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A Galp considera fundamental a promoção da diversidade e igualdade de 
oportunidades na criação de um ambiente organizacional multicultural e 
inovador.  

 

Os nossos compromissos e objetivo para a igualdade 

A Galp assume como compromisso:  

“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 professional.” (Política de Direitos Humanos, aprovada em reunião do Conselho de 

Administração de 16 de dezembro de 2016)  

Somos um grupo heterogéneo e multicultural, no qual o género feminino representa 41% do total de 

colaboradores, sendo 46% de nacionalidade não portuguesa (2016). 

Alinhados com o Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019 da União Europeia, 

estabelecemos, no âmbito da Promoção da Igualdade na Tomada de Decisão, como objetivo e meta: 

Até 2018 atingir 30% de participação feminina no Conselho de Administração 

 “Promover a igualdade na tomada de decisão requer igualmente um melhor 

equilíbrio de género entre os administradores executivos das grandes 

empresas cotadas em bolsa e a criação de reservas de talentos femininos.” 

(Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019 da União 

Europeia) 

Promover a Igualdade de Género (IG) – Ações e iniciativas 

Durante 2016, no âmbito da igualdade de género, a Galp renovou os compromissos assumidos no 

Fórum de Empresas para a Igualdade de Género e desenvolveu um trabalho interno profundo e estruturado 

sobre este tema.  

Este projeto visou a realização de um diagnóstico por forma a definir a visão sobre a igualdade de género 

para a Empresa, a cinco e dez anos.  

Como resultado, estruturámos um plano de ações e iniciativas focadas na comunicação e sensibilização. 

De 17 iniciativas identificadas, 10 das quais já estão em curso,  nomeadamente: 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_pt.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_pt.pdf
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Criação de grupo de reflexão para a IG Explicitação da IG nas políticas e normas 

Realização de conferência sobre IG Explicitação da IG nos concursos 

Sensibilização de quadros dirigentes e 

quadros superiores 

Utilização do questionário do clima 

organizacional 

Elaboração de manual para reuniões Avaliação da flexibilização de horários 

Criação de página na Intranet Adoção de linguagem inclusiva 

 

Além das ações e iniciativas-chave acima expostas, a igualdade de género continuará a ser promovida 

através da integração da perspetiva da igualdade de género em todas as atividadades da Galp.  

Continuaremos também a promover este objetivo junto dos nossos parceiros e demais stakeholders. 

 

 

 


