
G4-5 NA NA �

G4-17 NA NA �

G4-23 NA NA �

ODS

8

8

Tabela GRI: Indicadores de Sustentabilidade
A PwC realizou um trabalho de verificação independente de garantia limitada de fiabilidade sobre a informação de sustentabilidade relativa a 2016. 
Para mais detalhe, consulte o Relatório de Verificação, incluído no Relatório e Contas Galp de 2016.

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório; 1.3 Principais destaques de 2016

Galp website  – Materialidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

Relatório e Contas 2016: 1.5 Abordagem à materialidade

Galp website  – Materialidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

Relatório e Contas 2016: 1.5 Abordagem à materialidade

5.3 Valorizar o capital humano. 

(a colocar mais detalhe num doc. anexo que irá constar no canal de sustentabilidade)

Número de colaboradores cobertos por Acordos de Negociação Coletiva: 4.788

Percentagem de colaboradores face ao total: 74%

Relatório e Contas 2016:

1.2 Cadeia operacional; 5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com fornecedores

1.2 Cadeia operacional; 1.4 Modelo de criação de valor

Conteúdos-padrão 
gerais

Estratégia e análise

Galp website  - Mensagens da Administração:

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Mensagens/Paginas/Mensagens.aspx

Relatório e Contas 2016: 1.1 Mensagem do Conselho de Administração

Relatório e Contas 2016:

1.1 Mensagem do Conselho de Administração

2.1 Os desafios; 2.2 A nossa estratégia

(colocar link para análise de contexto)

G4-22 NA NA �Galp website  - Notas metodológicas

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Documents/Pegada-Carbono.pdf

G4-21 NA NA �Galp website  – Materialidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

G4-20 NA NA �

G4-19 NA NA �

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016: 1.5 Abordagem à materialidade

Relatório e Contas 2016: 1.5 Abordagem à materialidade

G4-18 NA NA �

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Aspetos materiais identificados e limites

G4-16 NA NA �

 Galp website  – Fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy – CC2.3b; CC2.3c - https://www.cdp.net/en/responses

G4-15 NA NA �

Galp website  – Outras iniciativas e compromissos   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Outras-iniciativas-e-compromissos.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy – CC2.3b; CC2.3c - https://www.cdp.net/en/responses

G4-14 NA NA �

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de riscos

G4-13 NA NA �

Relatório e Contas 2016:

1.3 Principais destaques de 2016

5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os mercados de capitais

G4-12 NA NA �

Galp website  – Fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

G4-11 NA NA � Princípios 1 e 3

G4-10 NA NA � Princípio 6

Galp website  - O nosso capital humano:

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx

Relatório e Contas 2016:

G4-9 NA NA �

Relatório e Contas 2016:

1.3 Principais destaques de 2016; 1.4 Modelo de criação de valor

3.1 Exploração & Produção; 3.2 Refinação & Distribuição; 3.3 Gas & Power

5.3 Valorizar o capital humano

G4-8 NA NA �

Relatório e Contas 2016:

1.2 Cadeia operacional

3.1 Exploração & Produção; 3.2 Refinação & Distribuição; 3.3 Gas & Power

G4-7 NA NA �

Relatório e Contas 2016:

5.2. Envolvimento com os mercados de capitais

G4-6 NA NA �

G4-4 NA NA �

3.1 Exploração & Produção; 3.2 Refinação & Distribuição; 3.3 Gas & Power

Galp website – produtos e serviços: http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Paginas/Home.aspx

Galp website - Geral Sede:
 http://www.galpenergia.com/PT/Contactos/Paginas/ContactoGeral.aspx?height=600px&form=16&reload=false

Galp website  – Galp no Mundo

http://www.galpenergia.com/PT/agalpenergia/Paginas/GalpEnergiaRelance.aspx

Omissões
Justificativo da 

omissão
Verificação 

externa
Princípios 

UNGC
Página, link  ou conteúdo

Galp Energia, SGPS, S.A

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016:

G4-3 NA NA �

Perfil organizacional

G4-2 NA NA �

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy; CC3. Targets and Initiatives; CC5. Climate Change Risks; CC6. Climate Change Opportunities - https://www.cdp.net/en/responses

G4-1 NA NA �



ODS
Conteúdos-padrão 

gerais
Omissões

Justificativo da 
omissão

Verificação 
externa

Princípios 
UNGC

Página, link  ou conteúdo

G4-28 NA NA �

G4-29 NA NA �

G4-30 NA NA �

G4-31 NA NA �

G4-32 NA NA �

Galp website  – Diálogo com os stakeholders  e Modelo de Modelo de criação de valor   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx

Galp website  – Criação de valor partilhado

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 5.2 Envolver as partes interessadas

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 5.2 Envolver as partes interessadas

Galp website  – Diálogo com os stakeholders 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx

Galp website  - Criação de valor partilhado 

Envolvimento com stakeholders

�

�

G4-42

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-41

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website - Regulamento aplicável às transações do grupo Galp com partes relacionadas

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Regulamento-transacoes-com-partes-relacionadas.pdf

�

�

G4-40

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

�

G4-39

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-38

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-37

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário 

Galp website  – Modelo de Governo

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

�

CDP Climate Change Information Request:

CC1. Governance - https://www.cdp.net/en/responses

�

�

G4-36

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário - B – Órgãos sociais e comissões

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-35

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário - B – Órgãos sociais e comissões

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

NA NA �G4-34

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário - B – Órgãos sociais e comissões

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC1. Governance: CC1.1, CC1.1a - https://www.cdp.net/en/responses

NA �

Governance

G4-33

Relatório e Contas 2016: 

Sobre o Relatório

8. Anexos – 8.5 Relatório independente de garantia limitada de fiabilidade

 Webpage  – Declaração de verificação dos dados quantitativos (Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade) 

NA

Perfil do relatório

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

Relatório e Contas 2016: Sobre o Relatório

NA NA �G4-27 

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 5.2 Envolver as partes interessadas

Galp website  – Diálogo com os stakeholders  e Modelo de Modelo de criação de valor   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx

Galp website  – Criação de valor partilhado

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

G4-26 NA NA �

Galp website  – Diálogo com os stakeholders 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx

Galp website  – Criação de valor partilhado

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

G4-25 NA NA �

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 5.2 Envolver as partes interessadas

G4-24 NA NA �



ODS
Conteúdos-padrão 

gerais
Omissões

Justificativo da 
omissão

Verificação 
externa

Princípios 
UNGC

Página, link  ou conteúdo

G4-55 �

2

5

7

8

9Galp website  – Modelo de Modelo de criação de valor

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

�

�

G4-EC1

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor

8.1 Contas consolidadas

8.3. Relatório sobre os pagamentos efectuados a administrações públicas

Categoria: Económica

Aspeto: Performance Económica*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

2. Enquadramento Estratégico; 4. Desempenho financeiro

�

�

G4-58

Relatório e Contas 2016:

5.1 Atuar de forma responsável e ética 

Galp website  – Garantia de Cumprimento e Conformidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

G4-57

Relatório e Contas 2016:

5.1 Atuar de forma responsável e ética

Galp website  – Garantia de Cumprimento e Conformidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

NA NA �

Devido à tomada de posse de um novo CA no decurso de 2015, e mais concretamente, de um novo CEO, este indicador não pode ser quantificado no presente 
relatório. Contudo, a remuneração auferida pelo CEO em 2015 e 2016 é reportada nos RGS 2015 e RGS 2016 (PARTE I, D. Remunerações).

Ética e Integridade

G4-56

Relatório e Contas 2016:

5.1 Atuar de forma responsável e ética

Galp website  – Políticas e Códigos   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Paginas/Politicas-e-codigos.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

G4-54
Remuneração base média dos colaboradores/Remuneração CEO 2016: 0,012

Remuneração base mediana dos colaboradores/Remuneração CEO 2016: 0,019
�

G4-53
Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – Secção D – Remunerações
�

G4-52
Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – Secção D – Remunerações
�

�

�

G4-51

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – Secção D – Remunerações

CDP Climate Change Information Request:

CC1. Governance: CC1.2, CC1.2a - https://www.cdp.net/en/responses

G4-50

Galp website  – Garantia de Cumprimento e Conformidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

�

�

G4-49

Galp website  – Garantia de Cumprimento e Conformidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

�

G4-48

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-47

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy: CC2.1, CC2.1a, CC2.1b, CC2.1c - https://www.cdp.net/en/responses

G4-46

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco 

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy: CC2.1, CC2.1a, CC2.1b, CC2.1c - https://www.cdp.net/en/responses

�

CDP Climate Change Information Request:

CC2. Strategy: CC2.1, CC2.1a, CC2.1b, CC2.1c - https://www.cdp.net/en/responses

�

�

G4-45

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo (Comité de Sustentabilidade)

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

�

G4-44

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

Galp website  – Modelo de Governo

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Modelo-de-Governo.aspx

G4-43

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Paginas/Home.aspx
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Justificativo da 
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Página, link  ou conteúdo

G4-EC4

1

5

8

2

5

7

9

11

1

2

3

8

10

17

8

12

8

12

Princípio 7 e 8

G4-EN2 A Galp não utiliza materiais provenientes de reciclagem. � Princípio 8 

G4-EN1
Crude processado na Refinaria Matosinhos: 4.037.941 t.

Crude processado na Refinaria Sines: 9.724.769 t
�

�

Categoria: Ambiental

Aspeto: Materiais*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5. Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Sistema de gestão; Proteção ambiental.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Consumo de recursos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/consumo-de-recursos.aspx

G4-OG1
Relatório e Contas 2016:

3.1 Exploração & Produção (Reservas (mmboe)).
�

Aspeto: Reservas *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

3.1 Exploração & Produção.

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco

�

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Fornecedores-Galp.aspx

� 12

�

G4-EC9

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores

Galp website  – Fornecedores e parceiros

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website  – Os nossos fornecedores

Aspeto: Práticas de compras*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

Galp website  – Fornecedores e parceiros

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Paginas/Galp-Energia-Solidaria.aspx

�

�

G4-EC8

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade.

Galp website  – Modelo de criação de valor

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Criacao-de-valor-partilhado.aspx

Galp website  – Galp | Energia Solidária

G4-EC7

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade; Envolvimento com os fornecedores; 5.3 Valorizar o capital 
humano; 5.6 Inovação, investigação e tecnologia.

Galp website  – Envolvimento com a comunidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Envolvimento-com-comunidade/Paginas/Envolvimento-com-a-comunidade.aspx

Aspeto: Impactes económicos indiretos*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade; Envolvimento com os 
fornecedores.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

�

� Principio 6 8

Principio 6

G4-EC6

Contratados Localmente: 99%

Portugueses: 1%

Proporção contração local face ao total

Portugal: 96%

Espanha: 99%

Brasil: 67%

África: 64%

G4-EC5

Portugal: 96%

Espanha: 99%

Brasil: 67%

África: 64%

�

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx 

�

Na Galp não consideramos este indicador material.

Aspeto: Presença no Mercado*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.3 Valorizar o capital humano

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx

Galp website   - O nosso capital humano  

13

G4-EC3
Relatório e Contas 2016:

8.1 Contas consolidadas - Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios
�

G4-EC2

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver com as partes interessadas – A Galp no mercado de capitais (CDP – Driving Sustainable Economies ); 5.4. Energia e clima

8.1 Contas consolidadas - Informação sobre matérias ambientais

CDP Climate Change Information Request:

CC5. Climate Change Risks; CC6. Climate Change Opportunities - https://www.cdp.net/en/responses

�



ODS
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Página, link  ou conteúdo

7

8

12

13

7

8

12

13

7

8

12

13
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G4-OG2 �

G4-EN9 � Princípio 8

6

8

12

6

14

15
� Princípio 8

�

G4-EN11

100% dos sites Galp são analisados ao nível dos riscos da biodiversidade.

Nenhum dos blocos de E&P detidos pela nossa Empresa se localiza em áreas classificadas como Património Mundial da UNESCO (World Heritage ), nem em áreas 
Protegidas IUCN de categoria I a IV.

Galp website  – Biodiversidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/biodiversidade.aspx

Aspeto: Biodiversidade

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental 

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Biodiversidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/biodiversidade.aspx

G4-EN10 Em 2016, reutilizámos 2.024.074 m3 de água, correspondendo a um total de 20 % da água bruta consumida. � Princípio 8

� Princípios 7 e 8 6

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

G4-EN8

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental 

Galp website  – Desempenho ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos (objetivos e metas) - Proteção ambiental.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Solos e recursos hídricos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Residuos-solos-e-recursos-hidricos-v2.aspx

�

Aspeto: Água*

� Princípios 8 e 9

Indicador não material para a Galp no período de reporte a que se refere este relatório. 

G4-OG3

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e clima - O papel da Galp na descarbonização da economia (Biocombustíveis).

CDP Climate Change Information Request  (CC3. Targets and Initiatives; CC11. Energy):

https://www.cdp.net/sites/2016/42/7042/Climate%20Change%202016/Pages/DisclosureView.aspx

G4-EN7

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e clima; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Proteção ambiental. 

Galp website  – Energia e Clima

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Energia-e-Clima.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC3.2, CC3.2a - https://www.cdp.net/en/responses

Galp website  – Desempenho ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

� Princípios 8 e 9

� Princípio 8

G4-EN6

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e clima; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Proteção ambiental. 

Galp website  – Energia e Clima

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Energia-e-Clima.aspx

G4-EN5

Relatório e Contas 2016:

5.4..Energia e clima -O papel da Galp na descarbonização da economia (Eficiência energética e redução da intensidade carbónica na refinação).

E&P – blocos não operados:

Brasil – 0,83 GJ/t crude produzido.

Angola – 1,35 GJ/t crude produzido.

� Princípios 7 e 8

G4-EN4 1.052.500 GJ GJ (corresponde ao consumo de energia dos prestadores de serviço). � Princípio 8

G4-EN3

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Proteção ambiental. 

Galp website  – Desempenho ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC10.1a; CC11. Energy - https://www.cdp.net/en/responses

O cumprimento das políticas e regulamentos referidos é objeto de auditoria interna, auditoria por parte de entidades oficiais e verificação externa independente. 

�

CDP Climate Change Information Request:

CC3. Targets and Initiatives - https://www.cdp.net/en/responses

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. 

Aspeto: Energia*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.4 Energia e Clima; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Sistema de gestão; Proteção ambiental. 

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Energia e Clima

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Energia-e-Clima.aspx

Galp website  – Proteção Ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/ambiente.aspx
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G4-EN20 � Princípios 7 e 8 3, 12
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12

14
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12

14
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6

12
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12

14
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3
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� Princípio 8

G4-EN25 Não aplicável. �

� Princípio 8

G4-EN24

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental.

Galp website  – Desempenho ambiental   

http://www.galpenergia.com/PT/SUSTENTABILIDADE/PROTECAO-AMBIENTE-PESSOAS-ATIVOS/AMBIENTE/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

Galp website  – Perdas de contenção

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/sinistralidade-seguranca-pessoal.aspx

� Princípio 8

G4-EN23

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental.

Galp website  – Desempenho ambiental   

http://www.galpenergia.com/PT/SUSTENTABILIDADE/PROTECAO-AMBIENTE-PESSOAS-ATIVOS/AMBIENTE/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

G4-EN22

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental.

Galp website  – Desempenho ambiental   

http://www.galpenergia.com/PT/SUSTENTABILIDADE/PROTECAO-AMBIENTE-PESSOAS-ATIVOS/AMBIENTE/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

E&P - blocos não operados: Angola – 1,51 m3/ t crude produzido.

Galp website  – Proteção Ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/ambiente.aspx

�

Princípios 7 e 8

Aspeto: Efluentes e resíduos*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Sistema de gestão; Proteção ambiental.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Gestão de resíduos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Gestao-de-residuos.aspx

G4-EN21

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental.

Galp website  – Desempenho ambiental   

http://www.galpenergia.com/PT/SUSTENTABILIDADE/PROTECAO-AMBIENTE-PESSOAS-ATIVOS/AMBIENTE/Paginas/Desempenho-ambiental.aspx

�

� Princípios 8 e 9

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.

Princípio 8

G4-EN19 

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono - O papel da Galp na descarbonização da economia.

Galp website  – Energia e clima   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/estrategia-alteracoes-climaticas.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC3. Targets and Initiatives - https://www.cdp.net/en/responses

CDP Climate Change Information Request:

CC12. Emissions Performance - https://www.cdp.net/en/responses

E&P – blocos não operados: Brasil: 69 tCO2e/ 103 t crude produzido; Angola: 113 tCO2e/ 103 t crude produzido.

�

� Princípios 7 e 8

G4-EN18

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - O papel da Galp na descarbonização da economia, - Pegada de carbono.

Galp website  – Energia e clima   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/estrategia-alteracoes-climaticas.aspx

G4-EN17

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono

Galp website  – Pegada de Carbono

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Pegada-de-Carbono.aspx 

CDP Climate Change Information Request:

CC14. Scope 3 Emissions - https://www.cdp.net/en/responses

CC7. Emissions Methodology; CC8. Emissions Data; CC10. Scope 2 Emissions Breakdown - https://www.cdp.net/en/responses

� Princípios 7 e 8

� Princípios 7 e 8

G4-EN16

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono

Galp website  – Pegada de Carbono

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Pegada-de-Carbono.aspx 

CDP Climate Change Information Request:

G4-EN15

Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono

Galp website  – Pegada de Carbono

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Pegada-de-Carbono.aspx 

CDP Climate Change Information Request:

CC7. Emissions Methodology; CC8. Emissions Data; CC9. Scope 1 Emissions Breakdown - https://www.cdp.net/en/responses

CC1. Governance; CC2. Strategy; CC3. Targets and Initiatives - https://www.cdp.net/en/responses

A atividade da nossa empresa está ao abrigo de algumas políticas e regulamentos no âmbito da energia e emissões atmosféricas, previamente referidas no aspeto 
material Energia.

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.4 Energia e Clima.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Energia e Clima

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Energia-e-Clima/Paginas/Energia-e-Clima.aspx

Galp website  – Proteção Ambiental

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/ambiente.aspx

CDP Climate Change Information Request:

Aspeto: Emissões*
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Relatório e Contas 2016:

5.3 Valorizar o capital humano.

Galp website  – O nosso capital humano   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx

�

Categoria: Social

Subcategoria: Práticas laborais e trabalho decente

Aspeto: Emprego*

G4-DMA 

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Respeito pelos direitos humanos; 5.3 Valorizar o capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Valorizar o capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Valorizar-o-Capital-Humano.aspx

� Princípio 8G4-EN33 

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

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

� Princípio 8G4-EN32 

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

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Conheça o supply4Galp:

https://supply4.galpenergia.com/web/plataforma_supply4galp.html.

�

Princípio 8

Aspeto: Avaliação ambiental de fornecedores*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

G4-EN30
Relatório e Contas 2016:

5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono.
�

Não ocorreram sanções e nem pagamentos.

Aspeto: Transporte*

G4-DMA
Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.4 Energia e Clima - Pegada de carbono.
�

�

Aspeto: Compliance *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Sistema de gestão; 6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e 
gestão de risco.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Segurança de produtos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx

Princípio 8

G4-OG8 
Consulte o RS 2013, pág. 73; 

http://www.galpenergia.com/PT/Media/Publicacoes/Documents/Relatorio-de-sustentabilidade_2013.pdf
�

� Princípios 7, 8 e 9

G4-EN28 As embalagens declaradas em 2016 perfizeram um total de 1.206 toneladas. �

G4-EN27 

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - A abordagem do modelo de ciclo de vida nas operações

Galp website  – Segurança de produtos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx

CDP Climate Change Information Request:

CC3.2, CC3.2a - https://www.cdp.net/en/responses

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - A abordagem do modelo de ciclo de vida nas operações; Sistema de gestão; 
Segurança e saúde.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Segurança de produtos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx.

E&P – blocos não operados: Brasil (1,0 t/103 t crude produzido); Angola (1,9 t/103 t crude produzido). Informação sobre gás vented de blocos não-operados não 
disponível. Em blocos não-operados não realizamos venting .

E&P – blocos operados: Brasil - 226 t.

Aspeto: Produtos e serviços*

G4-OG5 
E&P – blocos não operados: 

Angola – 1,51 m3/t
�

G4-EN26

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 (RS 2009, pág. 87: 
http://www.galpenergia.com/PT/investidor/Relatorios-e-resultados/relatorios-anuais/Documents/RelatorioSustentabilidadeGalpEnergia2009PORT.pdf), o que permite 
afirmar que os ecossistemas não são impactados pelas nossas atividades.

� Princípio 8
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G4-LA10

Relatório e Contas 2016:

5.3 Valorizar o capital humano - Estratégia de capital humano; Gestão de desempenho; Desenvolvimento do capital humano. 

Galp website  – Aprendizagem e Formação  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Aprendizagem-formacao.aspx

G4-LA9 

Relatório e Contas 2016:

5.3 Valorizar o capital humano - Estratégia de capital humano; Gestão de desempenho; Desenvolvimento do capital humano. 

Galp website  – Aprendizagem e Formação  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Aprendizagem-formacao.aspx

�

Galp website  - Aprendizagem e Formação  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Aprendizagem-formacao.aspx

Envolvimento com o Sistema Científico e Tecnológico

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Inovacao-Investigacao-Tecnologia/Paginas/Envolvimento-com-o-SCT.aspx

 “A Galp proporciona formação adequada aos seus colaboradores, incluindo em relação ao presente Código.” in  Código de Ética e Conduta.

8

Aspeto: Formação e educação*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.3 Valorizar o capital humano - Estratégia de capital humano; Gestão de desempenho; Desenvolvimento do capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Estratégia de capital humano 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Estrategia-capital-humano.aspx

�

G4-LA8 
Galp website  – Tópicos de saúde e segurança cobertos nos acordos formais com os Sindicatos 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Documents/Pdf%20topico-saude-e-seguranca.pdf
�

G4-LA7

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Segurança e saúde 

Galp website  – Saúde  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/Saude.aspx

Dispomos de um normativo interno, no âmbito do sistema G+, 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 
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.

43% dos colaboradores são representados por Comissões de Saúde e Segurança.

G4-LA6 

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Segurança e saúde 

�

 “Na Galp elegemos como preocupação cimeira da nossa atividade a proteção da vida e da segurança de pessoas e bens, nas vertentes de safety  e de security , 
providenciando os recursos necessários para o efeito e adotando as práticas de referência no setor.” in  Código de Ética e Conduta.

�

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.

Aspeto: Segurança e saúde ocupacional*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Sistema de gestão; Segurança e saúde 

Galp website  – Sinistralidade e segurança pessoal  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/sinistralidade-seguranca-pessoal.aspx

Galp website  – Saúde  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/Saude.aspx

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Envolvimento-com-colaboradores.aspx

�

� Princípio 3

Aspeto: Relações laborais/de gestão*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.3 Valorizar o capital humano

Galp website  – Valorizar o capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Valorizar-o-Capital-Humano.aspx

� 8

G4-LA3

Direito a tirar licença: 100%

Taxa de retorno: 100%*

Taxa de retenção: 100%*

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

• Igualdade de tratamento e não discriminação;

• Proibição de assédio;

• Respeito pelos direitos de personalidade;

• Respeito pelo direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar.

• Formação profissional;

• Segurança e saúde no trabalho;

• Seguro de acidentes de trabalho/direito à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho;

• Proteção da parentalidade;

• Proteção do trabalho de menores;

• Estatuto do trabalhador-estudante;

• Duração máxima do tempo de trabalho;

• Períodos mínimos de descanso;

• Férias retribuídas e respetivo subsídio;

• Subsídio de Natal;

• Retribuição mínima e pagamento de trabalho suplementar;

• Condições para a cedência ocasional de trabalhadores;
G4-LA2

Galp website  - Benefícios  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Beneficios.aspx

Não há distinção nos benefícios atribuídos aos colaboradores em função da natureza parcial ou integral do seu vínculo. Para além dos benefícios descritos na página 
web  identificada, os colaboradores da nossa Empresa beneficiam ainda das condições estabelecidas no Código de Trabalho:

• Segurança no emprego/proibição de despedimentos sem justa causa;
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5

8

5

8

Rácio de RBA Médio - Quadros executivos

Rácio de RBA Médio - Quadros de gestão

Rácio de RBA Médio - Quadros médios

Rácio de RBA Médio - Quadros executivos

Rácio de RBA Médio - Quadros de gestão

Rácio de RBA Médio - Quadros médios

5

8

16

5

8

16

G4-LA13

1,14

1,15

1,14

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Aprendizagem-formacao.aspx

“Comprometemo-nos a fornecer e a contratar o fornecimento de bens e serviços apenas a quem reputarmos, tanto quanto seja do nosso conhecimento, respeitar os 
direitos humanos de forma equivalente ao que fazemos na Galp.” in  Código de Ética e Conduta.

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os 
fornecedores; 5.3 Valorizar o capital humano - Desenvolvimento do capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

Galp website   - Formação

� 16

Subcategoria: Direitos humanos

Aspeto: Investimentos

�

G4-LA16 

6. Governo societário - C – Organização interna - II - Comunicação de irregularidades

Galp website  – Envolvimento com colaboradores

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Envolvimento-com-colaboradores.aspx 

Aspeto: Mecanismos de reclamações e queixas quanto a práticas laborais

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade;

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – O nosso capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Envolvimento-com-colaboradores.aspx

G4-LA15

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

O número de fornecedores tier 1 (críticos e não críticos), onde foi identificado um elevado risco de sustentabilidade social é de 26. 

�

Plataforma Supply4Galp -  modelo de relacionamento integrado entre Galp e fornecedores

https://supply4.galpenergia.com/web/plataforma_supply4galp.html

�G4-LA14

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

Aspeto: Avaliação de fornecedores quanto a práticas laborais*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

�

Princípio 6

Galp website  – O nosso capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx

 “Na Galp responsabilizamos e valorizamos os colaboradores, com base no mérito, permitindo-lhes assumir a autonomia e responsabilidades associadas à sua 
capacidade e empenho.” in  Código de Ética e Conduta.

�

5, 8, 10 
Razão Homem/Mulher - Remuneração mensal total:

Razão Homem/Mulher - Salário base mensal:

1,19

1,19

1,12
�

� Princípio 6

Aspeto: Igualdade de remuneração entre géneros*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.3 Valorizar o capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

G4-LA12 

Relatório e Contas 2016:

5.3 Valorizar o capital humano;

Galp website  – O nosso capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx 

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.3 Valorizar o capital humano

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – O nosso capital humano

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx

 “Na Galp responsabilizamos e valorizamos os colaboradores, com base no mérito, permitindo-lhes assumir a autonomia e responsabilidades associadas à sua 
capacidade e empenho.” in  Código de Ética e Conduta.

� Princípio 6

Aspeto: Diversidade e igualdade de oportunidades*

G4-LA11

Relatório e Contas 2016:

5.3 Valorizar o capital humano - Gestão de desempenho.

Não se verifica qualquer diferenciação por género na abrangência do processo de avaliação de desempenho.

Temos vindo e continuaremos a formalizar e criar novos planos de desenvolvimento pessoal.
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http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.2 Envolver as partes interessadas - 
Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

� Princípio 5

Aspeto: Trabalho forçado*

G4-HR5

0 casos. 

“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.”

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

�
Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

� Princípio 3 8

Aspeto: Trabalho infantil*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.2 Envolver as partes interessadas - 
Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

�

G4-HR4

0 ocorrências.

Galp website   - Envolvimento com colaboradores

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Envolvimento-com-colaboradores.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

Galp website   - Envolvimento com colaboradores

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Envolvimento-com-colaboradores.aspx 

Aspeto: Liberdade de associação e negociação coletiva*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

G4-HR3 

0 casos. 

“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.” 

“A Galp promove políticas e medidas destinadas a prevenir atuações discriminatórias, incluindo no sentido de aprofundar a diversidade de género na Organização.” in 
Código de Ética e Conduta.

� Princípio 6

“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.

�

Aspeto: Não discriminação*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os 
fornecedores; 5.3 Valorizar o capital humano - Desenvolvimento do capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  - O nosso capital humano 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/o-nosso-capital-humano.aspx

� Princípio 1G4-HR2 

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os 
fornecedores; 5.3 Valorizar o capital humano - Desenvolvimento do capital humano.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website   - Aprendizagem e Formação

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Valorizar-capital-humano/Paginas/Aprendizagem-formacao.aspx

� Princípio 2G4-HR1

Relatório e Contas 2016:

5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

Cumprindo o compromisso assumido no passado, introduzimos 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.
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G4-HR7 � Princípio 1 16

G4-HR8 � Princípio 1 2

Plataforma Suppy4galp:

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

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas – Envolvimento com os fornecedores

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

“Comprometemo-nos nas comunidades onde desenvolvemos as nossas atividades a minimizar o impacto negativo que estas tenham ou possam vir a ter nas 
localidades onde operamos. Na Galp respeitamos o direito das comunidades a serem ouvidas antes de iniciarmos alguma atividade que possa ter este impacto. 
Comprometemo-nos a fornecer e a contratar o fornecimento de bens e serviços apenas a quem reputarmos, tanto quanto seja do nosso conhecimento, respeitar os 
direitos humanos de forma equivalente ao que fazemos na Galp.” in Código de Ética e Conduta.

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas – Envolvimento com os fornecedores

� Princípio 2

Relatório e Contas 2016:

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

https://supply4.galpenergia.com/web/plataforma_supply4galp.html.

�

G4-HR10

Aspeto: Avaliação de fornecedores quanto a direitos humanos *

G4-DMA

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx

� Princípio 1G4-HR9

Relatório e Contas 2016:

5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Proteção ambiental.

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  – Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx;

Galp website  - Avaliação e gestão de impactes  

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

�

Aspeto: Avaliação*

G4-DMA 

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores

Galp website  – Materialidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

�

0 casos.

G4-OG9

Não tivemos registo, em 2016, deste tipo de situações.

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: identificação de impactes sobre povos indígenas; identificação de alternativas, entre outros.

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Proteção ambiental Galp website  - Avaliação e gestão de impactes  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx

�G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 5.2 Envolver as partes interessadas - 
Envolvimento com os fornecedores; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Proteção ambiental

Galp website  – Política de direitos de humanos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-direitos-humanos.pdf

Galp website  - Avaliação e gestão de impactes  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx

“Comprometemo-nos nas comunidades onde desenvolvemos as nossas atividades a minimizar o impacto negativo que estas tenham ou possam vir a ter nas 
localidades onde operamos. Na Galp respeitamos o direito das comunidades a serem ouvidas antes de iniciarmos alguma atividade que possa ter este impacto. 
Comprometemo-nos a fornecer e a contratar o fornecimento de bens e serviços apenas a quem reputarmos, tanto quanto seja do nosso conhecimento, respeitar os 
direitos humanos de forma equivalente ao que fazemos na Galp.” in Código de Ética e Conduta.

�

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.

Aspeto: Direitos dos povos indígenas*

 Galp website  – Security

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/sinistralidade-seguranca-pessoal.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Aspeto: Práticas de security *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2.3 Envolvimento com os fornecedores; 5.5.4 Segurança e saúde (Security ).

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – 
Segurança e Saúde (Security )

Galp website  – Materialidade

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Sistema-de-reporte/Paginas/Materialidade.aspx 

Galp website - Política de Security

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Security.pdf

� Princípio 4 8G4-HR6

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Envolvimento com fornecedores e parceiros 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

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.
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2

G4-OG10 �

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas – Envolvimento com os fornecedores

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

O número de fornecedores tier 1 (críticos e não críticos), onde foi identificado um elevado risco de sustentabilidade social é de 26.

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx 

�
http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Etica-Direitos-Humanos.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

Galp website  – política de compras

Aspeto: Anticorrupção*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website   - Ética e Direitos Humanos  

Princípio 1

Na Galp não tivemos registo, em 2016, deste tipo de situações.

G4-OG11

Não registámos, em 2016, nenhuma situação de descomissionamento.

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. 

Na Galp dispomos de uma norma de procedimento – NPG-038 –, 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.

�

G4-SO2

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e dos ativos - Proteção ambiental. 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx; 

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.

�

G4-SO1

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade.

Galp website  - Diálogo com stakeholders

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx; 

� Princípio 1

“Comprometemo-nos nas comunidades onde desenvolvemos as nossas atividades a minimizar o impacto negativo que estas tenham ou possam vir a ter nas 
localidades onde operamos. Na Galp respeitamos o direito das comunidades a serem ouvidas antes de iniciarmos alguma atividade que possa ter este impacto.” in 
Código de Ética e Conduta.

�

Galp website  - Diálogo com stakeholders

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Dialogo-com-stakeholders.aspx

Galp website  - Avaliação e gestão de impactes   

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

Princípio 2 16

Subcategoria: Sociedade

Aspeto: Comunidades locais*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4  Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com a comunidade; 5.5 Proteção das pessoas, do 
ambiente e dos ativos - Proteção ambiental. 

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

G4-HR12
6. Governo societário - C – Organização interna - II - Comunicação de irregularidades 

Em 2016, não foram reportados casos de desrespeito pelos direitos humanos.
�

�

Galp website   - Ética e Direitos Humanos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Etica-Direitos-Humanos.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

� Princípio 2

Aspeto: Mecanismos de reclamações e queixas quanto a direitos humanos*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Respeito pelos direitos humanos; 

Galp website   - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx;

G4-HR11
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G4-SO8 � 16

G4-SO10

O número de fornecedores tier 1 (críticos e não críticos), onde foi identificado um elevado risco de sustentabilidade social é de 26.

Relatório e Contas 2016:

5.2.3 Envolvimento com os fornecedores.

�

https://supply4.galpenergia.com/web/plataforma_supply4galp.html

�G4-SO9

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

Relatório e Contas 2016:

5.2 Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os fornecedores.

Galp website   - Política de Compras

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Documents/Politica-de-Compras.pdf

Plataforma Suppy4galp:

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

�

Em 2016 não se registaram sanções e efectuou-se o pagamento de 7.700 mil €, referente a sanções registadas em anos anteriores.

Aspeto: Avaliação de fornecedores quanto a impactos na sociedade

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética-  Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas -
Envolvimento com os fornecedores.

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

�

Aspeto: Compliance *

G4-DMA 

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance .

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco

 Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

G4-SO7

Não registámos qualquer caso em 2016.

Nas reuniões onde estejam presentes colegas de empresas concorrentes, designadamente nas reuniões de grupos de trabalho da Concawe e FuelsEurope, são dadas 
instruções claras quanto à interdição de manter conversações sobre temas sensíveis como pricing, sendo distribuída uma brochura com os Do’s  e Dont’s .

� 16

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Paginas/Envolvimento-com-fornecedores-parceiros.aspx

 “Sem prejuízo de não adotarmos outras práticas anticoncorrenciais, na Galp não concertamos preços de venda nem fixamos preços de revenda, não repartimos 
mercados em função da geografia, dos produtos ou de clientes e não coordenamos com concorrentes as nossas propostas em licitações e concursos. Estamos cientes 
de que são proibidos acordos entre concorrentes para fixação de receitas ou para redução ou estabilização da produção, atividades logísticas ou respetivas 
capacidades. Na Galp não adotamos práticas comerciais que sejam aptas a discriminar os nossos clientes, a excluir os nossos concorrentes do mercado ou a impedir a 
entrada de novos.” in Código de Ética e Conduta.

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Etica-Direitos-Humanos.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

Galp website  – política de compras

16

Aspeto: Comportamento anticoncorrencial*

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 5.2 Envolver as partes interessadas - 
Envolvimento com os fornecedores;

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website   - Ética e Direitos Humanos  

Princípio 10 16

G4-SO5
Na Galp não registámos casos de corrupção em 2016.

6. Governo societário - C – Organização interna - II - Comunicação de irregularidades
� Princípio 10

Galp website  -Transparência e Combate à Corrupção

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Transparencia-e-Combate-a-Corrupcao.aspx; 

�

16

G4-SO4

Relatório e Contas 2016:

5.1. Atuar de forma responsável e ética

5.3. Valorizar o capital humano - Desenvolvimento de capital humano

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Atuar de forma responsável e ética

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Atuar-de-forma-responsavel-e-etica.aspx

G4-SO3

Relatório e Contas 2016:

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco

Galp website  - Atuar de forma responsável e ética

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Atuar-de-forma-responsavel-e-etica.aspx

� Princípio 10
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G4- OG12 �

G4-PR2 � 16

G4-PR4 � 16

G4-PR6 �

�

�

�

�

G4-SO11
Registámos 0 casos desta natureza em 2016

6. Governo societário - C – Organização interna - II - Comunicação de irregularidades
�

�G4-PR8

Na Galp não temos registo de violação da privacidade dos nossos clientes em 2016.

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.

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

� 16

Aspeto: Privacidade do cliente *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável ética - Ética e compliance ; 5.2. Envolver as partes interessadas - 
Envolvimento com os clientes

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

G4-PR7

Não se registaram quaisquer casos em 2016..

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx 

Na Galp não temos registo de que os nossos produtos sejam banidos em algum dos mercados onde operamos.

Aspeto: Comunicações de marketing *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.5 Abordagem à materialidade; 5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os clientes.

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

�G4-PR5

Relatório e Contas 2016:

5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os clientes.

Galp website  - Envolvimento com os clientes  

http://www.galpenergia.com/PT/SUSTENTABILIDADE/ENVOLVER-AS-PARTES-INTERESSADAS/ENVOLVIMENTO-CLIENTES/Paginas/Envolvimento-com-os-clientes.aspx

Galp website  - Satisfação do Cliente

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Envolver-as-partes-interessadas/Envolvimento-clientes/Paginas/Satisfacao-do-cliente.aspx

12

Não se registaram quaisquer casos em 2016.

�

G4-PR3

Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Segurança e Saúde

Galp website  - Segurança de produtos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx

1 caso registado em 2016.

Aspeto: Rotulagem de produtos e serviços *

G4-GMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.2. Envolver as partes interessadas - Envolvimento com os clientes; 5.5 Proteção das pessoas, do 
ambiente e ativos – Segurança e Saúde

Galp website  - Segurança de produtos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx

G4- PR1
Galp website  - Segurança de produtos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx
�

Galp website  - Segurança de produtos  

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/Paginas/seguranca-de-produtos.aspx

�

Subcategoria: Responsabilidade pelo produto

Aspeto: Segurança e saúde do cliente *

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Segurança e Saúde

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

G4- OG13
Relatório e Contas 2016:

5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Segurança e Saúde
�

Na Galp não registámos, em 2016, este tipo de situações.

Aspeto: Integridade de ativos e segurança de processo*

G4- DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.5 Proteção das pessoas, do ambiente e ativos – Segurança e Saúde

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  – Avaliação e gestão de impactes

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Protecao-Ambiente-Pessoas-Ativos/ambiente/Paginas/Avaliacao-gestao-de-impactes.aspx

�

Aspeto: Deslocalização Involuntária*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; Envolvimento com a comunidade; 5.5 
Proteção das pessoas, do ambiente e ativos - Proteção ambiental.

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

16

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf 

�

Aspeto: Mecanismos de reclamações e queixas quanto a impactes na sociedade*

G4-DMA

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável e ética - Ética e compliance ; 

Galp website  - Estratégia e compromissos

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética
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G4- PR9 � 16

�

Em 2016 foram pagos 250 mil euros.

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/A-nossa-abordagem/Compromissos-de-Sustentabilidade/Paginas/Compromissos-de-Sustentabilidade.aspx

Galp website  - Garantia de Cumprimento e Conformidade 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Atuar-forma-responsavel-e-etica/Paginas/Garantia-de-Cumprimento-Conformidade.aspx

Galp website  – Código de ética

http://www.galpenergia.com/PT/investidor/GovernoCorporativo/Documents/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf

Aspeto: Compliance  *

G4- DMA 

Relatório e Contas 2016:

1.4 Modelo de criação de valor; 1.5 Abordagem à materialidade; 5.1 Atuar de forma responsável ética - Ética e compliance ; 

6. Relatório de governo societário – III - Controlo interno e gestão de risco

Galp website  - Estratégia e compromissos

“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.


