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Designação de novos membros do Conselho de Administração 
 

 

O Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A. deliberou hoje a cooptação dos seguintes administradores 

para exercerem funções até ao final do mandato do triénio 2012-2014 em curso: 

 

i) Dra. Raquel Rute da Costa David Vunge, para o cargo de vogal com funções não executivas, substituindo o 

Dr. Baptista Sumbe. A Dra. Raquel Vunge apresenta uma experiência relevante no setor petrolífero, 

desenvolvendo atualmente a sua atividade na Sonangol, no âmbito da qual tem liderado áreas corporativas 

e exercido funções de administração. 

 

ii) Eng. Thore E. Kristiansen, para o cargo de vogal com funções executivas, em substituição do Dr. Stephen 

Whyte, ficando responsável pela área de exploração e produção. O Eng. Thore E. Kristiansen tem mais de 25 

anos de experiência diversificada no setor do Oil & Gas, tendo liderado áreas corporativas, negócios de 

upstream e de downstream na Europa, em África e na América do Sul. 
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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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