
são da máxima importância. Assumimos um papel influente no desenvolvimento sustentável local, 
promovendo o bem-estar das populações através de projetos sociais que visem o acesso à energia e à 
educação. Apostamos no desenvolvimento socioeconómico das comunidades envolventes, criando uma 
relação de confiança e de diálogo permanente. É assim que construímos o sucesso das nossas operações, 
minimizando os riscos e partilhando valor. Estes princípios estão consagrados na nossa Política de 
Responsabilidade Social Corporativa, disponível no site. 

• Consulte mais informação no website Galp – Envolvimento com a comunidade: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-
interessadas/envolvimento-com-a-comunidade  

-  Princípio 1 - 

413-2 

Operações com impactos 
negativos significativos reais e 
potenciais nas comunidades 
locais 

4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Envolvemos as 
comunidades onde operamos  

Na Galp publicámos, em 2014, um guia para a AIAS para a área de E&P, onde está devidamente 
acautelada a identificação e mitigação de eventuais impactes negativos, abrangendo temas como o 
envolvimento com stakeholders, identificação de impactes secundários e cumulativos, identificação de 
alternativas, entre outros. 

Durante o ano de 2018 a GALP realizou uma operação sísmica na Namíbia e preparou o programa para 
efetuar uma operação de perfuração exploratório. Para ambas as operações foi realizado um EIAS, não 
tendo sido identificados impactes ambientais ou sociais negativos. Todos os impactos identificados foram 
categorizados como menores ou negligenciáveis. Para os menores foram identificadas medidas de 
mitigação. 

• Consulte o EIAS: 
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GALP-
Block-6-NT-ESHIA-PT.PDF. 

-  Princípio 1 1; 2 

OG10 

Número e descrição de 
conflitos significativos com 
comunidades locais e povos 
indígenas 

Não existiu registo deste tipo de situações em 2018. -  - - 

OG11 

Número de instalações que 
foram desmanteladas e/ou 
estão em fase de 
desmantelamento 

Não registámos, em 2018, nenhuma situação de descomissionamento. 

Na Galp dispomos de uma norma de procedimento que estabelece os requisitos mínimos de SSA a aplicar 
nos processos de desativação de estabelecimentos/instalações do universo do Grupo, propondo 
estruturas de planos de desativação e conteúdos a desenvolver pelas unidade de negócio/unidade de 
gestão e empresas do Grupo, adaptáveis às características e ao risco associado dos 
estabelecimentos/instalações. 

Nota: O fim das atividades de perfuração não é considerado como descomissionamento dado que estas 
atividades duram, em geral, apenas entre 20 a 45 dias e a remoção dos equipamentos e a limpeza da 
zona são tidos como etapas da atividade. 

-  - - 

Aspeto material: Avaliação social de fornecedores (414)* 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-a-comunidade
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/-envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-a-comunidade
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GALP-Block-6-NT-ESHIA-PT.PDF
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/GALP-Block-6-NT-ESHIA-PT.PDF
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103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Envolvemos a nossa cadeia de fornecimento 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Avaliação de fornecedores em práticas laborais” relaciona-se com o tema “Gestão sustentável da 
cadeia de valor”, considerado tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

Na Galp, preocupamo-nos constantemente com a atuação dos nossos fornecedores, prestadores de 
serviço e outros parceiros de negócio. Queremos que a sua atuação esteja em conformidade com os 
requisitos que aplicamos nas nossas operações e atividades. Exigimos que as práticas de negócio estejam 
de acordo com as condições contratuais que estabelecemos nas diversas componentes da 
sustentabilidade. 

Ao longo do nosso processo de compras, desde a seleção até à formalização do contrato, são 
incorporados os princípios pelos quais nos regemos: Ética e transparência; Respeito pelos direitos 
humanos; Combate à corrupção; Proteção das pessoas, do ambiente e de ativos. Esta abordagem é 
implementada através de procedimentos e de uma série de normativos e documentos de referência que 
os nossos atuais e futuros parceiros devem conhecer, nomeadamente: Política de compras; Código de 
ética; Política de combate à corrupção; política de saúde, segurança e ambiente; política de qualidade; 
Política de responsabilidade corporativa. 

• Consulte mais informação sobre Gestão de risco na cadeia de fornecimento, Certificações, Auditorias a 
fornecedores e Critérios de seleção de fornecedores a serem auditados no website Galp – Envolvimento 
com fornecedores e parceiros: https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-
compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros. 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Envolvemos a nossa cadeia de fornecimento 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

414-1 

Percentagem de novos 
fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos 
a práticas laborais 

Todos os novos fornecedores da Galp são avaliados com base em critérios sociais. 

Vide indicador GRI 308-1. 
-  - 5; 8; 16 

414-2 

Impactos negativos 
significativos reais e potenciais 
para as práticas laborais na 
cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse 
respeito 

O número de fornecedores tier 1 (críticos e não críticos), onde foi identificado um elevado risco de 
sustentabilidade social é de 33.  

• Consulte mais informação no website Galp – Envolvimento com fornecedores e parceiros: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros. 

-  - 5; 8; 16 

Aspeto: Deslocalização Involuntária 

OG12 
Operações onde ocorreram 
realojamentos e número de 
famílias realojadas e descrição 

A Galp não teve registo deste tipo de situações em 2018. -  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-fornecedores-e-parceiros
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de como os seus estilos de vida 
foram afetados no processo 

Aspeto material: Integridade de ativos e segurança de processo 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Colocamos a segurança das nossas pessoas 
em primeiro lugar. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Integridade de ativos e segurança de processos” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e 
Ambiente”, considerado tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à 
materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

As melhores práticas de segurança são uma prioridade para a nossa Organização. No dia-a-dia, 
procuramos proteger os nossos colaboradores, aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o 
ambiente. Atuamos de acordo com as melhores práticas de segurança, protegendo os nossos 
colaboradores e todos aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o ambiente. A segurança é uma 
prioridade em todos os nossos projetos e por isso procuramos que esteja presente no nosso dia-a-dia e 
refletida nos comportamentos, atitudes e decisões de todos os que fazem parte da nossa Organização. 

Estabelecemos objetivos de desempenho em Segurança, ao longo dos diferentes níveis da organização, 
como estímulo à sua integração, como uma prioridade no dia-a-dia das atividades e como condição aos 
objetivos de sustentabilidade da empresa. 

O compromisso visível de todos e de cada uma das pessoas que fazem parte da Organização é condição 
indispensável (Sistema de gestão operacional SSA, Compromisso da Gestão - Elemento 01). O 
compromisso da gestão e responsabilidade da linha hierárquica estão expressos de forma explícita na 
nossa Política de SSA e no nosso Sistema de gestão operacional SSA salvaguardando a integração da 
segurança e saúde na estratégia e nas decisões que todos os dias tomamos na nossa Empresa. 

A segurança de processo está no centro da prevenção de acidentes. Garantimos uma atuação proativa, 
assente na análise e prevenção dos riscos da atividade. 

Monitorizamos e analisamos os eventos de segurança de processos ocorridos nas nossas instalações de 
downstream e upstream. 

Temos como objetivo continuar a melhorar a nossa performance em relação à segurança de processo, 
tendo como referência o benchmark da CONCAWE e IOGP. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp –  Segurança de processo:  
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-processo. 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-processo
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-processo
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A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

OG13 
Número de eventos de 
segurança no processo, por 
tipo de atividade 

Eventos de segurança no processo - Tier 1= 2 

Taxa de Eventos de Segurança de Processo Tier 1= 0,085 

Eventos de segurança no processo - Tier 2= 7 

Taxa de Eventos de Segurança de Processo Tier 2= 0,299 

Eventos de segurança no processo - Tier 3= 26 

Tier 1 é uma perda de contenção primária de grandes consequências: libertação não planeada de 
qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, de um processo que resulta numa 
consequência muito grave. 

Tier 2 é uma perda de contenção primária de menores consequências: libertação não planeada de 
qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, que resulta numa consequência. 

-  - - 

Aspeto material: Segurança e saúde do cliente (416)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? Colocamos a segurança das nossas pessoas 
em primeiro lugar. 

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “Segurança e saúde do cliente” relaciona-se com o tema “Segurança, Saúde e Ambiente”, 
considerado tema material (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 Abordagem à materialidade). Os 
impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

As melhores práticas de segurança são uma prioridade para a nossa Organização. No dia-a-dia, 
procuramos proteger os nossos colaboradores, aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o 
ambiente. Atuamos de acordo com as melhores práticas de segurança, protegendo os nossos 
colaboradores e todos aqueles que connosco trabalham, a comunidade e o ambiente. A segurança é uma 
prioridade em todos os nossos projetos e por isso procuramos que esteja presente no nosso dia-a-dia e 
refletida nos comportamentos, atitudes e decisões de todos os que fazem parte da nossa Organização. 

Estabelecemos objetivos de desempenho em Segurança, ao longo dos diferentes níveis da organização, 
como estímulo à sua integração, como uma prioridade no dia-a-dia das atividades e como condição aos 
objetivos de sustentabilidade da empresa. 

O compromisso visível de todos e de cada uma das pessoas que fazem parte da Organização é condição 
indispensável (Sistema de gestão operacional SSA, Compromisso da Gestão - Elemento 01). O 
compromisso da gestão e responsabilidade da linha hierárquica estão expressos de forma explícita na 
nossa Política de SSA e no nosso Sistema de gestão SSA salvaguardando a integração da segurança e 
saúde na estratégia e nas decisões que todos os dias tomamos na nossa Empresa. 

Estamos comprometidos com a melhoria contínua da gestão da segurança dos produtos químicos e 
petrolíferos que fornecemos e manuseamos nas nossas instalações, ao longo dos seus ciclos de vida, 
respeitando as pessoas e o ambiente. Trabalhamos no sentido de assegurar que os processos de compra 

-  - - 
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dos produtos garantam que dispomos de informação de segurança dos produtos adquiridos, no 
cumprimento da regulamentação aplicável. 

Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Segurança de produtos: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos. 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

• RI 2018: 4. Sustentabilidade, o nosso compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo? 
Colocamos a segurança das nossas pessoas em primeiro lugar. 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

A Galp compromete-se, através da sua Política de SSA informar e divulgar a presente Política às partes 
interessadas, e comunicar de forma responsável e transparente o desempenho a nível de SSA. 

-  - - 

416-1 

Avaliação de produtos e 
serviços significativos em 
termos dos impactos na saúde 
e segurança 

Gerimos permanentemente a informação de segurança relativa aos produtos que produzimos, utilizamos 
e comercializamos, tendo em conta os seus perigos e o modo de manuseamento seguro. 

O diálogo com os clientes e os fornecedores é realizado sistematicamente, no sentido de promover a 
troca de informação sobre os perigos dos produtos e as medidas de gestão de risco a aplicar em função 
das suas utilizações. 

Os nossos colaboradores e prestadores de serviços são informados sobre os perigos dos produtos 
existentes nas nossas instalações e sobre a maneira de os manusear em segurança. 

Utilizamos as Fichas de Dados de Segurança e a rotulagem das embalagens como veículo privilegiado de 
comunicação de informação de segurança relativa aos produtos que comercializa, destacando os perigos 
que estes apresentam e a forma de manuseamento mais segura.  

• Consulte mais informação sobre este tema no website Galp – Segurança de produtos: 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos. 

-  - - 

416-2 

Número total de não-
conformidades com 
regulamentos e códigos 
voluntários relacionados com 
impactos na saúde e segurança 
causados pelos produtos e 
serviços 

Não existiram em 2018 não-conformidades relacionadas com regulamentos e códigos voluntários 
associados a impactos na saúde e segurança causado por produtos nem processos transitados em julgado 
pelo não cumprimento de leis e regulamentos relativos aos impactos de produtos e serviços na saúde e 
segurança do consumidor. 

-  - 16 

Aspeto: marketing e rotulagem (417) 

417-1 

Informações sobre produtos e 
serviços referentes a 
informações de rotulagem de 
produtos e serviços 

Toda a informação sobre produtos e serviços pode ser consultada em:  

• Galp website - Segurança de produtos: 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-
ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos. 

• Galp website - Qualidade: 

-  - 12; 16. 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/protecao-das-pessoas-ambiente-e-ativos/seguranca/seguranca-de-produtos
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https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-
interessadas/envolvimento-com-os-clientes/qualidade  

417-2 
Não conformidades relativas a 
informações de rotulagem de 
produtos e serviços 

Não se registaram quaisquer casos em 2018 nem processos transitados em julgado pelo não 
cumprimento de leis e regulamentos relativos a informações de rotulagem de produtos e serviços. 

-.  - 16 

417-3 
Não conformidade 
relacionadas com 
comunicações de marketing 

Não se registaram quaisquer casos em 2018 nem processos transitados em julgado pelo não 
cumprimento de leis e regulamentos relativos a publicidade e marketing, incluindo anúncios, promoções 
e patrocínios. 

-  - - 

Aspeto: Privacidade do cliente (418)  

418-1 
Queixas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados 
de clientes 

Na Galp não temos registo de violação da privacidade dos nossos clientes em 2018. 

Orientados pela nossa Política de Privacidade, respeitamos a privacidade dos nossos clientes e 
protegemos as informações pessoais que lhe são transmitidas. Sempre que for necessária informação 
pessoal dos utilizadores e titulares de dados, para efeitos de disponibilização de serviços, o uso dessa 
informação é descrita nos termos do referido documento e com respeito pela legislação sobre proteção 
de dados. 

“Na Galp damos particular importância à proteção dos dados dos nossos clientes. Comprometemo-nos a 
garantir que os dados pessoais dos nossos clientes não são transmitidos sem o consentimento dos 
mesmos, salvo quando esse consentimento não seja legalmente exigido ou a transmissão dos mesmos 
decorra do cumprimento de lei aplicável.” in Código de Ética e Conduta. 

-  - - 

Aspeto material: Compliance socioeconómica (419)* 

103-1 Explicação do tema material 

• RI 2018: 1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 4. Sustentabilidade, o nosso 
compromisso de longo prazo; 4.4 Como estamos a fazê-lo?  

A identificação dos temas materiais da Galp teve como base o trabalho descrito no Disclosure 102-47. O 
tema “compliance socioeconómica” relaciona-se com o tema “Corporate governance” e “Ética, 
transparência e compliance”, considerados temas materiais (ver matriz de materialidade no RI 2018 – 1.5 
Abordagem à materialidade). Os impactes podem ocorrer tanto nas operações como na cadeia de valor. 

-  - - 

103-2 
Forma de gestão e suas 
componentes 

• RI 2018: 7. Governo Societário – Parte I: Ponto 51. 

A Direção de Assuntos Jurídicos e Governance da Galp monitoriza o sistema de controlo interno através 
da realização de averiguações internas, auditorias ou avaliações de risco em matérias de ética e 
compliance como suborno e corrupção, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, 
fraude, conflito de interesses, sanções políticas, económicas e financeiras e outras medidas restritivas, 
conformidade com regulação financeira e de mercados, bem como realização de due dilligence de ética e 
compliance a parceiros e transações relevantes; avalia a performance da função de ética e compliance 
nas diversas unidades de negócio da Galp e desenvolve projetos especiais com vista à conformidade da 
Galp em matérias de ética e conformidade regulatória. Por outro lado, a Direção de Assuntos Jurídicos e 
Governance define controlos em matérias de ética e compliance. 

-  - - 

103-3 Avaliação da forma de gestão 

A Galp realiza a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto, reportando-os no RI 
2018, no canal de sustentabilidade ou no presente documento. Esta informação é comunicada, todos os 
anos, no âmbito do reporte externo de informação não financeira da Galp. Adicionalmente, a informação 
é alvo de auditoria independente por parte de entidade externa (vide Disclosure 102-56). 

-  - - 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-clientes/qualidade
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/os-nossos-compromissos/envolver-as-partes-interessadas/envolvimento-com-os-clientes/qualidade
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* Aspetos materiais 

  

419-1 
Não conformidade com leis e 
regulamentos na área social e 
económica 

Em 2018 não existiram processos transitados em julgado nem valores monetários de multas e coimas 
pagas relativas ao não cumprimento de leis e regulamentos socioeconómicos nem ao cumprimento de 
fornecimento e utilização de produtos. 

-  - 16 
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ANEXO RH 

GRI 102-8: Informação sobre colaboradores 

   2018 

102-8 Caraterização  

Total de Colaboradores 6.360 

Masculino 3.691 

Feminino 2.669 

Distribuição Etária 6.360 

<30 anos 643 

30-50 anos 4.204 

>50 anos 1.513 

Distribuição por segmento de negócio 6.360 

E&P 238 

G&P 173 

R&D 5.352 

Outros 597 

Total de Colaboradores por tipo de contato 6.360 

Termo certo 572 

Gestes 471 

Não gestes 101 

Termo incerto 151 

Gestes 79 

Não gestes 72 

Contrato sem termo 5.637 

Gestes 2.429 

Não gestes 3.208 

Total de Colaboradores 6.360 

Part-time 135 

Masculino 53 
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Feminino 82 

Full-time 6.225 

Masculino 3.638 

Feminino 2.587 

Total de Colaboradores por região e por genéro 6.360 

Espanha 2237 

Masculino 984 

Feminino 1253 

Brasil 79 

Masculino 49 

Feminino 30 

Portugal 3485 

Masculino 2212 

Feminino 1273 

África 546 

Masculino 439 

Feminino 107 

Resto do mundo 13 

Masculino 7 

Feminino 6 

Antiguidade média 

Antiguidade média 12,89 

Feminino 11,97 

Masculino 13,55 

Efetivo médio 

Efetivo médio 6412 

Feminino 2697 

Masculino 3716 
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GRI 401-1: Número total e taxas de novas contratações de colaboradores e rotatividade de colaboradores por faixa etária, género e região 

   2018 

401-1 
Número total e taxas de novas contratações de colaboradores e 
rotatividade de colaboradores por faixa etária, género e região 

Entradas com Gestes 595 

<30 anos 266 

Feminino 110 

África 5 

Brasil 1 

Espanha 48 

Portugal 56 

Masculino 156 

África 11 

Brasil 1 

Espanha 52 

Portugal 92 

30-50 anos 309 

Feminino 155 

África 4 

Brasil 1 

Espanha 109 

Portugal 41 

Masculino 154 

África 20 

Brasil 3 

Espanha 62 

Portugal 69 

>50 anos 20 

Feminino 12 

África 0 
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Brasil 0 

Espanha 7 

Portugal 5 

Masculino 8 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 5 

Portugal 3 

Outros países 0 

Entradas sem Gestes 168 

<30 anos 87 

Feminino 30 

África 4 

Brasil 1 

Espanha 1 

Portugal 24 

Masculino 57 

África 6 

Brasil 1 

Espanha 6 

Portugal 44 

30-50 anos 80 

Feminino 19 

África 2 

Brasil 1 

Espanha 4 

Portugal 12 

Masculino 61 

África 10 
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Brasil 3 

Espanha 7 

Portugal 41 

>50 anos 1 

Feminino 0 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 0 

Masculino 1 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 1 

Outros países 0 

Taxa de novas contratações (com gestes) 9,28% 

<30 anos 40% 

Feminino 37% 

África 38% 

Brasil 33% 

Espanha 44% 

Portugal 32% 

Masculino 42% 

África 37% 

Brasil 17% 

Espanha 60% 

Portugal 38% 

30-50 anos 7% 

Feminino 8% 
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África 5% 

Brasil 4% 

Espanha 12% 

Portugal 5% 

Masculino 6% 

África 7% 

Brasil 8% 

Espanha 10% 

Portugal 5% 

>50 anos 1% 

Feminino 2% 

África 0% 

Brasil 0% 

Espanha 3% 

Portugal 2% 

Masculino 1% 

África 0% 

Brasil 0% 

Espanha 2% 

Portugal 1% 

Outros países 0% 

Saídas com Gestes 611 

<30 anos 144 

Feminino 64 

África 2 

Brasil 0 

Espanha 30 

Portugal 32 

Masculino 80 
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África 6 

Brasil 0 

Espanha 22 

Portugal 52 

30-50 anos 311 

Feminino 140 

África 5 

Brasil 1 

Espanha 90 

Portugal 44 

Outros países 0 

Masculino 171 

África 18 

Brasil 4 

Espanha 79 

Portugal 69 

Outros países 1 

>50 anos 156 

Feminino 55 

África 6 

Brasil 0 

Espanha 18 

Portugal 31 

Outros países 0 

Masculino 101 

África 15 

Brasil 2 

Espanha 32 

Portugal 52 
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Saídas sem Gestes 216 

<30 anos 23 

Feminino 8 

África 0 

Brasil 0 

Espanha 0 

Portugal 8 

Masculino 15 

África 4 

Brasil 0 

Espanha 1 

Portugal 10 

30-50 anos 90 

Feminino 26 

África 3 

Brasil 1 

Espanha 18 

Portugal 4 

Outros países 0 

Masculino 64 

África 11 

Brasil 4 

Espanha 15 

Portugal 33 

Outros países 1 

>50 anos 103 

Feminino 37 

África 6 

Brasil 0 
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Espanha 3 

Portugal 28 

Outros países 0 

Masculino 66 

África 12 

Brasil 2 

Espanha 9 

Portugal 43 

Taxa de rotatividade 2,62% 

Região  

Africa 1,29% 

Brasil 1,25% 

Espanha 2,36% 

Portugal 3,00% 

Outros países 9,09% 

Género 2,62% 

Masculino 2,66% 

Feminino 2,56% 

<30 anos 8% 

África 2% 

Brasil 0% 

Espanha 8% 

Portugal 9% 

30-50 anos 3% 

África 2% 

Brasil 2% 

Espanha 2% 

Portugal 3% 
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Outros países 14% 

>50 anos 0% 

África 0% 

Brasil 0% 

Espanha 1% 

Portugal 0% 

Taxa de rotatividade - Valor Galp  10% 

 

 

GRI 403-2: Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e género 

   2018 

403-2 
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e 
número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e 
género 

Acidentes de Trabalho com baixa (exclui itinere) - COLABORADORES GALP 19 

Feminino 6 

Masculino 13 

Geografia 19 

América Sul 0 

África 1 

Europa 18 

Negócio 19 

E&P 0 

R&D 17 

G&P 0 

Outros 2 

Acidentes de Trabalho com baixa (exclui itinere) - PRESTADORES DE SERVIÇO 16 
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Feminino 1 

Masculino 15 

Geografia 16 

América Sul 0 

África 1 

Europa 15 

Negócio 16 

E&P 0 

R&D 14 

G&P 0 

Outros 2 

Acidentes de Trabalho com baixa (exclui itinere) - Total 35 

Feminino 7 

Masculino 28 

Geografia 35 

América Sul 0 

África 2 

Europa 33 

Negócio 35 

E&P 0 

R&D 31 

G&P 0 

Outros 4 

Óbitos 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Horas trabalhadas - COLABORADORES GALP 11.526.273 
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Feminino 4.667.565 

Masculino 6.858.708 

Geografia 11.526.273 

América Sul 468.197 

África 1.121.106 

Europa 9.936.970 

Negócio 11.526.273 

E&P 468.197 

R&D 9.872.074 

G&P 316.267 

Outros 869.734 

Horas trabalhadas - PRESTADORES SERVIÇO 11.867.670 

Feminino 1.655.991 

Masculino 10.211.679 

Geografia 11.867.670 

América Sul 153.223 

África 777.594 

Europa 10.936.853 

Negócio 11.867.670 

E&P 153.223 

R&D 9.810.930 

G&P 1.348.328 

Outros 555.188 

Horas trabalhadas - Total (GAL+PS) 23.393.942 

Feminino 6.323.556 

Masculino 17.070.387 

Geografia 23.393.942 
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América Sul 621.420 

África 1.898.700 

Europa 20.873.823 

Negócio 23.393.942 

E&P 621.420 

R&D 19.683.004 

G&P 1.664.596 

Outros 1.424.922 

IFA - ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES   

IFA - COLABORADORES GALP 1,6 

Feminino 1,3 

Masculino 1,9 

Geografia 1,6 

América Sul 0,0 

África 0,9 

Europa 1,8 

Negócio 1,6 

E&P 0,0 

R&D 1,7 

G&P 0,0 

Outros 2,3 

IFA - PRESTADORES DE SERVIÇO 1,3 

Feminino 0,6 

Masculino 1,5 

Geografia 1,3 

América Sul 0,0 



61 

 

África 1,3 

Europa 1,4 

Negócio 1,3 

E&P 0,0 

R&D 1,4 

G&P 0,0 

Outros 3,6 

IFA TOTAL (GALP+PS) 1,5 

Feminino 1,1 

Masculino 1,6 

Geografia 1,5 

América Sul 0,0 

África 1,1 

Europa 1,6 

Negócio 1,5 

E&P 0,0 

R&D 1,6 

G&P 0,0 

Outros 2,8 

IFAT - ÍNDICE DE FREQUêNCIA DE ACIDENTES TOTAIS   

IFAT - COLABORADORES GALP 3,0 

Feminino 3,0 

Masculino 3,1 

IFAT - PRESTADORES SERVIÇO 2,9 

Feminino 2,4 

Masculino 3,0 
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IFAT - TOTAL (GALP+PS) 3,0 

Feminino 2,8 

Masculino 3,0 

PSE   

N.º PSE TIER 1 2 

N.º PSE TIER 2 7 

N.º PSE TIER 3 26 

PSER TIER 1 (Taxa de Eventos de Segurança de Processo) 0,09 

PSER TIER 2 (Taxa de Eventos de Segurança de Processo) 0,30 

Incidentes por classes 455 

Classe 0 122 

Classe 1 226 

Classe 2 65 

Classe 3 42 

Classe 4 0 

Doenças profissionais 0 

Feminino 0 

Masculino 0 

Dias de ausência - absentismo 72.906 

Masculino 31.750 

Africa 1.633 

Brasil 11 

Espanha 13.710 

Portugal 16.396 

Feminino 41.156 

Africa 901 

Brasil 69 



63 

 

Espanha 24.496 

Portugal 15.690 

Taxa de absentismo   

Africa 1,74% 

Brasil 0,89% 

Espanha 7,36% 

Portugal 3,91% 

Masculino 3,62% 

Africa 1,3% 

Brasil 0,6% 

Espanha 5,6% 

Portugal 3,3% 

Feminino 6,65% 

Africa 3,5% 

Brasil 1,3% 

Espanha 8,8% 

Portugal 5,0% 

Taxa de absentismo - Valor Galp  4,89% 

 

GRI 404-1: Outros indicadores de formação 

   2018 

404-1 Outros indicadores formação 

Investimento total em formação (€) 3.966.156 

Investimento total em formação/Colaborador (€/colaborador) 623,6 

Formação por área (horas) 116.220 

Formação por área (%) 100% 

Técnica (horas) 37.646 
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Técnica (%) 32,39% 

Comportamental e liderança (horas) 24.952 

Comportamental e liderança (%) 21,47% 

RH (horas) 1.126 

RH (%) 0,97% 

Línguas (horas) 13.109 

Línguas (%) 11,28% 

AQS (horas) 16.811 

AQS (%) 14,46% 

Gestão geral (horas) 3.722 

Gestão geral (%) 3,20% 

Contabilidade e finanças (horas) 6.876 

Contabilidade e finanças (%) 5,92% 

Gestão comercial de marketing (horas) 2.939 

Gestão comercial de marketing (%) 2,53% 

Sistemas de informação (horas) 3.353 

Sistemas de informação (%) 2,89% 

Jurídica (horas) 5.559 

Jurídica (%) 4,78% 

A&L (horas) 128 

A&L (%) 0,11% 

Administrativa e secretariado (horas) 0 

Administrativa e secretariado (%) 0,00% 
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GRI 405-1: Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de colaboradores por categoria funcional, de acordo com género, faixa etária, 

minorias e outros indicadores de diversidade 

   2018 

405-1 
Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de colaboradores por categoria 
funcional, de acordo com género, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade 

Gestores de Topo (Executive/Top Management) 47 

Masculino 40 

Feminino 7 

<30 anos 0 

30-50 anos 22 

>50 anos 25 

Portugueses 36 

Outras Nacionalidades 11 

Quadros dirigentes (middle/general management)  178 

Masculino 136 

Feminino 42 

<30 anos 0 

30-50 anos 93 

>50 anos 85 

Portugueses 157 

Outras Nacionalidades 21 

Quadros superiores (first line management/supervisor) 453 

Masculino 290 

Feminino 163 

<30 anos 4 

30-50 anos 285 

>50 anos 164 

Portugueses 373 

Outras Nacionalidades 80 

Especialistas 1.918 

Masculino 1.181 
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Feminino 737 

<30 anos 209 

30-50 anos 1.254 

>50 anos 455 

Portugueses 1.285 

Outras Nacionalidades 633 

Outros 3.764 

Masculino 2.044 

Feminino 1.720 

<30 anos 430 

30-50 anos 2.550 

>50 anos 784 

Portugueses 1.603 

Outras Nacionalidades 2.161 

 

   2018 

405-1 Diversidade de nacionalidades:  

Brasileira 82 

Cabo-verdiana 283 

Espanhola 2.080 

Gambiana 0 

Guineense 118 

Moçambicana 111 

Portuguesa 3.454 

Outras 232 

N.º total de nacionalidades 50 

405-1 Incapacidade acima de 60% 

Total 74 

Feminino 28 

Masculino 46 

 


