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Capital Markets Day 2011 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, 

S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A Galp Energia apresenta hoje no Rio de Janeiro, Brasil, no âmbito do seu Capital Markets Day 2011, a estratégia da 

Empresa e a informação relativa ao plano de negócios para o período 2011-2015. Para uma maior disseminação da 

informação e visando a total transparência com o mercado de capitais, a Galp Energia vem por este meio divulgar os 

aspectos relevantes da apresentação de hoje: 

 O investimento planeado para o ano de 2011 situa-se entre os €1,2 mil milhões e os €1,5 mil milhões; já para o 

período de 2012-2015, o investimento deverá situar-se nos €3,5 mil milhões; 

 O investimento em 2011 será principalmente destinado à conclusão do projecto de conversão das refinarias de 

Sines e Matosinhos, e ao desenvolvimento dos campos Lula e Cernambi, no pré-sal da bacia de Santos, no 

Brasil, e do Bloco 14 em Angola; 

 As actividades de upstream vão ganhar maior relevância no futuro da Galp Energia, representando cerca de 

70% do total de investimento a realizar entre os anos de 2012 e 2015; 

 No âmbito do crescimento nas actividades de upstream, a Galp Energia anuncia hoje um novo objectivo de 

produção working interest de aproximadamente 200 mil barris de petróleo equivalente por dia em 2020, uma 

produção cerca de dez vezes superior àquela registada no ano de 2010, quando a produção working interest foi 

de 19,5 mil barris de petróleo por dia. A Galp Energia estabelece ainda uma nova ambição: atingir uma 

produção, numa base working interest, de 300 mil barris de petróleo equivalente por dia antes de 2025;  

 Impulsionado pelo desenvolvimento dos campos Lula e Cernambi, na bacia de Santos, no Brasil, e pelo impacto 

positivo do projecto de conversão nas refinarias de Sines e Matosinhos, o EBITDA da Empresa deverá atingir 

uma taxa de crescimento média anual, tendo por base o ano de 2010, de cerca de 15% até 2015; 

 Visando o fortalecimento da sua estrutura de capitais, a Galp Energia informa que iniciou um processo de 

aumento de capital na sua subsidiária no Brasil, a qual detém os activos de Exploração & Produção da Empresa 

naquele país, que se espera concluir no segundo semestre de 2011;  

 A execução da referida operação visa um encaixe financeiro de cerca de €2 mil milhões, o que permitirá à Galp 

Energia atingir um nível de net debt to equity inferior a 50%. 
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A Galp Energia prossegue assim a execução da sua estratégia de se tornar num operador integrado de energia, 

através de um forte crescimento nas actividades de upstream, o qual será suportado por uma operação eficiente e 

competitiva da sua actividade de downstream de petróleo e gás natural na Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Este comunicado contém declarações prospectivas (“forward looking statements”), no que diz respeito aos resultados das 

operações e às actividades da Galp Energia, bem como alguns planos e objectivos da empresa face a estas questões. Os termos 

“antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeia”, e outros termos similares, visam identificar tais 

forward looking statements. Os forward looking Statements envolvem, por natureza, riscos e incertezas, em virtude de estarem 

associados a eventos e a circunstâncias susceptíveis de ocorrerem no futuro. Os resultados e desenvolvimentos reais poderão 

diferir significativamente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações em virtude de diferentes factores. Estes 

incluem, mas não se limitam, a mudanças ao nível dos custos, alterações ao nível de condições económicas e alterações a nível 

regulamentar.  

Os forward looking statements reportam-se apenas à data em que são feitos, não assumindo a Galp Energia qualquer obrigação 

de os actualizar à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros, nem de explicar as razões porque os resultados 

efectivamente verificados são eventualmente diferentes.  
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