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Galp assegura novas oportunidades no mercado
brasileiro de gás natural
Na sequência da liberalização do mercado de gás natural no Brasil, a Galp, através das suas
subsidiárias Petrogal Brasil e Galp Energia Brasil, estabeleceu uma série de contratos com
início comercial previsto a 1 de janeiro de 2022.
A Galp celebrou um acordo com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) para vender à
distribuidora de gás natural do nordeste brasileiro uma parte da produção de gás natural do
seu portefólio. A Bahiagás comprometeu-se a adquirir pelo menos 330 milhões de metros
cúbicos por ano de gás natural da Galp durante três anos.
Adicionalmente, a Galp assegurou a aquisição à Repsol Sinopec da produção de gás natural
do campo de Sapinhoá Norte, alargando as suas alternativas de aprovisionamento no país.
De forma a assegurar o acesso às infraestruturas de processamento e transporte, a Galp
assinou acordos com a Petrobras e a Transportadora Associada de Gás, respetivamente.
Estes acordos representam um marco na estratégia da Galp com o objetivo de desenvolver
um portefólio integrado de gás no Brasil, diversificando as opções de comercialização da sua
produção própria e aumentando as suas alternativas de aprovisionamento, de forma a
maximizar a criação de valor nas suas operações de Upstream e atividades de Energy
Management, nesta região central para o Grupo.
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O presente documento pode conter declarações prospetivas, incluindo, entre outras, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista;
liquidez; despesas de capital e operacionais; níveis de performance, objetivos, metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e resultados de projetos;
níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e impactos da pandemia de COVID-19 nos negócios e resultados da Galp; os quais podem divergir
significativamente em função de diversos fatores, incluindo a oferta e procura de crude, gás natural, produtos petrolíferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os afetem; os
efeitos de políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação à COVID-19 e para a manutenção do funcionamento das economias e dos mercados nacionais e
internacionais; os impactos da pandemia de COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a saúde e segurança dos seus
trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos concorrentes e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio
prazo atempadamente e em condições económicas favoráveis; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a alteração da legislação e regulamentação
aplicável e a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com
governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício
findo a 31 de dezembro de 2020 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Todas as declarações, exceto as declarações referentes a factos históricos, são ou podem ser
consideradas declarações prospetivas. As declarações prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nas expectativas e pressupostos utilizados pela administração na data em
que são divulgadas e envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles
expressos ou implícitos em tais declarações. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores não pretendem, e expressamente rejeitam qualquer dever,
compromisso ou obrigação de elaborar ou divulgar qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão de qualquer das informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas
neste documento de forma a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias. Este documento não constitui aconselhamento para investimento e não consubstancia
nem deve ser interpretado como uma oferta para venda ou emissão, ou como solicitação de oferta para comprar ou de outra forma adquirir valores mobiliários da Galp ou de qualquer
uma das suas subsidiárias ou afiliadas em qualquer jurisdição ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de investimento em qualquer jurisdição.
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