
Resultados do terceiro trimestre de 2014 da Galp Energia 
 
A Galp Energia divulga hoje os resultados relativos ao terceiro trimestre de 2014, dos quais se destacam: 

O Ebitda no terceiro trimestre de 2014 foi de €379 m, um aumento de 21% relativamente ao período 

homólogo de 2013, devido ao aumento da produção de petróleo e gás natural no negócio de Exploração & 

Produção (E&P), bem como à melhoria do desempenho operacional do segmento de negócio de Refinação & 

Distribuição (R&D). Por outro lado, o negócio de Gas & Power (G&P) foi impactado pela menor atividade de 

supply & trading de gás natural liquefeito (GNL). O resultado líquido foi de €121 m, um aumento de €64 m 

relativamente ao período homólogo de 2013. 

A FPSO Cidade de Paraty (FPSO #2) atingiu a sua capacidade máxima de produção antes do prazo inicialmente 

previsto, no campo Lula/Iracema, no bloco BM-S-11, com o contributo da entrada em operação de dois novos 

poços produtores na área de Lula NE. Ainda no terceiro trimestre, destaca-se a chegada da FPSO Cidade de 

Mangaratiba (FPSO #3) à área de Iracema Sul, que iniciou produção já no decorrer do mês de outubro e antes 

da data prevista.  

Evolução nas atividades de exploração e avaliação, das quais se destaca a continuação da execução do plano 

de avaliação de Iara, no bloco BM-S-11, e a conclusão da perfuração do poço de avaliação Apollonia, no bloco 

BM-S-24. Ainda na bacia de Santos, a Galp Energia e os seus parceiros retomaram em setembro a perfuração 

do poço de avaliação Carcará Extensão, com o objetivo de avaliar o potencial de recursos na descoberta 

Carcará. Destaque ainda para a conclusão da perfuração do poço de avaliação Coral-4, localizado na Área 4 da 

bacia do Rovuma, em Moçambique. Em Marrocos, a Galp Energia concluiu a perfuração do poço TAO-1, o 

primeiro poço offshore que a empresa perfurou na qualidade de operadora, não tendo sido encontrados 

hidrocarbonetos.  

No quarto trimestre de 2014, prevê-se que a produção working interest atinja c. 36 kboepd com a FPSO#2 na 

área de Lula NE a operar na sua capacidade máxima de produção e com a contribuição da FPSO#3 na área de 

Iracema Sul. No negócio de R&D antecipa-se que o volume de vendas de produtos petrolíferos se mantenha 

estável em comparação com o período homólogo de 2013, apesar do contexto económico adverso na 

Península Ibérica. Em relação ao negócio de G&P, prevê-se que os volumes vendidos de gás natural se 

mantenham em linha com o trimestre anterior, suportados por uma atividade estável de supply & trading de 

GNL nos mercados internacionais. 

Todos os documentos relativos aos resultados do terceiro trimestre de 2014, incluindo as tabelas em Excel, 

encontram-se disponíveis em:  

http://www.galpenergia.com/PT/INVESTIDOR/RELATORIOS-E-RESULTADOS/RESULTADOS-
TRIMESTRAIS/Paginas/Resultados-do-ultimo-trimestre.aspx 
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A conference call para apresentação de resultados e da atualização da execução da estratégia será realizada 
hoje, dia 27 de outubro, às 11:30 (hora no Reino Unido). 
 
Os detalhes para participar na conference call são os seguintes: 
 
Portugal:  800 781 056  
 
Reino Unido/Internacional:   +44 (0) 203 427 1906 ou +44 (0) 800 279 5004 (linha gratuita para o Reino Unido) 

O replay da conference call estará disponível durante quatro semanas após a realização da mesma. 
O número de telefone para aceder ao replay da conference call é o +44 (0) 800 358 7735 (Reino 
Unido/Internacional) e o PIN respetivo é o 6700965#. 
 

Melhores cumprimentos,  
 
Galp Energia 
Direção de Relações com Investidores 
 
Rua Tomás da Fonseca, Torre A 
1600-209 Lisboa, Portugal 
Tel: 21 724 08 66 
Fax: 21 724 29 65 
Email: investor.relations@galpenergia.com 
www.galpenergia.com 
 
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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