Petrobras arquiva Relatório de Sustentabilidade 2019

—
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa que arquivou hoje
seu Relatório de Sustentabilidade de 2019. O relatório, além de apresentar o desempenho
operacional, econômico, social, ambiental e de governança da Petrobras em 2019, traz também
dados referentes aos primeiros meses de 2020, especialmente no que diz respeito aos efeitos da
pandemia de Covid-19 para a companhia e indústria do petróleo.
Dentre outros destaques, o relatório apresenta as iniciativas para descarbonização das operações da
Petrobras, com metas e ações para redução das emissões de CO2 e aumento da captura de carbono.
Nesse sentido, o segmento de Exploração e Produção da Petrobras reduziu em mais de 40% a
intensidade de carbono nos últimos 10 anos, o que significa menos emissão por barril de óleo
equivalente produzido, colocando a Petrobras em segundo lugar entre as grandes empresas do setor
que menos emitem no mundo.
O relatório foi desenvolvido seguindo a metodologia para relato de sustentabilidade da Global
Reporting Initiative (GRI Standards) e, complementarmente, do Guia para Relatórios Voluntários da
Indústria de Óleo e Gás da Ipieca, que é a associação global da indústria de óleo e gás para
desempenho ambiental e social.
Os indicadores das metodologias foram correlacionados com os Princípios do Pacto Global e com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
O Relatório de Sustentabilidade 2019 pode ser acessado pela internet no site da companhia
(https://www.investidorpetrobras.com.br/resultados-e-comunicados/relatorios-anuais/).
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação
de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”,
“pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou
não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui
contidas.

