


O Grupo Galp Energia,
através dos seus órgãos máximos de gestão, entende que uma organização responsável, 
para além de respeitar integralmente toda a legislação aplicável – geral e/ou específica – 
incorpora também na sua cultura, na sua estratégia, nos seus atos de gestão e nas suas 
atividades, os princípios e temas fundamentais da Responsabilidade Social Corporativa nos 
planos ético, social, económico e ambiental, quer na relação com os seus Colaboradores, 
Fornecedores, Clientes e Acionistas, quer na relação com todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, são afetados pelas atividades da Organização ou dela dependem em maior 
ou menor grau.

Estabelece-se, desta forma, o compromisso de incluir a Responsabilidade Social Corporativa 
na estratégia e nas atividades da Organização, em todas as suas localizações geográficas, 
contextos e realidades, melhorando continuamente o seu desempenho neste domínio, 
com o objetivo principal de a materializar como um pilar da gestão e da criação de valor 
para os Acionistas, Colaboradores, Clientes, Fornecedores e para a Sociedade em geral, 
convergindo para o desenvolvimento sustentável e para a excelência empresarial.



· Consagrar a Responsabilidade Social Corporativa como 
 um valor fundamental da Organização, em todas as 
 geografias e realidades em que desenvolve as suas 
 operações, independentemente dos respetivos 
 contextos, desenvolvendo esforços para a promoção 
 ativa do emprego e formação, estimulando a ocupação 
 de postos de trabalho qualificados por parte
 dos membros das Comunidades locais;

· Assumir a responsabilidade pelo impacte das suas 
 decisões e atividades na Comunidade, na Economia 
 e no Ambiente, estimulando e favorecendo, ao mesmo
 tempo, o escrutínio levado a cabo pelas Instituições 
 competentes, bem como as consequências daí 
 decorrentes;

· Ser transparente através de uma comunicação clara, 
 precisa, completa e responsável no que diz respeito 
 às políticas e procedimentos que adota, disponibilizando 
 toda a informação fatual, em tempo útil, mediante
 o recurso às ferramentas disponíveis e diretamente 
 acessíveis às Partes Interessadas;

· Promover um comportamento ético baseado nos 
 Valores da honestidade, equidade e integridade, 
 demonstrando uma preocupação permanente para 
 com as Pessoas, a Economia e o Ambiente;

· Reconhecer o direito das Partes Interessadas a serem 
 ouvidas, estabelecendo uma plataforma de 
 envolvimento que assegure que as suas expectativas 
 são tidas em conta nas tomadas de decisão e no 
 desenvolvimento de atividades;

· Respeitar o Estado de Direito e desenvolver todos
 os esforços para que a Organização, como um todo, 
 aja sempre em conformidade com as leis, normas,
 regulamentos e boas-práticas, nacionais e internacionais,
 aplicáveis às suas atividades;

· Respeitar e promover os Direitos Humanos, 
 garantindo, sempre que tal esteja ao seu alcance, 
 planos de ação e mecanismos que visem a não 
 cumplicidade e a resolução de não conformidades
 no que diz respeito à discriminação de grupos 
 vulneráveis, aos direitos civis e políticos e aos direitos
 económicos, sociais e culturais;

· Respeitar e fazer cumprir os Direitos Fundamentais 
 do Trabalho, identificados pela OIT (Organização 
 Internacional do Trabalho), apoiando a liberdade
 de associação e o reconhecimento efetivo do direito 
 à negociação coletiva, recusando qualquer tipo de 
 trabalho forçado ou compulsório, infantil e discriminatório,
 inclusive no que diz respeito aos seus fornecedores;

· Manter um nível adequado de condições de 
 trabalho e de proteção social dos Colaboradores, 
 promovendo a saúde e a segurança, o desenvolvimento
 humano e a formação no local de trabalho;

· Implementar práticas operacionais que visem o combate
 à corrupção em todas as suas formas, inclusive 
 extorsão e suborno, e incentivando o envolvimento 
 político responsável, a concorrência leal e o respeito 
 pelos direitos de propriedade;

· Promover uma crescente consciencialização e 
 responsabilidade ambiental, junto de todas as Partes 
 Interessadas, adotando uma abordagem preventiva aos 
 riscos ambientais da sua atividade, nomeadamente no 
 que diz respeito à prevenção da poluição, à conservação 
 dos recursos naturais, da biodiversidade e dos 
 ecossistemas, mantendo o seu empenhamento no 
 desenvolvimento e na consolidação da estratégia para 
 as alterações climáticas;

Pelo exposto,
o Grupo Galp Energia empenhar-se-á em:



Direção de Assuntos Institucionais | Responsabilidade Social | fevereiro 2012

· Incentivar o desenvolvimento e disseminação de 
 tecnologias ambientalmente sustentáveis, tais como 
 combustíveis e energias alternativas, energias 
 renováveis e, ao mesmo tempo, a eficiência 
 energética e a mobilidade sustentável;

· Promover uma relação reciprocamente frutuosa com 
 os Clientes, adotando as melhores práticas ao nível
 do marketing justo e responsável, facultando informação 
 factual, imparcial e transparente, que promova
 o consumo sustentável e a saúde e segurança;

· Criar ferramentas e serviços de suporte, de reclamação,
 de resolução de conflitos, de proteção de dados
 e privacidade dos Clientes, disponibilizando, 
 igualmente e sempre que aplicável, o acesso
 a serviços mínimos e indispensáveis;

· Promover o desenvolvimento das Comunidades 
 onde exerce a sua atividade, através de ações
 de investimento social e de cariz filantrópico,
 por meio de donativos monetários, de tempo
 ou em espécie;

· Implementar um Sistema de Gestão da Responsabilidade
 Social Corporativa que estabeleça metas e objetivos 
 sociais, ambientais e económicos, de acordo com
 a Política definida, que permitam a avaliação
 do desempenho da Organização e promovam a revisão 
 de objetivos num contexto de melhoria contínua;

· Promover os seus eixos de atuação estratégica:  
 Educação, Segurança & Prevenção Rodoviária, Saúde & 
 Bem-Estar, Ambiente & Eficiência Energética, Cultura & 
 Património Industrial, com recurso, sempre que seja
 do interesse comum, ao Voluntariado Empresarial, 
 materializado nas atividades da Galp Voluntária;

· Divulgar a presente Política de forma responsável
 e transparente, às Partes Interessadas, comunicando 
 o desempenho do Grupo ao nível da Responsabilidade
 Corporativa e Social.

Para qualquer questão relacionada com a Política
de Responsabilidade Corporativa contacte: 
responsabilidade.corporativa@galpenergia.com



www.galpenergia.com


