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Nomeação de responsável pela direção de Estratégia e Relação com Investidores 
 

 

A Galp Energia informa o mercado e o público em geral que, com efeito a partir do dia 1 de maio, o responsável pela 

direção de Estratégia e Relação com Investidores será o Eng. Pedro Dias, em substituição do Dr. Tiago Villas-Boas, 

que exerce atualmente a função. O Eng. Otelo Ruivo foi ainda nomeado Investor Relations Officer da Galp Energia. 

Esta alteração surge no contexto da nomeação do Dr. Tiago Villas-Boas para o cargo de Chief Financial Officer (CFO) 

do segmento de negócio de Exploração & Produção da Galp Energia.  

O Eng. Pedro Dias é atualmente responsável pela direção de Tesouraria e Finanças da Galp Energia, enquanto o Eng. 

Otelo Ruivo desempenha funções na direção de Assessoria e M&A. 

A Galp Energia agradece ao Dr. Tiago Villas-Boas o trabalho desenvolvido no exercício das suas funções, 

nomeadamente como responsável pela área de Relação com Investidores, cargo que exerce desde a entrada da Galp 

Energia em bolsa em outubro de 2006. 
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Catarina Aguiar Branco 
Cátia Lopes 

Fax:  +351 21 724 29 65 Email: investor.relations@galpenergia.com 

Maria Borrega 
Pedro Pinto 
 

Morada:
  

Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 1600-209 
Lisboa, Portugal 

Reuters: GALP.LS 
Bloomberg: GALP PL 

O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, 
consequentemente, os eventos ou resultados reais podem ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores 
importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório 
& Contas da Galp Energia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Galp Energia não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou 
dever de, elaborar ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas 
neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições ou circunstâncias. 
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