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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA GALP ENERGIA, SGPS, S.A. 

23 DE ABRIL DE 2021 

 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 1 

 

Deliberar sobre a ratificação da cooptação do Sr. Eng.º Andrew Richard Dingley 

Brown como membro do Conselho de Administração da Sociedade 

 

 
Na sequência da cooptação do Sr. Andrew Richard Dingley Brown para o cargo de 

membro do Conselho de Administração da Sociedade, até ao termo do mandato 

relativo ao quadriénio de 2019-2022, efetuada na reunião do Conselho de 

Administração realizada no dia 5 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administração, 

nos termos legais, propõe a sua ratificação pela Assembleia Geral. 

 

É apresentada em anexo à presente proposta a informação descrita na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

Lisboa, 19 de março de 2021. 

 

Pelo Conselho de Administração 

 

 

 

Paula Amorim 
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Andy Brown nasceu no Reino Unido, em 29 de janeiro de 1962. É vice-presidente do Conselho de Administração da Galp 

e presidente da Comissão Executiva desde 5 de fevereiro de 2021, sendo responsável pelos serviços corporativos 

Estratégia e Market Intelligence, Relação com Investidores, Pessoas, Assuntos Jurídicos, Governance e Marketing e 

Comunicação. 

Andy Brown desenvolveu uma carreira internacional de 35 anos na Royal Dutch Shell (Shell).  

Na primeira metade da sua carreira, trabalhou na Holanda, Nova Zelândia, Itália, Brunei e Omã em várias funções de 

engenharia, gestão de projetos e gestão de ativos no negócio Upstream. 

Em 2000, mudou-se para o Centro Corporativo do Grupo Shell em Londres, onde trabalhou, primeiro com o Vice-

presidente Executivo, e posteriormente com o Presidente Executivo da Shell, como assessor. 

Em 2002, foi encarregue de desenvolver um negócio no Qatar, mudando-se em 2004 para esse país, onde liderou a 

entrada, negociação e entrega do projeto pioneiro Pearl GTL, de 18 mil milhões de dólares. Foi também responsável pela 

participação da Shell no projeto Qatargas 4 LNG. 

Em 2012, juntou-se ao Comité Executivo da Shell como administrador responsável pela área internacional do Upstream, 

cobrindo o mundo fora do continente americano, o que incluiu não só o negócio de exploração e produção, mas também 

o maior negócio privado de Gás Integrado (GNL e “Gas to liquids”) do mundo.  

Em 2016, na sequência da aquisição da BG pela Shell, foi nomeado como administrador com responsabilidades por todo 

o Upstream. Nesta função, completou com sucesso a integração dos ativos e das pessoas da BG na Shell, ao mesmo tempo 

que inverteu o desempenho do negócio Upstream. Em 2019, deixou a Shell.  

Durante a sua carreira na Shell, ficou conhecido pela sua liderança enérgica e inspiradora, apaixonado não só por melhorar 

o desempenho empresarial, mas também pela segurança, bem-estar e desenvolvimento das pessoas. 

Desde que cessou funções na Shell, assumiu diversos cargos, incluindo o de Vice-Presidente da SBM, Conselheiro Sénior 

da McKinsey and Co, Consultor da JMJ e Conselheiro da ZeroAvia, uma start-up do setor da aviação a desenvolver o 

conceito de mobilidade aérea com suporte em células de hidrogénio.  

Andy Brown é licenciado em Engenharia pela Universidade de Cambridge em 1984. 

Andy Brown não exerce funções em outras entidades fora do grupo Galp com referência a 5 de fevereiro de 2021 e não é 

detentor de ações ou obrigações emitidas pela Galp com referência a 5 de fevereiro de 2021.  

 


