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Resultados do quarto trimestre de 2011 e atualização da estratégia da Galp Energia 

A Galp Energia divulga hoje os resultados relativos ao 4º trimestre de 2011 e a atualização da execução da sua 

estratégia, dos quais se destacam: 

 Resultado líquido duplicou para €79 milhões no 4º trimestre de 2011;  

 Trabalhos associados ao projeto de conversão na refinaria de Sines na sua fase final; 

 Avaliação dos resultados do teste de formação no prospeto Mamba North a decorrer; 

 Quarto poço produtor no campo Lula será conectado ao FPSO Cidade de Angra dos Reis até ao final do 

primeiro trimestre de 2012;  

 Rácio de gearing inferior a 20%, numa base proforma, considerando o aumento de capital na subsidiária 

no Brasil. 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS – DOZE MESES E QUARTO TRIMESTRE DE 2011 

No ano de 2011, o resultado líquido replacement cost ajustado da Galp Energia foi de €251 milhões, menos €55 

milhões do que no ano de 2010, na sequência dum desempenho pior do segmento de negócio de Refinação & 

Distribuição. O resultado líquido do quarto trimestre de 2011 foi de €79 milhões, ou seja, mais €40 milhões do que 

no período homólogo de 2010. 

 

 A produção net entitlement de crude e gás natural em 2011 foi de 12,1 mboepd, 33% dos quais provenientes do 

Brasil; no quarto trimestre, 50% da produção net entitlement de 13,0 mboepd teve origem no Brasil;  

 A margem de refinação da Galp Energia foi de Usd 0,6/bbl no ano de 2011 face a Usd 2,6/bbl em 2010; no quarto 

trimestre de 2011 a margem de refinação foi próxima de zero, influenciada pela evolução negativa das margens 

de refinação nos mercados internacionais;  

 O negócio de distribuição de produtos petrolíferos foi, em 2011, afetado negativamente pelo contexto 

económico adverso na Península Ibérica, tendo os volumes vendidos no quarto trimestre continuado a tendência 

decrescente;  

 Em 2011 o volume vendido de gás natural aumentou 9% face a 2010, para 5.365 milhões de  metros cúbicos, 

para o que contribuíram as vendas em Espanha e as vendas do segmento de trading; no quarto trimestre de 

2011, os volumes vendidos aumentaram 6% devido principalmente ao aumento dos volumes do segmento de 

trading;  
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 O EBIT RCA em 2011 foi de €394 milhões, menos 13% que em 2010; no quarto trimestre de 2011, o EBIT RCA foi 

de €110 milhões, mais €46 milhões do que no período homólogo de 2010;  

 O resultado líquido RCA em 2011 de €251 milhões correspondeu a €0,30 por ação, dos quais 32% foram 

realizados no quarto trimestre de 2011;  

 Em 2011, aproximadamente 45% do investimento total de €1.000 milhões foi canalizado para o projeto de 

conversão das refinarias. 

 

Para aceder à apresentação e ao relatório de resultados vá a:  
http://www.galpenergia.com/PT/INVESTIDOR/RELATORIOS-E-RESULTADOS/RESULTADOS-TRIMESTRAIS/Paginas/Resultados-do-
ultimo-trimestre.aspx 
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