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Comunicação ao mercado da Galp Energia 
 
 

O Senhor Eng.º Manuel Ferreira De Oliveira, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da 

Comissão Executiva da Galp Energia, e o Senhor Dr. Luís Palha da Silva, Vice-Presidente do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva da Galp Energia, informaram o Conselho de Administração, na sua reunião 

de hoje, que, na sequência do que oportunamente comunicaram ao Senhor Presidente do Conselho de 

Administração, não pretendiam integrar as listas para qualquer Órgão Social da Galp Energia na próxima assembleia 

geral da sociedade, que é eletiva, e que se realizará no próximo dia 16 de abril. 

 

O Senhor Eng.º Manuel Ferreira De Oliveira colaborou com a sociedade ao longo de cerca de 14 anos, primeiro 

como Presidente Executivo da Petrogal, S.A., tendo, numa segunda fase, sido eleito para liderar a Comissão 

Executiva da Galp Energia há cerca de nove anos. 

 

O longo período de colaboração e as transformações operadas no Grupo Galp Energia sob a sua liderança são 

merecedores de uma pública manifestação de apreço e reconhecimento pela empresa. 

 

O Senhor Dr. Luís Palha da Silva exerceu funções como administrador executivo no último mandato de forma 

competente e dedicada, o que merece o agradecimento da empresa. 

 

O Conselho de Administração faz votos de continuação do sucesso profissional do Senhor Eng.º Manuel Ferreira De 

Oliveira e do Senhor Dr. Luís Palha da Silva em novas funções que, num outro contexto, venham a desempenhar. 
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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 2014. 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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