GALP ENERGIA

RELATÓRIO & CONTAS 2009

A Galp Energia é um operador integrado de energia,
presente em todas as etapas da cadeia de valor
do petróleo, gás natural e com uma presença
crescente nas energias renováveis. A sua actividade
desenvolve-se numa geografia diversificada em que
a América do Sul e África assumem um papel relevante,
nomeadamente na área de exploração e produção.
À lista dos países em que a Galp Energia
opera – Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Venezuela,
Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Suazilândia,
Gâmbia e Timor-Leste – somaram-se este ano
o Uruguai e a Guiné-Equatorial.

INDICADORES DE PERFORMANCE EM 2009

11.960 M€ 287M€
-21%

VOLUME DE NEGÓCIOS RCA

2008: 15.062M€
RCA: Replacement cost ajustado

-59%

RESULTADO OPERACIONAL RCA

2008: 693M€

GALP ENERGIA

RELATÓRIO & CONTAS 2009

213 M€
-55%

RESULTADO LÍQUIDO RCA

2008: 478M€
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A GALP ENERGIA
SOMOS UMA EMPRESA
DE ENERGIA. EXPLORAMOS,
DESENVOLVEMOS E
PRODUZIMOS PETRÓLEO
E GÁS NATURAL EM QUATRO
CONTINENTES.
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FORNECEMOS ENERGIA
DIARIAMENTE A MILHÕES
DE PESSOAS.
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A GALP ENERGIA NO MUNDO

AS NOSSAS ACTIVIDADES
CHEGAM A MAIS DE 65 PAÍSES.

PENÍNSULA
IBÉRICA
Vendas
de 14,3 Mton
de produtos
petrolíferos e
4,7 bcm de gás
natural.

EUA
Exportações
de 0,4 Mton
de produtos
petrolíferos,
essencialmente
gasolinas.

PAÍSES
AFRICANOS
Cabo Verde,
Guiné-Bissau,
Gâmbia
e Suazilândia,
são países onde
a Galp Energia
tem redes
de distribuição
de produtos
petrolíferos.

VENEZUELA
E URUGUAI
Desenvolvimento
de projectos
de exploração
e produção.

GUINÉ
EQUATORIAL

BRASIL
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Presença em
22 projectos
de exploração
e produção.
Representa mais
de 90% do total
das reservas
e recursos
contingentes
da Galp Energia.
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Presença num
projecto de
liquefacção
de gás natural.

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO

REFINAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO

3.065 Mbbl

16,7 Mton

RECURSOS CONTINGENTES (3C)

VENDAS DE PRODUTOS PETROLÍFEROS

A Galp Energia tem hoje uma forte pre-

Em 2009, a Galp Energia aumentou o seu

A Galp Energia reﬁna petróleo e outras

sença na actividade de exploração, com a

portfolio de exploração com a entrada em

matérias-primas, que adquire a mais de 15

participação numa das mais importantes

novos projectos de exploração e liquefac-

países, em duas reﬁnarias em Portugal

descobertas de reservas da actualidade na

ção de gás natural na Guiné-Equatorial

continental com uma capacidade conjunta

bacia de Santos, ao largo da costa brasi-

e no pré-sal da bacia de Santos e ainda

de processamento de 310 mil barris por

leira, entre as quais a do campo Tupi com

na exploração petrolífera no Uruguai.

dia. A conversão em curso do aparelho

volumes recuperáveis estimados entre 5 a

reﬁnador permitirá responder melhor ao

8 mil milhões de barris.

O volume de reservas provadas e prováveis

aumento da procura de diesel na Península

A produção de petróleo está concentrada

(2P), numa base net entitlement, aumentou

Ibérica.

ao largo da costa angolana, onde existem

em 2009 para os 35 milhões de barris de

expectativas de crescimento para além

petróleo, impulsionado pelo início do de-

dos 13,9 mil barris diários actuais.

senvolvimento do campo Tômbua-Lândana.
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NIGÉRIA
E ARGÉLIA
Contratos
de fornecimento
de 6 bcm de gás
natural.

TIMOR-LESTE
Cinco projectos
de exploração
e produção.

MOÇAMBIQUE

ANGOLA
Produção
de 13,9 mbopd.
Presença no
primeiro projecto
integrado
de gás natural
em Angola.

Um projecto
de exploração
e produção
de petróleo.
Distribuição
de produtos
petrolíferos
com uma rede
de 30 estações
de serviço.

GAS & POWER

4,7 bcm
Os produtos petrolíferos são comercializados

A Galp Energia tem contratos de abas-

A actividade de Power da Galp Energia está

principalmente em Portugal e Espanha, onde

tecimento de 6 mil milhões de metros

em crescimento e consiste actualmente na

as vendas a clientes directos atingiram as

cúbicos de gás natural da Argélia, por

exploração de centrais de cogeração com

11,1 milhões de toneladas em 2009.

gasoduto, e da Nigéria, por navios de gás

uma capacidade instalada de 160 mega-

Depois da aquisição das ﬁliais ibéricas

natural liquefeito (GNL), que vende em

watts. Neste momento, está em desen-

da Agip e da ExxonMobil, que aumentou

Portugal e Espanha a mais de um milhão

volvimento uma carteira de projectos que

signiﬁcativamente o índice de cobertura das

de clientes. Na sua actividade de distribui-

compreende novas centrais de cogeração,

actividades de reﬁnação pelas actividades

ção em Portugal, uma actividade actual-

geração em ciclo combinado a gás natural e

de distribuição, a Galp Energia passou a ex-

mente regulada, a Galp Energia tem uma

energias renováveis, nomeadamente eólica.

plorar cerca de 1.500 estações de serviço,

rede de cerca de 11 mil quilómetros.

predominantemente na Península Ibérica,
mas também em vários países africanos.
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VENDAS DE GÁS NATURAL

9

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores accionistas,
2009 foi um ano marcado por uma conjuntura económica extremamente adversa,
com o agravamento da crise ﬁnanceira que se iniciou em 2008 e uma crise económica profunda, com impacto negativo nas empresas, principalmente nas pequenas
e médias empresas, e atingindo também as famílias portuguesas.
Este enquadramento económico teve naturalmente reﬂexos na performance operacional e ﬁnanceira da Galp Energia, com o resultado líquido e o resultado operacional, a custos de substituição, a apresentarem fortes quebras, superiores a 50%.
No entanto a Galp Energia voltou, em 2009, a ser uma referência, quer no domínio
empresarial, quer no da responsabilidade social. Conscientes dessa responsabilidade, procurámos prosseguir com o nosso plano transformacional, mantendo os
principais investimentos programados, destacando-se o projecto de conversão das
reﬁnarias, o maior investimento industrial em curso em Portugal.
Este projecto representa um investimento de €1.300 milhões que vai dotar o país
de uma infra-estrutura de reﬁnação moderna e eﬁciente, e beneﬁciar a balança de
transacções correntes ao aumentar a produção de gasóleo, anulando assim grande
parte das necessidades actuais de importação deste produto.
Francisco Murteira Nabo,
presidente do conselho de
administração da Galp Energia.

Não posso deixar de destacar dois marcos signiﬁcativos em outras duas áreas da
actividade da Empresa: na exploração e produção, o arranque do projecto do Tupi
na bacia de Santos, que representa o primeiro contributo para a produção do nosso
portfolio no Brasil; no gás natural, a aquisição, ainda em fase de aprovação, dos
mais de 400.000 clientes à Gas Natural, que nos tornou no segundo operador do
mercado ibérico, com uma quota de 15%.
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Com um plano estratégico ambicioso e sólido em execução, a Galp Energia quer
no futuro continuar a crescer no upstream: em 2009 somámos novos projectos no
Uruguai e na Guiné-Equatorial à nossa carteira, suportando este crescimento na
solidez do nosso negócio de distribuição de energia a nível ibérico.
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A GALP ENERGIA
MANTEVE O SEU PLANO
TRANSFORMACIONAL
APESAR DA CONJUNTURA
ECONÓMICA ADVERSA
VIVIDA EM 2009.

Terminei a minha mensagem no relatório do exercício de 2008 com uma palavra
de agradecimento aos colaboradores e uma manifestação de optimismo sobre o
futuro da nossa Empresa. Agradeço-lhes novamente por demonstrarem, uma vez
mais, que merecemos a conﬁança que em nós depositam os nossos accionistas e
os nossos clientes, mesmo em momentos de maior adversidade.
A nossa cultura de exigência, o espírito empreendedor e a inovação são as nossas
principais armas para enfrentar o futuro. Apesar dos primeiros sinais de retoma,
2010 será um ano em que as diﬁculdades económicas se vão manter e em que
será fundamental que continuemos a enfrentar os desaﬁos que se nos colocam
com determinação e responsabilidade.

Francisco Murteira Nabo
Presidente do conselho de administração da Galp Energia

MENSAGEM DO PRESIDENTE EXECUTIVO

AMBIÇÃO CONTÍNUA

Ao longo do ano de 2009 muitos foram
os acontecimentos associados à nossa actividade
que contribuíram para a criação de valor para
a Galp Energia.
Senhores accionistas,
Em termos de contexto exógeno será difícil pensar num ano que possa vir a
ser mais desfavorável para a Galp Energia do que o ano de 2009. Com o preço
médio do crude a cair cerca de 37%; as margens de reﬁnação a caírem acima
dos 60%; o preço do gás natural nos mercados spot a reduzir-se mais do que
50%; e os mercados ibéricos de produtos petrolíferos e de gás natural a caírem
cerca de 10%, é fácil entender-se o sentido da minha primeira aﬁrmação.
O nosso volume de vendas e o excedente bruto de exploração (EBITDA), a custos
de substituição, atingiram os €11.960 e €619 milhões, respectivamente; o resultado líquido, também a custos de substituição, atingiu os €213 milhões, menos

Manuel Ferreira De Oliveira,
presidente executivo da
Galp Energia.

55% do que o alcançado em 2008. De salientar que para este resultado muito
contribuiu um programa rigoroso de controlo de custos.
Ao longo do ano de 2009 muitos foram os acontecimentos associados à nossa actividade que contribuíram para a criação de valor para a Galp Energia.
Permito-me ressaltar apenas os mais relevantes:
• O início do teste de longa duração no reservatório Tupi no bloco BM-S-11, com uma
infra-estrutura de produção com capacidade superior a 20 mil barris por dia;
• A entrada em produção da plataforma de produção do campo Tômbua-Lândana
no bloco 14, com uma capacidade nominal de 100 mil barris por dia;

CONTINUAMOS A
DESENVOLVER OS PROGRAMAS
TRANSFORMACIONAIS
QUE IRÃO MUDAR O PERFIL
DA NOSSA EMPRESA.

• Os testes de curta duração nos poços Iara e Iracema, no BM-S-11;
• A nossa participação no projecto de desenvolvimento de uma unidade ﬂutuante

• O início da fase de construção dos projectos de conversão nas reﬁnarias de
Matosinhos e Sines;
• E o acordo para a aquisição de uma empresa de comercialização de gás natural
na região de Madrid, com uma carteira de cerca de 400 mil clientes.
Ao longo do ano continuámos a desenvolver os seis programas transformacionais que
temos em curso, com progressos relevantes em todos eles, que a seguir resumo:
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de liquefacção de gás natural (FLNG) para eventual utilização na bacia de Santos;
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• Desenvolvimento de uma capacidade de produção de 150 mil barris por dia de
petróleo equivalente: a actividade exploratória, com particular referência para o
Brasil, continuou a permitir aumentar os nossos recursos contingentes, os quais
a atingirem os 3,1 mil milhões de barris; possuímos hoje uma base de recursos
que já nos permite ambicionar um objectivo de produção superior ao deﬁnido;
os projectos de desenvolvimento destes recursos, em Angola e no Brasil, estão
a decorrer com o sucesso que se descreve na secção da E&P deste relatório.
• Participação em projectos de liquefacção de gás natural (midstream): os projectos
em curso na Venezuela, Angola e Guiné Equatorial têm evoluído de acordo com os
programas acordados com os consórcios respectivos; o projecto de FLNG já acima
referenciado, é mais uma oportunidade para a nossa participação em projectos de
midstream de gás natural.
• Modernização da reﬁnaria de Sines e Matosinhos: os projectos de conversão
e de melhoria da eﬁciência energética das reﬁnarias estão a decorrer de acordo com
a programação divulgada, a qual prevê a conclusão destes projectos estruturantes
para o futuro da nossa actividade de reﬁnação para o segundo semestre de 2011.
• Desenvolvimento de uma capacidade de distribuição e comercialização de

15%

QUOTA DE MERCADO IBÉRICA

produtos petrolíferos na Península Ibérica equivalente à capacidade de reﬁnação: a integração das aquisições das operações ibéricas da ExxonMobil e
da Agip está praticamente concluída sem perda de quota de mercado e com
captação de sinergias superiores às nossas expectativas.
• Desenvolvimento da capacidade de distribuição e comercialização de gás natural

• A aﬁrmação ibérica da
Galp Energia foi impulsionada pelas recentes
aquisições de redes de
distribuição de produtos
petrolíferos e de comercialização de gás natural.

num contexto competitivo e no espaço ibérico: a evolução do mercado português para um mercado totalmente liberalizado tem seguido um percurso
com resultados signiﬁcativos no sector industrial; a entrada da Galp Energia
em Espanha na comercialização de gás natural é uma realidade indiscutível.
• Desenvolvimento da capacidade de produção e de comercialização de electricidade
complementar das ofertas de gás natural e produtos petrolíferos: o arranque da
unidade de cogeração em Sines (80 MW), o início da construção de uma unidade equivalente em Matosinhos, a preparação para a adjudicação da central de
ciclo combinado de 800 MW em Sines, o início da construção do primeiro parque
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eólico e o início da actividade de comercialização de electricidade em Portugal,
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foram resultados alcançados ao longo de 2009 que traduzem o progresso relevante deste programa. Com esta base de activos e com o acesso ao mercado
grossista de electricidade iniciámos a concretização da nossa estratégia de desenvolvimento de capacidade de oferta integrada de todas as formas de energia.
Para além dos seis programas acima resumidos a nossa Empresa tem em curso
dois projectos complementares: um orientado para a produção de óleo vegetal
no Brasil e em Moçambique e para a produção de biodiesel hidrogenado; outro

MENSAGEM DO PRESIDENTE EXECUTIVO

focalizado na eﬁciência e crescimento das nossas operações de distribuição em
África. O progresso veriﬁcado em ambos os projectos conﬁrma o potencial de
criação de valor destas duas iniciativas.
Com o objectivo de suportar a realização dos programas e projectos que temos
em curso e assegurar o seu sucesso operacional, temos em desenvolvimento
uma iniciativa inovadora na área dos recursos humanos. Queremos dar corpo à Academia Galp Energia, em parceria com instituições do ensino superior
pós-graduado, para estruturar e acelerar o desenvolvimento de competências funcionais e transversais dos nossos quadros superiores e cheﬁas a todos os níveis
hierárquicos. Sabemos que só com recursos humanos motivados, competentes e
alinhados com os grandes objectivos da nossa Empresa poderemos assegurar a
concretização com êxito do processo transformacional que a Galp Energia tem em
curso; é por isso que queremos dedicar à formação e desenvolvimento dos nossos,
proﬁssionais um esforço muito especial nesta fase de vida da nossa Empresa.
Os anos de 2010 e 2011 corresponderão à conclusão de um ciclo de desenvolvimento da Galp Energia iniciado em 2006 com a oferta pública inicial (IPO) das
acções da Empresa. A partir de 2012 os nossos investimentos crescentes na actividade de exploração e produção serão suportados pela produção do bloco 14 em

APESAR DO CONTEXTO
EXTREMAMENTE DIFÍCIL
VIVIDO AO LONGO DE 2009
A ACÇÃO GALP ENERGIA
VALORIZOU 68%, MUITO
ACIMA DO SECTOR
EUROPEU DE OIL & GAS E
DO MERCADO PORTUGUÊS.

Angola e pela primeira operação comercial do bloco BM-S-11 no Brasil, assim como
pelos resultados de uma operação eﬁciente e competitiva de reﬁnação e distribuição de produtos petrolíferos e de gás natural na Península Ibérica.
Os grandes projectos que temos em curso durante os próximos dois anos exigem-nos
uma cultura de rigor e uma focalização na sua execução; sabemos o esforço
ﬁnanceiro que estes projectos implicam, mas estamos convencidos que através
destes investimentos estamos a conduzir a nossa Empresa para um patamar de
resultados que a todos nos motiva. O facto de o mercado de capitais já ter incorporado no valor da nossa acção uma componente substancial do valor que estamos a criar, exige-nos que tudo façamos para minimizar o risco de execução.
Finalmente uma palavra de agradecimento a todos quantos, ao longo do ano, dedicaram o seu trabalho e talento ao nosso grupo empresarial. Aos nossos clientes
e fornecedores agradeço a conﬁança que depositam em nós. Aos membros dos
órgãos sociais da Galp Energia expresso a minha gratidão por todo o apoio que
conﬁança e suporte que nos oferecem estimulando-nos a concretizar com sucesso o projecto transformacional que temos em curso.

Manuel Ferreira De Oliveira
Presidente executivo da Galp Energia
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me ofereceram ao longo de um ano difícil. Aos nossos accionistas agradeço a
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Torre de pilares ﬂexíveis do campo Tômbua-Lândana no bloco 14 em Angola.
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ESTRATÉGIA
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A estratégia da Galp Energia consiste em desenvolver
o seu potencial de operador integrado de energia com
criação de valor a longo prazo para os seus accionistas,
dentro das condicionantes ambientais, económicas e
sociais a que estão sujeitas as suas actividades. Assim,
a Galp Energia pretende reforçar a posição nos negócios
em que actua, através da integração crescente das suas
actividades, capitalizando as oportunidades que a sua
carteira diversiﬁcada de projectos lhe oferece.

A GALP ENERGIA

A Galp Energia quer continuar a cres-

gração das duas unidades existentes

cer no negócio de exploração e pro-

e a um incremento na margem de

dução, suportando esse crescimento

reﬁnação, será concluída a inte-

na solidez do seu negócio de distri-

gração operacional das actividades

buição de energia a nível ibérico.

compradas à Agip e à ExxonMobil na
Península Ibérica e será consolidada

A recente expansão do negócio de

a posição da Galp Energia como se-

downstream na Península Ibérica é

gundo operador ibérico de gás natu-

um bom exemplo do reforço da po-

ral. Todos estes projectos decorrerão

sição da Galp Energia em mercados

em paralelo com o desenvolvimento

onde tem vantagens competitivas.

das reservas no pré-sal da bacia de

A dimensão dos projectos de ex-

Santos, um projecto que irá transfor-

ploração e produção em que a Em-

mar o perﬁl da Empresa.

ATÉ 2011
SERÁ FINALIZADA
A CONVERSÃO DAS
REFINARIAS DE
MATOSINHOS
E DE SINES.

presa está empenhada no offshore
brasileiro comprovam o aproveita-

Após 2011, o investimento será

mento de oportunidades em áreas

concentrado no upstream, em par-

de grande potencial.

ticular no Brasil, utilizando os meios
financeiros gerados pelo robusto

O calendário é ambicioso: até 2011,

negócio de distribuição de energia

será ﬁnalizada a conversão das reﬁ-

na Península Ibérica.

narias que levará a uma maior inte-

Exploração & Produção
A estratégia da Galp Energia no segmento de negócio de Exploração
& Produção (E&P) consiste em atingir no longo prazo uma produção
sustentada de 150 mil barris de petróleo equivalente por dia, ou seja,
metade da capacidade de reﬁnação da Empresa.

3,1

MIL MILHÕES DE BARRIS
instrumento de minimização do ris-

a Empresa centrou a sua activida-

co técnico e geológico. Em vez de

de de E&P no eixo atlântico – Angola

fomentado pela aquisição de reser-

e Brasil – onde a dimensão das re-

vas, pretende-se que o crescimento

servas tem o potencial para tor-

seja predominantemente orgânico

ná-la num operador relevante no

ou, quando muito, acelerado pela

upstream do petróleo e do gás, o que

entrada, na fase inicial, em projec-

fará da região o suporte da estraté-

tos com elevado potencial explora-

gia de longo prazo da Galp Energia

tório.

neste segmento.
No ﬁnal de 2009, a Galp Energia tinha
Embora os projectos de exploração

cerca de 50 projectos em curso em di-

de petróleo tenham tendência a

versas partes do mundo e a sua base

localizar-se em águas profundas, a

de reservas e recursos de contingen-

diversificação continuará a ser um

tes era de 3,1 mil milhões de barris.

• Constituem a base de
reservas e recursos contingentes da Galp Energia.
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Para atingir este nível de produção,
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Reﬁnação & Distribuição
A estratégia para o segmento de negócio de Reﬁnação & Distribuição (R&D)
é racionalizar as condições de exploração de modo a serem alcançados
níveis superiores de rentabilidade, de eﬁciência e de segurança.
Para se atingir este objectivo, está em

Ainda que com pouca expressão no

curso, na reﬁnação, a conversão das

portfolio de actividades de distri-

reﬁnarias de Matosinhos e de Sines,

buição de produtos petrolíferos da

que permitirá uma maior integração

Galp Energia, a entrada no continente

das actividades das duas unidades e

africano é uma das formas de aproveitar

um maior alinhamento do perﬁl de

as novas oportunidades de distribuição

produção com o aumento relativo da

em países que estão numa fase impor-

procura de diesel, e, na distribuição, a

tante do seu desenvolvimento econó-

consolidação da rede ampliada com a

mico. Esta presença permite ainda capi-

aquisição das operações da Agip e da

talizar as boas relações que a Empresa

ExxonMobil na Península Ibérica. Esta

tem nas suas actividades de exploração

aquisição permitirá não só o aumento

e produção, e promover o investimento

da taxa de cobertura de reﬁnação pela

no negócio dos biocombustíveis. Neste

distribuição sob marca própria, como

negócio a estratégia passa pela produ-

alcançar a prazo importantes econo-

ção integrada de biodiesel, ainda que

mias de escala no mercado ibérico e

se aguarde com alguma expectativa

aproveitar o crescimento orgânico que

pela legislação que torne obrigatória a

uma rede desta dimensão já permite.

incorporação deste produto em Portugal.

Estação de serviço da Galp Energia.
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A AMPLIAÇÃO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO PERMITIRÁ
O AUMENTO DA TAXA DE
COBERTURA DE REFINAÇÃO
PELA DISTRIBUIÇÃO SOB
MARCA PRÓPRIA.
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Cogeração da refinaria de Sines que inicou actividade em Outubro de 2009.

Gas & Power

Na comercialização de gás natural

da entrada no negócio de upstream e

na Península Ibérica, Espanha, onde

midstream de GNL, nomeadamente

o segmento industrial é dez vezes

em Angola e na bacia de Santos, no

maior do que o português, é uma

Brasil.

prioridade. A recente aquisição à Gas
Natural do negócio de comercializa-

No Power, a estratégia é ampliar a

ção na região de Madrid, envolven-

carteira de geração com novas coge-

do volumes de gás natural de 0,4 mil

rações, geração em ciclo combinado

milhões de metros cúbicos por ano,

de gás natural e energia renovável.

comprova esta estratégia.

Neste contexto, um objectivo importante é a absorção duma parte signi-

Para explorar o potencial do merca-

ﬁcativa do gás natural adquirido pelo

do ibérico, a Galp Energia pretende

aumento da capacidade de geração, o

aumentar a sua capacidade actual de

que irá optimizar a margem do seg-

aprovisionamento e diversiﬁcar as

mento de negócio através duma pro-

suas fontes de abastecimento através

posta dual offer.

O AUMENTO DA
CAPACIDADE ACTUAL
DE APROVISIONAMENTO
DE GÁS NATURAL
DA GALP ENERGIA
SERÁ VITAL PARA
A EXPLORAÇÃO DO
POTENCIAL DO
MERCADO IBÉRICO.
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No segmento de negócio de Gas & Power (G&P), a estratégia da Galp Energia
é desenvolver uma carteira integrada de projectos de gás natural
e de geração de energia eléctrica e térmica, com o aumento a longo prazo
das vendas de gás natural e a expansão duma carteira equilibrada de geração.
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PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores operacionais
2006

2007

2008

2009

Exploração & Produção
Reservas provadas e prováveis 2P (Mbbl)

50

31

28

35

Recursos contingentes 3C (Mbbl)

68

742

2.113

3.065

Produção média working interest (mbopd)

9,5

17,0

15,1

14,7

Produção média net entitlement (mbopd)

7,2

12,5

10,0

9,7

56,3

70,0

96,9

59,8

Matéria-prima processada (Mton)

14,7

13,8

13,1

11,5

Vendas de produtos refinados (Mton)

16,2

16,0

16,0

16,7

9,0

9,4

9,6

11,1

69%

72%

75%

95%

Vendas de gás natural (Mm3)

4.596

5.377

5.638

4.680

Rede de distribuição de gás natural (Km)

9.014

9.758

10.462

11.028

Número de clientes de gás natural (‘000)

757

816

868

915

Geração de energia eléctrica (GWh)

577

594

489

721

Preço médio de venda (Usd/bbl)
Refinação & Distribuição

Vendas a clientes directos (Mton)
Cobertura da actividade de refinação
Gas & Power

Nota: Cobertura da actividade de refinação calculada com base na produção média dos últimos três anos.

Reservas e recursos contingentes 3C (Mbbl)

Produção média net entitlement (mbopd)

2009: 3.100

2009: 9,7
3.100

Preço médio de venda (Usd/bbl)
2009: 59,8

12,5

10,0

2.141

9,7

96,9

7,2

70,0

59,8

56,3
773
119
2006

2007

2008

2009

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Vendas a clientes directos (Mton)

Cobertura da actividade de refinação

2009: 11,5

2009: 11,1

2009: 95%

13,8

2006

2007

2008

95%

11,1

13,1
11,5
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2007

Matéria-prima processada (Mton)
14,7
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2006

2009

9,0

9,4

9,6

2006

2007

2008

2009

69%

72%

75%

2006

2007

2008

2009

Vendas de gás natural (Mm3)

Número de clientes de gás natural (’000)

Geração de energia eléctrica (GWh)

2009: 4.680

2009: 915

2009: 721

5.377

5.638
4.680

757

816

868

721

915
577

594
489

4.596

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores ﬁnanceiros
(M€ excepto indicação em contrário)
Vendas e prestações de serviços RCA

2006

2007

2008

2009

12.090

12.557

15.062

11.960

EBITDA IFRS

1.260

1.213

449

819

EBITDA RCA

977

891

975

619

Resultado operacional IFRS

968

936

167

459

Resultado operacional RCA

686

620

693

287

Resultados financeiros IFRS

(28)

(43)

(61)

(76)

Resultado líquido IFRS

755

720

117

347

Resultado líquido RCA

468

418

478

213

Free cash flow

305

153

(1.129)

Investimento

349

466

1.560

730

Capital próprio

(63)

2.037

2.370

2.219

2.389

Dívida líquida

887

734

1.864

1.927

Divida líquida/Capital próprio

44%

31%

84%

81%

Margem EBITDA RCA

10%

9%

8%

7%

ROACE RCA

17%

17%

13%

7%

Resultado por acção RC (€/acção)

0,54

0,53

0,57

0,22

Rácio de payout

56%

60%

56%

89%

Dividendo por acção (€/acção)

0,30

0,32

0,32

0,20

5.755

15.250

5.954

10.017

Capitalização bolsista a 31 de Dezembro
RCA - Replacement cost ajustado RC - Replacement cost.

EBITDA RCA (M€)

Resultado operacional RCA (M€)

Resultado líquido RCA (M€)

2009: 619

2009: 287

2009: 213

891

975

620

693
468

418

619

478

287

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

213

2006

Investimento (M€)

Dívida líquida (M€)

ROACE

2009: 730

2009: 1.927

2009: 7%

1.864
730

2006

887

466

2007

2008

2009

2006

2008

13%

1.927

7%

734

2007

2009

17%

17%

1.560

349

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Dividendo por acção (€)

Rácio de payout

Cap. bolsista a 31 Dezembro (M€)

2009: 0,20

2009: 89%

2009: 10.017

0,30

0,32

89%

0,32

0,20

56%

60%

15.250

56%

10.017
5.954

5.755

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Nota: Os resultados apresentados neste relatório identiﬁcados como replacement cost ajustado (RCA), excluem ganhos ou perdas com efeito stock e eventos não recorrentes ou, no caso de resultados replacement cost (RC), apenas o efeito stock. Estes resultados não foram sujeitos a auditoria.
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ACTIVIDADES
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AO LONGO DO ANO
CONTINUÁMOS
A DESENVOLVER
OS SEIS PROGRAMAS
TRANSFORMACIONAIS
QUE TEMOS EM CURSO
E QUE IRÃO MUDAR O PERFIL
DE TODOS OS NOSSOS
SEGMENTOS DE NEGÓCIO,
TENDO REGISTADO
PROGRESSOS RELEVANTES
EM TODOS ELES.
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ACTIVIDADES

ENVOLVENTE DE MERCADO
Os factos principais que inﬂuenciaram o desempenho da
indústria do petróleo e do gás natural em 2009 foram:
• A recessão económica mundial;

• A queda das margens de reﬁnação;

• A duplicação do preço do crude;

• A valorização do euro em relação

• A quebra da procura de produtos

ao dólar.

petrolíferos e de gás natural;

Recessão económica
Em 2009, a economia mundial teve um crescimento negativo de 3%, com
o crescimento de 9% da China a ser insuﬁciente para compensar a contracção
das economias desenvolvidas (países da OCDE: -3%) e das economias
emergentes, excluindo a China – que beneﬁciou de estímulos ﬁscais
e da recuperação da concessão de crédito. Neste ambiente recessivo,
o comércio mundial teve uma contracção de 12%.

Taxa de crescimento do PIB - Mundo

Taxa de crescimento do PIB - China

Como reﬂexo desta envolvente recessiva, as taxas de inﬂação nas diversas

10%

zonas económicas estiveram perto de
9%

0%, com o Japão a registar uma taxa
de inﬂação negativa (-1%) em 2009.

2%

As taxas de desemprego mantiveram-se em níveis elevados, designadamente nos Estados Unidos da América

-3%
2008

2009E

2008

2009E

inﬂuiu negativamente no consumo

Fonte: JP Morgan

privado.
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Taxa de desemprego - Zona Euro
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(10%) e na Zona Euro (10%), o que

Taxa de desemprego - EUA

Na Península Ibérica, a economia portuguesa contraiu 3%, apesar da polí-

10%
8%

10%

tica orçamental fortemente expansiva
que não foi suﬁciente para compensar

7%

a redução do investimento privado. A
economia espanhola, também objecto
de estímulos orçamentais, sofreu uma
2008
Fonte: Bloomberg

2009

2008

2009

contracção de 4%, para o que contribuiu a crise no sector imobiliário.

ACTIVIDADES

Taxas de crescimento do PIB

0,9%

0,8%

0,6%

0,0%

-2,9%
-3,7%

2008

-4,0%

Espanha

Portugal

-4,1%

Zona Euro

União Europeia

2009E

Fonte: Eurostat

Duplicação do preço do crude
Contrariamente ao ano anterior, as cotações do crude em 2009 mantiveram
uma tendência crescente durante praticamente todo o ano, apenas com
correcções de curto prazo, o que implicou uma duplicação da cotação de
abertura do dated Brent em Janeiro de Usd 36,55 por barril para Usd 77,67 por
barril em 31 de Dezembro, apesar da procura global de petróleo ter diminuído
2% em 2009 em relação ao ano anterior, para 84,9 milhões de barris por dia.

Em 2009, a procura de petróleo dos

Evolução do dated Brent em 2009 (Usd/bbl)

países fora da OCDE aumentou 2%,

80

de 38,6 milhões de barris por dia

75

em 2008 para 39,4 milhões de bar-

70

ris por dia em 2009, enquanto que

65

a procura dos países da OCDE dimi-

60
55

nuiu 4%, de 47,6 milhões de barris

50

por dia em 2008 para 45,5 milhões

45

de barris por dia.

40

A recuperação do preço do dated

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fonte: Platts

Brent durante 2009 está directamente relacionada com factores que

Variação anual da procura mundial de petróleo (Mbopd)

pressionam em alta o preço, sendo
1,0

0,8
0,4

positivo relativo à retoma da economia mundial e sustentado em dados
-0,5

económicos favoráveis e o aumento

-0,6

da procura de petróleo, nomeadamente na China e nos Estados Unidos

-2,2

-2,4

da América (EUA).

-2,9
1T 2008

Fonte: IEA

2T 2008

3T 2008

4T 2008

1T 2009

2T 2009

3T 2009

4T 2009
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alguns desses factores o sentimento
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ACTIVIDADES

Menor procura de produtos
Em 2009, a procura dos países da OCDE de produtos petrolíferos
diminuiu 4%, com a gasolina a registar uma procura igual à de 2008,
enquanto o diesel e o fuelóleo registaram uma quebra de 6% e 13%,
respectivamente. Nos EUA, a driving season – um período no Verão
tradicionalmente caracterizado por um surto no consumo de gasolina
devido ao aumento da circulação rodoviária de lazer – apresentou
crescimento, mas ainda bastante abaixo dos valores médios para
esta altura do ano, consequência duma economia em recessão, que
continua a ter um impacto negativo importante no poder de compra
dos consumidores.

Consumo de gasolina nos EUA durante a driving season (Mbbl)

O mercado de gás natural em Portugal
sofreu uma redução da procura, dimi-

332

338

332

336

para 4.235 milhões de metros cúbicos.

324

320

nuindo 8% em 2009, em relação a 2008,
A justiﬁcação de uma menor procura deveu-se principalmente ao menor

2008
Junho

Julho

2009

Agosto

consumo de gás natural por parte dos
produtores de electricidade, os quais,

Fonte: IEA

devido à maior pluviosidade, recorreram à geração hídrica em detrimento da
O mercado de produtos petrolíferos

combustão de gás natural.
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em Portugal representou 10,6 mi-
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O MERCADO DE PRODUTOS
PETROLÍFEROS EM
PORTUGAL ESTEVE
EM LINHA COM O ANO
DE 2008, REVELANDO
OS PRIMEIROS SINAIS
DE RECUPERAÇÃO DA
ACTIVIDADE ECONÓMICA.

lhões de toneladas em 2009, o que

Em Espanha, o mercado de gás natural

esteve em linha com o ano de 2008,

em 2009 apresentou uma descida

revelando os primeiros sinais de re-

de 11% para os 34 mil milhões de

cuperação da actividade económica.

metros cúbicos, uma variação im-

O mercado de gasóleo aumentou 3%

pulsionada pelo segmento eléctrico,

comparando com 2008, enquanto o

que apresentou uma descida homó-

mercado de gasolina diminuiu 1%.

loga de 14% devido ao aumento de
produção de electricidade através de

Em Espanha, o mercado de produtos

fontes hídricas e menor procura de

petrolíferos registou uma descida de

electricidade face a uma conjuntura

6% para 59,6 milhões de toneladas. Os

económica negativa. Esta conjuntura

mercados de gasóleo e gasolina apre-

teve também impacto na procura de

sentaram uma redução de 6% e 5%,

gás natural nos segmentos comercial

respectivamente comparando com o

e industrial, os quais registaram uma

período homólogo. Os mercados de jet

descida no consumo de 8%.

e fuelóleo foram ainda mais afectados
com um decréscimo de 9% e 12%,
respectivamente devido ao abrandamento da actividade económica.

ACTIVIDADES

Margens de reﬁnação em queda
Em 2009, a margem hydroskimming e a margem cracking registaram
uma evolução negativa face ao ano de 2008, tendo a descida sido mais
acentuada na margem cracking, na sequência da redução do diferencial
de preços entre crudes leves e pesados, resultado dos cortes de produção
da OPEP nos crudes pesados.
A margem hydroskimming durante

veu à descida dos cracks dos desti-

2009 registou uma descida de Usd

lados médios e da gasolina, cujos

0,1 por barril para um valor médio de

stocks se mantiveram em níveis altos

Usd -1,3 por barril. No quarto trimes-

durante todo o ano de 2009.

tre de 2009 a margem hydroskimming apresentou uma descida de

Evolução trimestral das margens de refinação benchmark (Usd/bbl)

Usd 5,6 por barril face ao quarto
trimestre de 2008 para Usd -2,4 por

3,0%

barril, reﬂexo da subida do preço do

1,0%

dated Brent.

1,0%
0,3%
-0,3%

A margem cracking durante 2009 re-

-1,6%

-2,0%

gistou uma evolução negativa, com
1T 2009

uma descida de Usd 1,6 por barril
para Usd 1,0 por barril, o que se de-

2T 2009

Margem cracking

-2,4%

3T 2009

4T 2009

Margem hydroskimming

Fonte: Platts

Valorização do euro em relação
ao dólar
Nos mercados cambiais, o euro valorizou-se em relação ao dólar em 2009
e a taxa de câmbio média durante o ano foi de 1,39, com um mínimo
de 1,25 no início de Março e um máximo de 1,51 no princípio de Dezembro.
Entre a cotação de abertura no início de Janeiro (1,40) e a cotação de fecho
no ﬁnal de Dezembro (1,43), a variação foi de cerca de 3%.

Apesar desta evolução, a tendência do

Evolução das taxas de câmbio em 2009

lorização do euro de 12% face à média do terceiro trimestre de 2009 atin-

20%
10%
0%

gindo o valor médio de 1,48 por dólar.

-10%

Esta valorização está no seguimento

-20%

da sinalização por parte do Banco Cen-

Jan

Fev

EUR: USD

tral Europeu do início da normalização
da política monetária, abandonando
injecções extraordinárias de liquidez.

Fonte: Bloomberg

Mar
EUR: GBP

Abr

Mai

EUR: JPY

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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último trimestre demonstrou uma va-
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ACTIVIDADES

Geóloga da equipa de E&P da Galp Energia.

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO
A Galp Energia iniciou a sua actividade em Angola
em 1982, no campo Safueiro. Desde então, foram
acrescentados ao seu portfolio naquele país vários
projectos, entre os quais o bloco 14, de elevado potencial
e a fonte principal de produção de petróleo da Empresa,
onde arrancou, em Agosto de 2009, a produção da CPT
(Compliant Piled Tower) do campo Tômbua-Lândana (TL).
Além de Angola, a Galp Energia está

O foco das actividades de exploração

também no Brasil, onde entrou em

da Empresa é actualmente o Brasil,

1999, através da participação na 2ª

onde a dimensão das descobertas

rodada de licitações de direitos explo-

na bacia de Santos catapultaram a

ratórios. Na actividade de exploração,

Galp Energia para o círculo restrito

a Galp Energia está também presen-

de empresas com programas de ex-

te em Moçambique, no Uruguai, na

ploração de elevada taxa de sucesso

Guiné-Equatorial, na Venezuela, em

e de elevado impacto.

Timor-Leste e em Portugal.
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Principais indicadores
2006

2007

2008

2009

Produção média working interest (mbopd)

9,5

17,0

15,1

14,7

Produção média net entitlement (mbopd)

7,2

12,5

10,0

9,7

56,3

70,0

96,9

59,8

5,6

5,9

9,0

10,5

Amortizações (Usd/bbl)

11,4

15,8

24,0

17,3

EBITDA RCA (M€)

100

206

208

112

66

150

141

67

106

193

196

193

Preço médio de venda (Usd/bbl)
Custos operacionais (Usd/bbl)

'.

Resultado operacional RCA (M€)
Investimento (M€)

:meadgVdEgdYjd
GZ[^cVd9^hig^Wj^d

<VhEdlZg

Nota: Custos operacionais e amortizações por barril calculados com base na produção net entitlement. Preço médio
de venda considera as vendas efectuadas e os empréstimos concedidos ou recebidos.

ACTIVIDADES

Portfolio de Exploração & Produção da Galp Energia

Portugal
7
Venezuela
Guiné
Equatorial

3
Brasil
22

Timor-Leste
5

1
5
Angola

2
Uruguai

1
Moçambique

46

PROJECTOS DE E&P

• Carteira de projectos
da Galp Energia que
irá sustentar o crescimento de produção no
longo-prazo.

Nº de projectos
Áreas core
Áreas potenciais

Estratégia
A estratégia do segmento de negócio de E&P consiste em atingir
uma produção sustentada no longo prazo de 150 mil barris
de petróleo equivalente por dia, ou seja, metade da capacidade
de refinação da Empresa.

tendência a localizar-se em águas

dade de E&P no eixo atlântico – An-

cada vez mais profundas, a diversiﬁ-

gola e Brasil – visa tornar a Empresa

cação continuará a ser um instrumen-

num operador relevante no upstream

to de minimização do risco técnico e

do petróleo e do gás, constituindo-se

geológico. Em vez de ter origem na

esta região como suporte desta es-

aquisição de reservas, o crescimento

tratégia de longo prazo.

pretende-se predominantemente orgânico ou através da entrada, na fase

Embora os projectos mais recentes

inicial, em projectos com potencial

de exploração de petróleo tenham

exploratório relevante.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
EM 2009
• Início de produção, com o teste de longa
duração, no campo Tupi, no bloco BM-S-11,
no pré-sal da bacia de Santos;
• Testes de formação no poço Iara, no
pré-sal da bacia de Santos, conﬁrmam
a estimativa de 3 a 4 mil milhões de
barris de petróleo e gás natural de
volume recuperável;
• Perfuração dos poços de exploração
Iracema e Tupi NE reforça estimativas
de 5 a 8 mil milhões de barris de
petróleo e gás natural de volume
recuperável no bloco BM-S-11;
• A CPT do campo Tômbua-Lândana,
situado no bloco 14 em Angola, entra
em produção;
• Reservas e recursos contingentes (3C)
atingem no ﬁnal de 2009 3,1 mil
milhões de barris de petróleo e gás
natural.
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Neste contexto, a expansão da activi-
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Angola
8dcXZhhZhYZeZigaZdZb6c\daV
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Em Angola, a Galp Energia participa na exploração e produção de petróleo
em quatro blocos offshore – bloco 14, bloco 14K-A-IMI, bloco 32 e bloco 33
– e num projecto integrado de exploração e produção de gás offshore com
a Sonagás.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
AjVcYV

7Zc\jZaV
6C<DA6

• A Galp Energia entrou em Angola com a participação no consórcio do bloco 1/82
em 1982, onde foi feita a descoberta Safueiro;
• Participação em parceria com a Chevron, Eni, Sonangol, Total, entre outras,
em cinco projectos, incluindo quatro blocos offshore e um projecto integrado
de exploração e produção de gás, o Angola LNG II;
• Área total dos blocos: 14.806 quilómetros quadrados;
• Mais de 25 descobertas efectuadas em Angola, das quais 11 no bloco 14 e 14
no bloco 32;
• Participação no consórcio pioneiro no desenvolvimento em águas profundas em
Angola, no campo Kuito, descoberto em 1997;

6c\daV
C6BÞ7>6
7adXdh
<Vae:cZg\^V

• Arranque em 2009 do CPT do campo Tômbua-Lândana, no bloco 14;
• Produção working interest acumulada, desde 1991, de 33 milhões barris;
• Investimento acumulado: €759 milhões.

Produção

O INVESTIMENTO
ACUMULADO DA GALP
ENERGIA EM ANGOLA
ATINGIA NO FINAL DE
2009 OS €759 MILHÕES.

O bloco 14 foi, até à entrada em pro-

a Empresa tinha em produção, de

dução em 2009 do teste de longa

uma carteira de cerca de 50 con-

duração do primeiro módulo do

cessões espalhadas por quatro con-

Tupi no Brasil, o único activo que

tinentes.

Mapa do bloco 14 e do bloco 14K-A-IMI
Benguela
Tomboco
Kuito
Belize
14K-A-IMI
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Negage
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Lobito
Lândana
Tômbua
Gabela

Áreas de desenvolvimento

ACTIVIDADES

O bloco 14, onde a Galp Energia

Produção working interest por campo (mbopd)

produz petróleo desde Dezembro
de 1999, é constituído por cinco

12,0
10,7

áreas de desenvolvimento: Kuito,
Benguela- Belize-Lobito-Tomboco
(BBLT), Tômbua-Lândana, Negage e
2,5

Gabela, sendo que as três primeiras

2,2

1,0

0,7

correspondem aos campos actual2008

mente em produção.
Kuito

BBTL

2009

Tômbua-Lândana

Desde Fevereiro de 2009, a produção
da Galp Energia em Angola tem sido

da produção do bloco 14, com uma

restringida pelos cortes impostos

produção de 10,7 mil barris de pe-

pela Organização dos Países Expor-

tróleo por dia. Em 2009 teve ainda

tadores de Petróleo (OPEP). Assim,

início a produção proveniente da

em 2009, a Galp Energia teve uma

área Belize Norte. Os poços previs-

produção média working interest de

tos para esta área estão actualmen-

13,9 mil barris diários, 8% abaixo da

te associados à área de desenvolvi-

produção de 2008, apesar da entrada

mento do Kuito.

em produção da CPT do campo TL,
em Agosto.

A produção média net entitlement,
que atingiu em 2009 os 8,9 mil

8dchgX^dYdWadXd&)

'%

Produção (mbopd)

barris de petróleo por dia, diminuiu
face a 2008 em linha com a redu-

.

ção veriﬁcada na produção working

15,1

13,9
10,0

8,9

interest.
(&

No campo Kuito, continuaram, du'%

rante o ano, os estudos de engenha-

2008
Produção média
working interest

2009
Produção média
net entitlement

ria para se identiﬁcar a solução mais
'%
<Vae:cZg\^V
8]Zkgdc!deZgVYdg
IdiVa

:c^
HdcVc\da

adequada ao prolongamento da vida
do campo, assim como os trabalhos
com vista a manter o nível de produção dos poços. Esteve também em

A produção working interest em 2009

ou de renovação do aluguer de lon-

foi também afectada por atrasos na

ga duração da estrutura ﬂutuante de

campanha de perfuração no campo

armazenagem e descarga (FPSO),

BBLT. Por indisponibilidade de sondas

dado que o actual contrato expira-

e perfuração de poços altamente des-

va em Dezembro. No ﬁnal de 2009

viados, foram executados em 2009

optou-se pela manutenção do FPSO

menos poços de desenvolvimento

em regime de aluguer durante um

do que estava previsto inicialmente.

ano adicional, o de 2010, continu-

O campo BBLT continua a ser o campo

ando-se a estudar as opções para o

com maior peso, com 77% do total

período seguinte.
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análise a possibilidade de aquisição
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ACTIVIDADES
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PROJECTO TÔMBUA-LÂNDANA
A actividade no campo TL iniciou-se

águas profundas. A base identiﬁca-

com o desenvolvimento do reserva-

da de recursos contém oil in place

tório Lândana Norte em 2006 e con-

de mais de 1.000 milhões de barris,

tinuou em 2007 com os preparativos

numa combinação de armadilhas es-

para a perfuração dos reservatórios

truturais e estratigráﬁcas. O plano de

centrais de Tômbua e Lândana. Em ﬁ-

desenvolvimento deste campo está

nais de 2008, foi instalada a CPT para

projectado para gerir a complexida-

apoiar uma plataforma de perfuração

de do reservatório, a incerteza dos

e produção, sendo esta a segunda

recursos e os desaﬁos tecnológicos.

torre deste género existente em An-

Existem 11 reservatórios para serem

gola e uma das estruturas mais altas

desenvolvidos pelo projecto inicial.

jamais construídas.
O plano de desenvolvimento do camOs campos Tômbua e Lândana, des-

po Tômbua-Lândana permitiu que,

cobertos em 1997 e 2001 pelos po-

pela primeira vez, se instalasse com

ços 14-6X/6XST1 e Tômbua-1, res-

sucesso uma Tender Assisted Drilling

pectivamente, estão localizados na

Rig numa CPT tendo sido iniciada com

parte Este do bloco 14 e abrangem

esta infra-estrutura, em 19 de Agos-

uma área de 425 quilómetros qua-

to, a produção do poço TOM-B05.

drados a uma profundidade entre
274 e 518 metros. Geograﬁcamente,

Este projecto está situado a cerca

estão situados a Sul do campo Lobito

de 80 quilómetros da costa, numa

e a norte das descobertas de petró-

lâmina de água de aproximadamen-

leo de Gabela.

te 366 metros de profundidade, e o
seu desenvolvimento representa um

Os reservatórios Tômbua e Lândana

investimento para o consórcio de

são compostos por areias de boa

Usd 3.800 milhões.

qualidade e estão localizados em
• Uma das maiores infra-estruturas a nível mundial,
com uma altura de 474 metros;

• 46 poços produtores e injectores;
• Capacidade de produção de petróleo de 130 mil

A CPT, uma das maiores infra-estruturas do mundo

barris de petróleo por dia;

• Capacidade de compressão de gás de 210 milhões

600 m

de pés cúbicos por dia;

• Capacidade de injecção de 310 mil barris de água

508 m

474 m

500 m

452 m

por dia;
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• Oleoduto para exportação:

30

400 m

320 m

• Extensão de 26,2 quilómetros;
• Diâmetro interno de 45,72 centímetros;

300 m

• Ligação ao oleoduto para exportação do BBLT
com um diâmetro de 50,8 centímetros;

145 m

200 m

• Gasoduto para exportação:
• Extensão de 30,5 quilómetros;

100 m

• Diâmetro interno de 35,56 centímetros;
• Ligação ao gasoduto de exportação do BBLT
que tem um diâmetro de 40,64 centímetros;

• Segunda CPT instalada em Angola no bloco 14 e
quarta no mundo.

0m

Taipei 101
Taipei
China

CPT do
Tômbua-Lândana

Petronas Tower
Kuala Lumpur
Malásia

Torre Eiffel
Paris
França

Torre Vasco
da Gama
Lisboa
Portugal

ACTIVIDADES

Área de desenvolvimento do campo Tômbua-Lândana

Sub sea center

CONGO

CPT
Luanda

Malange
ANGOLA
Huambo

Sub sea center
Área de
desenvolvimento
de Tômbua-Lândana
Fase 1

Lubango

NAMÍBIA

Principais datas do projecto Tômbua-Lândana
DATA
• Início do planeamento técnico (FEED)
• Conclusão do FEED
• Aprovação do projecto
• Aprovação pela concessionária do principal contrato

Janeiro 2005
Dezembro 2005
Julho 2006
Julho 2006

• Início do pre-drill

Agosto 2007

• Instalação de Tension Buoyant Tower e dos suportes

Janeiro 2008

• Instalação dos pipelines para exportação
• Instalação de ﬂowlines e manifolds
• Instalação da torre e topsides
• Primeiro petróleo da CPT

Março 2008
Agosto 2008
Dezembro 2008
Agosto 2009

O pico de produção esperado é de 100

Estratégia de contratação

mil barris de petróleo por dia, que de-

A estratégia de contratação para o

verá ser atingido em 2011, enquanto

projecto Tômbua-Lândana consistiu

que o volume recuperável de petró-

em quatro contratos de Engineering,

leo está estimado nos 350 milhões de

Procurement, Construction and Ins-

barris.

tallation para fornecimento da plata-

O PICO DE PRODUÇÃO
ESPERADO DO CAMPO
TÔMBUA-LÂNDANA
É DE 100 MIL BARRIS
DE PETRÓLEO POR DIA,
QUE DEVERÁ SER
ATINGIDO EM 2011.

O projecto foi construído de modo a

rinos, dos pipelines para exportação e

não permitir a descarga de água pro-

de outros equipamentos submarinos.

duzida para o mar e a impedir a quei-

As quatro empresas, às quais foram

ma do gás natural resultante, que será

adjudicados os contratos principais,

enviado para o projecto de gás natural

foram as seguintes: Daewoo Ship-

liquefeito, actualmente em construção

building & Marine Engineering Co.,

na zona do Soyo, em Angola, evitan-

Ltd, Subsea 7 Installation Ltd., Acergy

do-se assim a emissão de milhões de

West Africa SASU e Vetco Gray UK.

toneladas de CO2.
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forma, das linhas de pipelines subma-
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ACTIVIDADES

Projecto integrado de gás em Angola
Mapa das áreas livres e das outras áreas

ANGOLA
Mutamba

Área 4

Área 2

LNG Site
Cação

Percebes
Oeste

Congo
Sul

Bloco 1
Bloco 15

Espadarte Norte
Maleva Norte
Alabote
Lua
Etele Tampa
Bloco 2

Garoupa
Prata Sul
Área 3

OS TRABALHOS
DO PROJECTO
ANGOLA LNG II
TÊM COMO PRINCIPAL
OBJECTIVO A EXPLORAÇÃO,
PESQUISA E CONSEQUENTE
CERTIFICAÇÃO DE RESERVAS
DE GÁS NATURAL.

Bloco 32

Outras áreas

Área 1

Bloco 3

Corvina

Bloco 16

Áreas abertas
Áreas excluídas
Potencial gasoduto
Área do bloco
Fronteira

Bloco 4

A Galp Energia participa desde o ﬁnal de

e depois de concluída a avaliação dos re-

2007 no consórcio para o desenvolvi-

sultados obtidos, será ponderada a cons-

mento do primeiro projecto integrado de

trução de um terminal de liquefacção de

gás natural em Angola, o Angola LNG II.

gás natural, caso os volumes encontrados
garantam a viabilidade deste projecto.

8dchgX^dYdegd_ZXid6c\daVAC<>>

Em 2009, realizaram-se a aquisição e o
&%

processamento sísmico no bloco 2, nas

&%

áreas de Garoupa, Cefo e Etele Tampa, tendo-se dado início à respectiva

'%

interpretação. Foi ainda preparado o
)%

programa de perfuração do Garoupa 2,
a contratação da aquisição de equipa-
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rados (long-lead items) e a contratação da sonda de perfuração.
Em 2010 continuará a aquisição e o

Os trabalhos deste projecto têm como

processamento de sísmica 3D no bloco

principal objectivo a exploração, pes-

01/06 e a perfuração, no bloco 2, do

quisa e consequente certiﬁcação de

poço de exploração Garoupa 2 no se-

reservas de gás natural. Após esta fase,

gundo semestre.

ACTIVIDADES

Plataforma do campo BBLT no
bloco 14 em Angola.

Outras áreas de
desenvolvimento
Em Lucapa, prosseguiram os estudos com vista à escolha do conceito
de desenvolvimento mais adequado para este campo. Para 2010 está
prevista a perfuração de um poço
de avaliação adicional e o início
dos estudos de preparação do FEED.
Caso os trabalhos decorram de acordo com o previsto actualmente, a
primeira produção é esperada em
2016.
Em Malange, uma das áreas de desenvolvimento do bloco 14, está
em curso a avaliação técnica do potencial da descoberta no poço Malange 2, estando prevista para 2010

A GALP ENERGIA ESTÁ
ACTIVA EM OPERAÇÕES
DE EXPLORAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE
VÁRIOS CAMPOS DO
BLOCO 14, SITUADOS EM
ÁREAS MAIS PERIFÉRICAS,
MAS DE IGUAL RELEVO
FACE ÀS ÁREAS ONDE
ACTUALMENTE CONTA COM
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.

uma nova perfuração nesta mesma
localização.

Áreas de exploração do bloco 14

Mobim

Turquoise
Marine

Memba
Kuito
Vanza

Tomboco

Longui
Belize

Azurite Marine

Bomboco

Lobito

Área B

105-2X

Malange

106-2X

Lândana-N
Lândana

Kokongo

Tômbua
Minzu
N’Kassa

D14-7X

Lucapa
Gabela

136-2

Sanzamo
Negage

Corredor DRC

M’Bill

N’Tene

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

N’Dola
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ACTIVIDADES

11

DESCOBERTAS NO BLOCO 14

• O bloco 14 está em
produção desde 1997
com o desenvolvimento
do campo Kuito.

Nos campos Negage e Gabela, con-

infra-estruturas de Lucapa, para a

tinuaram em 2009 as avaliações

produção de óleo leve.

técnicas para se encontrar uma
solução

economicamente

viável.

Relativamente ao campo de Negage,

Neste contexto, o operador do blo-

aguarda-se uma clariﬁcação da situ-

co 14, a Chevron, apresentou à

ação face à sua localização na fron-

concessionária um pedido de fusão

teira entre a República do Congo e

da área de desenvolvimento de

Angola, ou seja, numa Zona de Interesse

Gabela com a de Tômbua-Lândana,

Comum (ZIC), o que implica incerte-

que está a ser analisado. Foi estu-

zas ﬁscais, jurídicas e políticas.

dada a possibilidade de se fazer o
tie-back de Gabela com as infra-

No que respeita à descoberta realiza-

estruturas de Tômbua-Lândana, que

da com o poço Menongue, localizado

se encontram a uma distância de

na ZIC, aguarda-se o esclarecimen-

15 a 20 quilómetros, para a pro-

to relativamente ao enquadramento

dução de óleo pesado e, com as

contratual para esta área.

CPT do campo Tômbua-Lândana, no bloco 14 em Angola, a operar
desde Agosto de 2009.

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

EM 2009 CONTINUOU
A ELABORAÇÃO DO PLANO
DE DESENVOLVIMENTO
DA DESCOBERTA LIANZI
E DO RESPECTIVO
PROJECTO DE EXECUÇÃO
E CONTRATAÇÃO.

34

ACTIVIDADES

No bloco 14K-A-IMI, onde a Galp Energia

Em 2009, foi iniciada a perfuração

tem uma participação de 4,5%, conti-

dos poços Colorau 2 e 2A com o ob-

nuou em 2009 a elaboração do plano

jectivo de demonstrar a extensão do

de desenvolvimento da descoberta

jazigo na região sudeste da área de

Lianzi e do respectivo projecto de exe-

desenvolvimento, testar a existência

cução e contratação, enquanto que o

e a qualidade de outros reservatórios

FEED do projecto de construção se en-

e veriﬁcar a indicação sísmica directa

contra em fase de ﬁnalização.

do contacto óleo-água (ﬂat spot). Estas actividades resultaram de o cam-

Paralelamente, foi pedida à concessio-

po descoberto pelo poço Colorau-1 ser

nária a revisão do contrato de partilha

uma acumulação de petróleo geolo-

de produção (PSA) relativo ao bloco 14K-

gicamente muito complexa que, pela

A-IMI, com vista a alterar as condições

sua dimensão, se tornou muito rele-

de comercialização. Com a República

vante para o consórcio que explora o

do Congo iniciaram-se negociações co-

bloco 32.

merciais e ﬁscais tendo em vista reduzir
as incertezas actualmente existentes.

A par de uma segunda revisão do
Conceito de Desenvolvimento da área
Center South East, foi concluída a aná-

BVeVYdWadXd('

lise da informação recolhida através
de tecnologia avançada de processamento sísmico 3D.
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DURANTE 2009,
DESENVOLVERAM-SE
ESTUDOS COM O OBJECTIVO
DE DEFINIÇÃO DE UM
NOVO PÓLO DE PRODUÇÃO
NA ÁREA CENTRAL DO
BLOCO 32, DENOMINADO
CENTER SOUTH EAST.

Durante o ano de 2009, desenvolveram-se estudos preliminares com o
objectivo de deﬁnição de um novo
pólo de produção independente na
área central do bloco, denominado

BdhiVgYV"&

Center South East, englobando as des-

HVahV"&
Adjgd") =dgiZaV"&

cobertas de Colorau e Manjericão. Foi
também estudado o tie-back das descobertas Alhos e Cominhos a um pólo
de produção de um bloco adjacente

A Galp Energia tem uma participa-

ao bloco 32.

em que também participam a ope-

No bloco 33, onde a Galp Energia tem

radora Total, com 30%, a Marathon

uma participação de 5%, foram reali-

Oil, com 30%, a Sonangol, com 20%,

zados em 2009 estudos geológicos e

e a ExxonMobil, com 15%. Em 2009,

reprocessamento sísmico para supor-

a Sonangol, na sua qualidade de par-

tar uma aquisição sísmica em 2010.

ceira no bloco, exerceu o seu direi-

Conforme as conclusões e as perspec-

to de preferência e comprou 20% à

tivas para a área de Calulú, poderá ser

Marathon Oil. A Marathon Oil passou

decidida a execução dum novo poço,

assim a deter 10% e a Sonangol 40%

o que garantirá um ano adicional de

do bloco 32.

licença de exploração.
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ção de 5% no consórcio do bloco 32,
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ACTIVIDADES

Cerimónia do início de produção do
campo Tupi. Da esquerda para a direita:
Manuel Ferreira De Oliveira, Edison
Lobão e Fernando Gomes.

Brasil
No Brasil, a Galp Energia está presente em sete bacias sedimentares: bacia
de Santos, Espírito Santo, Potiguar, Sergipe/Alagoas, Pernambuco, Campos
e Amazonas.

O INÍCIO DA PRODUÇÃO
DO CAMPO TUPI
NA BACIA DE SANTOS
OCORREU A 1 DE MAIO
DE 2009.

No final de 2009, a Galp Energia es-

Entre os parceiros da Galp Energia

tava presente como não operadora

no Brasil estão empresas como a

em 25 blocos de exploração e produ-

BG Group, a Shell e a Petrobras,

ção no Brasil, dos quais 8 onshore e

esta última presente em todos os

17 em águas profundas e ultra-pro-

consórcios em que a Galp Energia

fundas, em parceria com a Petrobras.

participa.

Como operadora, a Galp Energia está
presente em 11 blocos onshore.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
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• Presença desde 1999, através da participação na segunda rodada para atribuição de
direitos exploratórios;

36

• Participação em parceria com a Petrobras, em 22 projectos, 17 offshore e cinco
onshore, num total de 36 blocos dispersos por sete bacias;
• Área total dos blocos: 20.326 quilómetros quadrados;
• Participação em cinco das dez descobertas na bacia de Santos, uma área com elevado
sucesso exploratório;
• Início em 2009 da produção no campo Tupi, no bloco BM-S-11, através do teste de
longa duração;
• Investimento acumulado: €261 milhões.

ACTIVIDADES

Proposta do novo regime
regulatório no Brasil

7VX^VhdcYZV<Vae:cZg\^VZhi{egZhZciZ

Em Agosto de 2009, foram anunciadas no Brasil as propostas legislativas do modelo regulatório de

K:C:OJ:A6

HJG>C6B:
<J>6C6

<J>6C6;G6C8:H6

8DAãB7>6
7VX^VYZEdi^\jVg

exploração e produção, o qual introduz um novo regime de contratação

7VX^VYZ
EZgcVbWjXd

7VX^VYd
6bVodcVh

para o sector do petróleo, conhecido como regime de partilha de produção. O PSA, já utilizado em alguns
países, como Angola, onde a Galp

7VX^VYZ
HZg\^eZ
6aV\dVh

7G6H>A
E:GJ

Energia está presente, introduz pela

7DAÞK>6

7gVha^V

primeira vez no Brasil os conceitos

7VX^VYZ
:heg^idHVcid

de profit oil e cost oil. O profit oil,
que é partilhado entre o consórcio e

8=>A:

E6G6<J6>

7VX^VYZ
8Vbedh

o concessionário, representa a produção total do campo deduzida da
parte da produção imputada para

6G<:CI>C6

cobertura dos custos do consórcio,

7VX^VYZHVcidh
JGJ<J6>

o cost oil.

A nova proposta legislativa prevê ain-

De salientar que esta legislação irá re-

da que:

gular a exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas pré-sal e

(i) A Petrobras seja a operadora de

em áreas que possam vir a ser declara-

todos os blocos explorados sob este

das estratégicas pelo CNPE, não sendo

novo regime;

aplicável às áreas já licitadas, inclusive
no pré-sal. Tal signiﬁca, que as actu-

(ii) A Petrobras possa ser contratada

ais operações e blocos já licitados pela

para exploração destas áreas em re-

Galp Energia nas actividades de explora-

gime de exclusividade ou que se-

ção e produção no Brasil não vão ser afec-

jam realizadas licitações com livre

tados pela nova legislação, continuando a

participação de outras empresas,

ser regidos pelo regime de concessão.

sendo que a Petrobras terá sempre

Este regime prevê o pagamento do bó-

uma participação mínima de 30%;

nus de assinatura, dos royalties (10%) e

A PROPOSTA
PARA O NOVO REGIME
REGULATÓRIO DO BRASIL,
SE APROVADA,
NÃO TERÁ IMPACTO
NAS ACTUAIS CONCESSÕES
QUE A GALP ENERGIA
JÁ DETÉM NO PAÍS.

(iii) A vencedora da licitação será a

varia, consoante o nível de produção, en-

empresa que oferecer a maior

tre 0% e 40%. Estas duas últimas taxas

percentagem de proﬁt oil;

incidem sobre as receitas e o resultado
operacional, respectivamente.

(iv) O bónus de assinatura será deﬁnido
pelo Conselho Nacional de Política

A nova proposta legislativa terá ain-

Energética (CNPE) e os royalties es-

da que ser aprovada pelo congresso

tarão de acordo com a lei até então

brasileiro, o que se espera que ocorra

em vigor, ou seja, 10% das receitas.

em 2010.
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de uma taxa de participação especial que
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ACTIVIDADES

5

DESCOBERTAS

• A Galp Energia participou em cinco das dez
descobertas na bacia de
Santos, uma área com
elevado sucesso exploratório.

Bacia de Santos

7adXd7B"H"&&

Nesta bacia ao largo da costa brasileira,
a Galp Energia está presente em quatro
blocos de águas ultra-profundas, com
áreas que variam entre os 2.075 quiló-

>gVXZbV

metros quadrados e os 5.229 quilómetros quadrados, em lâminas de água
entre os 1.600 e os 2.500 metros.
Ije^C:
Ije^

Estes blocos têm a sua exploração
focada no pré-sal, ou seja, nas acumulações de hidrocarbonetos que se

Ije^Hja

Ije^E&

encontram abaixo duma camada de
sal com aproximadamente dois qui-

Eddh
eZg[jgVYdh

lómetros de espessura.

Bacia marítima de Santos

Rio de Janeiro

BM-S-11

Iracema

Iara

Galp Energia
10%
BM-S-24
Galp Energia 20%

Bem-te-vi
BM-S-8

Tupi

Galp Energia
14%

Júpiter
Tupi-NE

Galp Energia
20%

Brasil

Tupi-P1

BM-S-21

Tupi Sul
Caramba
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As descobertas recentes na bacia

O poço Tupi conﬁrmou o potencial

de Santos – o Tupi, o Iara, o Iracema

de hidrocarbonetos no pré-sal. Com

e o Tupi NE no BM-S-11, o Júpiter no

base nos resultados deste poço e nas

BM-S-24, o Bem-te-vi no BM-S-8 e

informações geológicas e sísmicas

o Caramba no BM-S-21 – tornaram

existentes, estima-se que possa vir a

esta região no suporte da estratégia

ser recuperado um volume entre os 5

de longo prazo do segmento de ne-

e os 8 mil milhões de barris de petró-

gócio de E&P da Galp Energia.

leo e gás natural.

ACTIVIDADES

A acumulação de petróleo encontra-

Tupi. A perfuração deste poço atra-

se entre 5.000 a 5.500 metros abai-

vessou uma secção de cerca de 250

xo do nível médio do mar, sob uma

metros de reservatórios portadores

lâmina de água entre 2.100 a 2.200

de petróleo leve com cerca de 28º

metros.

API. Os testes de formação deste
poço estão em curso e serão conclu-

Na área do Tupi, os trabalhos de sís-

ídos no início de 2010.

mica 3D iniciaram-se em 2003 e o
poço de descoberta foi perfurado em

Estas duas descobertas, Iracema e

2006.

Tupi NE, permitiram validar pressupostos assumidos anteriormente e

A perfuração do poço Tupi Sul em

melhorar o conhecimento do campo

2007 permitiu conﬁrmar a extensão

Tupi.

do reservatório.

AS DESCOBERTAS
IRACEMA E TUPI NE
PERMITIRAM VALIDAR
PRESSUPOSTOS
ASSUMIDOS
ANTERIORMENTE E
MELHORAR
O CONHECIMENTO DO
CAMPO TUPI.

O consórcio para exploração do bloco

a exploração do bloco BM-S-11 con-

BM-S-11 concluiu em Junho de 2009

cluiu parcialmente os testes de for-

a perfuração do poço denominado

mação no poço conhecido como Iara.

como Iracema, que está localizado

Os testes comprovaram o potencial

a uma distância de 33 quilómetros

exploratório da área através da pro-

do poço pioneiro Tupi, conﬁrmou a

dução de petróleo leve, cerca de 28º

presença de reservatórios de boa

API, e permitiram manter a estimati-

qualidade e a presença de petróleo

va de volume recuperável na área do

semelhante ao poço Tupi. Já no ﬁnal

Iara de 3 a 4 mil milhões de barris de

de 2009, o consórcio concluiu dois

petróleo leve e gás natural, anuncia-

testes de formação no poço Iracema,

da após a perfuração concluída em

localizado na área de avaliação de

Setembro de 2008. Devido à neces-

Tupi, constatando-se a alta produti-

sidade de reafectação da sonda, os

vidade dos reservatórios do pré-sal.

testes não puderam ser totalmente

Em cada um dos dois testes realiza-

concluídos, estando programada para

dos, foi medida a vazão da ordem

2010 a perfuração de outro poço de

de 5.500 barris por dia de petróleo

avaliação na mesma área. Dada a

leve, com cerca de 32º API, limita-

necessidade de se obter informação

da à capacidade dos equipamentos

sísmica de melhor qualidade, está a

usados na fase de teste. A produção

ser realizado um novo levantamento

inicial deste poço está estimada até

sísmico 3D com malha e parâmetros

50.000 barris de petróleo por dia, o

de aquisição mais adequados à pro-

que comprova a alta capacidade de

fundidade dos objectivos. Este levan-

produção de petróleo leve na área

tamento irá servir de base inicial à

de Tupi.

sísmica 4D necessária à futura gestão
dos reservatórios.

Em Novembro de 2009, foi concluída
a perfuração do quarto poço, informalmente conhecido como Tupi NE,
na área do plano de avaliação do
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No ﬁnal de 2009, o consórcio para
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ACTIVIDADES

TESTE DE LONGA DURAÇÃO NO TUPI
No dia 1 de Maio de 2009, deu-se

280 quilómetros da costa do Rio de

início ao teste de longa duração (TLD

Janeiro.

ou EWT - extended well test) no
campo Tupi com um prazo previsto

Face às restrições técnicas e opera-

de 15 meses.

cionais determinadas pelo organismo regulador da actividade no Bra-

15

A produção está a ser efectuada a

sil, que impôs um limite diário de

partir do FPSO BW Cidade de São Vi-

queima de gás associado ao petróleo

cente, o qual tem capacidade para

produzido durante o TLD, a produção

processar 30 mil barris de petróleo

do FPSO BW Cidade de São Vicente

por dia, e está ancorado em lâmina

não tem excedido os 20.000 barris

de água de 2.170 metros, a cerca de

por dia de petróleo leve (28° a 30º

MESES
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• Duração do teste de
longa duração no campo
Tupi na bacia de Santos.
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FPSO BW Cidade de São Vicente a operar no teste
de longa duração no Tupi.

ACTIVIDADES

API). No futuro, em condições estabi-

Tupi, num total de cerca de 315 mil

lizadas de produção, o gás será con-

barris, do FPSO BW Cidade de São Vi-

duzido por um gasoduto para terra

cente para o petroleiro Nordic Spirit.

para ser comercializado ou poderá

Esta carga teve como destino o por-

ser re-injectado no reservatório de

to de S. Sebastião, no Estado de São

forma a maximizar a recuperação de

Paulo, no Brasil.

óleo.
Em 2009, a produção total da Galp Energia
Em 6 Julho de 2009, foi detectado

no TLD ascendeu a 283 mil barris de

um problema num equipamento

petróleo.

submarino de controlo do fluxo de
poços (árvore de Natal molhada), se-

Após a conclusão do TLD, prevista

melhante ao utilizado no poço para

para o final de 2010, iniciar-se-á o

realização do TLD da área do Tupi.

projecto-piloto, cujo FPSO tem uma

Embora uma inspecção submarina

capacidade que permite atingir uma

ao equipamento do TLD não tenha

produção diária de 80 a 100 mil

detectado nenhuma anomalia, foi

barris de petróleo e de 5 milhões

decidido, a título preventivo, a subs-

de metros cúbicos de gás, com um

tituição do equipamento, tendo o

investimento total associado à pri-

poço sido fechado para intervenção

meira fase deste projecto de Usd 3,7

durante um prazo de dois meses.

mil milhões. Este investimento não
inclui o custo associado ao aluguer

No dia 5 de Setembro, foi retomada

do FPSO e tem em consideração o

a produção normal de petróleo e de

investimento no gasoduto para o es-

gás natural do TLD da área do Tupi,

coamento do gás natural produzido.

EM 2009, A PRODUÇÃO
TOTAL DA GALP ENERGIA
NO TESTE DE LONGA
DURAÇÃO NO TUPI
ASCENDEU A 283 MIL
BARRIS DE PETRÓLEO.

importantes para se conhecer o com-

Em 2009, foi iniciada a perfuração do

portamento dinâmico de longo pra-

primeiro poço produtor do projecto-

zo dos reservatórios em produção, o

piloto e foram contratados todos os

comportamento de fluidos durante a

equipamentos críticos para a exe-

produção e escoamento submarino

cução do projecto. Assim, em 2010,

– dados fundamentais para a elabo-

está prevista a instalação comissio-

ração do plano de desenvolvimento

namento e entrada em operação

da área do pré-sal desta bacia, per-

do FPSO afecto ao projecto-piloto e

mitindo optimizar o planeamento e

a instalação e comissionamento do

execução do projecto-piloto. Tanto

gasoduto que liga o FPSO do piloto

a aprovação do plano de desenvol-

do Tupi à plataforma de Mexilhão.

vimento do campo Tupi como a de-

Também em 2010, deverá continuar

claração de comercialidade deverão

a perfuração dos poços produtores

ocorrer até Dezembro de 2010, se-

e injectores do projecto-piloto, que

gundo o acordado com a ANP.

se estimam actualmente em cinco e
três, respectivamente.

Em Julho de 2009, foi feita a primeira exportação de petróleo do campo
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tendo continuado a recolha de dados
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ACTIVIDADES

Bacia marítima de Espírito Santo
Peroa

BRASIL
Cangoa

Golfinho

realizaram-se em 2009 o processamento

Bacia de Espírito Santo
offshore

de dados sísmicos, estando prevista

A Galp Energia, com 20%, é parceira

para 2010 a perfuração dum poço de

da operadora Petrobras num bloco

exploração em cada um destes blocos.

offshore situado na bacia de Espírito

Nos blocos BM-S-8, BM-S-21 e BM-S-24,

Santo. Este bloco tem 722 quilómetros

Brasil

BM-ES-31

Bloco
Galp Energia
Campos
produtores

Projecto de liquefacção de gás

quadrados de área e está localizado

natural na bacia de Santos

numa lâmina de água que varia entre

A Galp Energia formalizou em 2009

os 2.000 e os 2.200 metros.

a entrada, com uma participação de
16,3%, na joint venture integrada pela

No ﬁnal de 2009, estava em prepara-

Petrobras, pelo BG Group e pela Rep-

ção a perfuração do primeiro poço ex-

sol, que irá desenvolver três projectos

ploratório (Ambrosia) que terá lugar

de FEED para uma unidade de lique-

no início de 2010.

facção de gás natural ﬂutuante (FLNG).
Esta unidade irá operar no pré-sal da

Outros projectos offshore

bacia de Santos, com o objectivo de

Na bacia de Campos, a Galp Energia

escoar o gás natural produzido nesta

detém uma participação de 15% no

área.

bloco offshore C-M-593, com uma
área de 84,64 quilómetros quadrados,

A presença da Galp Energia na bacia

adquirido na 9ª rodada de licitação da

de Santos, nomeadamente nos blocos

ANP. Este bloco encontra-se na proxi-

do pré-sal, bem como a produção fu-

midade de várias campos já descober-

tura de gás associado a esses blocos,

tos. Durante o ano de 2009, o bloco foi

levaram a Galp Energia a estudar vá-

coberto por um levantamento sísmico

rias opções para monetizar as reser-

3D, o qual foi processado, encontran-

vas de gás, garantindo novas fontes

do-se a informação em análise.

de fornecimento de gás natural e a
possibilidade de exportação para

Na bacia de Pernambuco, onde

mercados globais, dando assim cum-

a Galp Energia detém 20% em

primento à sua estratégia de longo

três blocos numa parceria com a

prazo de desenvolvimento do negócio

Petrobras, a actividade desenvolvida

de comercialização de gás natural.

em 2009 concentrou-se essencialmente na análise e no reprocessa-
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Em 2011, será decidida a melhor opção

mento sísmico 2D e em estudos para

para o escoamento do gás do pré-sal

a preparação do programa sísmico 3D

da bacia de Santos, após a análise de

que teve início no princípio de No-

viabilidade técnica e económica dos

vembro e que deverá estar conclu-

FEED que serão apresentados para a

ído durante o primeiro trimestre de

unidade de FLNG e de outras solu-

2010.

ções alternativas, como a instalação
-%

<Vae:cZg\^V

EZigdWgVh!deZgVYdg

de novos gasodutos submarinos. A

A Galp Energia detém uma participa-

conclusão do FLNG está prevista para

ção de 20% em dois consórcios com

o início do terceiro trimestre de 2015,

interesses em cinco blocos de águas

caso seja esta a solução escolhida.

profundas na bacia Potiguar. Todos os

ACTIVIDADES

blocos são operados pela Petrobras.
Em 2009, os trabalhos realizados incidiram no reprocessamento e reinterpretação sísmica.
Nas águas rasas da bacia de Santos,
onde a Galp Energia detém uma participação de 20% em três blocos, em
parceria com a Petrobras e a Q. Galvão,
os trabalhos em curso consistem em
estudos sísmicos e geológicos, tendo
em vista a preparação dos primeiro poços exploratórios a perfurar em 2010.

Actividades de exploração na bacia onshore de Potiguar.

Participações onshore no ﬁnal de 2009
BACIA
Sergipe/Alagoas
Potiguar
Amazonas

Projectos onshore

# DE BLOCOS

# DE BLOCOS OPERADOS

% GALP ENERGIA
50%

2

2

14

9

50%

3

-

40%

Total de recursos contingentes (3C) no ﬁnal de 2009 de 5,3 Mboe

Nos projectos onshore, a Galp Energia
está presente em três bacias: Sergipe/

Na bacia de Sergipe/Alagoas foram

Alagoas, Potiguar e Amazonas, em to-

perfurados quatro poços de explora-

das elas em parceria com a Petrobras.

ção – o Ananda, o Krishna, o Sati e
o Maya – e um de avaliação, o Sva-

Na bacia de Espírito Santo foi perfura-

ra, sendo que o Ananda e o Krishna

do em 2009 o poço Castelão. Foram

representam duas descobertas. Já foi

também desenvolvidas actividades de

apresentado um plano de avaliação à

interpretação de dados sísmicos. Dado

ANP e neste momento estão a decor-

o insucesso exploratório, durante o ano

rer os estudos relacionados com esta

de 2009 foram devolvidos à ANP os

avaliação. Nesta bacia foi devolvido em

últimos três blocos que a Galp Energia

2009 à ANP o bloco SEAL-T-456. Para

ainda detinha nesta bacia.

além dos poços de exploração, foi também iniciada a preparação dos testes

Na bacia de Potiguar foram efectu-

de longa duração nos dois blocos ainda

ados em 2009 oito poços de avalia-

detidos pelo consórcio mas, devido às

ção, que confirmaram as descobertas

condições climatéricas, a sua realização

de petróleo leve dos poços 1-GALP-

foi adiada para 2010.

execução dos planos de avaliação, as

Apesar de as operações onshore não

descobertas mereceram a declaração

serem comparáveis em dimensão com

de comercialidade, ainda que sejam

as do offshore brasileiro, a Galp Energia

necessários trabalhos adicionais que

encara a sua participação não só como

confirmem a sua viabilidade econó-

uma forma de adquirir experiência

mica. Também a descoberta 1-Galp-

como operadora, mas também como

2-RN foi objecto de uma declaração

uma forma de aumentar os níveis de

de comercialidade com o objectivo

produção no Brasil. A contribuição des-

de assegurar mais algum tempo para

tes projectos em termos de produção

avaliar a sua viabilidade.

é esperada já em 2010, oriunda das
bacias de Potiguar e Sergipe/Alagoas.
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ACTIVIDADES

Moçambique
Esta área está situada a aproximadamente 40 quilómetros da costa, com

BVeVYVWVX^VYZGdkjbV

lâmina de água entre os 1.500 e os 2.500 metros.

I6COÙC>6

GdkjbV
ÛgZV)

A Galp Energia entrou no início de 2007,

No que respeita aos poços de explora-

através dum farm-in agreement, para

ção, estão a ser avaliados os resultados

um consórcio já existente que tinha sido

da interpretação sísmica realizada, co-

formado para exploração da área 4 na

brindo toda a área 4, que revelaram di-

bacia do Rovuma.

versos prospectos com potencial acima
do previsto inicialmente. Estes resulta-

BDv6B7>FJ:

O prazo de exploração desta área, que

dos motivaram o planeamento de outra

está dividido em três períodos, está pre-

campanha sísmica 3D (1.200 quilóme-

visto expirar em Fevereiro de 2015.

tros quadrados) a realizar em 2010. A
área abrangida por esta campanha sís-

BDv6B7>FJ:

7adXd
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Os compromissos obrigatórios da pri-

mica encontra-se localizada a Norte da

meira fase de exploração foram cumpri-

realizada em 2008 e tem como objecti-

dos na totalidade, tendo sido realizados

vo melhorar a deﬁnição de alguns leads

1.047 quilómetros quadrados de sísmica

identiﬁcados com os dados existentes. O

3D e 2.320 quilómetros de sísmica 2D.

calendário de realização de poços, dos
quais o primeiro está previsto para 2011,

8dchgX^dYV{gZV)ZbBdVbW^fjZ
&%
&%
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&%

Em 2009, foram completados os proces-

irá depender da disponibilidade de son-

samentos de sísmica 2D e os estudos

da, não existindo restrições ambientais

2D. Concluíram-se igualmente os proces-

ou outras que possam condicionar a rea-

samentos e os estudos da sísmica 3D.

lização dos poços.

Timor-Leste
A participação da Galp Energia nas actividades de exploração e produção

<Vae:cZg\^V
:C=

@d\Vh
:c^!deZgVYdg

BVeVYdhWadXdhZbI^bdg"AZhiZ

em Timor-Leste remonta a 2007.

8dchgX^dhYdhWadXdhZbI^bdg"AZhiZ

O período de exploração foi deﬁnido, tal
como em Moçambique, em três fases,

&%
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devendo estar concluído em Novembro
&%

de 2013.

I>BDG"A:HI:

Durante a primeira fase de exploração

7
6
8

:

realizou-se a aquisição sísmica 2D para

-%

=

os blocos A, B e H, tendo igualmente

I^bdg"AZhiZ

sido adquiridos dados de gravimetria e
7adXdh
<Vae:cZg\^V

<Vae:cZg\^V
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magnéticos.

ACTIVIDADES

Foi efectuada a aquisição de sísmica 3D

abaixo do fundo do mar (seabed co-

para os blocos B, C, E e H e procedeu-se

res) e interpretação sísmica 2D e 3D.

ao respectivo processamento.
Está previsto para 2010 o primeiro
Elaboraram-se ainda diversos estudos

poço de exploração no bloco C, sujeito

geológicos, com colheita de amostras

a disponibilidade de sonda.

Portugal
A Galp Energia reiniciou as suas actividades de exploração e produção
em Portugal em 2007 com a assinatura de dois contratos de concessão
com o Estado português para exploração de sete blocos com uma área
total de 21.258 quilómetros quadrados, divididos em duas bacias: a bacia

Mapa dos blocos em Portugal

Porto

de Peniche e a bacia do Alentejo.
Camarão

Na bacia de Peniche, foram realizados

maior detalhe sobre as áreas mais inte-

em 2009 o processamento e interpre-

ressantes detectadas na campanha 2D.

tação dos dados da campanha de aqui-

Amêijoa
Ostra

sição de dados sísmicos 2D efectuada

Nos três blocos offshore da bacia do

em 2008. Para o ano de 2010 está pre-

Alentejo (operador Tullow Oil 80%,

vista a realização de nova campanha

Galp Energia 10% e Partex 10%), e de

sísmica para os quatro blocos offshore

acordo com os resultados do processa-

de Peniche, com a aquisição de dados

mento e interpretação dos dados da

sísmicos 3D, o que permite obter um

campanha de aquisição 2D efectuada
em 2008, está prevista a realização em

8dchgX^dYVWVX^VYZEZc^X]Z

Figueira
da Foz

Peniche
PORTUGAL
Lisboa
Mexilhão

Sines
Lavagante

2010 da respectiva campanha 3D, uma

Santola

sequência que segue a lógica de prospecção e pesquisa que é normalmente
(%

Blocos
Galp Energia

Gamba

Cabo
S. Vicente

utilizada em toda a indústria Oil & Gas.
A decisão sobre a realização dos poços

*%

de exploração que estão previstos contratualmente para 2011 só deverá ser
'%
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EZigdWgVh!deZgVYdg

tomada após o processamento e a interpretação dos dados das campanhas

Venezuela
A Galp Energia manteve durante 2009

GNL, que irão aproveitar o gás natural

a sua parceria com a empresa petrolí-

proveniente dos campos de exploração

fera estatal venezuelana PDVSA, tanto

das Plataformas Deltana e Mariscal

no projecto de certiﬁcação de reservas

Sucre. A decisão ﬁnal de investimento

do bloco Boyacá 6, na faixa petrolífe-

nestes projectos está prevista para o

ra do Orinoco, como nos projectos de

ﬁnal de 2011.
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ACTIVIDADES

Novos projectos
Uruguai

perfuração de dois poços de exploração.

A Galp Energia participou em 2009 na

EM 2009 SOMÁMOS
NOVOS PROJECTOS
NO URUGUAI E NA
GUINÉ-EQUATORIAL
À NOSSA CARTEIRA DE
PROJECTOS DE EXPLORAÇÃO
E PRODUÇÃO.

primeira ronda de licitação de licenças

No caso de sucesso no período de ex-

offshore no Uruguai.

ploração, a primeira produção é esperada para 2021.

Aos consórcios integrados pela Galp Energia
foram atribuídas duas áreas, a 3 e 4, da

Guiné-Equatorial

bacia de Punta del Este.

No início de 2009, a Galp Energia assinou um acordo para o desenvolvi-

A Galp Energia participa com 20% no

mento de um projecto de liquefacção

consórcio, conjuntamente com a Petro-

de gás natural na Guiné-Equatorial.

bras (40%) e com a Repsol YPF (40%).

Este projecto tem como objectivo a

A Petrobras é operadora no bloco 4 e a

construção do segundo trem de lique-

Repsol YPF no bloco 3.

facção no país, caso sejam certiﬁcados
volumes de gás natural que tornem

As licenças foram obtidas sem paga-

viável a sua construção, beneﬁciando

mentos de bónus de assinatura, tendo

assim de alguma da infra-estrutura já

a ANCAP, a empresa petrolífera nacional

existente para o primeiro trem.

do Uruguai, preferência na compra de
direitos sobre a produção para os forne-

O consórcio para o desenvolvimen-

cimentos internos a preços de mercado.

to deste projecto é composto ainda

No caso da produção de gás, o preço

pela Sonagas (50%), empresa pe-

deverá ser negociado entre as partes.

trolífera nacional, a E.ON Ruhrgas
(25%), a Union Fenosa Gas (5%) e o

Durante 2009, foram realizados estudos

governo da Guiné-Equatorial (15%).

de sísmica 2D que anteciparam a primei-

À Galp Energia cabe uma participa-

ra fase do período de exploração, que se

ção de 5%.

prolonga até 2017 e que poderá incluir a

BVeVYdhWadXdhcdJgj\jV^

JGJ<J6>

JGJ<J6>

BdciZk^YZd
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ACTIVIDADES

Reservas e recursos contingentes
As reservas e recursos petrolíferos associados à carteira de exploração
e produção da Galp Energia foram objecto de uma análise independente
pela DeGolyer and MacNaughton (DeMac).
O ano de 2009 caracterizou-se pelo

Reservas e recursos da Galp Energia (Mboe)

maior foco da actividade de explora4.850

ção da Empresa na bacia de Santos,
Brasil. Nesta região, as actividades

4.109

resultaram no aumento dos recursos
contingentes (3C) nomeadamente
no bloco BM-S-11, o que fez com
que o total de recursos contingentes (3C) aumentasse cerca de mil
milhões de barris. A estimativa de
recursos contingentes (3C) para Angola e Brasil situa-se no final de
2009 em três mil milhões de barris
de petróleo e gás natural.
No entanto, apesar de os resultados

2008
Reservas provadas + prováveis (2P)
Recursos contingentes Angola (3C)

2009
Recursos contingentes Brasil (3C)
Recursos prospectivos (Mean value unrisked)

Fonte: DeMac

obtidos na actividade de exploração
durante 2009 terem aumentado as

Principais definições

estimativas existentes, uma vez que
desenvolvimento para o bloco BMS-11 pela ANP, os recursos no Brasil
não puderam ser convertidos em
reservas.
Contrariamente aos anos anteriores,
em 2009, o volume de reservas provadas e prováveis (2P), numa base
net entitlement, em Angola sofreu
um aumento para os 35 milhões de
barris de petróleo, em resultado, por
um lado, do preço do petróleo, associado às condições do PSA e ao
cálculo das reservas, ter diminuído
face ao ano anterior e, por outro, de
o desenvolvimento do campo TL ter
sido iniciado, o que permitiu certificar um maior volume de reservas.

Reservas provadas (1P)
De acordo com as deﬁnições aprovadas pela Society
of Petroleum Engineers (SPE) e pelo World Petroleum
Council (WPC), as reservas provadas são as quantidades
de petróleo que, por análise dos dados geológicos e de
engenharia, podem ser estimadas com uma certeza razoável como sendo, a partir de uma determinada data,
comercialmente recuperáveis de jazidas conhecidas e
nas actuais condições económicas, métodos operacionais e regulamentos governamentais. Utilizando uma
metodologia probabilística, deverá existir uma probabilidade mínima de 90% de as quantidades recuperadas
de facto serem iguais à estimativa ou excederem-na. A
deﬁnição das condições económicas actuais deve incluir
preços históricos do petróleo e os custos associados.
Normalmente, as reservas são consideradas provadas
se a capacidade de produção da jazida for suportada
pela produção actual ou por testes de formação. As
reservas podem ser classiﬁcadas como provadas se as
instalações de processamento e transporte dessas reservas para o mercado se encontrarem operacionais no
momento da estimativa ou se houver uma expectativa
razoável de essas instalações virem a ser criadas.
Reservas prováveis (2P)
De acordo com as deﬁnições aprovadas pela SPE e pelo
WPC, as reservas prováveis são uma categoria de reservas não provadas. As reservas não provadas baseiam-se
em dados geológicos ou de engenharia semelhantes
aos utilizados nos cálculos das reservas provadas, mas
em relação aos quais incertezas técnicas, contratuais,
económicas, ou regulamentares impedem que essas
reservas sejam classiﬁcadas como provadas.

Recursos contingentes (3C)
Recursos contingentes referem-se a quantidades de petróleo estimadas, numa determinada data, como sendo
potencialmente recuperáveis a partir de jazidas conhecidas, mas que ainda não são comercialmente recuperáveis. Tal pode veriﬁcar-se por várias razões, como, por
exemplo, as relacionadas com a maturidade do projecto
(a descoberta precisa de mais avaliações no sentido
de apoiar o plano de desenvolvimento), as tecnológicas (é necessário desenvolver e testar nova tecnologia
que permita explorar comercialmente as quantidades
estimadas), ou as de mercado (os contratos de venda ainda não estão em vigor ou é necessário instalar
infra-estruturas para levar o produto até aos clientes).
As quantidades classiﬁcadas nesta categoria não podem
ser consideradas reservas.
Recursos prospectivos
Recursos prospectivos referem-se a quantidades de
petróleo estimadas, numa determinada data, como
sendo potencialmente recuperáveis a partir de jazidas
desconhecidas, pela aplicação de projectos de desenvolvimento futuro. A estimativa dos volumes de determinado prospecto está sujeita a incertezas comerciais e
tecnológicas. As quantidades classiﬁcadas nesta categoria não podem ser consideradas reservas nem recursos
contingentes.
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ACTIVIDADES

Colaboradora da Galp Energia
na unidade de utilidades
da refinaria de Sines.

REFINAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO
O segmento de negócio de Reﬁnação & Distribuição
inclui duas reﬁnarias, a de Sines e a de Matosinhos,
cujos produtos reﬁnados são distribuídos para a rede
de estações de serviço da Galp Energia, situadas
maioritariamente na Península Ibérica, mas também em
África, para clientes directos e exportado o excedente
para diversos países europeus e para a América do Norte.
EZhdYdhZ\bZcidYZcZ\X^dG9cd
gZhjaiVYddeZgVX^dcVaG86Zb'%%.
Principais indicadores

'(

'.

2006

2007

2008

2009

Crude processado (mbopd)

270

252

245

213

Margem de refinação Galp Energia (Usd/bbl)

5,4

5,5

4,4

1,5

16,2

16,0

16,0

16,7

Custos operacionais líquidos das refinarias (€/bbl)

1,3

1,5

1,5

1,5

Vendas a clientes directos (Mton)

9,0

9,4

9,6

11,1

Vendas de produtos refinados (Mton)

Número de estações de serviço

),
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1.045

1.038

1.509

1.451

Vendas por posto ('000 m3)

3,0

2,9

2,8

2,7

Número de lojas de conveniência

201

210

428

467

EBITDA RCA (M€)

557

435

540

293

Resultado operacional RCA (M€)

356

261

373

79

Investimento (M€)

131

168

1.245

456

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS EM 2009
• Incidente na reﬁnaria de Sines obriga a paragem por um período de
aproximadamente seis semanas;
• Assinatura do contrato de Lump Sum Turn Key para o projecto de conversão da
reﬁnaria de Sines;
• Primeiro ano de integração total das ex-ﬁliais Ibéricas da Agip e ExxonMobil.

ACTIVIDADES

Estratégia
O objectivo dominante deste segmento de negócio é racionalizar
as condições de exploração de modo a alcançar níveis superiores
de rentabilidade, de eﬁciência e de segurança.
Para alcançar este objectivo está em

das operações da Agip e da ExxonMo-

curso a conversão das reﬁnarias de

bil na Península Ibérica. Esta aquisição

Matosinhos e de Sines, para uma

permitirá não só o aumento da taxa de

maior integração das suas actividades

cobertura de reﬁnação pela distribuição

e para uma produção mais alinhada

sob marca própria, mas também ala-

com o aumento relativo da procura

vancar de uma forma mais eﬁciente no

de diesel, e a consolidação da rede de

crescimento orgânico que uma maior

distribuição ampliada após a aquisição

escala no mercado ibérico, permite.

Aprovisionamento,
reﬁnação e logística
A Galp Energia tem um moderno aparelho reﬁnador na Península Ibérica,
ligado a uma eﬁciente rede logística que permite abastecer Portugal de
norte a sul e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como Espanha.
Com uma capacidade conjunta de

delo de optimização da produção que

310 mil barris diários, as reﬁnarias de

mensalmente calcula o mix de crudes

Sines e de Matosinhos processam cru-

necessários para maximizar a margem

de proveniente de mais de 15 países

de reﬁnação.

COM O ARRANQUE
EM 2011 DAS NOVAS
UNIDADES NAS
REFINARIAS DE SINES
E DE MATOSINHOS, AS
NECESSIDADES DE CRUDE
VÃO AUMENTAR EM
QUANTIDADE E ALTERAR-SE
EM QUALIDADE, COM UM
AUMENTO PREVISTO DE
CRUDES SWEET MÉDIOS
E PESADOS.

para obter um variado leque de produtos dos quais se destacam as gasolinas

Por origem, a costa ocidental africana

e os destilados médios.

manteve a sua posição de liderança e
forneceu mais de 30% da matéria-pri-

A colocação de produtos reﬁnados pas-

ma a partir de Angola, da Nigéria, da

sa não só pelo abastecimento do mer-

Guiné-Equatorial e dos Camarões.

cado português e espanhol mas tam-

I^edhYZgVbVhVYfj^g^YVhZb'%%.

Com o arranque em 2011 das no-

incidência nos EUA.

vas unidades nas reﬁnarias de Sines
e de Matosinhos, as necessidades de

Aprovisionamento

crude vão aumentar em quantidade

Em 2009 a Galp Energia adquiriu cerca

e alterar-se em qualidade, com um

de 10 milhões de toneladas de crude

aumento previsto de crudes sweet

para abastecer as reﬁnarias de Sines e

médios e pesados. Para fazer face a

de Matosinhos. As ramas sweet, com

este incremento, a Galp Energia está

menor teor de enxofre, representaram

já a adequar a sua estratégia de apro-

cerca de 67% do volume de crude

visionamento no sentido de garantir

comprado, em consequência do mo-

o fornecimento desse tipo de ramas

((

+,

Iekh

Im[[j
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ACTIVIDADES

Origem do crude em 2009

33%

31%

24%

22%
15%

13%

1%
África Ocidental
2008

Norte de África

12%

11%

América do Sul

9%

6%

3%

0%

América do Norte

20%

Mar do Norte

Médio Oriente

Ex-URSS

2009

Dg^\ZbYdXgjYZ'%%.

aconteceu em Janeiro de 2009 interrompeu o normal processamento de

.

matéria-prima por aproximadamen((

'%

te seis semanas. Com uma menor
produção por parte da refinaria, a
Galp Energia foi obrigada a aumentar a importação de produtos
refinados de modo a fazer face à

&&
&*

&'
Û[g^XVDX^YZciVa
CdgiZYZÛ[g^XV
6bg^XVYdHja

BVgYdCdgiZ
BY^dDg^ZciZ
:m"JGHH

procura.

Refinação
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O ano de 2009 foi marcado pela
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A COSTA OCIDENTAL
AFRICANA MANTEVE
A SUA POSIÇÃO
DE LIDERANÇA
E FORNECEU MAIS DE
30% DA MATÉRIA-PRIMA
A PARTIR DE ANGOLA,
DA NIGÉRIA, DA
GUINÉ-EQUATORIAL
E DOS CAMARÕES.

no futuro. Face a 2009, prevê-se que

rápida progressão do projecto de

o processamento de crudes médios e

conversão das refinarias, pelo ar-

pesados aumente de cerca de 50%,

ranque da central de cogeração da

para mais de 70%, o que permitirá

refinaria de Sines e pelo incidente

tirar partido da diferença entre o pre-

na fábrica de utilidades que ocor-

ço dos crudes pesados e o preço dos

reu nesta mesma refinaria.

crudes leves.
O incidente na fábrica de utilidaO equilíbrio entre o perﬁl de produção

des na reﬁnaria de Sines, a 17 de

do aparelho reﬁnador e os mercados

Janeiro, conduziu a uma paragem

naturais da Galp Energia requer ope-

de 38 dias, e a uma consequen-

rações de importação e de exportação

te perda de produção e margem.

de produtos petrolíferos, das quais

As

as mais importantes são a exporta-

Cracking (FCC) e alquilação estiveram

ção de gasolinas e de componentes

encerradas até Março, ou seja, uma

a partir da reﬁnaria de Sines e de fuel

paragem de 73 dias. Para minimizar

a partir da reﬁnaria de Matosinhos e

as consequências desta paragem foi

a importação de gasóleo.

posto em prática um plano de con-

unidades

de

Fluid

Catalytic

tingência de modo a instalar soluções
O incidente na fábrica de utili-

provisórias que permitiram encurtar o

dades na reﬁnaria de Sines que

período de indisponibilidade.

ACTIVIDADES

Principais activos de reﬁnação
REFINARIA DE SINES

AUMENTAR A
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DAS REFINARIAS
A Galp Energia terminou em 2009 a
construção da central de cogeração
da reﬁnaria de Sines, cujo objectivo
• Entrada em funcionamento em 1979
• Capacidade de reﬁnação de 220 mil barris de petróleo por dia
• Tipologia: Cracking
• Uma das reﬁnarias mais modernas da Europa
• Inclui duas unidades de destilação a vácuo, um FCC, um Visbreaker e duas unidades
de hidrodessulfuração de gasóleo
• Produz gasolinas reformuladas desde os anos 90 para exportação para o mercado
norte americano
• Índice de complexidade de Nelson de 6,3 e de Solomon de 7,8
• Capacidade de armazenagem: 3.031 mil metros cúbicos
• Número de empregados: 477
• Manutenção geral programada para 2013

é satisfazer as necessidades de vapor
do aparelho reﬁnador. Esta central de
cogeração, que entrou em funcionamento no mês de Outubro, irá evitar
emissões de cerca de 500 mil toneladas por ano de CO2 a nível nacional
e possibilitar uma redução de 23%
no consumo de energia primária da
reﬁnaria.
Da mesma forma, a Galp Energia
planeia instalar na reﬁnaria de
Matosinhos uma central de cogeração com características similares às

REFINARIA DE MATOSINHOS

da reﬁnaria de Sines. A construção
desta central prosseguiu em 2009,
estando a entrada em funcionamento prevista para 2011.

• Entrada em funcionamento em 1969
• Capacidade de 90 mil barris de petróleo por dia

• Inclui uma fábrica de combustíveis, uma fábrica de aromáticos, uma fábrica de óleos
base e uma unidade de mistura de lubriﬁcantes
• Produção de paraxileno, ortoxileno, tolueno e benzeno para o mercado português e
para exportação
• Índice de complexidade de Nelson de 9,4 e de Solomon de 8,0
• Capacidade de armazenagem: 1.986 mil metros cúbicos
• Número de empregados: 461
• Manutenção geral programada para 2010
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ACTIVIDADES
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Actividade operacional
Em 2009 a Galp Energia processou

face a 27% em 2008, em substituição

77,6 milhões de barris, o equivalente

de crudes leves e pesados.

a uma taxa de utilização da capacidade de destilação de 69%. A diminui-

Para além do crude, que representou

ção veriﬁcada na taxa de utilização nos

90% das 11,5 milhões de toneladas

últimos anos está relacionada com as

de matéria-prima processada em

paragens para manutenção das reﬁna-

2009, a Galp Energia processou ainda

rias de Matosinhos e de Sines em 2007

1,1 milhões de toneladas de outros

e 2008, respectivamente e, em 2009,

produtos, maioritariamente nafta e

com o incidente da reﬁnaria de Sines,

gasóleo pesado.

bem como com a política de optimização da produção das reﬁnarias face

Os gasóleos, as gasolinas e os fuéis man-

aos níveis das margens de reﬁnação

tiveram o predomínio na estrutura de

registadas neste ano. A taxa de utiliza-

produção e representaram 75% do total.

ção deverá aumentar após a conclusão
dos projectos de conversão, que irão

O peso dos consumos e quebras (C&Q) so-

aumentar a complexidade do aparelho

freu uma ligeira redução face ao ano anterior

reﬁnador e, consequentemente, a sua

e representou 7,8% do total de matérias-pri-

capacidade de conversão e processa-

mas processadas com a entrada em funcio-

mento.

namento da cogeração da reﬁnaria de Sines.
De facto, a entrada em funcionamento das

Os crudes médios aumentaram, duran-

centrais de cogeração nas duas reﬁnarias da

te o ano de 2009, o seu peso no total

Galp Energia contribuirá para uma redução

de crudes processados, 32% em 2009

dos consumos e quebras.

Análise do mercado em 2009
Preço do crude (Usd/bbl)

EZg[^aYZegdYjdZb'%%.
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-2,0

Prémio do cabaz de crude Galp Energia (RHS)

O preço do cabaz de crude da Galp Energia manteve, em média, o seu diferencial negativo, ou seja, beneﬁciando de um desconto face ao dated Brent, um crude mais leve. O API do cabaz de crude da Galp Energia
é de 35,9º face ao API do Brent de 38,9º.

ACTIVIDADES

Margens dos produtos petrolíferos (Usd/ton)
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Crack fuelóleo

Durante o ano de 2009, observaram-se diferenças na evolução das margens (crack spreads) dos produtos
petrolíferos. Enquanto que na gasolina, o diferencial face ao dated Brent teve uma evolução positiva em
termos anuais, que resultou de uma redução na utilização de capacidade das reﬁnarias com impacto na
oferta deste produto, no gasóleo a tendência foi a inversa, com a diferença de preço entre este produto
e o dated Brent a diminuir consideravelmente devido à descida da procura mundial, nomeadamente nos
sectores industrial e dos transportes, o que originou um aumento dos stocks deste produto.

Margens de refinação (Usd/bbl)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0

A DIMENSÃO DA
GALP ENERGIA
PERMITE AJUSTAMENTOS
AO APARELHO REFINADOR
NO CURTO PRAZO,
NOMEADAMENTE NA
OPTIMIZAÇÃO E GESTÃO
INTEGRADAS DAS
MARGENS.
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Benchmark

A margem de reﬁnação da Galp Energia esteve quase todo o ano de 2009 acima do benchmark de Roterdão, com um prémio médio de Usd 0,8 por barril, excepto, durante o primeiro trimestre, fruto do incidente
ocorrido na reﬁnaria de Sines.

2009 um ano difícil para
a indústria de reﬁnação

na reﬁnaria de Sines, em contrapar-

Num contexto de margens de reﬁna-

do preço mais reduzido deste tipo de

ção extremamente baixas em 2009, a

crudes.

tida de crudes sweet, tirando partido

estratégia de exploração das reﬁnarias
centrou-se na:

A dimensão da Galp Energia permite

• Redução das quantidades de crude

mente na optimização e gestão integra-

processado e paragens selectivas de

da das margens. Num ano como o de

unidades produtivas ao longo do ano;

2009, de grande volatilidade e com um
enquadramento económico adverso, esta

• Redução do tratamento de crudes sour

ﬂexibilidade foi especialmente benéﬁca.

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

ajustamentos no curto prazo, nomeada-
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ACTIVIDADES

€1.350

MILHÕES
INVESTIMENTO NO PROJECTO
DE CONVERSÃO

• Com a conclusão da conversão das suas reﬁnarias,
a Galp Energia passará a
ter um sistema de reﬁnação mais moderno, seguro, ﬁável e competitivo.

Trabalhos de construção do projecto de conversão na refinaria
de Matosinhos.

As novas unidades das reﬁnarias

PROJECTO DE CONVERSÃO DAS REFINARIAS

(capacidades)

Vacuum visbreaker (40 mbopd)
O conjunto de unidades de destilação de vácuo e

O projecto de conversão das reﬁnarias

projecto de conversão da reﬁnaria de

avançou em 2009 em conformidade

Sines está prevista para o terceiro tri-

com o previsto, ou seja, com o arran-

mestre de 2011.

visbreaker a construir na reﬁnaria de Matosinhos

que da construção civil e a montagem

será dimensionado para tratar 40 mil barris de pe-

dos pipe racks, o início da pré-fabrica-

O contrato para o projecto de conver-

tróleo por dia de resíduo atmosférico produzido na

ção do piping e a chegada dos primei-

são da reﬁnaria de Matosinhos não

ros equipamentos como a coluna frac-

sofreu alterações e manter-se-á EPCM,

drocraqueamento e 725 mil toneladas por ano de

cionadora do hydrocracker na reﬁnaria

estando prevista a conclusão do pro-

fuelóleo componente.

de Sines e das colunas visbreaker e

jecto no segundo trimestre de 2011.

vacuum na reﬁnaria de Matosinhos.

O investimento total previsto para este

reﬁnaria, a que corresponde uma produção de 975
mil toneladas por ano de gasóleo pesado para hi-

Hydrocraker (43 mbopd)

projecto é de aproximadamente €350

A unidade de hidrocraqueamento, a instalar na reﬁnaria de Sines, utilizará como matéria-prima o ga-

No ﬁnal do ano, o contrato de Engine-

sóleo de vácuo e o gasóleo pesado de visbreaking

ering, Procurement, Construction and

produzido nas reﬁnarias de Matosinhos e de Sines.

Management (EPCM) para a reﬁnaria

Com a conclusão da conversão das

mil barris de petróleo por dia, à qual corresponde a

de Sines, anteriormente assinado com

suas reﬁnarias, a Galp Energia passará

utilização de 3,2 milhões de toneladas por ano de

a Tecnicas Reunidas foi substituído por

a ter um sistema de reﬁnação mais

um contrato Lump Sum Turnkey com

moderno, seguro, ﬁável e competiti-

Steam reformer (90 mil Nm /h)

a mesma empresa espanhola. Além

vo a nível europeu, tirando partido de

A unidade de reformação com vapor utiliza gás

de abranger o projecto de conversão,

uma maior produção de gasóleo, uma

natural ou nafta como matéria-prima para assegurar

este contrato incluiu também projec-

maior ﬂexibilidade na escolha dos

de hidrocraqueamento, que irá ser instalado na

tos de eﬁciência energética, ﬁabili-

crudes, uma maior eﬁciência energé-

reﬁnaria de Sines.

dade e ambiente. Este contrato tem

tica, custos de funcionamento mais

um valor ﬁnal de aproximadamente

competitivos e uma maior ﬁabilidade

mil milhões de euros. A conclusão do

e disponibilidade dos equipamentos.
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Terá uma capacidade de tratamento de cerca de 43
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milhões.

resíduo atmosférico como matéria-prima primária.
3

a produção de hidrogénio necessário ao processo

ACTIVIDADES

Logística
A maior integração do mercado es-

Vendas de produtos
petrolíferos

panhol, na sequência da aquisição

Em 2009, foram vendidas 16,7 mi-

das ex-filiais ibéricas da Agip e da

lhões de toneladas de produtos

ExxonMobil, impôs uma nova lógi-

refinados, mais 4% do que o ano

ca de aprovisionamento integrado

anterior, devido principalmente à

do mercado natural de distribuição

aquisição das ex-filiais ibéricas da

da Galp Energia, o que implicou

Agip e da ExxonMobil. O grupo de

o estabelecimento de novos pó-

vendas com maior volume foram os

los logísticos em Espanha, nome-

clientes directos, cerca de 66% do

adamente em Gijón, Barcelona e

volume de vendas de produtos refi-

Huelva associados aos pontos de

nados, sendo este o segmento onde

entrada no sistema logístico da

se registou a maior alteração nas

Compañía Logística de Hidrocarbu-

vendas face ao ano anterior, com um

ros, S.A. (CLH), a empresa logística

aumento de 1,5 milhões de tonela-

espanhola.

das, devido à referida aquisição.
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Exportações por país em 2009
12%

Em 2009, a plataforma logística foi

As exportações diminuíram 3% em

adaptada a um contexto de merca-

comparação com 2008, para 2,4 mi-

do adverso em termos de volumes

lhões de toneladas, sendo os pro-

vendidos nos segmentos industrial e

dutos mais exportados a gasolina

comercial, num processo de reestru-

(34%) e o fuelóleo (27%).

5%
13%

6%
7%

turação que reduziu custos e o capital empregue.

12%
8%

11%

As gasolinas RBOB e convencional
e componentes continuaram, em

Com o objectivo de reduzir custos,

2009, a ter grande aceitação nos Es-

foi realizada a revisão e a renego-

tados Unidos, enquanto que a Amé-

ciação de contratos de transportes,

rica Central, o Extremo Oriente e o

nomeadamente no que respeita ao

Golfo Pérsico se tornaram em mer-

cálculo dos termos fixos e variáveis,

cados estratégicos onde a Galp Ener-

e de outras prestações de serviços,

gia está a consolidar a sua posição.

o que permitiu realizar poupanças

As exportações de gasolina aumen-

de custos significativas, com os cus-

18%

3%
5%

EUA
México
Grá-Bretanha
Holanda
Grécia

Gibraltar
Suiça
Irlanda
Espanha
França

Outros

:medgiVZhedgegdYjidZb'%%.
' %
&'

taram 9% em 2009.

',

tos unitários médios de transporte,
7% face a 2008.
Para reduzir o capital empregue

&)
)
'
*
()

no negócio, foi efectuada a remodelação do terminal petroleiro
de Leixões que, em conjunto com
a racionalização do terminal de
granéis líquidos de Sines, irá reforçar a fiabilidade e a segurança
da exploração das refinarias.
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por exemplo, a baixarem cerca de
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ACTIVIDADES

Biocombustíveis
O ano de 2009 foi um ano de viragem no sector dos biocombustíveis em
Portugal e Espanha com a entrada em vigor da obrigatoriedade de incorporação
de biocombustíveis nos combustíveis rodoviários. Em antecipação a esta
imposição legal, a Galp Energia tinha já iniciado a introdução destes produtos de
origem renovável no dia-a-dia dos automobilistas, constituindo-se como uma
Empresa pioneira na promoção da sustentabilidade no transporte rodoviário.

Incorporação de FAME

Galp Energia alcançou progressos sig-

Em Abril de 2009, a Galp Energia come-

niﬁcativos em 2009, com o cultivo das

çou a incorporar cerca de 5% de FAME,

primeiras parcelas experimentais de

um biodiesel de primeira geração, no

Jatropha Curcas Linn (JCL) em Moçambi-

gasóleo rodoviário comercializado em

que e com o início do projecto de pro-

Portugal. Em Agosto, esta percentagem

dução de óleo de palma em Belém, no

subiu para cerca de 6% na sequência

Brasil. Até ao momento, foram plantados

do aumento do limite máximo permi-

em Moçambique mais de 640 mil pés de

tido por lei. Em Espanha, na sequên-

JCL, o que corresponde a uma área pró-

cia de alterações legislativas durante

xima dos 500 hectares. No Brasil, já exis-

o ano, a Galp Energia substituiu 3,4%

tem mais de 1,1 milhões de plântulas de

de energia fóssil no sector dos trans-

palma em viveiro, cujo plantio em 2010

portes por energia renovável a partir de

irá ocupar uma área de cerca de 6.500

biocombustíveis substitutos do gasóleo

hectares.

rodoviário e da gasolina.
Tanto o projecto moçambicano como

Viveiro do Jatropha Curcas Linn
plantado em 2009 pela
Galp Energia em Moçambique.

Aposta no green diesel

o brasileiro assentam em princípios de

Durante 2009, a Galp Energia reaﬁrmou

sustentabilidade ambiental que deter-

o seu objectivo de ser um produtor in-

minaram a escolha do local das planta-

tegrado de biodiesel de segunda gera-

ções, afastando-as de solos com aptidão

ção (green diesel) para incorporação no

agrícola elevada, assim como de solos

gasóleo rodoviário que comercializa. De

que impliquem alterar áreas ﬂorestais

facto, estudos realizados em 2009 prova-

ou ricas em biodiversidade.
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ram a superioridade do diesel verde face

56

ao gasóleo rodoviário e mesmo ao FAME,

As equipas técnicas locais da Galp Energia

hoje disponível no mercado português,

garantiram a implementação das me-

na redução das emissões de gases com

lhores práticas agrícolas, contribuindo

efeito de estufa (GEE). Com estes estudos

para o seu aperfeiçoamento através da

ﬁcaram documentadas as vantagens da

instalação de dispositivos experimentais

introdução no mercado português de um

e colaborando na partilha de conheci-

produto que, contrariamente ao FAME,

mento com os centros de conhecimento

não possui nenhuma limitação técnica

universitários locais. O aperfeiçoamento

no que diz respeito à sua utilização.

destas práticas traduz-se na redução de
emissões GEE e na minimização do uso

Produção de óleos vegetais

de factores de produção e numa mobili-

O projecto dos biocombustíveis da

zação do solo mínima.

ACTIVIDADES

Distribuição de produtos
petrolíferos
Nesta actividade, o objectivo principal da Galp Energia é distribuir e
comercializar produtos petrolíferos sob a marca Galp Energia, maximizando
o retorno dos activos através de ganhos de eﬁciência e de sinergias

Taxa de cobertura das actividades
de refinação pelas de distribuição
95%

operacionais.

75%

Em 2009, primeiro ano completo de

panha nas vendas totais para 45% em

integração das ex-ﬁliais ibéricas da

2009.
2008

Agip e da ExxonMobil, a taxa de cobertura dos volumes reﬁnados pelos

Por segmentos, o wholesale (venda por

volumes distribuídos directamente a

grosso) continuou a dominar as vendas

clientes ﬁnais aumentou para 95%, o

da Galp Energia no espaço ibérico.

2009

Nota: Taxa de cobertura calculada com base na
produção média dos últimos três anos.

que excedeu o previsto inicialmente.
Para esta evolução contribuiu, por um

Retalho

lado, o aumento signiﬁcativo das ven-

Na sequência das aquisições das

das no mercado espanhol, de 3,4 mi-

ex-ﬁliais ibéricas da Agip e da Exxon-

lhões de toneladas em 2008 para 5,0

Mobil no ﬁnal de 2008, que vieram

milhões de toneladas em 2009, e por

aumentar a densidade geográﬁca da

outro a diminuição da actividade de

rede de distribuição na Península Ibé-

reﬁnação, com consequente impacto

rica, especialmente em Espanha, as

nas quantidades produzidas.

vendas da Galp Energia no segmento

KZcYVhedghZ\bZcidZb'%%.
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de retalho ibérico aumentaram 35%
em 2009 em relação ao ano anterior,

clientes directos na Península Ibérica

para 3,6 milhões de toneladas.

atingiram os 11,1 milhões de toneladas, um crescimento de 16% em re-

Em 2009, a Galp Energia manteve a

lação ao ano anterior. A estratégia de

sua posição de líder no mercado a re-

crescimento em Espanha foi reforça-

talho de combustíveis, com uma quota

da em 2009 com as aquisições das

de mercado de 35% Portugal. Entre as

ex-filiais da Agip e da ExxonMobil

principais acções desenvolvidas nesta

em 2008, que deram um contribu-

área destacam-se o reforço na dispo-

to decisivo à ampliação da presença

nibilização dos produtos premium, os

da Galp Energia na Península Ibéri-

melhoramentos introduzidos nas lojas

ca, onde já conta com uma quota de

de conveniência, a melhoria da quali-

mercado de 15%.

dade do atendimento e, num merca-

*'
GZiVa]d
M^eb[iWb[

Vendas do segmento de retalho (mton)

3.611

do concorrencial, a intensiﬁcação das
Assim, enquanto as vendas em Portu-

<EA
Djigdh

2.669

campanhas de descontos.

gal se mantiveram estáveis, em linha
com a evolução do mercado, as ven-

Em 2009, a Galp Energia consolidou

das em Espanha aumentaram 46%,

a sua posição de liderança na oferta

por via das integrações referidas, o

de produtos premium, que agora es-

que elevou o peso das vendas em Es-

tão disponíveis em 95% da rede de

2008
Portugal

Espanha

2009
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As vendas de produtos petrolíferos a
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ACTIVIDADES

Número de estações de serviço
na Penísula Ibérica
1.509

1.451

estações de serviço. Desde o lançamen-

As medidas de racionalização e de

to da gasolina Gforce 95, em Feverei-

aumento de eﬁciência implementa-

ro de 2007, a Galp Energia é a única

das durante o ano de 2009, por via

Empresa que disponibiliza uma gama

da integração das redes recentemente

completa deste tipo de produtos. Em

adquiridas, resultaram no fecho de 58

2009, as vendas de produtos premium

estações, das quais 46 em Portugal.

representaram cerca de 10% das ven-

2008
Portugal

2009

das totais, uma das taxas de penetra-

As vendas por posto na rede da

ção mais elevadas da Europa.

Galp Energia em Portugal mantiveram-se em 2009 superiores à

Espanha

Em Portugal, as vendas aumentaram

média do mercado e desceram de

9% com os primeiros sinais da recu-

2.707 metros cúbicos em 2008 para

peração económica e com a estabi-

2.570 metros cúbicos em 2009. Em

lização dos preços dos combustíveis

Espanha, as vendas por posto atin-

depois dos fortes aumentos em 2008,

giram os 2.925 metros cúbicos.

bem com uma maior penetração no

Número de lojas de conveniência
na Península Ibérica

mercado das marcas brancas e inde-

Durante 2009, o regime de propriedade

pendentes.

e de exploração das estações de serviço manteve-se estável. Assim, os pos-

428

2008
Portugal

467

Em Espanha, pelo contrário, o estado

tos explorados por revendedores (DO),

anémico da economia continuou a

ainda que alguns sejam propriedade da

afectar o negócio do retalho, causan-

Galp Energia, representavam 83% das

do uma nova contracção da procura

estações de serviço em Portugal e 42%

tanto de gasolina como de gasóleo.

em Espanha. Nas estações em que a

2009

Galp Energia assegurava a exploração

Espanha

O aumento de mais de 100% das ven-

(CO), a percentagem em Espanha era

das da Galp Energia em Espanha neste

de 47% e em Portugal de 15%.

segmento, que só foi possível por via
das aquisições à Agip e à ExxonMobil,

Em 2009, seis novas estações de servi-

resultou no aumento do peso de

ço passaram a ser geridas em regime

Espanha nas vendas da Galp Energia

de franchising (FO), totalizando já 88

no mercado ibérico de retalho de 27%

na Península Ibérica. Este modelo de

em 2008 para 41% em 2009.

exploração tenderá a desenvolver-se
no mercado de retalho de combus-

Tangerina Caffé, a loja de conveniência das estações de serviço da Galp Energia.

tíveis, sendo uma das alavancas do
crescimento da rentabilidade deste
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negócio.
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Quanto às vendas non-fuel, o aumento
de 5% em Portugal para €73 milhões
só foi acompanhado por um aumento
também em Espanha devido à expansão da rede resultante das aquisições.
Essencialmente por este motivo, as
vendas non-fuel da Galp Energia em

ACTIVIDADES

Espanha aumentaram 182%, de €23

e deveu-se ao bom desempenho co-

milhões em 2008 para €66 milhões

mercial num contexto de frágil retoma

em 2009. Por litro de combustível ven-

da procura de produtos petrolíferos.

Vendas do segmento
de wholesale (mton)
5.751

dido, as vendas non fuel diminuíram

4.641

4% em Portugal e aumentaram 4%

Em Portugal, as vendas da Galp Energia

em Espanha.

nos subsegmentos da marinha, da aviação e da indústria continuaram a predo-

Durante o ano, foram desenvolvidas

minar, representando mais de 75% das

diversas acções para atenuar os efei-

vendas no mercado de wholesale.

2008
Portugal

2009

Espanha

tos duma procura débil no mercado
de distribuição de combustíveis. Neste

Apesar de se ter assistido a uma re-

sentido, foi ampliada e diversiﬁcada a

tracção do comércio marítimo global

oferta de vários tipos de serviços como

e nos portos portugueses, em parti-

a reparação, a lavagem rápida, a res-

cular, a marinha conseguiu aumentar

tauração e a hotelaria.

as vendas em 7% face a 2008, sendo
o subsegmento com maior quota nas

Para dar cumprimento à renovação da

vendas do segmento de wholesale.

oferta de conveniência na rede de reTambém o mercado da aviação sofreu

Tangerina foi reformulado para se tor-

os efeitos da diminuição do tráfego aé-

nar mais apelativo para os consumido-

reo, resultado da redução de frequên-

res e consequentemente tornarem-se

cias e eliminação de rotas por parte das

uma alavanca de rentabilidade para

companhias aéreas, apresentando uma

as estações de serviço. As alterações

contracção de 6% da procura, apesar

introduzidas, nomeadamente ao nível

de começar a notar-se uma ligeira re-

da aquisição de forma centralizada dos

cuperação a partir do último trimestre

produtos disponíveis nas lojas, levaram

do ano.

à adesão maciça ao conceito Tangerina,
à consolidação do relacionamento com

Na área industrial, a renovação de vá-

os revendedores e a níveis mais eleva-

rios contratos importantes com grandes

dos de satisfação dos clientes. Assim,

empresas permitiu que a Galp Energia

em 2009, foram inauguradas 25 no-

consolidasse a liderança deste subseg-

vas lojas Tangerina na rede explorada

mento de mercado.

por terceiros, o que elevou para 100 o
número de lojas Tangerina na rede de

No subsegmento dos empreiteiros, o

revendedores.

desenvolvimento de novos produtos

KZcYVhedghjWhZ\bZcidZb'%%.
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cionamento comercial com as principais

As vendas no segmento de wholesale

construtoras contribuíram para o reforço

na Península Ibérica aumentaram 24%,

da liderança de mercado. Na área dos

com os volumes vendidos a subirem

lubriﬁcantes, a quota da Galp Energia

nos dois mercados, no caso espanhol

aumentou, enquanto o mercado con-

(+62%) em consequência das aquisi-

traiu mais de 20%, com o acesso a no-

ções à Agip e à ExxonMobil. O aumen-

vos nichos de mercado e a consolidação

to das vendas em Portugal foi de 2%

da base de clientes existente.
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venda, o modelo de negócio das lojas
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ACTIVIDADES

Em Espanha, a Galp Energia reforçou

GPL

a sua posição de operador de refe-

No final de 2009, a Galp Energia ti-

rência na comercialização de gasóleo

nha cerca de um milhão de clientes

para transportes, agricultura e aque-

de GPL (Gás de Petróleo Liquefeito),

cimento, bem como na venda de fue-

na sua maioria clientes de GPL en-

lóleo a diferentes tipos de indústrias,

garrafado.

para utilização como combustível ou
na cogeração. No entanto, a crise

Em consequência do desenvolvi-

económica em Espanha inﬂuenciou

mento e comercialização de pro-

negativamente os consumos de ga-

dutos inovadores de cozinha, de

sóleo, de gasolinas e de fuelóleo.

aquecimento e de iluminação e de
índices mais elevados de satisfação

Revendedor de GPL da
Galp Energia.

Por segmento, foi o dos transportes

do cliente, a Galp Energia conseguiu

e revendedores o que teve o maior

manter a sua quota de mercado em

peso nas vendas, seguido da Serviex-

Portugal, num contexto de forte re-

press, a marca da Galp Energia para

tracção do mercado (-5%).

comercialização de gasóleo à pequena indústria, à agricultura e a clientes

Entre os novos lançamentos que im-

domésticos.

pulsionaram as vendas de GPL em
2009 contam-se a nova garrafa de

No segmento de aviação, e após a inte-

2,75 quilos, uma versão melhorada

gração das operações de Agip e da Exxon-

e mais potente do aquecedor de in-

Mobil, a Galp Energia está agora presente

teriores e uma gama mais ampla de

em 20 aeroportos, alargando também a

iluminação de espaços exteriores

sua actividade às ilhas Canárias.

Lightspot.

No segmento da construção, apesar

No mercado nacional, as vendas de

de em 2009 as obras públicas terem

GPL em garrafa mantiveram uma

praticamente parado com a conse-

posição de relevo, com 69% das

quente diminuição do mercado, a

vendas totais. Para a manutenção

Galp Energia conseguiu aumentar as

das vendas de garrafas de gás bu-

suas vendas e quota de mercado.

tano contribuiu a notoriedade crescente da garrafa Pluma. No gás ca-

KZcYVhedghZ\bZcidZb'%%.
Edgij\Va

Vendas do segmento de GPL
(mton)

nalizado, foi ultrapassada a fasquia
dos 70 mil clientes, um aumento de
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9% em relação a 2008.
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')

356

376

Em Espanha, a actividade comercial continuou a centrar-se no de-

,

senvolvimento das vendas de GPL

+.

2008
Portugal

<gVcZa

8VcVa^oVYd

<VggV[Vh

Espanha

2009

a granel, que representaram 47%
das vendas totais de GPL, paralelamente às vendas de GPL canalizado
e em garrafa.

ACTIVIDADES

INTEGRAÇÃO DAS NOVAS AQUISIÇÕES
A aquisição, no ﬁnal de 2008, das

das condições adversas de mercado,

actividades da Agip e da ExxonMo-

a Galp Energia conseguiu manter a

bil no mercado ibérico de distribui-

quota de mercado em Espanha, ob-

ção de produtos petrolíferos veio dar

tendo resultados nas empresas ad-

um impulso importante à estratégia

quiridas acima do ano anterior.

Principais indicadores após aquisições
da Agip e da ExxonMobil
Vendas de produtos refinados
a clientes directos (mton)
2.440

11.140

Aquisições
Agip +
ExxonMobil

2009 após
as aquisições

8.700

de expansão das operações da Galp
Energia na Península Ibérica, o seu

O ano de 2009, foi o ano de imple-

principal mercado de distribuição de

mentação de todas as alterações que

produtos petrolíferos, dando origem

permitiram a captação das sinergias

2009 antes
das aquisições

a ganhos signiﬁcativos nas vendas

previstas, nomeadamente em termos

Portugal

em 2009.

de custos com fornecimentos e servi-

Espanha

ços externos e pessoal, sendo o ano
Estas aquisições foram muito impor-

de 2010 o ano do impacto total em

tantes porque aumentaram a capaci-

resultados dessas mesmas sinergias,

dade de colocação dos produtos das

que já se esperam superior ao anun-

reﬁnarias da Galp Energia, criando

ciado aquando do fecho da operação.

Estações de serviço
446

1.451

Aquisições
Agip +
ExxonMobil

2009 após
as aquisições

1.005

mais estabilidade nas vendas e dimiEm Maio de 2009, iniciou-se o pro-

um mercado com grandes variações

cesso de mudança de imagem das

na procura e nos preços. Adicional-

estações de serviço adquiridas, que

mente, permitiram que a Empresa

ﬁcou concluído em 2009. Este pro-

ganhasse massa crítica, obtendo uma

cesso de mudança de marca incluiu

posição de maior relevo em Espanha,

a mudança total dos elementos de

com maiores vantagens competitivas

imagem exteriores e a introdução

em negócios com volumes elevados,

das marcas premium. Procedeu-se

passando também a ser uma das

também à implementação de siste-

possíveis escolhas dos revendedores,

mas para a aceitação de cartões Galp

que antigamente optavam maiorita-

Frota e à conversão dos cartões das

riamente pela Repsol, CEPSA ou BP.

marcas Agip e ExxonMobil, nomea-

O objectivo passará assim por apro-

damente em Espanha, passando de

veitar o crescimento orgânico que a

6.000 para 22.000 clientes abrangi-

maior integração potencia.

dos, aumentando assim o efeito de
rede, um dos impactos relevantes

Estas aquisições permitiram já em

desta aquisição.

2009 a realização de importantes
economias de escala e sinergias que

Durante 2009, ﬁcou concluída a ven-

se traduziram, nomeadamente, na

da dos activos nos negócios de GPL,

redução dos custos unitários de logís-

aviação e lubriﬁcantes em Portugal,

tica e de aprovisionamento, devido à

anteriormente detidos pela Exxon-

dimensão obtida. Nesta área, foi es-

Mobil, tendo-se assim dado cumpri-

pecialmente importante o aprovisio-

mento às condições impostas pela

namento conjunto de produtos ﬁnais,

Comissão Europeia para a aprovação

em particular o gasóleo. Aliás, apesar

das aquisições.

2009 antes
das aquisições
Portugal

Espanha

2009 FOI O ANO
DE CAPTAÇÃO DAS
SINERGIAS PREVISTAS,
SENDO 2010 O ANO
DO IMPACTO TOTAL
EM RESULTADOS,
QUE JÁ SE ESPERA
SUPERIOR AO
ANUNCIADO.
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nuindo a dependência da exportação,
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ACTIVIDADES

Distribuição no mercado
africano
A distribuição de produtos petrolíferos

Em 2009 teve início o fornecimen-

em África, nos segmentos de venda a

to da Galp Energia em Moçambique à

retalho, wholesale (lubriﬁcantes, mari-

Suazilândia, o que permitiu que se alcan-

nha e aviação) e GPL, cresceu 13% em

çassem importantes sinergias logísticas.

2009 em relação a 2008. A estratégia

À SEMELHANÇA
DO QUE ACONTECEU
NA SUAZILÂNDIA,
A MARCA GALP ENERGIA
FOI IMPLANTADA
EM 2009 EM TODAS
AS ESTAÇÕES DE SERVIÇO
NA GÂMBIA.

para este negócio visou o aproveita-

Embora com uma dimensão reduzida

mento das novas oportunidades de

face ao actual portfolio de actividades da

distribuição em países que estão numa

Galp Energia, a actividade no continente

fase importante do seu desenvolvimen-

africano voltou a gerar, em 2009, cash

to económico, o aumento das exporta-

ﬂow e resultados positivos, com um cres-

ções a partir de Portugal para abastecer

cimento anual superior a 60% ao nível do

estes mercados e a consolidação do

EBITDA para os €13,7 milhões.

bom relacionamento comercial que a
Galp Energia mantém com vários países

Eixos de crescimento em África

africanos no âmbito das suas actividades de exploração e de produção.
As vendas totais de produtos petrolífe-

África
Ocidental

ros no mercado africano atingiram as
África
Austral-Atlântico

600 mil toneladas, mais 69 mil tone-

África
Austral-Índico

ladas em relação a 2008, representando a venda por grosso 59% do total.
O crescimento mais acentuado das

Guibé-Bissau
Moçambique

Gâmbia
Cabo Verde

vendas foi em Moçambique, Angola e
Suazilândia, países onde se observou

Angola

um crescimento do mercado de com-

Suazilândia

bustíveis e da quota de mercado da
Galp Energia. A diminuição das vendas
na Gâmbia esteve maioritariamente
relacionada com a redução das vendas
de jet, fruto da quebra veriﬁcada na actividade turística do país.

Presença Galp Energia
A presença da Galp Energia no mercado africano da
distribuição de produtos petrolíferos está localizada em
três eixos: África Ocidental, que inclui Cabo Verde,
a Gâmbia e Guiné-Bissau, África Austral-Atlântico,
centrado em Angola, e África Austral-Índico, que
inclui Moçambique e a Suazilândia.
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Vendas e activos no mercado africano em 2009
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PAÍS
Moçambique
Angola
Guiné-Bissau
Cabo Verde

VENDAS
(mTON)

VARIAÇÃO
ANUAL (%)

QUOTA DE
MERCADO (%)

NEGÓCIOS

14%

R, E, M, L, G

# ESTAÇÕES
PARQUES DE
DE SERVIÇO ARMAZENAGEM

86

24%

30

1

246

17%

13%

R, E, L, G

7

-

23

4%

50%

R, E, M, A, L, G

9

3

135

5%

55%

R, E, M, A, L, G

24

4

Gâmbia

30

(5%)

42%

R, E, A, L

8

-

Suazilândia

80

17%

40%

R, E, L

20

1

600

13%

-

-

98

9

Total

Retalho – R; GPL – G; Empresas – E; Lubriﬁcantes – L; Aviação – A; Marinha - M

ACTIVIDADES

Unidade autónoma de distribuição de gás natural em Beja, que abastece
cerca de dois mil clientes.

GAS & POWER
O segmento de negócio Gas & Power agrupa as actividades
de aprovisionamento, distribuição e comercialização de gás
natural e de geração de energia eléctrica da Galp Energia.
EZhdYdhZ\bZcidYZcZ\X^d<Ecd
gZhjaiVYddeZgVX^dcVaG86Zb'%%.

Principais indicadores

3

Vendas de gás natural (Mm )

2006

2007

2008

2009

4.596

5.377

5.638

4.680

Número de clientes de gás natural ('000)

757

816

868

915

Activo fixo líquido de gás natural (M€)

725

727

755

779

80

80

160

160

Geração de energia eléctrica (GWh)

577

594

489

721

Electricidade vendida à rede (GWh)

566

578

478

706

Preço de venda à rede em regime especial (€/MWh)

91,4

89,9

105,2

94,5

EBITDA RCA (M€)

320

254

223

208

Resultado operacional RCA (M€)

266

215

176

135

Investimento (M€)

112

103

116

77

Capacidade instalada (MW)

'.
),

'(
<VhEdlZg
:meadgVdEgdYjd

GZ[^cVd9^hig^Wj^d

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS EM 2009
• Aquisição à empresa Gas Natural do negócio de comercialização de gás natural
na região de Madrid, abrangendo 412 mil clientes;
• Entrada em funcionamento em Outubro da central de cogeração da reﬁnaria de Sines;
• Transferência de volumes de gás natural vendidos no segmento industrial do mercado regulado para o mercado livre, na sequência da perda de competitividade do
preço regulado relativamente ao preço livre;
• Contracção em 2009 – contrariando a tendência dos últimos anos – do mercado ibérico
do gás natural para geração de energia eléctrica devido, nomeadamente, à forte
pluviosidade, que favoreceu a produção hidráulica;
• Crescimento de mais de 45% das vendas de gás natural no mercado industrial espanhol;

A actividade da Galp Energia no sector

A actividade de power consiste na

do gás natural consiste na importação

participação e na exploração de cen-

de gás natural da Argélia, por gaso-

trais de cogeração e numa carteira

duto, e da Nigéria, por navios meta-

em desenvolvimento de novas cen-

neiros de GNL, e na sua distribuição e

trais de geração por ciclo combinado

comercialização na Península Ibérica

a gás natural e de energias renová-

e armazenagem em Portugal.

veis, nomeadamente eólica.
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• Início da oferta dual (de gás natural e energia eléctrica) ao mercado industrial em Portugal.
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ACTIVIDADES

Estratégia
No Gas & Power, a Galp Energia visa desenvolver uma carteira integrada
de projectos de gás natural e de geração de energia, com o aumento
a longo prazo das vendas de gás natural e da capacidade de geração
de energia, mantendo um mix equilibrado de geração.

Vendas de gás natural
no mercado ibérico (Mm3)

gócio de midstream GNL, nomeadamente

vezes maior do que o português,

em projectos em Angola e na Venezuela.

Espanha é uma prioridade na comerciali-

No power, a ampliação da capacidade

zação de gás natural na Península Ibérica,

de geração irá absorver uma parte im-

o mercado de referência da Galp Energia.

portante do gás natural adquirido e as-

Para explorar o potencial do mercado ibéri-

sim optimizar a margem do segmento

co, a Galp Energia pretende aumentar a sua

de negócio através duma proposta mul-

capacidade actual de aprovisionamento,

ti-energia. Nas renováveis, o objectivo é

diversiﬁcando ao mesmo tempo as fontes

aumentar a presença no sector eólico,

de abastecimento com a entrada no ne-

para equilibrar o mix de geração.

Gás natural
O sector do gás natural em Portugal consiste num conjunto de actividades
reguladas e liberalizadas, desde o aprovisionamento em regime livre até
à comercialização em regime misto, regulado e não regulado, passando
pela exploração das infra-estruturas exclusivamente em regime regulado.

5.638
4.680

2008

Com um segmento industrial dez

2009

Enquanto a importação, a armazena-

dades da Galp Energia, a regaseiﬁcação

gem, a distribuição em média e baixa

do gás natural liquefeito e o transporte

pressão e a comercialização de gás na-

do gás natural em alta pressão estão

tural estão dentro do universo de activi-

fora do âmbito da sua actividade.

Sector do gás natural em Portugal
Aprovisionamento

Em 2009, o mercado do gás natural na

Infra-estrutura

Comercialização

Península Ibérica contraiu devido à crise
económica que afectou o sector industrial e a um menor consumo por parte

Produtores
de electricidade

dos produtores de electricidade, os quais

64

Distribuição

Armazenagem

Regaseificação

Importação de
gás natural

Transporte
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recorreram à geração hídrica em detriClientes
industriais

mento da combustão de gás natural, em
consequência da maior pluviosidade.
A Galp Energia vendeu 4.680 milhões

Clientes
residenciais
e comerciais

de metros cúbicos em Portugal e Espanha,
menos 17% do que no ano anterior. Apesar
do decréscimo em 2009, as vendas de

Actividade liberalizada
Actividade Galp Energia

Actividade regulada
Fora do universo de actividades Galp Energia

Actividade regulada e liberalizada

gás natural da Galp Energia na Península
Ibérica cresceram, entre 2005 e 2009, a
uma taxa anual média de 3%.

ACTIVIDADES

AQUISIÇÃO EM ESPANHA
O ano de 2009 ﬁcou marcado pela

aprovação das autoridades competen-

aquisição à Gas Natural, em conjunto

tes, devendo estar concluída no decor-

com a Morgan Stanley Infrastructure,

rer do primeiro semestre de 2010.

de activos regulados de distribuição
e de actividades de comercialização,

Esta aquisição torna a Galp Energia no

reguladas e não reguladas, na região

segundo maior operador de gás na-

de Madrid, por um montante total de

tural na Península Ibérica, com uma

€800 milhões. No negócio da distribui-

quota de mercado de 15%, aumen-

ção, a compra abrangeu os activos de

tando a presença no mercado espa-

distribuição de gás natural em baixa

nhol de comercialização de gás natu-

pressão a cerca de 504 mil fogos. Na

ral, em linha com a estratégia deﬁnida

comercialização, o negócio que ﬁcará

para o desenvolvimento deste negó-

directamente integrado no portfolio de

cio. Esta aquisição permitirá ainda à

negócios da Galp Energia e avaliado

Galp Energia alavancar na experiência

em cerca de €60 milhões, a operação

de 10 anos no mercado português de

consistiu na aquisição duma carteira de

gás natural como empresa líder na

cerca de 412 mil clientes ﬁnais regu-

distribuição e comercialização, com

lados e não regulados, espalhados por

mais de 900 mil clientes, aproveitan-

38 municípios. Estes clientes represen-

do as oportunidades de crescimento

tam uma quota de mercado relevante

em Espanha, um mercado com fortes

na região de Madrid, com um consumo

perspectivas de crescimento e eleva-

anual total de 400 milhões de metros

da atractividade para um player ibéri-

cúbicos. Esta aquisição está sujeita à

co com a dimensão da Galp Energia.

A GALP ENERGIA
É O SEGUNDO PLAYER
IBÉRICO NO SECTOR
DO GÁS NATURAL EM
TERMOS DE CLIENTES.

Área de comercialização
da Galp Energia
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Região de Madrid
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ACTIVIDADES
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Aprovisionamento

Infra-estrutura regulada

Em 2009, a Galp Energia importou

Distribuição

4,8 mil milhões de metros cúbicos

Com a renegociação, em 2008, dos

de gás natural, ou seja, menos 15%

contratos de concessão entre o Esta-

do que em 2008. As principais fontes

do português e as sociedades distri-

de aprovisionamento continuaram a

buidoras de gás natural participadas

ser a Argélia, através da Sonatrach,

pela Galp Energia, 2009 foi o primeiro

que forneceu 2,0 mil milhões de

ano completo em que vigorou o novo

metros cúbicos transportados até

quadro regulamentar. Ao abrigo deste

Portugal pelos gasodutos EMPL, Al

quadro, e na sequência da transposi-

Andalus e Extremadura, e a Nigéria,

ção para o mercado nacional das re-

onde foram comprados 1,9 mil mi-

gras comunitárias sobre a liberalização

lhões de metros cúbicos de GNL à

do mercado do gás natural, as activi-

NLNG, transportados até ao terminal

dades de comercialização ﬁcaram se-

de liquefacção de Sines. Foram ainda

paradas das actividades de exploração

efectuadas algumas compras de GNL

das infra-estruturas de distribuição.

no mercado spot, aproveitando as
condições favoráveis em termos de

Em Portugal, a distribuição de gás natural

preço que se registaram em 2009.

é assegurada por seis distribuidoras de
gás natural – cinco das quais participadas

Embora sejam de duração igual ou

pela Galp Energia – que exercem a sua

superior a 20 anos, os contratos de

actividade ao abrigo de contratos de con-

aprovisionamento de longo prazo

cessão e por quatro unidades autónomas

prevêem a possibilidade de rene-

de distribuição de gás, também partici-

gociação durante a sua vigência de

padas pela Galp Energia, que operam ao

acordo com regras contratualmente

abrigo de licenças.

definidas.
9^hig^Wj^YdgVhYZ\{hcVijgVa
eVgi^X^eVYVheZaV<Vae:cZg\^V

Participações em gasodutos internacionais
GASODUTOS
INTERNACIONAIS

RESULTADOS GALP
GALP ENERGIA ENERGIA EM 2009
%
(M€)

PAÍS

CAPACIDADE
(BCM/ANO)

Argélia, Marrocos

12,0

27,4%

38,4

Al Andalus

Espanha

11,7

33,0%

3,0

Extremadura

Espanha

6,1

49,0%

3,8

EMPL

7gV\VcV

Edgid
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Contratos de aquisição de gás natural e GNL

CONTRATOS

PAÍS

QUANTIDADE
CONTRATADA
(Mm3/ANO)

A^hWdV

DURAÇÃO
(ANOS)

INÍCIO

Nigéria

420

20

2000

3º trimestre 2011

NLNG II (GNL)

Nigéria

1.000

20

2003

3º trimestre 2011

NLNG (GNL)

Nigéria

2.000

20

2006

4º trimestre 2012

Sonatrach (Gás Natural)

Argélia

2.300

23

1997

wkdgV

PRÓXIMA
RENEGOCIAÇÃO

NLNG I (GNL)

1º trimestre 2011

HZiWVa
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ACTIVIDADES

As

empresas

participadas

pela

Galp Energia distribuíram 1,4 mil
milhões de metros cúbicos de gás

Volumes de gás natural transportados
em 2009 (Mm3)

RAB por empresa a 31 de Dezembro
de 2009

Volume total transportado: 1,4 bcm

RAB total: €1.184 Milhões

natural, em linha com o valor de
2008. Com um investimento de

Beiragás

€67 milhões, a rede de distribuição

Lisboagás

aumentou 566 quilómetros, possi-

Lusitaniagás

bilitando o fornecimento de gás
natural a 50 mil novos clientes.

51

Modelo de remuneração dos

470

136
101

Dianagás 4
Duriensegás 14

activos regulados

Medigás 6

A ERSE, entidade reguladora do mercado da ener-

56

60%

Lisboagás

639

Setgás
Tagusgás

Beiragás

%
Galp Energia

Paxgás 1

566 100%

Lusitaniagás

281

Setgás

148

Tagusgás

76

Dianagás 9

85%
45%
41%
100%

Duriensegás

31

100%

Medigás

14

100%

Paxgás 3

100%

gia em Portugal estabelece as regras de remuneração de todas as actividades reguladas no sector

tarifas. Os proveitos permitidos para a actividade

Armazenagem
A armazenagem subterrânea de gás

de distribuição de gás natural resultam da soma

natural é uma actividade regulada cuja

do custo de capital, dos custos operacionais e do

exploração foi concedida à Galp Energia.

desvio tarifário. Por sua vez, o custo de capital é

A base de activos regulados está actual-

calculado como o produto da base de activos regulados pela taxa de remuneração ﬁxada pelo re-

mente avaliada em €19 milhões, remu-

gulador, que até Junho de 2010 se encontra ﬁxada

nerados a uma taxa, actualmente ﬁxada

em 9%, acrescido das amortizações dos activos. O

em 8%. A concessão desta actividade

desvio tarifário é deﬁnido como a diferença entre
os proveitos permitidos estimados para o ano n-2

foi atribuída por um período de 40 anos.

e os proveitos reais no mesmo período. O modelo

O modelo de regulação aplicável a esta

de regulação para a actividade de distribuição pre-

actividade segue a mesma metodologia

vê ainda o mecanismo de alisamento tarifário, de
modo a garantir uma tarifa regular ao longo do pra-

da regulação das actividades de distri-

zo da concessão, que se encontra estabelecido em

buição de gás natural, com excepção do

40 anos com início em 2008.

mecanismo de alisamento tarifário.

Cálculo dos proveitos permitidos na
actividade regulada de distribuição
de gás natural em Portugal

A Galp Energia é, em Portugal, a concessionária com maior área geográﬁca disponível, sendo-lhe ainda explicitamente atribuída a competência de expansão
da sua actividade de armazenagem.
Os recentes desenvolvimentos sociais
e políticos dão ênfase à relevância da
disponibilidade de capacidade de arma-

Activo regulatório
x
Taxa remuneração
+
Amortizações

zenagem, para garantia da continuidade
dos fornecimentos de gás natural aos
seus clientes, numa lógica cada vez mais

Custo de
capital

Desvio
tarifário

Custos
operacionais

Proveitos
permitidos

Nota: O custo de capital está sujeito a alisamento tarifário.

Nota: O valor do RAB da Tagusgás é relativo a Junho
de 2009.

transnacional, e no caso da Galp Energia
numa vertente ibérica.

A GALP ENERGIA É,
EM PORTUGAL, A
CONCESSIONÁRIA COM
MAIOR ÁREA GEOGRÁFICA
DISPONÍVEL PARA
EXPANSÃO
DA ACTIVIDADE DE
ARMAZENAGEM.
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da energia. Neste âmbito, são deﬁnidos os proveitos permitidos, que servem de base ao cálculo das
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ACTIVIDADES

4.680
MILHÕES
DE METROS CÚBICOS

• Vendas de gás natural
da Galp Energia em 2009
na Península Ibérica.

Independentemente da forma como

Mercado livre

o mercado do gás natural se venha a

O mercado livre consistiu nas ven-

estruturar, a disponibilidade de capaci-

das de gás natural aos produtores de

dade de armazenagem, e a posse dos

electricidade (60%), ao segmento

direitos de concessão que garantem a

industrial (31%) e à actividade de

possibilidade de construção e explora-

trading (9%).

ção deste bem, constituem uma mais
valia do grupo Galp Energia.

Segmento eléctrico
Contrariando a tendência dos últimos

No final de 2009, estava em explo-

dois anos, este segmento contraiu em

ração uma cavidade – designada

2009, com as vendas de gás natural

TGC 1S – com uma capacidade de

a diminuírem 12%. Com efeito, a pro-

armazenagem de cerca de 40 mi-

dução hidráulica aumentou 23%, na

lhões de metros cúbicos. Durante o

sequência da elevada pluviosidade du-

ano, prosseguiu a construção duma

rante o ano, ao mesmo tempo que a

segunda cavidade – designada TGC

utilização de carvão como recurso tér-

2 – com uma capacidade de arma-

mico subiu 15% em relação a 2008. Já

zenagem de cerca de 62 milhões

a produção com gás natural sofreu um

de metros cúbicos, cuja conclusão

decréscimo de 9% face ao ano transac-

está prevista para 2011. Em fase de

to, fundamentalmente devido à condi-

projecto e de preparação de concur-

ção excedentária que esta commodity

so público internacional estão mais

teve no mercado espanhol, conduzin-

duas cavidades – designadas TGC G1

do a uma quebra generalizada dos

e TGC G2 – com uma capacidade de

preços de venda de electricidade na

armazenagem conjunta de cerca de

pool de energia nesse país, conduzin-

109 milhões de metros cúbicos, cuja

do à importação de electricidade para

entrada em funcionamento se prevê

Portugal em detrimento da sua produ-

para 2016.

ção local. O aumento da produção em
regime especial, nomeadamente nos

KZcYVhYZ\{hcVijgVa
edgbZgXVYdZb'%%.

(&

+.

Comercialização
de gás natural

parques eólicos e cogerações, e uma

As vendas de 4.680 milhões de me-

no mercado português invertendo a

tros cúbicos de gás natural que a Galp

tendência de crescimento dos últimos

Energia realizou na Península Ibérica

anos, contribuíram também para a di-

em 2009 repartiram-se pelo mercado

minuição do consumo de gás natural

livre (69%) e pelo mercado regulado

para produção de electricidade.

contracção da procura de electricidade
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(31%). O aumento do peso do merca-
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do liberalizado em relação ao ano anBZgXVYda^kgZ

BZgXVYdgZ\jaVYd

terior, 57% em 2008, reﬂectiu a menor

Vendas de gás natural
no segmento eléctrico (Mm3)

competitividade da tarifa regulada relativamente ao preço livre e à oferta de

2.189

serviços complementares no mercado

1.918

livre que incluíram o aconselhamento
no consumo eﬁciente de energia.
2008

2009

ACTIVIDADES

Segmento industrial
No segundo ano da liberalização do
sector industrial em Portugal para
consumos acima de um milhão de
metros cúbicos por ano, a Galp Energia
vendeu 1.010 milhões de metros
cúbicos de gás natural no mercado
livre, mais 887 milhões de metros
cúbicos do que em 2008, um incremento que resultou em grande medida da transferência de vendas do

Equipamento da armazenagem subterrânea de gás natural no Carriço.

Vendas de gás natural
no segmento industrial (Mm3)

mercado regulado em resposta à
alteração no diferencial de preços

1.010

nos dois mercados, com a consequente perda de competitividade
da tarifa regulada.
123

Para promover esta migração, a
Galp Energia desenvolveu esquemas

2008
Portugal

2009

Espanha

de tarifas mais elaborados, tomou
medidas para conhecer melhor as
necessidades dos seus clientes, am-

Vendas de gás natural
em trading (Mm3)

pliou a gama de produtos e serviços
907

oferecidos ao mercado, intensificou
as acções para promover o uso eficiente de energia e, dum modo ge-

280

ral, melhorou a qualidade do relacio2008

2009

Foi também importante o desenvol-

No quarto trimestre de 2009, iniciou-se

vimento dos serviços técnicos, po-

a oferta dual de energia - gás natural

tenciando parcerias com os clientes e

e energia eléctrica - ao segmento in-

contribuindo para a descomoditização

dustrial.

da oferta, propondo aos clientes algo
distintivo em relação à concorrência,

Trading

nomeadamente acções de formação,

Em 2009 foram vendidos menos 626

manutenção das instalações de gás

milhões de metros cúbicos de gás na-

natural e construção de redes.

tural do que no ano anterior. A redução
das vendas neste segmento ﬁcou a de-

Em Espanha, as vendas aumentaram

ver-se essencialmente à fraca procura

45%, em relação a 2008, para 165

de gás natural por parte dos produto-

milhões metros cúbicos e atingiram

res de electricidade em Espanha e à

uma quota de perto de 1% dum mer-

quebra nas margens de venda de gás

cado que representa 15 mil milhões

natural resultantes da menor procura

de metros cúbicos por ano.

de gás natural a nível internacional.

AS VENDAS DE GÁS
NATURAL EM ESPANHA
AUMENTARAM 45% EM
2009, PARA 165 MILHÕES
DE METROS CÚBICOS.
RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

namento com os seus clientes.
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ACTIVIDADES

Mercado regulado

licenças de CURr, pelas tarifas de ven-

Regulação da actividade

da aos clientes ﬁnais, durante os cinco

de comercialização

primeiros períodos de regulação (até

A comercialização regulada de último

30 de Junho de 2022), uma quantia de

recurso, que teve início em 1 de Janeiro

€4/cliente/ano, aplicado ao número

de 2008, formalizou a separação das

de clientes no início de cada período de

actividades de distribuição das de co-

regulação.

mercialização de gás natural.
Volume de vendas
As vendas no mercado regulado re-

Em 2009, a Galp Energia vendeu 1.472

partiram-se pelo segmento grossista

milhões de metros cúbicos de gás

(clientes industriais com consumos

natural no mercado regulado, menos

anuais superiores a dois milhões de

39% do que no ano anterior.

metros cúbicos), retalhista - comer-

NO FINAL DE 2009
AS COMERCIALIZADORAS
DA GALP ENERGIA
TINHAM 915 MIL
CLIENTES DE
GÁS NATURAL.

cial (clientes industriais, comerciais e

Apesar da migração para o mercado

residenciais com consumos inferiores

livre, a predominância do segmento

a dois milhões de metros cúbicos por

industrial manteve-se em 2009, com

ano) - e vendas a outras comerciali-

66% do total, com o restante repartido

zadoras de gás natural.

pelo segmento comercial e residencial
(20%) e por outras distribuidoras não

De acordo com a legislação, a activida-

participadas pela Galp Energia (14%).

de de comercialização de último recurso
é remunerada de acordo com as regras

O volume de vendas no segmento

estabelecidas pela ERSE, que determina

industrial diminuiu 48%, em relação

quais os proveitos permitidos que de-

a 2008, na sequência do movimento

verão ser utilizados como base de cál-

de transferência para o mercado livre,

culo das tarifas. Os proveitos permitidos

apesar da entrada em funcionamento

incluem, além dos custos operacionais,

da central de cogeração da reﬁnaria de

das amortizações e do desvio tarifário,

Sines, em Outubro, que teve um consu-

uma margem de comercialização desti-

mo de 58 milhões de metros cúbicos.

nada a cobrir o risco ﬁnanceiro da gestão de fundo de maneio incorrido pelos

O segmento residencial e comercial

comercializadores de último recurso.

continuou em expansão durante o ano,

Os contratos garantem aos titulares de

em consequência nomeadamente da
continuação da campanha de conver-
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Vendas de gás natural no mercado
regulado (Mm3)
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são para o gás natural. O volume de
vendas atingiu os 291 milhões de metros cúbicos, mais 1% do que no ano
anterior.

2.419
1.472

No ﬁnal do ano, as comercializadoras
participadas pela Galp Energia tinham
915 mil clientes de gás natural, um au-

2008
Industrial
Residencial e comercial

2009
Outras distribuidoras

mento de 5% em relação a 2008.

ACTIVIDADES

Power
O objectivo principal no negócio do power é desenvolver uma carteira
competitiva de geração de energia que inclua, além das centrais
de cogeração existentes e da que está em construção, centrais de ciclo
combinado a gás natural (CCGT) e energia eólica.
A entrada em exploração em 2009 da

Um portfolio gas to power

cogeração anexa à reﬁnaria de Sines,
duplicou a capacidade de cogeração
para 160 megawatts. As novas centrais
de cogeração irão induzir um consumo
anual de gás natural de cerca de 500
milhões metros cúbicos, o que contribuirá para uma maior integração dos
negócios do gás natural e do power, um
dos objectivos estratégicos do segmento de negócio. Paralelamente, estas novas centrais de cogeração irão contribuir
para melhorar a eﬁciência energética
das reﬁnarias, diminuir o seu custo de
energia térmica, reduzir as emissões de
óxidos de enxofre e de azoto e reduzir
as emissões de CO2 a nível nacional.

Cogeração da refinaria de Sines

Desde a recepção provisória da obra,

Após a realização bem sucedida de

a 29 de Outubro de 2009, até ao fi-

testes, a central de cogeração de

nal do ano, a central de cogeração

Sines arrancou no segundo semestre

funcionou com uma disponibilidade

do ano e a exploração entrou em Ou-

média de 99,5%, tendo fornecido à

tubro em cruzeiro.

refinaria um total de 821.166 toneladas de vapor.

A central de cogeração da refinaria
de Sines tem uma potência instalada

Grande parte da energia eléctrica ge-

de 80 megawatts, e representou um

rada nas turbinas a gás da central foi

investimento de €77 milhões. Prevê-

exportada para a rede eléctrica de ser-

se que venha a consumir cerca de

viço público. Esta produção de energia

250 milhões de metros cúbicos por

eléctrica é remunerada de acordo com

ano de gás natural, melhorando a

a tarifa regulada que premeia os custos

eficiência energética da refinaria de

evitados e também a eﬁciência opera-

Sines através da redução em cerca

cional de uma central de cogeração face

de 23% do seu consumo de energia

a um sistema alternativo de produção

primária.

de electricidade, como uma CCGT.

A CENTRAL DE COGERAÇÃO
DA REFINARIA DE
SINES TEM UMA
POTÊNCIA INSTALADA
DE 80 MEGAWATTS,
E REPRESENTOU UM
INVESTIMENTO DE €77
MILHÕES.
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Cogerações
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ACTIVIDADES

Durante o ano de 2009, e nos me-

com uma capacidade conjunta de 80

ses que esteve em funcionamento,

megawatts, produziram, em 2009,

a central de cogeração consumiu 52

556 gigawatts/hora de energia eléc-

milhões de metros cúbicos de gás

trica com um consumo de 164 mi-

natural.

lhões metros cúbicos de gás natural.

A entrada em funcionamento desta

As centrais de cogeração, incluindo

central tem igualmente um contri-

a da reﬁnaria de Sines, são, actual-

buto importante para o esforço de

mente, a única fonte de geração de

redução de emissões a nível nacio-

energia eléctrica da Galp Energia em

nal, ao evitar, em termos globais, a

regime especial, ou seja, com acesso

emissão de cerca de 500 mil tone-

prioritário à rede e venda a uma tari-

ladas por ano de CO2, relativamen-

fa regulada.

te ao sistema convencional de proexiste um aumento das emissões no

Central de ciclo
combinado de Sines

local de implantação da cogeração.

Em 2009, prosseguiram as negocia-

Durante o ano de 2009, a central de

ções das propostas apresentadas

cogeração emitiu 246.746 toneladas

pelos concorrentes para os trabalhos

de CO2, ao abrigo da atribuição de

de engenharia, aquisição e constru-

licenças à refinaria de Sines.

ção da central, que disporá duma

dução de electricidade. No entanto,

potência instalada de 800 megawatts
Cogeração da reﬁnaria de Matosinhos

para a produção de electricidade

Tal como na refinaria de Sines, a

em regime de mercado. Durante o

Galp Energia tem como objectivo a

ano, foi assinado com a administra-

construção de uma central de cogeração na refinaria de Matosinhos. A
construção desta central foi iniciada
em Março e no final do ano estava
em desenvolvimento a engenharia
de detalhe. Esta central de cogeração, que deverá entrar em funcionamento em 2011, será equipada
com duas turbinas a gás com uma
capacidade de produção de energia
eléctrica de 80 megawatts. A estas
RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

duas turbinas serão acopladas duas
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novas caldeiras de recuperação que
permitirão satisfazer a totalidade das
necessidades de vapor da refinaria
de Matosinhos.
Carriço, Powercer e Energin
Estas três centrais de cogeração
participadas

pela

Galp

Energia,

Cogeração da refinaria
de Sines.

ACTIVIDADES

ção do porto de Sines o contrato de
direito de superfície para a tomada
de água da central e foi aprovada
a declaração de impacto ambiental

Trading de electricidade
e de CO2
Em 2009, foram iniciadas as operações de trading de CO2 e adquiridos os

do loteamento do terreno de im-

sistemas para o funcionamento duma

plantação da central. Com o investi-

nova sala de negociação de direitos de

mento nesta central, a Galp Energia

emissão de CO2 e de electricidade. Ao

pretende não só entrar num mer-

mesmo tempo, foi efectuada a inscri-

cado de elevado crescimento, como

ção em três bolsas de energia – a EPEX

também realizar sinergias com a

Spot, a EEX Power Derivatives e a ECX.

sua área de gás natural, uma vez
que se prevê que a CCGT tenha um

Para satisfazer as necessidades da car-

consumo de gás natural de 820 mi-

teira de clientes da Galp Energia, foi

lhões de metros cúbicos por ano.

iniciada a compra diária de electricidade em Portugal.

Durante o ano de 2009, e no âmbito da nova estratégia de finan-

Em 2009, teve início a venda de

ciamento da Empresa, apresentada

electricidade a 31 instalações per-

ao mercado de capitais em Maio,

tencentes a empresas do grupo

foi definido que o desenvolvimen-

Galp Energia. Foi também dado início

to deste projecto seria executado

à actividade comercial junto de clien-

com um parceiro que teria cerca de

tes do segmento industrial, oferen-

50% da CCGT e o seu financiamen-

do tanto propostas de electricidade

to executado em regime de project

como de gás natural.

finance.

Energia eólica
A Ventinveste, S.A. (Ventinveste),
empresa participada a 34% pela

A INTEGRAÇÃO ENTRE
OS NEGÓCIOS DE GÁS
NATURAL E DE POWER
PERMITIRÁ À
GALP ENERGIA TIRAR
PARTIDO DOS SEUS
CONTRATOS DE
FORNECIMENTO DE
GÁS NATURAL.

Galp Energia a que foi adjudicada a
instalação de capacidade de geração
de 400 megawatts em seis parques
eólicos, realizou em 2009 estudos de
impacto ambiental, tendo sido obtido
o licenciamento do primeiro parque
com 12 megawatts de capacidade.
Já em 2010, a Galp Energia adquiriu
50% do capital da sociedade Parque
Eólico da Penha da Gardunha, Lda.,
a qual detinha 30% do capital social
da Ventinveste. Após esta transacção
a Galp Energia passou a deter 49%
da Ventinveste, a que correspondem
200 megawatts de capacidade instalada.
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a uma participada do grupo Martifer,
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03
DESEMPENHO FINANCEIRO
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O RESULTADO LÍQUIDO RCA EM 2009
FOI DE €213 MILHÕES, MENOS €264
MILHÕES DO QUE EM 2008, UMA
REDUÇÃO CAUSADA PELA DESCIDA
DOS PREÇOS DO CRUDE, DO NÍVEL
DAS MARGENS DE REFINAÇÃO E
DOS VOLUMES DE GÁS NATURAL,
COM IMPACTO NO DESEMPENHO
OPERACIONAL DE TODOS OS
SEGMENTOS DE NEGÓCIO.
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DESEMPENHO FINANCEIRO

SUMÁRIO EXECUTIVO
O resultado líquido replacement cost ajustado (RCA)
da Galp Energia em 2009 foi de €213 milhões, menos
55% do que em 2008, o que se deveu ao impacto do
contexto económico no desempenho operacional em
todos os segmentos de negócio.
Em 2009, o desempenho operacio-

dos projectos nos campos Tômbua-

nal da Galp Energia foi afectado pela

-Lândana e Tupi, tendo este último

descida do preço do dated Brent, pela

contribuído para a produção total da

queda das margens de reﬁnação e pe-

Galp Energia com 283 mil barris;

los menores volumes vendidos de gás

O processo de divulgação de informação financeira
da Galp Energia é acompanhado tanto pelos órgãos sociais
como pelas unidades de negócio e serviços corporativos.

natural, reﬂexo dum cenário económico

• A margem de reﬁnação da Galp Energia

débil que teve um efeito adverso nos

caiu 67% face a 2008 para os Usd

resultados em todos os segmentos. O

1,5/bbl;

segmento de negócio de Reﬁnação &
Distribuição beneﬁciou no entanto do

• As vendas de gás natural registaram

contributo positivo das aquisições das

uma descida de 17% face a 2008 para

ﬁliais ibéricas da Agip e da ExxonMobil.

os 4.680 milhões de metros cúbicos,
na sequência de menores volumes

Os factos mais importantes do desem-

vendidos aos segmentos eléctrico e

penho ﬁnanceiro da Galp Energia em

de trading;

2009 foram os seguintes:
• O investimento totalizou €730 milhões
• A produção working interest em 2009

e foi fundamentalmente canalizado

foi de 14,7 mil barris diários, bene-

para o projecto de conversão das re-

ﬁciando do incremento de produção

ﬁnarias.
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ANÁLISE DE RESULTADOS
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O resultado líquido RCA em 2009 foi de €213 milhões,
menos €264 milhões do que em 2008, uma redução
causada pela descida dos preços do crude, do nível
das margens de refinação e dos volumes de gás
natural, com impacto no desempenho operacional
de todos os segmentos de negócio. O resultado
líquido em IFRS foi de €347 milhões, incluindo
um efeito stock positivo de €161 milhões.

DESEMPENHO FINANCEIRO

Demonstração de resultados (M€)
2008
Vendas e prestações de serviços
Custos operacionais

2009

VAR.

% VAR.

15.086

12.008

(3.077)

(20,4%)

(14.698)

(11.283)

(3.415)

(23,2%)

Outros proveitos (custos) operacionais

61

94

33

53,9%

370

82,5%

EBITDA

449

819

D&A e provisões

(282)

(360)

79

28,0%

Resultado operacional

167

459

291

174,2%

48

70

21

43,7%

Resultados de empresas associadas
Resultados de investimentos

0

(1)

(1)

Resultados financeiros

(61)

(76)

(15)

(24,6%)

Resultados antes de impostos e interesses
minoritários

155

451

297

191,8%

Imposto sobre o rendimento

(33)

(99)

66

199,7%

(5)

(6)

1

14,1%

Interesses minoritários

s.s.

Resultado líquido

117

347

230

196,9%

Resultado líquido

117

347

230

196,9%

Efeito stock

355

(161)

(516)

Resultado líquido RC

472

186

(286)

Eventos não recorrentes
Resultado líquido RCA

6

27

478

213

s.s.
(60,6%)

22
(264)

s.s.
(55,3%)

Vendas e prestação de serviços
Em 2009, as vendas e prestações de serviços foram de €12.008 milhões,
com o valor ajustado a ﬁxar-se nos €11.960 milhões, ou seja, 21% abaixo
do registado em 2008.
Esta descida deveu-se à diminuição

Vendas e prestações de serviços (M€)

de negócio, por sua vez consequência
da descida dos preços do crude e
dos produtos petrolíferos e dos

Vendas e prestações de serviços
Eventos não recorrentes
Vendas e prestações de serviços ajustadas

menores volumes vendidos de gás

Exploração & Produção

natural num contexto económico

Refinação & Distribuição

adverso.

Gas & Power
Outros
Ajustamentos de consolidação

Custos operacionais
Em 2009, os custos operacionais líquidos foram de €11.550 milhões e em termos
RCA foram de €11.722 milhões, uma descida de 18% devido à diminuição do
custo das mercadorias vendidas na sequência da descida das cotações do crude,
dos produtos petrolíferos e do gás natural e dos respectivos volumes vendidos.

2008

2009

VAR.

% VAR.

15.086

12.008

(3.077)

(20,4%)

(24)
15.062

(48)
11.960

(24)

(99,0%)

(3.101)

(20,6%)

200

168

(33)

(16,2%)

13.200

10.620

(2.580)

(19,5%)

1.942

1.425

(518)

(26,6%)

127

111

(16)

(12,6%)

(408)

(363)

45

11,0%
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das vendas em todos os segmentos
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Custos operacionais líquidos (M€)
2008

2009

VAR.

% VAR.

13.726

10.193

(3.533)

(25,7%)

Custos operacionais cash
Custo das mercadorias vendidas
Fornecimentos e serviços externos

680

751

71

10,4%

Custos com pessoal

292

339

47

16,1%

Outros custos (proveitos) operacionais

(61)

(94)

33

53,9%

240

297

57

23,8%

42

64

22

14.919

11.550

Custos operacionais non cash
Depreciações e amortizações
Provisões
Total

-5%

VARIAÇÃO DOS CUSTOS COM FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

• Excluindo o efeito das
aquisições das ex-ﬁliais ibéricas da Agip e da ExxonMobil, os fornecimentos e
serviços externos diminuiram 5% face a 2008.

ção beneficiou de uma menor taxa

em IFRS aumentaram 10% e em ter-

de amortização em consequência

mos ajustados aumentaram 7% em

da revisão em alta das reservas net

relação a 2008, o que reﬂectiu so-

entitlement por utilização de um re-

bretudo a consolidação das ex-ﬁliais

ferencial de crude menor. As amorti-

ibéricas da Agip e da ExxonMobil. O

zações no segmento de negócio de

aumento de 11% dos custos com o

Gas & Power mantiveram-se está-

pessoal ajustados deveu-se sobretudo

veis face a 2008, uma vez que a en-

à consolidação destas empresas. Ex-

trada em funcionamento da cogera-

cluindo o efeito destas aquisições, o

ção da refinaria de Sines só ocorreu

total dos custos com pessoal e dos for-

no quarto trimestre de 2009.

necimentos e serviços externos dimi-

As depreciações e amortizações em
2009 foram de €297 milhões e incluíram os custos relativos a poços
secos no Brasil, que explicam a
maior parte dos eventos não recorrentes no período. As depreciações
e amortizações ajustadas registaram
um aumento de €19 milhões face a
2008 para €260 milhões, o que se
deveu sobretudo ao segmento de
RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

52,1%
(22,6%)

Os fornecimentos e serviços externos

nuiu cerca de 5% em relação a 2008.

78

(3.370)

negócio de Refinação & Distribuição na sequência da aquisição das
filiais ibéricas da Agip e ExxonMobil
e do início da amortização referente
ao investimento relativo à paragem
programada da refinaria de Sines
em 2008. Por seu lado, o segmento
de negócio de Exploração & Produ-

DESEMPENHO FINANCEIRO

Em 2009, as provisões atingiram os

para clientes de cobrança duvidosa no

€64 milhões e em termos ajustados

negócio de distribuição de produtos

aumentaram €32 milhões em relação

petrolíferos e de gás natural.

a 2008, para €72 milhões, um incremento que se deveu essencialmente

Os eventos não recorrentes no valor

a provisões (i) para a renegociação de

de €8 milhões são explicados pela

contratos de gás natural no segmen-

reversão de provisões para clientes e

to de negócio de Gas & Power e (ii)

meio ambiente.

Resultado operacional
O resultado operacional RCA em 2009 diminuiu 59% em relação a 2008
para €287 milhões, o que se deveu a um desempenho negativo de todos os
segmentos de negócio na sequência da evolução desfavorável das cotações
do crude, dos cracks dos produtos petrolíferos e do consumo de gás natural.
Os resultados operacionais em IFRS

Exploração & Produção

foram de €459 milhões e incluíram

O resultado operacional RCA em 2009 foi

um efeito stock positivo de €211

de €67 milhões, contra €141 milhões no

milhões na sequência da evolução

período homólogo. Esta evolução deveu-

positiva das cotações do crude e dos

-se principalmente à descida de 37% do

produtos petrolíferos durante o ano

preço do crude para Usd 61,5 por barril

de 2009.

face ao ano de 2008. A descida de 3%

GZhjaiVYddeZgVX^dcVaG86edg
hZ\bZcidYZcZ\X^dZb'%%.
'
'(

),
'-
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Colaboradores da Galp Energia na refinaria de Matosinhos.
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Resultado operacional (M€)
2008
Exploração & Produção
Refinação & Distribuição
Gas & Power
Outros

2009

VAR.

% VAR.
(74,2%)

122

31

(91)

(174)

316

490

216

113

(103)

3

(2)

s.s.
(47,5%)

(5)

s.s.

Resultado operacional

167

459

291

Efeito stock

517

(211)

(728)

s.s.

Resultado operacional RC

684

248

(436)

(63,7%)

9

39

Resultado operacional RCA

693

287

Eventos não recorrentes

29

174,2%

326,4%

(407)

(58,7%)

Exploração & Produção

141

67

(74)

(52,5%)

Refinação & Distribuição

373

79

(294)

(78,7%)

Gas & Power

176

135

(41)

(23,2%)

3

5

2

47,0%

Outros

da produção net entitlement para 9,7

barril, uma descida de 28% face aos

mil barris diários contribuiu também para

Usd 24,0 por barril de 2008.

um desempenho operacional desfavorável deste segmento de negócio.

Os eventos não recorrentes de €35
milhões no período referem-se sobre-

Os custos de produção em Angola subi-

tudo a custos relacionados com poços

ram 10% para €25 milhões, o que, em

secos onshore, na bacia de Espírito

termos unitários e tendo por base a pro-

Santo e na bacia de Sergipe Alagoas.

dução net entitlement, corresponde a um
custo de Usd 10,5 por barril, uma subi-

Reﬁnação & Distribuição

da de 17% face a 2008, justiﬁcada pela

Em 2009, o resultado operacional RCA foi

diminuição da produção naquele país e

de €79 milhões, o que correspondeu a

correspondente a uma menor diluição

uma descida de €294 milhões face a 2008.

de custos ﬁxos bem como a trabalhos de

Esta evolução negativa foi em parte devi-

manutenção no campo BBLT, mais espe-

da ao incidente na reﬁnaria de Sines, que

ciﬁcamente scale squeeze, realizados no

levou à paragem temporária das unidades

quarto trimestre do ano.

de alquilação e do FCC até ao ﬁnal do pri-
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meiro trimestre. O contexto macroeconó-
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As amortizações no período, ajusta-

mico em 2009, que inﬂuiu na descida das

das de eventos não recorrentes, foram

margens de reﬁnação, foi, no entanto, o

de €41 milhões, uma descida de €19

principal responsável pela diminuição do

milhões face ao ano de 2008. Esta des-

resultado operacional RCA.

cida resultou da revisão em baixa do
preço de referência do dated Brent face

A margem unitária de reﬁnação da

a 31 de Dezembro de 2008, reduzin-

Galp Energia foi de Usd 1,5 por barril em

do a taxa de amortização na sequência

2009, o que representou uma descida de

da revisão em alta das reservas

Usd 3,0 por barril face a 2008. Esta evolução

net entitlement. Em termos unitários,

deveu-se à descida das margens de reﬁna-

tendo por base a produção net entitlement,

ção internacionais bem como à diminuição

as amortizações foram de Usd 17,3 por

do diferencial entre crudes leves e pesados,

DESEMPENHO FINANCEIRO

com impacto negativo no spread entre a mar-

essencialmente aos resultados veriﬁcados no

gem de refinação da Galp Energia e a mar-

negócio de supply, que apresentou um resul-

gem de reﬁnação benchmark.

tado operacional de €36 milhões, representando uma variação negativa de 58% face

a 2008, situando-se nos Usd 2,1 por barril,

ao período homólogo. Esta descida deveu-se
(i) à diminuição dos volumes vendidos, (ii)
à diminuição das margens obtidas em con-

não obstante a diminuição de 14% no crude

sequência do desfasamento temporal das

processado em 2009.

fórmulas de ﬁxação dos preços de aquisição

Os custos cash operacionais em termos unitários registaram uma descida de 4% face

e de venda do gás natural, sobretudo no iníO time lag contabilizado em 2009 teve

cio do ano, e do custo mais elevado de aqui-

um efeito negativo de €56 milhões, o

sição de gás natural na sequência da revisão

que compara com um efeito positivo de

do contrato NLNG+ no ﬁnal de 2008, (iii) ao

€78 milhões em 2008, representando as-

facto de a actividade de comercialização de

sim, cerca de metade da diminuição do

último recurso estar sujeita a tarifa regulada

resultado operacional RCA em 2009 com-

desde o segundo semestre de 2008 e (iv)

parativamente a 2008.

às provisões relacionadas com a renegociação de contratos de gás natural.

Do lado positivo, destaca-se a actividade
de distribuição de produtos petrolíferos,

O resultado do negócio de infra-estrutura

pelo seu perﬁl estável em termos de con-

registou um aumento de 8% para os

tribuição para os resultados e pela contri-

€94 milhões, demonstrando o sólido contri-

buição incremental das operações das ﬁliais

buto desta actividade para os resultados do

ibéricas da Agip e da ExxonMobil. De salien-

segmento de negócio Gas & Power.

€70

MILHÕES

• €70 milhões foi o resultado das empresas
associadas em 2009,
face a €48 milhões em
2008.

tar que os resultados das sinergias criadas
por estas aquisições no aprovisionamento e

O negócio do Power em 2009, consideran-

na logística excederam as previsões.

do as vendas de energia eléctrica e térmica, teve uma margem unitária de €9,5 por

Gas & Power

megawatt/hora face aos €11,8 por veriﬁ-

Em 2009, o resultado operacional RCA foi de

cados no período homólogo e as vendas à

€135 milhões, 23% abaixo do veriﬁcado no

rede foram efectuadas a um preço médio de

período homólogo. Esta variação deveu-se

€94,5 por megawatt/hora.

Em 2009, os resultados de empresas associadas contribuíram com €70
milhões, face aos €48 milhões de 2008.
Este aumento deveu-se principalmente:

aos resultados das participações nos

(i) à consolidação pelo método da

gasodutos internacionais (EMPL, Metragaz,

equivalência

CLC,

Gasoducto Al Andalus e Gasoducto

que consolidava anteriormente pelo

Extremadura), que contribuíram com

método proporcional, o que teve um

€45,6 milhões e (iii) à CLH, que teve um

contributo positivo de €9,6 milhões, (ii)

contributo positivo de €8,8 milhões.

patrimonial

da
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Resultados de empresas associadas
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Resultados ﬁnanceiros
Os resultados financeiros foram negativos em €76 milhões,
o que reflectiu o aumento dos custos financeiros face ao aumento
da dívida financeira média, de €1.134 milhões em 2008 para
€2.332 milhões em 2009, ainda que parcialmente atenuados pela
diminuição de 1,3 pontos percentuais (p.p.) do custo médio da dívida
para 3,8% em 2009.

Impostos
Em 2009, o imposto sobre o rendimento em IFRS foi de €99 milhões,
o que correspondeu a uma taxa efectiva de imposto de 22%, em linha
com a veriﬁcada em 2008.
Imposto sobre rendimento RCA (M€)

Impostos (M€)
2008

198
29%

1

Imposto sobre o rendimento em IFRS

22%
61

Taxa efectiva de imposto
Efeito stock
1

Imposto sobre o rendimento RC
2008

2009

Eventos não recorrentes
1

Imposto sobre o rendimento RCA

Taxa efectiva de imposto

Taxa efectiva de imposto

2009

VAR.

% VAR.

33

99

66

199,7%

21%

22%

1 p.p.

s.s.
s.s.

162

(50)

211

195

49

(146)

3

12

198

61

(137)

(69,1%)

29%

22%

(7 p.p.)

s.s.

9

(74,8%)
s.s.

(1) Inclui IRP a pagar em Angola.

Em RCA, o imposto diminuiu €137 milhões

período. Assim, a taxa efectiva de imposto

para €61 milhões na sequência da quebra

RCA diminuiu de 29% em 2008 para 22%

do resultado operacional e da diminuição

em 2009 na sequência do menor IRP no

do IRP, que baixou de €59 milhões em

período e da consolidação por equivalên-

2008 para €17 milhões em 2009 devido

cia patrimonial das empresas que até 31

à redução da produção alvo de IRP e à

de Dezembro de 2008 eram consolidadas

cotação mais baixa do crude durante o

pelo método proporcional.
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Resultado líquido
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Resultado líquido RCA (M€)

478

213

2008

2009

O resultado líquido RCA em 2009 foi de €213 milhões, menos €264 milhões
do que em 2008, uma redução causada pela descida dos preços do crude, do
nível das margens de reﬁnação e dos volumes de gás natural, com impacto
no desempenho operacional de todos os segmentos de negócio. A descida do
resultado líquido RCA foi em parte atenuada pelo menor IRP referente a Angola.
O resultado líquido em IFRS foi de €347 milhões, incluindo um efeito stock
positivo de €161 milhões.

DESEMPENHO FINANCEIRO

Trabalhos de construção do projecto de conversão na reﬁnaria de Sines.

INVESTIMENTO
O investimento em 2009 atingiu os €730 milhões, tendo
sido maioritariamente canalizado para os segmentos de
negócio de Reﬁnação & Distribuição e Exploração & Produção
com 62% e 26% do total, respectivamente.
Investimento (M€)

Exploração & Produção
Refinação & Distribuição
Gas & Power
Outros
Investimento

>ckZhi^bZcidedghZ\bZcid
YZcZ\X^dZb'%%.

2009

VAR.

% VAR.

196

193

(3)

(1,5%)

1.245

456

(789)

(63,4%)

116

77

(39)

(33,5%)

2

3

1

1.560

730

(830)

42,4%
(53,2%)

O investimento no segmento de negócio de Exploração & Produção foi de
€193 milhões, maioritariamente canali-

%

zados para as actividades no offshore do
'+

Brasil, bacia de Santos, e para o bloco
14 em Angola. Neste país o investimento foi cerca de €80 milhões, com
o campo Tômbua-Lândana responsável

+'

por €38 milhões. O investimento no
Brasil foi maioritariamente canaliza-

:meadgVdEgdYjd
GZ[^cVd9^hig^Wj^d

<VhEdlZg
Djigdh

do para o offshore da bacia de Santos,
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&&

2008

EM 2009
O INVESTIMENTO
NO PROJECTO
DE CONVERSÃO
DAS REFINARIAS
DE SINES E DE
MATOSINHOS ATINGIU
OS €248 MILHÕES.

83

DESEMPENHO FINANCEIRO

com o campo Tupi a ser responsável por

de integração das ex-ﬁliais ibéricas da

€81 milhões. No onshore do Brasil, o

Agip e ExxonMobil.

investimento foi de €31 milhões, incluindo o pagamento de bónus de assinatura

O segmento de negócio de Gas & Power

referente à décima rodada de licitação

contou com um investimento de €77

de licenças de exploração no Brasil.

milhões, principalmente focado na actividade de distribuição de gás natural decor-

No segmento de negócio de Reﬁna-

rente da ligação e conversão de clientes

ção & Distribuição, o investimento foi

novos e do alargamento e renovação da

de €456 milhões, sobretudo canaliza-

rede de distribuição em cerca de 566

do para o projecto de conversão num

quilómetros. No segmento do Power o

montante de €248 milhões. Na activi-

investimento foi sobretudo canalizado

dade de distribuição de produtos pe-

para as centrais de cogeração das reﬁ-

trolíferos na península ibérica foram

narias de Sines e de Matosinhos.

investidos cerca de €136 milhões, dos
quais cerca de €40 milhões em Portugal e cerca de €85 milhões em Espanha, nomeadamente no programa

ANÁLISE DA ESTRUTURA
DE CAPITAL
No ﬁnal de Dezembro de 2009 o activo ﬁxo apresentou
uma subida de €273 milhões face ao ﬁnal de Dezembro
de 2008 situando-se nos €4.154 milhões.
Dívida líquida (M€)

1.864

Balanço consolidado (M€, excepto indicação em contrário)
DEZEMBRO 31,
2008

1.927
Activo fixo
Stock estratégico
Outros activos (passivos)
Fundo de maneio
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2008

84

2009

Dívida de curto prazo

DEZEMBRO 31,
2009

VARIAÇÃO

3.881

4.154

273

480

575

95

(29)

(24)

(249)

(389)

4.082

4.316

687

424

5
(140)
233
(263)

Dívida de longo prazo

1.304

1.747

443

Dívida total

1.991

2.171

180

Caixa e equivalentes

127

244

117

1.864

1.927

63

Total do capital próprio

2.219

2.389

170

Capital empregue

4.082

4.316

Net debt to equity

84%

81%

Dívida líquida

233
(3,3 p.p.)

DESEMPENHO FINANCEIRO

Este aumento está abaixo do inves-

No ﬁnal de 2009, 39% da dívida de

timento no ano de 2009 devido (i) à

médio e longo prazo estava contratada

consolidação pelo método de equi-

a taxa ﬁxa.

valência patrimonial das empresas
participadas que até ao final de 2008

O custo médio da dívida em 2009 foi de

eram consolidadas pelo método pro-

3,8%, ou seja, menos 1,3 p.p. que no

porcional e (ii) à reclassificação em

período homólogo, na sequência da re-

2009 de stock das ex-filiais da Agip

dução das taxas de juro de referência.

e ExxonMobil de activo fixo para a
rubrica de fundo de maneio.

A dívida líquida atribuível aos interesses minoritários era, a 31 de Dezembro

O stock estratégico registou uma

de €29,4 milhões.

subida de €95 milhões face a Dezembro de 2008, na sequência do
aumento de preço dos produtos petrolíferos no período. O montante in-

Dívida por tipo de prazo (M€)

vestido em fundo de maneio desceu
para €389 milhões, ou seja, uma redução de €140 milhões face ao ﬁnal

2.171

1.991

do ano anterior e resultado do esfor-

NO FINAL DE DEZEMBRO
DE 2009, O RÁCIO NET
DEBT TO EQUITY ERA DE
81%, FACE AOS 84%
REGISTADOS NO FINAL
DO ANO ANTERIOR,
NÃO OBSTANTE
O INVESTIMENTO
REALIZADO DURANTE
O ANO DE 2009.

ço de uma eﬁciente gestão de fundo
de maneio.

2008
Longo prazo

2009
Curto prazo

A dívida líquida no ﬁnal de Dezembro de 2009 era de €1.927 milhões,
o que corresponde a um aumento de

9k^YVedgi^edYZiVmVZb'%%.

€63 milhões em relação ao ﬁnal de
Dezembro de 2008.
(.

A 31 de Dezembro de 2009, 80% do
total da dívida era de longo prazo.

+&

No final de Dezembro, o rácio net
debt to equity era de 81%, o que

IVmV[^mV

IVmVkVg^{kZa

representa uma descida face aos
84% registados no final de Dezem-

Dívida média (M€)

timento realizado durante o ano de

5,1

2009.

2.332
3,8

A vida média da dívida era de 3,53

1.134

anos no ﬁnal de Dezembro de 2009,
ou 3,95 anos se considerarmos apenas
a dívida de longo prazo.

2008
Taxa de juro (%)

2009
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bro de 2008, não obstante o inves-
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RISCOS PRINCIPAIS

04

RISCOS PRINCIPAIS
O CONTEXTO DIFÍCIL EM QUE
O NOSSO PLANO ESTRATÉGICO
ESTÁ A SER EXECUTADO
OBRIGA-NOS A SERMOS
PRUDENTES E RIGOROSOS.

RELATÓRIO
CONTAS2009
2009• •GALP
GALPENERGIA
ENERGIA
RELATÓRIO && CONTAS

CONSEQUENTEMENTE, A
IMPLEMENTAÇÃO DOS NOSSOS
PROJECTOS TEM EM CONTA
UMA REALIDADE EM
PERMANENTE MUDANÇA.
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RISCOS PRINCIPAIS
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RISCOS PRINCIPAIS

Colaboradores da Galp Energia.

RISCOS ENFRENTADOS
PELA GALP ENERGIA
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As actividades e os resultados da Galp Energia
estão expostos à eventualidade de as circunstâncias
concorrenciais, económicas, políticas, jurídicas,
regulamentares, sociais, sectoriais e ﬁnanceiras em que
a Empresa desenvolve os seus negócios se alterarem.

88

Os investidores devem considerar cui-

mitigar alguns destes riscos são iden-

dadosamente estes riscos, uma vez

tiﬁcadas, sempre que tal for apropria-

que poderão ter um efeito negativo

do. Entre os riscos que podem afectar

substancial, separada ou conjunta-

negativamente a actividade da Galp

mente, nos resultados das activida-

Energia, destacam-se os seguintes,

des da Galp Energia ou na sua situ-

sem prejuízo de outros terem uma

ação ﬁnanceira. As medidas tomadas

importância equivalente ou mesmo

pela administração da Empresa para

superior.

Riscos de mercado
A actividade da Galp Energia está sujeita a vários riscos de mercado,
nomeadamente a ﬂutuação dos preços do petróleo, do gás natural e dos
produtos petrolíferos, os movimentos das taxas de câmbio e a concorrência
de empresas que actuam no sector da energia.

RISCOS PRINCIPAIS

Flutuações dos preços do
petróleo, do gás natural
e dos produtos petrolíferos

da Empresa, uma vez que aumenta o

Os preços do petróleo, do gás natural

pela Galp Energia nas vendas aos seus

e dos produtos petrolíferos são afectados

clientes sejam um reﬂexo dos preços

pela oferta e pela procura nos respectivos

praticados nos mercados internacionais

mercados. Entre os factores que condi-

de produtos reﬁnados e do gás natu-

cionam a oferta e a procura naqueles

ral, o ajustamento daqueles preços a

mercados contam-se as questões opera-

aumentos nos preços de mercado em

cionais, os desastres naturais, as con-

mercados voláteis poderá ser parcial ou

dições climatéricas, a instabilidade e

desfasado, especialmente no mercado

os conﬂitos políticos, as circunstâncias

regulado do gás natural. A insuﬁciência

económicas e as medidas tomadas pe-

deste ajustamento pode ter um efeito

los principais países exportadores de

adverso substancial no negócio, na si-

petróleo.

tuação ﬁnanceira e nos resultados das

preço de compra de petróleo e de gás
natural. Embora os preços praticados

actividades da Galp Energia.
Uma descida substancial do preço do
petróleo ou do gás natural pode ter um

Embora uma subida ou uma descida do

efeito adverso signiﬁcativo nos resul-

preço do petróleo tenha geralmente

tados das actividades ou na situação

como consequência a subida ou a des-

ﬁnanceira da Galp Energia. Este efeito

cida do preço da maioria dos produtos

pode ser especialmente acentuado no

petrolíferos, as alterações dos preços

segmento de negócio de Exploração &

destes produtos estão geralmente des-

Produção no caso de diminuir a proba-

fasadas das subidas ou descidas dos

bilidade de recuperação económica de

preços do petróleo. Por conseguinte,

reservas descobertas ou de baixarem

um aumento rápido e signiﬁcativo do

os preços a que a produção é colocada

preço de mercado do petróleo poderá

no mercado.

ter um efeito negativo nas margens de

A GALP ENERGIA
TEM STOCKS DE
MATÉRIAS-PRIMAS CUJO
VALOR É AFECTADO
NEGATIVAMENTE CADA
VEZ QUE OS PREÇOS
DESCEM NO MERCADO.

reﬁnação. Além disso, pode dar-se o
Uma descida dos preços do petróleo

caso de, a certa altura, não existir uma

também pode prejudicar a viabilidade

correlação entre o preço do petróleo e

económica de projectos de produção

as margens de reﬁnação.

volvimento ou mesmo em fase de

A Galp Energia gere e mitiga o risco

planeamento. A Galp Energia também

do preço das matérias-primas através

tem stocks de petróleo, de outras ma-

do acompanhamento da sua posição

térias-primas, de produtos petrolíferos

global líquida de matérias-primas e do

e de gás natural cujo valor é afectado

equilíbrio entre as suas obrigações de

negativamente cada vez que os preços

compra e da venda da sua produção

descem no mercado.

de petróleo em Angola. Em especial,
a Galp Energia gere o período de ﬁ-

Um aumento dos preços do petró-

xação do preço de modo a obter, no

leo e do gás natural também pode

ﬁnal de cada mês, o preço médio do

afectar negativamente os resultados

Brent dated desse mês, independen-

das actividades e a situação ﬁnanceira

temente dos dias efectivos de ﬁxação
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de petróleo que estejam em desen-
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do preço. A Empresa procura atingir

em relação ao dólar podem ter um im-

este objectivo efectuando diariamente

pacto negativo em certas rubricas do

compras e vendas de futuros de pe-

balanço como stocks e empréstimos.

tróleo com base na diferença entre o
preço à vista e a média do Brent dated

Como se trata de um risco de deno-

de cada mês. Por conseguinte, as com-

minação que é função de outras variá-

pras e vendas da Galp Energia estão

veis, tais como os preços do petróleo e

repartidas ao longo do mês com base

do gás natural, a Galp Energia tem sido

nos preços de mercado sem que isso

sempre muito prudente na cobertura

afecte o padrão de compras físicas. A

deste risco, uma vez que há cobertu-

Galp Energia contrata estas coberturas

ras naturais no balanço ou nos ﬂuxos

de preço na Intercontinental Exchange

ﬁnanceiros. O grau de exposição dos

(ICE) em Londres.

ﬂuxos ﬁnanceiros e especialmente de
certas rubricas do balanço é função dos

Sala de trading de electricidade
na área de power.

Para se proteger das movimentações

preços do petróleo e do gás natural.

dos preços entre os produtos exporta-

A Galp Energia segue mais atenta-

dos e o petróleo ou produtos petro-

mente a sua exposição cambial líquida

líferos adquiridos, a Galp Energia ﬁxa

total do que cada operação individual

a margem de parte das exportações,

em que está exposta a risco cambial.

numa base mensal. Estas coberturas

O objectivo da gestão de risco cambial

são realizadas através da contratação

da Galp Energia é limitar o impac-

de swaps e de futuros.

to potencial das alterações das taxas
de câmbio nesta exposição cambial
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O OBJECTIVO DA GESTÃO
DE RISCO CAMBIAL
DA GALP ENERGIA É LIMITAR
O IMPACTO POTENCIAL
DAS ALTERAÇÕES DAS TAXAS
DE CÂMBIO NA EXPOSIÇÃO
CAMBIAL LÍQUIDA.
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Movimentos das taxas
de câmbio

líquida. A cobertura de créditos e

As actividades da Galp Energia estão

peculativas não é permitida. As

expostas aos movimentos das taxas de

exposições cambiais residuais são

câmbio, em especial do dólar contra o

acompanhadas caso a caso. No ne-

euro, a moeda em que apresenta con-

gócio de gás natural da Galp Energia,

tas. Os preços de negociação do petró-

o risco cambial é gerido alinhando a

leo, do gás natural e da maior parte dos

taxa de câmbio do euro/dólar das

produtos petrolíferos e, consequentemen-

facturas a pagar a fornecedores com

te, uma parcela signiﬁcativa dos custos

a taxa de câmbio do euro/dólar aplicá-

e proveitos da Galp Energia são de um

vel às facturas a receber dos clientes.

modo geral denominados em dólares

A Galp Energia usa esta estratégia de

ou indexados à moeda americana, en-

um modo coerente desde 2000.

débitos com base em posições es-

quanto as demonstrações ﬁnanceiras
são elaboradas em euros. Por conse-

Concorrência

guinte, uma desvalorização do dólar

Sendo o sector da energia altamente

em relação ao euro pode ter um efeito

concorrencial, a Galp Energia está sujei-

negativo nos resultados apresentados

ta a pressões concorrenciais em partes

pela Galp Energia, uma vez que pode

signiﬁcativas do seu negócio, incluin-

diminuir o valor em euros dos lucros

do o acesso a matérias-primas como

gerados em dólares ou indexados ao

reservas de petróleo e de gás natural,

dólar. Além disso, ﬂutuações do euro

matérias-primas para as reﬁnarias, a

RISCOS PRINCIPAIS

venda de produtos a clientes, o desen-

petrolíferos na Península Ibérica também

volvimento de soluções e de produtos

é muito concorrencial, com concorrentes

inovadores, incluindo o desenvolvimen-

bem estabelecidos a deterem quotas

to de novas tecnologias, e a procura de

importantes daquele mercado. Entre os

colaboradores com as qualiﬁcações e a

concorrentes da Galp Energia contam-

experiência necessárias.

se empresas de petróleo, de gás e de
electricidade, multinacionais ou estatais,

Quando procura acesso a reservas, o seg-

com recursos ﬁnanceiros bastante mais

mento de negócio de Exploração & Produ-

vastos e com maior experiência interna-

ção depara com a concorrência de com-

cional. A incapacidade de se responder

panhias nacionais e internacionais que

adequadamente a este ambiente con-

controlam uma parte substancial das re-

correncial pode afectar negativamente a

servas mundiais. O negócio de comercia-

situação ﬁnanceira da Galp Energia.

O NEGÓCIO DE
COMERCIALIZAÇÃO A
RETALHO E POR GROSSO DE
PRODUTOS PETROLÍFEROS
NA PENÍNSULA IBÉRICA
É MUITO CONCORRENCIAL.

lização a retalho e por grosso de produtos

Risco operacional

Conclusão de projectos

de desenvolvimento, de aquisição e de

A execução do plano estratégico da

implementação e podem não funcionar

Galp Energia está, numa medida signi-

como se esperava. Estes obstáculos po-

ﬁcativa, dependente da conclusão de

tenciais podem prejudicar a conclusão

projectos dentro do orçamento, e em

destes projectos e, por sua vez, afectar

conformidade com as especiﬁcações. A

negativamente o desempenho opera-

conclusão destes projectos está sujeita a

cional e a situação ﬁnanceira da Galp

riscos de saúde, segurança e ambiente,

Energia, incluindo o efeito ﬁnanceiro

assim como a riscos técnicos, comerciais,

da incapacidade de cumprir compro-

jurídicos, económicos e de construção.

missos contratuais relacionados com a

Os projectos podem atrasar-se ou se-

conclusão do projecto.

rem mal sucedidos por muitas razões,
prazos na fase de construção; incum-

Crescimento e estimativa
das reservas e dos recursos

primento de requisitos jurídicos e regu-

A produção futura de petróleo e de

lamentares; falta de equipamentos;

gás natural da Galp Energia está de-

disponibilidade, competência e capaci-

pendente do êxito que a Empresa ti-

dade de recursos humanos e de cons-

ver com a descoberta, a aquisição e

trutores; cortes de energia imprevistos;

o desenvolvimento de novas reservas.

diﬁculdades mecânicas e técnicas. Os

Normalmente, a taxa de produção dos

projectos também podem exigir a uti-

reservatórios de gás natural e de petró-

lização de tecnologias novas e avança-

leo decresce à medida que as reservas

das que podem ter um custo elevado

se vão esgotando. A Galp Energia tem

incluindo: derrapagens de custos e de
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Entre os riscos operacionais a que a Galp Energia está sujeita contam-se, entre
outros, a eventualidade de projectos não serem concluídos, a possibilidade
de reservas não serem desenvolvidas e a dependência em relação a terceiros.
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com novas reservas provadas, de um

Desenvolvimento
de reservas

modo regular e com economia de custos.

Após a identiﬁcação de oportunidades

Este processo de substituição pode

de exploração ou de novos projectos,

ser afectado por uma série de facto-

são realizadas certas actividades antes de

res como barreiras ao acesso a novas

o conselho de administração tomar

áreas de exploração, interpretação er-

uma decisão de investimento ou, de

rónea de dados geológicos e de enge-

outro modo, autorizá-lo. Estas activida-

nharia, circunstâncias de perfuração

des incluem a comercialização, estudos

inesperadas ou falhas de equipamen-

de viabilidade e a selecção e deﬁni-

tos, recursos inadequados incluindo

ção do conceito. Existem uma série de

sondas de perfuração, pessoal espe-

riscos durante as fases de pré sanção,

cializado, construtores e materiais, e

incluindo riscos subaquáticos ou de

perturbações na boa implementação

subsolo, de engenharia, comerciais e

do programa de perfuração.

regulamentares. O risco principal ante-

de substituir estas reservas esgotadas

EXISTEM UMA SÉRIE
DE RISCOS DURANTE
AS FASES DE PRÉ SANÇÃO,
INCLUINDO RISCOS DE
ENGENHARIA, COMERCIAIS
E REGULAMENTARES.

rior à sanção é a capacidade de avaliar
A Galp Energia não pode garantir o êxi-

com exactidão a duração e o custo do

to nas suas actividades de exploração

projecto. A incapacidade de se escolher

e de desenvolvimento ou na compra

o conceito de desenvolvimento mais

de reservas provadas ou que, mesmo

adequado com base na plena com-

em caso de êxito, as descobertas ou as

preensão do ciclo de vida do projec-

compras que daí resultem sejam suﬁ-

to pode expor os projectos a custos

cientes para repor as reservas actuais

adicionais.

ou para cobrir os custos de exploração.
Se não tiver êxito, a Galp Energia não

Se não tiver êxito na celebração de

cumprirá as metas de produção e as

acordos comerciais vantajosos de lon-

reservas provadas totais irão diminuir,

go prazo, especialmente os relaciona-

o que terá um efeito negativo nos re-

dos com o transporte e venda de gás

sultados futuros das suas actividades e

e de GNL, a Galp Energia pode não ser

na sua situação ﬁnanceira.

capaz de comercializar as suas reservas
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e assim afectar negativamente o cash
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Existem inúmeras incertezas na es-

ﬂow e os proveitos da Empresa. Se a

timativa de reservas de petróleo e

Galp Energia não adoptar uma estra-

de gás. As reservas são estimadas

tégia apropriada de aprovisionamento

utilizando a informação geológica,

e de gestão de projectos, poderá ter

técnica e económica disponível. Este

contratempos na programação e agra-

processo comporta juízos informa-

vamentos do custo do projecto.

dos e as estimativas de reservas não
são, por isso, medições exactas, pelo

Constituem

que podem estar sujeitas a revisão.

principais na fase de pré sanção a

As estimativas de reservas publica-

incapacidade de negociar acordos

das podem também estar sujeitas a

apropriados, quando necessário, com

correcção na aplicação de regras e

governos locais, a falta de compreen-

orientações.

são da estrutura regulamentar do país

riscos

regulamentares

anﬁtrião e a incapacidade de obter

RISCOS PRINCIPAIS

Unidade autónoma de distribuição de gás natural de Évora que
abastece cerca de 5.000 clientes.

as autorizações, licenças ou aprova-

a oferta de gás natural neste mercado,

ções relevantes das autoridades locais

podendo tornar a aquisição mais dispen-

competentes para a execução ou a ex-

diosa do que no caso de preços contra-

ploração de certos trabalhos.

tados de gás natural ou de GNL. Embora
a Galp Energia não tenha experimentado nenhuma falha signiﬁcativa no abas-

A Galp Energia está dependente, numa

tecimento de matérias-primas, não se

parte substancial das suas activida-

pode garantir que não venha a ter inter-

des, do acesso contínuo a petróleo, gás

rupções no futuro e que seja capaz de

natural e outras matérias-primas e de

compensar eventuais desvios ou falhas

fornecimentos a preços adequados. Em

de entregas. Problemas ou atrasos no

particular, a Galp Energia está em lar-

acesso às matérias-primas necessárias

ga medida dependente do aprovisio-

para o negócio da Empresa podem ter

namento de gás natural da Sonatrach,

um efeito negativo substancial no seu

da Argélia, e de GNL, da Nigeria LNG,

negócio, na sua situação ﬁnanceira ou

da Nigéria. O acesso pela Empresa às

nos resultados das suas actividades.

actuais fontes de petróleo, gás natural e
outras matérias-primas pode ser inter-

Actividades eﬁcientes

rompido, resultado de acontecimentos

A integridade dos activos da Galp Energia

políticos ou outros com efeitos estrutu-

pode ser afectada por uma série de

rais no sector, da capacidade limitada

factores, incluindo encerramentos im-

de gasodutos ou doutros problemas no

previstos ou falhas dos equipamentos.

transporte de quantidades suﬁcientes

A incapacidade de se dispor de siste-

de petróleo e de gás natural das fontes

mas e processos robustos em toda a

actuais (incluindo roturas de gasodutos,

Empresa pode inﬂuir negativamente

danos em petroleiros, explosões, incên-

na disponibilidade das instalações, nos

dios, circunstâncias climatéricas adver-

volumes de produção e, em última

sas, sabotagem, restrições governa-

análise, no cash ﬂow. A incapacidade

mentais, hostilidades regionais e outros

de se assegurar a integridade dos acti-

incidentes e casos de força maior).

vos e a observância de boas práticas
de segurança dos processos poderá

O acesso diﬁcultado ou demorado a gás

ter como resultado um incidente de

natural ou a outras matérias-primas po-

segurança ou ambiental. A Empresa

derá afectar os custos de aprovisiona-

empreende muitas vezes actividades

mento, especialmente se a Galp Energia

conjuntas com parceiros de negócio e

for obrigada a abastecer-se de GNL no

alguns activos estão sob a gestão diária

mercado à vista (spot), o que poderá

destes parceiros, o que pode expô-los

revelar-se difícil no caso de ser escassa

a riscos que estão fora do controlo da

A GALP ENERGIA ESTÁ
DEPENDENTE, NUMA PARTE
SUBSTANCIAL DAS SUAS
ACTIVIDADES, DO ACESSO
CONTÍNUO A PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E OUTRAS
MATÉRIAS-PRIMAS E DE
FORNECIMENTOS A PREÇOS
ADEQUADOS.
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Dependência de terceiros
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Galp Energia. A localização de algumas

são riscos reais para a Empresa e para

das actividades da Empresa pode ex-

a sociedade em geral. No futuro, se a

pô-las a riscos naturais como furacões,

Galp Energia for incapaz de encontrar

inundações e tremores de terra, qual-

soluções para a emissão de CO2 de

quer um dos quais poderá ter um efeito

projectos novos e existentes, a regula-

negativo substancial na capacidade de

mentação governamental e as críticas

a Empresa fornecer os seus produtos

da sociedade poderão levar a demoras

ou prestar os seus serviços. Segmentos

nos projectos, a custos adicionais e a

especíﬁcos das actividades da Empresa

riscos de cumprimento e operacionais.

estão sujeitos a determinados riscos

No caso de se concretizarem, estes inci-

operacionais e de produção. No seg-

dentes poderão afectar o desempenho

mento de negócio de Exploração

operacional e a situação ﬁnanceira da

& Produção, a incapacidade de se

Galp Energia.

adoptar a estratégia correcta de exColaboradores da Galp Energia
em reunião de trabalho.

ploração dos reservatórios e de ges-

Qualidade dos produtos

tão dos poços poderá afectar negati-

O fornecimento aos clientes de pro-

vamente a recuperação das reservas

dutos em conformidade com as espe-

do campo e, consequentemente, re-

ciﬁcações é um aspecto crítico para

duzir a rentabilidade de longo prazo

que a Galp Energia mantenha a sua

e o cash flow.

licença de exploração e a sua boa reputação no mercado. A incapacidade

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

A INCAPACIDADE DE
SATISFAZER OS PADRÕES
DE QUALIDADE
DO PRODUTO AO LONGO
DA CADEIA DE VALOR PODERÁ
CAUSAR DANOS A PESSOAS
E AO AMBIENTE, ASSIM
COMO A PERDA DE CLIENTES.
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Saúde, segurança
e ambiente

de satisfazer os padrões de qualida-

Dada a amplitude e a complexidade

valor poderá causar danos a pessoas

das actividades da Galp Energia, os riscos

e ao ambiente, assim como a perda

potenciais nesta área são vastos. Estes

de clientes.

de do produto ao longo da cadeia de

riscos incluem incidentes importantes
na segurança dos processos, a inca-

Recursos humanos

pacidade de cumprir políticas aprova-

A boa execução da estratégia de ne-

das, efeitos de desastres naturais e de

gócio da Galp Energia depende das

epidemias, instabilidade social, guerra

qualiﬁcações e dos esforços dos seus

civil e terrorismo, exposição a riscos

colaboradores e das suas equipas de

operacionais genéricos, saúde e segu-

gestão. O êxito no futuro dependerá

rança pessoal e actividades criminosas.

em larga medida da continuação da

Um incidente importante deste tipo po-

capacidade da Empresa em atrair, re-

derá causar ferimentos ou perda de vida,

ter, motivar e organizar os seus colabo-

danos ao ambiente ou destruição de

radores qualiﬁcados que será, por sua

instalações, cada um dos quais poderá

vez, inﬂuenciada pela concorrência por

ter um efeito substancial na Galp Energia.

recursos humanos. Se perder os servi-

Conforme a sua causa e gravidade, estes

ços de pessoas chave ou se for inca-

incidentes poderão afectar a boa repu-

paz de atrair e reter empregados com

tação, o desempenho operacional e a

a experiência e as capacidades certas,

situação ﬁnanceira da Galp Energia. As

a Galp Energia poderá pôr em causa o

emissões de gases com efeito de estu-

nível do seu desempenho.

fa e as alterações climáticas associadas

RISCOS PRINCIPAIS

Conformidade

Impostos e tarifas

venda de produtos, tais como despesas

A Galp Energia desenvolve a sua actividade

de investimento, custos de matérias-

em vários países em todo o mundo e

-primas, incentivos à redução de custos

qualquer destes países pode modiﬁ-

e factores de eﬁciência, poderão ter um

car a sua legislação ﬁscal dum modo

efeito desfavorável no negócio, na situ-

que afecte negativamente a Empre-

ação ﬁnanceira ou nos resultados das

sa. A Galp Energia está sujeita, entre

actividades da Galp Energia.

outros, a impostos sobre o rendimento

alfandegárias e a impostos indirectos

Riscos políticos,
regulamentares
e económicos

que podem afectar proveitos e resul-

As principais actividades de explora-

tados. Além disso, a Galp Energia está

ção e de produção da Galp Energia

exposta a alterações de regimes ﬁscais

estão localizadas em países fora da

relativos a royalties e a impostos

Europa, com economias em desen-

sobre a produção de petróleo e de

volvimento ou envolventes políticas e

gás. Alterações signiﬁcativas nos regi-

regulamentares que foram, por vezes,

mes ﬁscais de países em que a Empre-

instáveis no passado. A Galp Energia

sa exerce a sua actividade ou no nível de

também se abastece de gás natural na

royalties sobre a produção poderão ter

Argélia e na Nigéria para o seu negó-

um efeito negativo substancial nos re-

cio de comercialização de gás natural

sultados das actividades e na situação

assim como vende produtos petrolí-

ﬁnanceira da Galp Energia. Além dis-

feros em países africanos. Por con-

so, na ﬁxação ou na alteração das ta-

seguinte, uma parcela dos proveitos

rifas aplicáveis às actividades da Galp

da Empresa provém e provirá cada vez

Energia, em particular das tarifas para

mais, ou estará dependente, de países

a distribuição ou para a venda de gás

com riscos económicos e políticos, in-

natural aos seus clientes ao abrigo das

cluindo expropriação e nacionalização

licenças de último recurso, os regula-

de bens, aumentos de impostos e de

dores podem não ter em consideração

royalties, imposição de limites à pro-

o efeito total das variações do preço de

dução e a volumes de exportação ou

compra do gás natural e outros factores

de importação, renegociação obriga-

que afectam a rentabilidade. Alterações

tória de contratos, atrasos nos paga-

desfavoráveis nestas tarifas, incluindo

mentos, restrições à convertibilidade de

alterações aos custos que podem ser

moeda, conﬂito civil e actos de guerra

reconhecidos como custos de explora-

ou de terrorismo.

das sociedades, sobre a energia, sobre
o rendimento do petróleo, a sobretaxas

ção ao abrigo das tarifas aplicáveis à

A GALP ENERGIA
RESPEITA AS NORMAS
INTERNACIONAIS
EM TODOS OS PAÍSES
EM QUE EXERCE
A SUA ACTIVIDADE.
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Esta área de riscos envolve nomeadamente o risco de alterações
de impostos e tarifas a que a Empresa está sujeita, a alteração de políticas
e regulamentos nos países onde a Galp Energia opera e os riscos
decorrentes da responsabilidade empresarial.
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A GALP ENERGIA
ESTÁ SUJEITA AOS EFEITOS
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
TENDENTES A MINORAR
A INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.

Em particular, alterações regulamenta-

damente na área de exploração e de

res em questões como a concessão de

produção e de reﬁnação. Apesar da

interesses de exploração e de produ-

sua presença nas energias renováveis,

ção, a imposição de obrigações espe-

a adopção de políticas que promovam

cíﬁcas de perfuração ou de exploração,

a utilização destas formas de energia

restrições à produção e às exportações,

poderá afectar a procura de energia

controlo de preços, medidas ambien-

com base em hidrocarbonetos, onde

tais, controlo do desenvolvimento e

está concentrada a actividade da Em-

do abandono de campos e de instala-

presa. Além disso, os custos de produ-

ções e riscos relativos a alterações em

ção deste tipo de energia poderão ser

regimes e políticas locais de governo

signiﬁcativamente afectados por medi-

poderão também afectar negativa-

das gravosas no domínio das licenças

mente o negócio de exploração e de

de emissão. Finalmente, o acesso a

produção da Galp Energia. Embora não

reservas de petróleo e de gás natural

tenha experimentado no passado per-

para aproveitamento de oportunidades

turbações signiﬁcativas como resultado

estratégicas de crescimento poderá ser

de instabilidade económica ou política,

restringido na sequência de iniciativas

perturbações futuras poderão afectar

destinadas a proteger a integridade de

negativamente o negócio, a situação

habitats naturais. Em consequência, a

ﬁnanceira e os resultados das activi-

Galp Energia segue atentamente a evo-

dades da Galp Energia.

lução das políticas públicas no campo
da protecção ambiental e adapta a sua

A envolvente de negócios de alguns

estratégia em função dos desenvolvi-

países em que a Galp Energia exerce a

mentos nesta área.

sua actividade não é suﬁcientemente
sarial não reﬂecte as normas vigentes

Envolvimento das partes
interessadas

na Europa Ocidental. A Galp Energia

Vários grupos políticos, sociais ou pro-

considera que respeita as normas inter-

ﬁssionais (incluindo colaboradores,

nacionais em todos os países em que

investidores, meios de comunicação,

exerce a sua actividade. No entanto,

governos, grupos da sociedade civil,

quaisquer irregularidades que possam

organizações não governamentais e

ser descobertas ou alegadas poderão

os que vivem nas comunidades lo-

ter um efeito negativo substancial na

cais afectadas pelas actividades da

capacidade de a Galp Energia condu-

Galp Energia) têm interesses legíti-

zir os seus negócios ou no valor das

mos no negócio da Empresa. A boa

suas acções.

reputação da Empresa e a cotação
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regulamentada e a sua cultura empre-
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das suas acções podem ser afectados

Alterações climáticas

por um envolvimento inapropriado

A Galp Energia está sujeita aos efei-

ou inadequado destes grupos ou par-

tos das políticas públicas tendentes

tes interessadas, incluindo a incapa-

a minorar a incidência de alterações

cidade de se desenvolverem estraté-

climáticas. Estas iniciativas poderão

gias pró-activas de envolvimento das

afectar as condições em que a Empre-

partes interessadas, o envio de men-

sa explora os seus negócios, nomea-

sagens incoerentes a parceiros chave

RISCOS PRINCIPAIS

sobre os objectivos e a estratégia do

investigações à Empresa poderão inﬂuir

negócio, a incapacidade de se da-

na sua boa reputação ou na cotação das

rem explicações adequadas quando

suas acções. Cada um dos riscos seguin-

as metas de desempenho não são

tes poderá afectar a capacidade de a

atingidas ou quando o desempenho

Empresa concluir projectos no prazo e

é entendido como fraco relativamen-

dentro do orçamento previstos e, deste

te ao dos concorrentes e respostas

modo, prejudicar a sua boa reputação:

inadequadas a uma crise (incluindo

(i) incapacidade de considerar e gerir

diﬁculdades nos mercados ﬁnancei-

impactos ambientais, consequências

ros como uma OPA hostil) ou a um

sociais e direitos humanos nas decisões

incidente grave de saúde, segurança

de investimento e nas políticas de pre-

e ambiente.

ços, no planeamento de projectos e na
gestão operacional; (ii) incapacidade de

Responsabilidade
empresarial

identiﬁcar as expectativas das partes

A incapacidade de a Galp Energia pôr

cas de governo e (iii) controlos internos

em prática os seus princípios de negócio

deﬁcientes, incluindo a implementação

ou a possibilidade de serem conduzidas

ineﬁcaz de políticas anti-corrupção.

interessadas, incluindo de boas práti-

OS CUSTOS DE
FINANCIAMENTO DA
GALP ENERGIA PODEM
SER SIGNIFICATIVAMENTE
AFECTADOS PELA
VOLATILIDADE DAS
TAXAS DE JURO.

Tesouraria, crédito e seguros
Os riscos ﬁnanceiros incluem a alteração de taxas de juro, a falta de liquidez,
a incapacidade de cobrança de créditos, e as contingências associadas aos
planos de reforma e aos seguros.

Risco de taxa de juro
e de liquidez

A posição total de taxa de juro da

Os custos de ﬁnanciamento da Galp Energia

nanceiras e dívida, é acompanhada

podem ser signiﬁcativamente afec-

pela unidade central de gestão de

tados pela volatilidade das taxas de

risco. A exposição ao risco de taxa de

juro. A Empresa também está exposta

juro está principalmente relacionada

a riscos de liquidez, incluindo os riscos

com a dívida remunerada no balanço

associados ao reﬁnanciamento de em-

e com a evolução do valor dos ins-

préstimos à medida que eles se ven-

trumentos derivados de taxa de juro

cem, o risco de não haver linhas de

contratados pela Empresa. O objecti-

crédito disponíveis para fazer face a

vo da gestão do risco de taxa de juro

necessidades de tesouraria e o risco

é reduzir a volatilidade dos encargos

de activos ﬁnanceiros não poderem

ﬁnanceiros na demonstração de re-

ser prontamente convertidos em di-

sultados. A política de gestão do risco

nheiro sem perda de valor. A incapaci-

de taxa de juro da Galp Energia visa

dade de gestão dos riscos ﬁnanceiros

reduzir a exposição às taxas variáveis

poderá ter um efeito substancial na

através da ﬁxação da taxa de juro de

tesouraria, no balanço e na situação

parte da dívida (incluindo a fracção

ﬁnanceira da Galp Energia.

da dívida de longo prazo classiﬁca-
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Galp Energia, incluindo aplicações ﬁ-
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da como dívida de curto prazo) por

e com a taxa de desconto utilizada

utilização de instrumentos derivados

para determinar o valor actualizado

simples como os swaps.

dos pagamentos futuros. As responsabilidades com reformas podem

A Galp Energia gere o risco de liquidez

exercer uma pressão signiﬁcativa

através da manutenção de linhas de

nos ﬂuxos ﬁnanceiros. Em particular,

crédito disponíveis.

se os fundos de pensões não estiverem devidamente provisionados,

Colaboradores da Galp Energia
em reunião de trabalho.

Risco de crédito

a Galp Energia pode ser chamada

O risco de crédito da Galp Energia

a fazer novas contribuições para os

decorre da possibilidade de uma con-

fundos, o que poderá afectar nega-

traparte não cumprir as suas obriga-

tivamente o seu negócio, a sua situ-

ções de pagamento contratuais, pelo

ação ﬁnanceira e os resultados das

que a dimensão do risco depende da

suas actividades. (cf. As notas às

credibilidade da contraparte. O risco

demonstrações ﬁnanceiras consoli-

de contraparte decorre de aplicações

dadas apresentadas no anexo deste

ﬁnanceiras e da contratação de instru-

relatório para mais informação sobre

mentos de cobertura. O risco é quan-

benefícios pós reforma).

tiﬁcado como a perda esperada para
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CERTOS RISCOS IMPORTANTES
DAS ACTIVIDADES DA
GALP ENERGIA NÃO
PODEM SER SEGUROS
UTILIZANDO CRITÉRIOS
DE RAZOABILIDADE
ECONÓMICA.
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a Empresa no caso de a contraparte

Seguros

incumprir. Os limites de risco de cré-

A Galp Energia contrata seguros de

dito são determinados a nível central

acordo com as melhores práticas do

e delegados aos vários segmentos de

sector nas quantidades e com as co-

negócio. Os limites para posições de

berturas e as franquias que a adminis-

risco de crédito são deﬁnidos e docu-

tração considera apropriadas para os

mentados e os limites de crédito de

riscos inerentes ao negócio. Os riscos

contrapartes especíﬁcas baseiam-se

seguros incluem, entre outros, prejuí-

na classiﬁcação do risco de crédito da

zos em imóveis e em equipamentos,

contraparte, na duração da exposição

responsabilidade civil pela actividade

e no valor monetário da exposição ao

da Empresa, responsabilidade pelo

risco de crédito.

transporte marítimo de petróleo bruto
e outras mercadorias, poluição e con-

Planos de reforma

taminação, responsabilidade civil dos

A Galp Energia tem vários planos de

administradores e dos funcionários

reforma de benefício deﬁnido para

e acidentes de trabalho. No entanto,

uma parte do seu quadro activo. Os

certos riscos importantes das activi-

planos de reforma prevêem que o pa-

dades da Galp Energia não podem

gamento dos benefícios seja calculado

ser seguros utilizando critérios de ra-

como um complemento da reforma da

zoabilidade económica. O programa

segurança social, com base nos anos

está sujeito a certos limites, franquias

de serviço e no salário ﬁnal. Os riscos

e condições. Além disso, os prémios

mais críticos relacionados com a conta-

de seguro estão sujeitos a alterações

bilização das reformas estão muitas ve-

baseadas no historial de sinistralidade

zes relacionados com o rendimento dos

dos respectivos mercados de segu-

activos investidos no plano de reforma

ros.
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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
A Galp Energia está exposta a vários tipos de riscos descritos
na primeira parte deste capítulo. A Empresa deﬁniu políticas
e processos para medir, gerir e acompanhar a sua exposição
a riscos.
O objectivo da política de gestão de

Implementação de um programa de gestão de riscos

riscos da Empresa é ajudar os segmentos de negócio a alcançarem as suas
Programa de gestão de riscos

metas e acompanhar o impacto potencial dos riscos nos seus resultados.
A política de gestão de riscos da Galp
Energia visa optimizar as coberturas naturais em cada um dos segmentos de
negócio e entre segmentos de negócio

1. Identiﬁcação

2. Gestão

3. Implementação

4. Controlo

Medir quantitativa
e qualitativamente os riscos

Atenuar o risco,
transferir o risco,
reduzir o seu
impacto, aceitar
certos níveis de
risco

Deﬁnir mecanismos internos e
determinar responsabilidades

Estabelecer mecanismos
apropriados de
controlo de modo a
monitorizar a eﬁcácia
do programa de
gestão de riscos
da Galp Energia

diferentes. Numa segunda fase, a Galp
Energia identiﬁca eventuais riscos residuais de mercado que possam afectar

O propósito da introdução de um programa de gestão de risco é o de atenuar o risco associado a determinadas actividades para níveis aceitáveis pela Galp Energia.

os ﬂuxos ﬁnanceiros esperados ou certas
rubricas do balanço a analisa-os numa

missão executiva. Os resultados são

abordagem integrada, tendo em consi-

avaliados mensalmente pela unidade

deração eventuais correlações entre va-

central responsável por todas as uni-

riáveis exógenas que possam inﬂuir nos

dades de negócio.

resultados das actividades da Empresa.
A política de gestão de riscos da

rar a política de gestão de riscos dentro

Galp Energia é deﬁnida pelo conselho

das directrizes deﬁnidas pelo conselho

de administração. A política deﬁne

de administração ou propor em qual-

objectivos e procedimentos e atribui

quer altura uma nova estratégia, se tal

responsabilidades pela gestão de ris-

for apropriado. A política de gestão do

cos na Empresa. O comité de gestão

risco do preço das matérias-primas é

de riscos conta com dois membros da

implementada ao nível da unidade

comissão executiva e com diversos re-

de negócio. Os riscos de taxa de juro,

presentantes da direcção de ﬁnanças

cambiais e outros riscos ﬁnanceiros são

corporativas, do segmento de negócio

geridos pelas direcções de ﬁnanças cor-

Reﬁnação & Distribuição e da área de

porativas e de tesouraria da Empresa.

aprovisionamento de gás natural. O

Além disso, a Galp Energia tem outras

comité de gestão de riscos deﬁne o

políticas relacionadas com a gestão de

mecanismo de implementação e de

riscos de tesouraria, de seguros, ambiente,

execução da política de gestão de ris-

saúde e segurança e tecnologias da

cos e submete-o à aprovação da co-

informação.

O OBJECTIVO DA POLÍTICA DE
GESTÃO DE RISCOS DA GALP
ENERGIA É AJUDAR OS
SEGMENTOS DE NEGÓCIO A
ALCANÇAREM AS SUAS
METAS E ACOMPANHAR O
IMPACTO POTENCIAL
DOS RISCOS NOS
SEUS RESULTADOS.
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O comité de gestão de riscos pode alte-
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COMPROMISSO COM
A SOCIEDADE
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A GALP ENERGIA, CIENTE DO SEU
PAPEL E RESPONSABILIDADE NA
SOCIEDADE, TEM DESENVOLVIDO
AO LONGO DOS ANOS UMA
ACTIVIDADE MECENÁTICA INTENSA,
NOMEADAMENTE ATRAVÉS DO APOIO
A VÁRIOS PROJECTOS DE CARIZ
SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVO
E SOLIDÁRIO.

100

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

101

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

A monitorização da acção Galp Energia é efectuada diariamente.

GOVERNANCE
AS PARTICIPAÇÕES
QUALIFICADAS MAIS
IM PORTANTES
CONTINUARAM A SER
AS DA AMORIM ENERGIA,
DA ENI E DA CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS.
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Estrutura accionista
A estabilidade accionista durante o ano de 2009, permitiu à Galp Energia desenvolver o seu plano estratégico e executar os seus projectos transformacionais.
As participações qualiﬁcadas mais impor-

pela Sonangol, E.P., empresa estatal

tantes continuaram a ser as da Amorim

angolana do sector petrolífero.

Energia, da Eni e da Caixa Geral de
Depósitos (CGD), que são partes dum

A Eni é uma empresa italiana de

acordo parassocial – cujas disposições

energia que está cotada na bolsa de

são descritas sucintamente neste capí-

Milão e na NYSE em Nova Iorque. A

tulo – que as obriga a manter as suas

actividade da Eni desenvolve-se em

posições até 31 de Dezembro de 2010.

mais de 70 países na Exploração &
Produção, na Reﬁnação & Distri-

A Amorim Energia tem a sua sede nos

buição, no Gas & Power, na Petro-

Países Baixos e os seus accionistas

química e Serviços de Engenharia e

são a Power, Oil & Gas Investments

na Construção e Perfuração. A 31 de

BV (30%), a Amorim Investimentos

Dezembro de 2009, a Eni tinha uma

Energéticos SGPS S.A. (20%), a Oil

capitalização bolsista de €71 mil

Investments BV (5%) e a Esperaza

milhões.

Holding BV (45%). As três primeiras
sociedades são controladas directa ou

A CGD é a maior instituição de cré-

indirectamente pelo comendador Amé-

dito portuguesa e é participada a

rico Amorim e a última é controlada

100% pelo Estado português.

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

A Parpública gere participações ﬁnan-

A base accionista no ﬁnal do ano incluía

ceiras do Estado português em várias

investidores de 26 países e a visibi-

empresas.

lidade da Galp Energia no mercado
internacional era evidenciada pela

As acções da Galp Energia transaccio-

dispersão de mais de 79% da base

nadas livremente no mercado repre-

institucional fora do país de origem.

sentavam no ﬁnal de 2009 cerca de 25%
do total. A maior fatia, cerca de 80%

Os investidores institucionais britânicos

deste free ﬂoat, ou seja 20% do total,

mantiveram a sua posição de lideran-

cabia aos investidores institucionais. Os

ça apesar da sua quota desta categoria

investidores particulares representavam

de investidores se ter reduzido para

o remanescente, ou seja, 5% do total

37%, onde os Estados Unidos da Amé-

do capital social da Galp Energia, uma

rica (EUA) tinham uma posição de 9%

quota semelhante à do ﬁnal de 2008.

e Portugal 21%.

25%

DO TOTAL DE ACÇÕES
TRANSACCIONADAS LIVREMENTE

• A maior fatia, cerca de
80% deste free ﬂoat, ou
seja 20% do total, cabia
aos investidores institucionais.
• Os investidores particulares representavam
o remanescente.

Dispersão geográfica dos investidores institucionais em 2009

8%
9%

24%

22%

37%
Península Ibérica
Reino Unido
Resto da Europa

E.U.A.
Resto do Mundo

Fonte: Ipreo

Concentração elevada
Concentração residual

Evolução da dispersão geográfica
41%
37%

24%

22%

16%
9%

9%

8%
4%

Península Ibérica
2008

Reino Unido

2009

Fonte: Thomson Reuters (2008) e Ipreo (2009)

Resto da Europa

E.U.A.

Resto do Mundo
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Modelo de governance
O modelo de governance da Galp Energia estabelece uma relação
responsável e transparente entre accionistas, conselho
de administração e órgãos de fiscalização. A confiança e a eficácia
são promovidas pela clara separação de poderes entre o conselho
de administração e a comissão executiva. Enquanto que ao primeiro
compete a elaboração da estratégia da Empresa e o acompanhamento
da sua execução, à comissão executiva estão delegadas tarefas pelo
conselho de administração que são do foro operacional e se referem
à gestão corrente das unidades de negócio e serviços, embora
lhe esteja também reservado um papel importante na elaboração
da estratégia da Empresa.

Conselho de administração

Em conformidade com o acordo parasso-

No ﬁnal de 2009, o conselho de

cial, sete administradores são indicados

administração da Galp Energia era

pela Amorim Energia, sete pela Eni e

composto por 17 administradores, dos

um, o presidente do conselho de admi-

quais seis executivos e 11 não execu-

nistração, pela Caixa Geral de Depósitos.

tivos. Destes últimos, dois eram não

O presidente executivo é indicado em

executivos independentes, um dos

conjunto pela Amorim Energia e pela

quais o presidente.

Eni, sujeito ao parecer favorável da Caixa
Geral de Depósitos. O 17º membro é in-

Estrutura orgância e funcional

dicado por comum acordo entre os três
accionistas. A lista de administradores,
Assembleia
geral

Conselho
fiscal

proposta conjuntamente pelos signatários do acordo parassocial, é submetida
à aprovação da assembleia geral.

Comissão de
remunerações

Os currículos abreviados dos adminisConselho de
administração

SROC

tradores constam do relatório sobre o
governo da sociedade, publicado separadamente.

Comissão
executiva

Ao conselho de administração compe-
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te, além de elaborar a estratégia da
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Serviços
corporativos

Empresa, deﬁnir a sua estrutura organizativa e carteira de negócios assim
como aprovar investimentos de risco
ou de custo elevado e acompanhar a
sua execução.

Exploração &
Produção

ARL(1)

Distribuição
Oil

Internacional
Oil

Gas &
Power

Unidade
Biocombustíveis

As deliberações do conselho de administração são tomadas, dum modo

(1) Aprovisionamento, Refinação e Logística

geral, por maioria simples excepto

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

sobre certas matérias previstas no acor-

utilizado em seis deliberações.

do parassocial, que exigem uma maioria de dois terços, conforme descrito em

Em 2009, foi atribuída aos administra-

pormenor no relatório sobre o governo

dores não executivos, a remuneração

da sociedade.

total de €2,1 milhões.

Em 2009, os administradores não exe-

Durante o ano de 2009 registaram-se

cutivos tiveram um papel activo no de-

alterações no conselho de adminis-

senvolvimento da estratégia da Galp

tração, ao nível dos membros não exe-

Energia e na avaliação do desempenho

cutivos. Na sequência das renúncias

da comissão executiva na consecução

apresentadas pelo Eng. Luigi Piro e pelo

das metas e objectivos traçados. Tam-

Dr. Alberto Chiarini, o conselho de admi-

bém fez parte do seu trabalho garantir

nistração aprovou em Julho a cooptação

o funcionamento de sistemas robustos

do Eng. Luigi Spelli e Dr. Massimo Mon-

de controlo e gestão de riscos. O trabalho

dazzi, em sua substituição, respectiva-

dos administradores não executivos foi

mente. Já em Novembro, o conselho de

reconhecido e apreciado pela comissão

administração aprovou a cooptação do

executiva que o considerou estimulante

Dr. Francesco Giunti, para membro não

e conducente a níveis de desempenho

executivo do conselho de administra-

superiores.

ção, para preenchimento de lugar deixado vago na sequência do falecimento

Durante o ano, realizaram-se oito

do Eng. Camilo Gloria. A administradora

reuniões do conselho de adminis-

Maria Rita Galli foi cooptada em reunião

tração em que os administradores

do conselho de administração de 22

estiveram sempre presentes ou re-

de Março de 2010, em substituição do

presentados. O voto electrónico foi

anterior administrador Francesco Giunti.

Sede da Galp Energia em Lisboa.

NOME
Francisco Luís Murteira Nabo
Manuel Ferreira De Oliveira
Manuel Domingos Vicente
Fernando Manuel dos Santos Gomes
José António Marques Gonçalves

CARGO
Presidente, administrador não executivo
Vice-presidente, presidente executivo
Administrador não executivo
Administrador executivo
Administrador não executivo

André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro

Administrador executivo

Carlos Nuno Gomes da Silva

Administrador executivo

Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves

Administrador não executivo

João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

Administrador não executivo

Massimo Mondazzi
Claudio De Marco
Paolo Grossi
Maria Rita Galli
Fabrizio Dassogno

Administrador não executivo
Administrador executivo (CFO)
Administrador não executivo
Administradora não executiva
Administrador executivo

Giuseppe Ricci

Administrador não executivo

Luigi Spelli

Administrador não executivo

Joaquim José Borges Gouveia

Administrador não executivo

AO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO COMPETE,
ALÉM DE ELABORAR A
ESTRATÉGIA DA EMPRESA,
DEFINIR A SUA ESTRUTURA
ORGANIZATIVA E CARTEIRA
DE NEGÓCIOS.
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Comissão executiva

A comissão executiva está encarregada

A comissão executiva é composta por

de assegurar a gestão corrente da Empresa

seis administradores nomeados pelo

de acordo com a estratégia deﬁnida pelo

conselho de administração por um

conselho de administração. No desem-

período de três anos, que se mantêm

penho das suas funções – detalhadas no

em funções até à nomeação de nova

relatório sobre o governo da sociedade

comissão executiva. O mandato em

– a comissão executiva gere as unidades

curso iniciou-se em 2008 e termina

de negócio, afecta recursos, promove

no ﬁnal de 2010.

sinergias e acompanha a execução das
políticas deﬁnidas para as diversas áreas.
Os poderes delegados na comissão
executiva pelo conselho de administração exigem que aquele órgão se reúna

6

ADMINISTRADORES NOMEADOS

com regularidade. Em 2009, a comissão
executiva realizou 47 reuniões.
Em 2009, os membros da comissão executiva da Galp Energia auferiram uma
remuneração total de €4,1 milhões, dos

• A comissão executiva
é composta por seis administradores nomeados
pelo conselho de administração por um período
de três anos.
• Mantêm-se em funções
até à nomeação de nova
comissão executiva.
• O mandato em curso
iniciou-se em 2008 e termina no ﬁnal de 2010.

quais €2,8 milhões a título ﬁxo, €0,6
milhões a título variável e €0,7 milhões
para a constituição de um plano complementar de reforma. A remuneração
individual de cada administrador consta do relatório sobre o governo da sociedade.
Os trabalhos do conselho de administração e da comissão executiva
obedecem aos regulamentos criados para formalizar o funcionamento destes dois órgãos sociais, que
estão disponíveis para consulta em
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Da esquerda para a direita: André
Palmeiro Ribeiro, Fernando dos
Santos Gomes, Manuel Ferreira De
Oliveira, Claudio De Marco, Fabrizio
Dassogno, Carlos Gomes da Silva.

André Palmeiro Ribeiro

Fernando dos Santos Gomes

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE NEGÓCIO

RESPONSÁVEL PELAS UNIDADES DE NEGÓCIO EXPLORAÇÃO

APROVISIONAMENTO, REFINAÇÃO E LOGÍSTICA

& PRODUÇÃO, INTERNACIONAL OIL E COMBUSTÍVEIS

PRESIDENTE EXECUTIVO

• Administrador da Galp Energia desde Maio

• Administrador da Galp Energia desde Maio

• Presidente executivo desde Janeiro de 2007

de 2005
• Experiência internacional na banca de investimento

de 2005
• Ex-Ministro da Administração Interna de Portugal

Manuel Ferreira De Oliveira

e administrador da Galp Energia desde Abril
de 2006
• Mais de 20 anos de experiência internacional
e na indústria petrolífera

Claudio De Marco

Fabrizio Dassogno

Carlos Nuno Gomes da Silva

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE NEGÓCIO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE NEGÓCIO

ADMINISTRADOR FINANCEIRO (CFO)

GAS & POWER

DISTRIBUIÇÃO OIL

• Administrador da Galp Energia desde Maio

• Administrador da Galp Energia desde Maio 2008

• Administrador da Galp Energia desde Abril

de 2008
• Experiência na área ﬁnanceira através de cargos
de administrador ﬁnanceiro na Italgas S.p.A. e
Snam Rete Gas S.p.A.

• Experiência proﬁssional na área de Gas & Power
na Eni

de 2007
• Diversos cargos de administração desde 2002
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O DESEMPENHO DOS
ADMINISTRADORES
EXECUTIVOS É AVALIADO
ANUALMENTE EM FUNÇÃO
DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS
PELA COMISSÃO
DE REMUNERAÇÕES.

Órgãos de ﬁscalização

Política de remuneração

A função de fiscalização é exercida

A política de remuneração da

por um conselho fiscal e por uma

Galp Energia reflecte o objectivo de

sociedade de revisores oficiais de

cria ção de valor a longo prazo para

contas (SROC).

o accionista.

O conselho fiscal é composto por

A remuneração dos membros dos

três membros efectivos e um

órgãos sociais é fixada por uma

suplen te, todos independen tes e

comissão de remunerações com-

eleitos pela assem bleia geral de

posta por três accionistas – a CGD,

accionistas, em conformidade com

que preside à comissão, a Amorim

as regras definidas no acordo pa-

Energia e a Eni – eleitos pela assem-

rassocial.

bleia geral de accionis tas por um
prazo de três anos (no mandato

Compete ao conselho ﬁscal acompa-

corrente, até 2010). Os membros

nhar a elaboração e a divulgação da

da comissão de remune rações não

informação ﬁnanceira da Galp Energia,

podem ser admi nis tradores nem

nomear, avaliar e destituir, se e quan-

membros do conselho fiscal.

do for necessário, o auditor externo
independente, ﬁscalizar a revisão dos

Os administradores executivos rece-

documentos de prestação de contas

bem

e propor à assembleia geral a nome-

fixa acrescida de uma remunera-

ação duma SROC ou de um revisor

ção anual variável em função do

oficial de contas cuja independên-

desempenho individual e colectivo.

cia, nomeadamente na prestação de

A remuneração dos admi nistra do-

serviços adicionais, deverá fiscali-

res exe cuti vos está sujeita a uma

zar. Os regulamentos orientadores

reavalia ção anual de modo a asse-

da actividade do conselho fiscal

gurar que as condições oferecidas

estão disponíveis para consulta em

sejam competi tivas com as prati-

www.galpenergia.com.

cadas no mercado para cargos de

uma

remuneração

mensal
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Em 2009, realizaram-se 11 reuniões

equivalentes. A remuneração total

do conselho fiscal e as conclusões

tem uma componente predominan-

das suas acções de fiscalização e

temente pecuniária acrescida dum

de verificação foram transmitidas

plano complementar de reforma

ao conselho de administração e à

sob a forma de plano de poupança

assembleia geral. Um resumo des-

reforma. Este plano corres ponde, de

tas conclusões encontra-se no pa-

acordo com o fixado pela comissão

recer do conselho fiscal apenso a

de remunerações, a 25% da remu-

este relatório.

neração anual.

Em 2009, os membros do conselho
fiscal auferiram uma remuneração
total de €92,4 mil.

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

Segundo os estatutos, a remuneração

ta dos seus colaboradores no desem-

dos administradores não poderá exceder

penho dos seus cargos e nas suas

0,5% do resultado líquido do exercício.

relações com as partes interessadas
externas. Este corpo de regras veio

O desempenho dos administradores

formalizar a obrigatoriedade de se

executivos é avaliado anualmen-

respeitar um conjunto de normas que

te em função dos critérios deﬁnidos

visam reforçar o comportamento ético

pela comissão de remunerações. Esta

e diligente de quem trabalha na Galp

avaliação é feita essencialmente com

Energia. Um objectivo secundário,

base em três variáveis: (i) a valorização

mas importante, do código é minimi-

da performance operacional da Empre-

zar a probabilidade de ocorrência de

sa, ou Galp Value Added, (ii) o EBITDA

incidentes que possam ter um efei-

orçamentado e (iii) a valorização das

to adverso na reputação da Empresa.

acções da Galp Energia relativamente

Foi criada também uma comissão de

às valorizações de empresas compará-

veriﬁcação de conformidade do códi-

veis. A remuneração variável é atribuí-

go de ética, com o objectivo de ga-

da em função do grau de cumprimento

rantir a implementação do referido

dos objectivos deﬁnidos para cada va-

código, bem como a sua interpreta-

riável.

ção e o esclarecimento de dúvidas e
casos omissos.

Código de ética
O código está disponível para consulta

ética da Empresa, que regula a condu-

em www.galpenergia.com.
Colaboradores da Galp Energia em reunião de trabalho.

DURANTE O ANO FOI
LANÇADO O CÓDIGO DE
ÉTICA DA EMPRESA, QUE
REGULA A CONDUTA DOS
SEUS COLABORADORES
NO DESEMPENHO DOS
SEUS CARGOS E NAS
SUAS RELAÇÕES COM AS
PARTES INTERESSADAS.
RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA
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Informação ao accionista

A PARTICIPAÇÃO DOS
ACCIONISTAS NAS
ASSEMBLEIAS GERAIS
É INCENTIVADA PELA
POSSIBILIDADE DE SE VOTAR
POR CORRESPONDÊNCIA
E PELA DIVULGAÇÃO POR
E-MAIL E PELA INTERNET
DOS PONTOS A APRESENTAR
EM ASSEMBLEIA.

A política de comunicação da Galp Energia com o mercado de capitais
visa assegurar um fluxo regular de informação relevante que, com
respeito pelos princípios da simetria e da simultaneidade, crie, junto
dos investidores, dos analistas e do público em geral, uma imagem
fiel do desempenho dos negócios e da estratégia da Empresa.

Participação na
assembleia geral

e-mail e pela internet dos pontos a

Em 2009, a assembleia geral da

beração dos accionistas.

apresentar em assembleia para deli-

Galp Energia contou com a presença
de 170 accionistas, que no seu con-

O relatório sobre o governo da socie-

junto representaram 77,124% do ca-

dade contém informação mais porme-

pital social, um aumento signiﬁcativo

norizada sobre as diversas modalida-

face aos 81 accionistas da assembleia

des de participação dos accionistas na

geral de 2008. O aumento do número

vida da Sociedade.

de accionistas presentes reﬂectiu o
esforço da Galp Energia em promover

Número de acções

o exercício do direito de voto. Uma

O capital social da Galp Energia é com-

vez mais, os pequenos accionistas

posto por 829.250.635 acções. A 31 de

tiveram a oportunidade de comentar

Dezembro de 2009, a Galp Energia não

as suas dúvidas e opiniões com a

tinha acções próprias em carteira.
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829.250.635
TOTAL DE ACÇÕES
• O capital social da Galp
Energia é composto por
829.250.635 acções.
• A Galp Energia não
tem acções próprias em
carteira.

sembleia foi aprovada uma alteração

Acordo parassocial

importante aos estatutos da socieda-

A Amorim Energia, a CGD e a Eni são

de que consistiu na atribuição de um

partes de um acordo parassocial –

voto a cada acção. Esta medida teve

descrito com mais pormenor no relató-

como principal objectivo dar oportuni-

rio sobre o governo da sociedade – que

dade a todos os accionistas de partici-

rege um conjunto de aspectos relativos

parem na vida social da Empresa, sem

às condições de alienação das acções

qualquer tipo de discriminação, se-

da Galp Energia de que as partes são

guindo aquilo que é considerado como

detentoras, nomeadamente a obriga-

boa prática a nível internacional.

ção de manterem as suas participações durante um período – denomina-

Exercício do direito
de voto

do lock-in period – com termo em 31

A Galp Energia promove activamente

especiais como a mudança de controlo

o exercício do direito de voto, quer

accionista, situações de impasse ou in-

directamente quer por procuração.

cumprimento do acordo.

de Dezembro de 2010, salvo em casos

A participação dos accionistas nas
assembleias gerais é incentivada pela

Durante o lock-in period, ou seja, em

possibilidade de se votar por cor-

casos especiais, se a parte vendedo-

respondência e pela divulgação por

ra for a Amorim Energia, a CGD terá

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

prioridade em relação às outras partes

membros do conselho ﬁscal e à ne-

para comprar a participação da Amorim

cessidade de uma maioria qualiﬁca-

Energia ou para nomear um terceiro

da, superior a dois terços, para certas

comprador, sujeito a certas condições.

deliberações como as relativas à aprovação de planos de negócio e orça-

A partir de 1 de Janeiro de 2011, ou

mentos, investimentos estratégicos e

seja, depois de expirado o lock-in pe-

respectivo ﬁnanciamento, nomeações

riod, qualquer uma das partes poderá

de quadros superiores ou emissões de

vender por inteiro a sua participação.

títulos, designadamente de dívida.

Neste caso, as outras partes terão,
alternativamente, direito de preferên-

O acordo parassocial prevê igualmente

cia na aquisição ou de obtenção das

que seja proposta à assembleia geral,

mesmas condições no caso de venda

pelas partes do acordo parassocial, a

a terceiros. Se a parte vendedora for a

distribuição de pelo menos 50% dos

Amorim Energia, a CGD tem o direito

resultados líquidos, desde que o rácio

preferencial de adquirir todas ou parte

dívida líquida/EBITDA não exceda 3,5.

um terceiro para aquele efeito.

Informação prestada
ao mercado

Nas restantes vendas, ou se a CGD

A informação é divulgada em português

não exercer o seu direito preferen-

e em inglês, preferencialmente antes

cial no caso de venda pela Amorim

da abertura ou depois do fecho da NYSE

Energia, as acções da parte vende-

Euronext Lisbon com publicação no sis-

dora serão distribuídas igualmente

tema de divulgação da CMVM, no canal

pelas partes que exercerem o seu

de investidores do sítio da Empresa e

direito de preferência, independente-

com envio por e-mail a assinantes, inde-

mente da sua participação no capital

pendentemente de serem ou não accio-

da Galp Energia. Excepto no caso de

nistas. Desde 2008, a Galp Energia utiliza

venda pela Eni, o exercício pela CGD

também uma plataforma externa para

dos seus direitos de preferência não

difusão de informação privilegiada pe-

poderá ter como consequência que o

los principais pontos de informação por

Estado ou uma entidade estatal dete-

toda a Europa. Esta plataforma permite

nham mais de 33,34% do capital social

aos investidores da União Europeia o

da Galp Energia.

acesso rápido a estas informações, sem
discriminação nem custos adicionais.

Em caso de mudança de controlo
restantes têm o direito de adquirir a

Política de distribuição
de dividendos

participação social daquela em partes

A Galp Energia divulgou em 2009 a re-

iguais, sem prejuízo do direito de pre-

visão da sua política de distribuição de

ferência da CGD.

dividendos para o período 2009-2013.

accionista de alguma das partes, as

Esta alteração decorreu da estratégia de
Outras disposições do acordo paras-

ﬁnanciamento anunciada em Maio, que

social dizem respeito à nomeação e

privilegia a retenção de capital como

à destituição de administradores e de

modo de viabilizar a realização de in-

A ACÇÃO DA GALP ENERGIA
FAZ PARTE DE VÁRIOS
ÍNDICES: PSI-20, DOW JONES
STOXX 600, DOW JONES
EUROPE STOXX
OIL & GAS, EURONEXT 100,
FTSE WORLD OIL & GAS,
MSCI EURO INDEX E DO
RECÉM-CRIADO NYSE
EURONEXT IBERIAN INDEX.
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Dividendo e resultado líquido
por acção (€/acção)
89%
56%

2008

NYSE Euronext Lisbon. As acções detidas

a Empresa. A nova política tem como

indirectamente pelo Estado português

objectivo o pagamento de €0,20 por

através da Parpública (40.000.000 ac-

acção a título de dividendo anual, su-

ções do tipo A e 18.079.514 acções do

jeito a aprovação da assembleia geral.

tipo B) não estão admitidas à negocia-

O dividendo intercalar relativo a 2009

ção embora estejam registadas na Euro-

de €0,06 por acção foi pago durante o

list by Euronext Lisbon.

ano em conformidade com o disposto

2009

Dividendo por acção
Rácio de payout

vestimentos transformacionais para

EPS replacement cost

nos artigos 32.º, 33.º e 297.º do Código

A acção da Galp Energia faz parte de

das Sociedades Comerciais (CSC).

vários índices: do PSI-20, do Dow Jo-

Fonte: Galp Energia
Nota: Resultados por acção numa óptica replacement cost.

Códigos e tickers da acção
Galp Energia
ISIN
Símbolo: GALP (tipo B)

PTGAL0AM0009

Acções do Estado (tipo A)

PTGALSAM0003

Acções do Estado (tipo B)

PTGALXAM0006

Sedol

nes STOXX 600, do Dow Jones Europe
Em 2010, o conselho de administração

STOXX Oil & Gas (SXEP), do Euronext

da Empresa irá propor à assembleia ge-

100, do FTSE World Oil & Gas, do MSCI

ral prevista para dia 26 de Abril um divi-

Euro Índex e do recém-criado NYSE

dendo de €0,20/acção relativo ao exer-

Euronext Iberian Índex, que engloba

cício de 2009, a que corresponde um

as vinte acções mais líquidas da Bol-

dividend yield de 1,66% com base na

sa de Madrid e as dez mais líquidas

cotação de 31 de Dezembro de 2009.

da NYSE Euronext Lisbon.

Negociação das acções

Desempenho da acção

Com excepção das acções detidas pela

A 31 de Dezembro de 2009, a

Parpública e das participações abran-

Galp Energia tinha uma capitalização

gidas pelo acordo parassocial entre

bolsis ta de €10.017 milhões, um va-

a Amorim Energia, a CGD e a Eni, as

lor em progressão comparativa men-

acções da Galp Energia são livremente

te aos €5.954 milhões do ano ante-

negociáveis no mercado.

rior. Durante o ano, a acção valorizou
68%, acompanhando a tendência do

B1FW751

WKN

AOLB24

Das 829.250.635 acções que compõem o

Bloomberg

GALP PL

capital social da Galp Energia, 771.171.121

Gas e do PSI-20, índice de referência

Reuters

GALP.LS

acções estão admitidas à negociação na

do merca do accio nista português.
Durante 2009, foram transacciona-

Comparação com o índice SXEP e índice PSI-20 em 2009

dos 414 milhões de acções, o que

80%

correspondeu a 50% do capital so-

70%

cial da Empresa ou, mais importante

60%

ainda, a 2,0 vezes o seu free ﬂoat.
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50%
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índice europeu para o sector do Oil &

40%

Este volume demonstra a elevada li-

30%

quidez da acção na Euronext Lisbon,

20%

uma das mais elevadas do índice

10%
0%

PSI-20. O volume médio transaccionado

-10%

diariamente diminuiu para 1,6 milhões

-20%
Jan

Fev

Galp Energia

Mar
PSI-20

Abr
SXEP

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

de acções, (2,5 milhões em 2008),
com o número total de acções transaccionadas a decrescer 36%. Em 2009

Fonte: Bloomberg

foram efectuadas cerca de 576 mil

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

transacções, ou seja, uma média diária

Retorno anualizado entre 23 de Outubro de 2006 e 31 de Dezembro de 2009

de 2.251 transacções. A acção da Galp
Energia atingiu o valor mais elevado
do ano, €12,65, no dia 20 de Outubro,

26%

23%

enquanto a cotação mínima, €7,22, foi

6%

atingida a 2 de Janeiro de 2009.
No final do ano, a valorização da ac-

Galp
Energia

-9%

-10%

-8%

-7%

-5%

Eni

Repsol

BP

Shell

Total

-6%

-9%
Petrobras

OMV

BG

SXEP

ção da Galp Energia, relativamente
ao preço de oferta ao mercado em

Fonte: Bloomberg
Nota: Cotação base em euros.

Outubro de 2006, era de 108%.
Como ilustrado no diagrama ao lado,

Principais acontecimentos em 2009

a valorização de 26% da acção da
Galp Energia em termos anualizados
neste período, teve um desempenho
superior relativamente a um grupo
de empresas comparáveis.

Seguimento da acção
pelos analistas
No final de 2009, 25 analistas seguiam a acção Galp Energia, mais

EVENTO
1• Divulgação dos resultados referentes ao 4º trimestre e 12 meses de 2008

04 Março

2• Aprovação do relatório e contas do exercício de 2008

25 Março

3• Assembleia geral anual de accionistas

27 Abril

4• Início de testes de produção no campo Tupi

01 Maio

5• Divulgação dos resultados referentes ao 1º trimestre de 2009

13 Maio

6• Contratação de ﬁnanciamento de €700 milhões

14 Maio

7• Data de ex-dividendo para o pagamento do segundo dividendo relativo ao exercício de 2008

20 Maio

8• Anúncio da estratégia de ﬁnanciamento

27 Maio

9• Novo poço conﬁrma potencial de petróleo leve em Tupi

04 Junho

10• Contratação da segunda tranche do ﬁnanciamento para o projecto de conversão

da visibilidade da acção Galp Energia
no mercado accionista em 2009.

10 Julho

das reﬁnarias, no montante total de €500 milhões

seis do que no final do ano anterior.
Esta variação demonstra o aumento

DATA

05 Agosto

11• Divulgação dos resultados referentes ao 2º trimestre e 1º semestre de 2009
12• Produção de petróleo arranca no campo Tômbua-Lândana em Angola

09 Setembro

13• Data de ex-dividendo para o pagamento do primeiro dividendo relativo ao exercício de 2009

19 Outubro

14• Divulgação dos resultados referentes ao 3º semestre de 2009

11 Novembro

15• Perfuração do 4º poço conﬁrma potencial do Tupi

12 Novembro

A 31 de Dezembro de 2009, o preço alvo

16• Teste na área do Tupi comprova alta produtividade

18 Novembro

médio dos 25 analistas era de €13,06,

17• Conclusão da venda de alguns negócios adquiridos à ExxonMobil

04 Dezembro

18• Entrada no projecto de liquefacção de gás natural no pré-sal

07 Dezembro

19• Testes de formação comprovam potencial do Iara

08 Dezembro

com 64% dos analistas a recomendarem comprar, 28% a recomendarem

20• Assinatura do contrato de Lump Sum Turn Key com a Técnicas Reunidas para o projecto de conversão
da reﬁnaria de Sines

manter e 8% a recomendarem vender
a acção.
Em consequência da globalização da

21• Aquisição de activos de distribuição e actividades de comercialização associadas à Gas

18 Dezembro
19 Dezembro

Natural na região de Madrid

Evolução da acção Galp Energia em 2009

do peso crescente dos investidores
dos Estados Unidos, a Galp Energia
deci diu passar a realizar os anúncios
de resultados trimestrais no período da manhã, antes da abertura do
merca do bolsista português, com as
res pectivas confe rências telefónicas
com investidores e analistas a serem rea lizadas ao início da tarde.
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Analistas a 31 de Dezembro de 2009
ENTIDADE

ANALISTA

PREÇO ALVO

DATA

RECOMENDAÇÃO

Lydia Rainforth
Anish Kapadia

€ 13,50

15-12-2009

1-Overweight

€ 12,00

30-11-2009

Cazenove

Neutral

Nitin Sharma

€ 16,80

20-11-2009

Outperform

Bernstein Research

Oswald Clint

€ 10,70

20-11-2009

Market-perform

Filipe Rosa

€ 13,60

06-11-2009

Buy

Bruno Almeida da Silva

€ 13,35

02-11-2009

Hold

Gianmarco Bonacina

€ 13,30

02-11-2009

Buy

Barclays Capital
UBS

NO FINAL DE 2009,
25 ANALISTAS SEGUIAM
A ACÇÃO GALP ENERGIA,
MAIS SEIS DO QUE NO
FINAL DO ANO ANTERIOR.

Espírito Santo Research
BPI
Equita SIM

Carlos Jesus

€ 15,00

27-10-2009

Buy

Goldman Sachs

Henry Morris

€ 12,30

25-09-2009

Sell

ING

Jason Kenney

€ 10,50

16-09-2009

Sell

Vanda Mesquita

€ 13,05

10-09-2009

Buy

Caixa BI

Millennium BCP Investimento

Alexandre Andlauer

€ 12,10

21-08-2009

Buy

Fidentiis Equities

Alberto Sánchez

€ 9,75

07-08-2009

Hold

Nomura

Michael Alsford

€ 12,00

06-08-2009

Neutral

AlphaValue

Gordon Gray

€ 10,00

17-07-2009

Hold

Dylan Dryden

€ 11,00

10-07-2009

Neutral

JP Morgan

A deﬁnir

€ 12,50

03-06-2009

Overweight

Santander

Sandra Boente

€ 14,40

29-05-2009

Buy

Merrill Lynch

Hootan Yazhari

€ 14,00

28-05-2009

Buy

Luis Fañanas

€ 14,00

17-04-2009

Buy

Morgan Stanley

Theepan Jothilingam

€ 14,00

18-02-2009

Overweight

Lisbon Brokers

Miguel Albuquerque

€ 14,50

12-01-2009

Strong Buy

Julieta Vital

€ 13,50

27-11-2008

Buy

Iain Reid

€ 13,00

23-10-2008

Outperform

Robert Jackson

€ 17,60

01-04-2008

Sobreponderar

Collins Stewart
Credit Suisse

Deutsche Bank

Banif
Macquarie
Banesto

Calendário ﬁnanceiro 2010
EVENTO

DATA

• Trading update 4º trimestre 2009

11 Fevereiro

• Relatório 4º trimestre e 12 meses 2009

25 Fevereiro

• Relatório & contas 2009 (auditado)
• Trading update 1º trimestre 2010

26 Abril

• Relatório do 1º trimestre 2010

06 Maio

• Trading update 2º trimestre 2010

22 Julho

• Relatório & contas 1º semestre 2010
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22 Abril

• Assembleia geral

• Relatório do 2º trimestre e 1º semestre 2010
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26 Março

05 Agosto

• Trading update 3º trimestre 2010

14 Outubro

• Relatório do 3º trimestre e 9 meses 2010

28 Outubro

Realizados

Por realizar

Nota: Todas as datas estão sujeitas a alterações. A publicação de toda a documentação é efectuada fora das
horas de mercado.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Galp Energia, ciente do seu papel e responsabilidade
sociais, tem vindo a desenvolver no decurso dos anos uma
actividade mecenática intensa, através do apoio a vários
projectos de cariz social, cultural, desportivo e solidário.
Tendo em vista a promoção de acti-

de apoio social e proﬁssional, que re-

vidades de cariz social e ambiental

sultaram na regeneração de escolas e

nas comunidades em que se insere, a

na oferta de acções de formação.

Galp Energia desenvolve iniciativas nos
Tendo eleito a mobilidade sustentável

nomeadamente em África, na América

como uma das principais áreas de inter-

do Sul e na Ásia. Em Moçambique e

venção social em 2009, a Galp Energia

no Brasil prosseguiu a produção expe-

lançou, em Março, a rede GalpShare, uma

rimental de jatropha pelas populações

rede social para facilitar a partilha do auto-

locais para produção de biodiesel am-

móvel por pessoas com itinerários e horá-

bientalmente certiﬁcado. Paralelamen-

rios semelhantes. Esta rede contava no ﬁ-

te, a Empresa participou em programas

nal do ano com mais de 14 mil inscrições.

Fundação Galp Energia
No âmbito da responsabilidade social, a iniciativa mais relevante
de 2009 foi a criação da Fundação Galp Energia (Fundação), entidade
que se estabeleceu como a social-brand do Grupo.
Em 2009, a Fundação procurou iden-

tanto para jovens como para adultos e

tiﬁcar e concretizar novos desaﬁos no

uma linha telefónica de informação e

intuito de estreitar a sua relação com

assistência a familiares e técnicos de

a sociedade.

saúde disponível 24 horas por dia, esta
casa será um forte apoio para todos

Tradicionalmente, a Galp Energia tem

aqueles que vêem o seu dia-a-dia im-

evidenciado um grande empenho na

pactado por estas doenças.

melhoria da saúde pública em Portugal. Em 2009, foi especialmente

No âmbito da promoção do desporto

relevante o apoio da Fundação ao

e simultaneamente pela integração

projecto Raríssimas, da Associação Na-

na sociedade de pessoas portadoras

cional de Deﬁciências Mentais e Raras.

de deﬁciência, a Fundação deu o seu

Este projecto consiste na construção

apoio ao Projecto de Preparação Pa-

de um centro de competência de re-

ralímpica, Londres 2012. Este projecto

ferência na área clínica, social e edu-

visa a criação de condições de quali-

cativa das doenças raras, a Casa dos

dade e dignidade para a preparação

Marcos. Com actividades ocupacionais

e competição dos atletas de desporto

4

OBJECTIVOS DA FUNDAÇÃO
GALP ENERGIA

• Contribuir para a comunidade nos domínios
social, ambiental, cultural, educativo e cientíﬁco;
• Contribuir para a conservação do património
histórico e tecnológico
do sector energético em
Portugal;
• Participar em projectos de carácter cientíﬁco
que promovam a investigação em energia;
• Desenvolver iniciativas
que visem a minimização do impacte da actividade do sector energético no ambiente.
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EM 2009 FOI CRIADA A
FUNDAÇÃO GALP ENERGIA,
ENTIDADE QUE SE ESTABELECEU
COMO SOCIAL-BRAND
DO GRUPO.

40

BICICLETAS DISPONIBILIZADAS
NO PROJECTO BIKESHARE

• A Fundação Galp Energia
celebrou com a Câmara
Municipal de Lisboa um
protocolo que visa o ﬁnanciamento da construção de
uma ciclovia.

adaptado, ajudando e potenciando

meio universitário à realidade em-

simultaneamente o desenvolvimento

presarial, um dos principais objecti-

do desporto paralímpico em Portugal.

vos da Fundação.

No âmbito cultural, a Fundação

Ainda neste âmbito foi celebrado com

Galp Energia e o Instituto dos Museus

a Câmara Municipal de Lisboa um pro-

e da Conservação assinaram um pro-

tocolo que visa o ﬁnanciamento da

tocolo para a preservação do patri-

construção de uma ciclovia. Este projec-

mónio nacional. Ao abrigo deste pro-

to surge com o intuito de sensibilizar a

tocolo, a histórica Sala D. João VI, do

população lisboeta para a necessidade

Palácio Nacional da Ajuda está a ser

de apoiar a preservação do ambiente e,

integralmente restaurada com o apoio

simultaneamente, promover a saúde e

da Fundação. Enquadrada nas come-

o desporto na comunidade.

morações dos 200 anos da viagem
da família real para o Brasil, foi neste

Aproveitando igualmente a realização

espaço que, em Outubro de 2009, a

Experimenta Design’09, a Fundação

Fundação Galp Energia foi oﬁcialmen-

lançou o concurso “Pontes para um

te apresentada à comunidade.

futuro mais positivo”, direccionado a
arquitectos e engenheiros, para pro-

Com o objectivo de fomentar a forma-

jectarem um novo equipamento de

ção artística e o acesso à cultura mu-

mobilidade sustentável em Lisboa. O

sical de variados públicos, bem como

lançamento deste concurso teve como

a promoção, difusão e prossecução

objectivo a construção de uma ponte

de actividades culturais e formativas

ciclável e pedonal sobre a Segunda

no domínio da actividade musical, a

Circular, uma via lisboeta de grande

Fundação apoiou o serviço educativo

intensidade de tráfego diário, facili-

da Fundação Casa da Música.

tando a travessia de bicicletas e peões
e potenciando uma circulação urbana

Bicicletas utilizadas no projecto Bikeshare.

Com o objectivo de sensibilizar a comu-

sustentável.

nidade para uma mobilidade urbana
mais sustentável, a Fundação desen-

Finalmente, ainda no âmbito da

volveu diversas iniciativas em 2009.

mobilidade sustentável, a Fundação
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promoveu, em parceria com o Minis-
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O projecto Bikeshare, consistiu na atri-

tério do Ambiente e Ordenamento

buição, à bienal Experimenta Design’09,

do Território e do Desenvolvimento

de 40 bicicletas para que os seus visi-

Regional, a Agência Portuguesa do

tantes se deslocassem gratuitamente

Ambiente e diversas autarquias por-

pela exposição. O conceito de partilha

tuguesas, um concurso de ideias de

foi igualmente potenciado, dado que 20

mobilidade sustentável. O concurso

dessas bicicletas eram de dois lugares.

“Ideias para o ar por um projecto
para ficar” destinou-se a premiar

As referidas bicicletas foram ainda

o melhor projecto que promovesse

alvo de uma intervenção artística

medidas de melhoria da qualidade

exclusiva por jovens designers se-

atmosférica da(s) cidade(s). A vota-

leccionados do Instituto de Artes e

ção on-line premiou a autarquia de

Design, numa clara aproximação do

Almada com o projecto “Bicla Tejo”.
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RECURSOS HUMANOS
Estratégia
A estratégia de recursos humanos da Galp Energia continuou orientada
para a valorização e desenvolvimento dos colaboradores, para o
fortalecimento da motivação e para o estímulo ao aumento de
produtividade.
Neste sentido, foram intensiﬁcados

periores, a análise de programas de

os processos de avaliação de com-

mobilidade interna e a identiﬁcação

petências, a formação de grupos de

de funções críticas e o desenho de

trabalho para caracterizar o potencial

planos de sucessão.

O PROGRAMA ANUAL
DE TRAINEES ACOLHE
JOVENS DE ELEVADO
POTENCIAL LICENCIADOS
POR UNIVERSIDADES
DE REFERÊNCIA.

de desenvolvimento dos quadros su-

Programas de estágio
Durante o ano, decorreu o programa anual de trainees, que teve
a participação de 20 jovens de elevado potencial e comportou
o acolhimento, a formação e a integração de recém-licenciados
de universidades de referência. Este programa constitui uma importante
fonte de recrutamento e de rejuvenescimento dos quadros da Empresa.

Do programa de trainees de 2008 fo-

especial orientado para o projecto de

ram admitidos 18 participantes, além

conversão do aparelho reﬁnador da

dos 27 participantes num programa

Galp Energia.

Colaboradores off-site
3.899

2008

3.732

2009

Colaboradores off-site

Colaboradores por segmento de negócio

7.817

70

2008

6.340

476

78

Exploração
& Produção

7.493

Refinação
& Distribuição

468

Gas & Power

585

607

Outros

Total

2009

O número de colaboradores da Galp Energia reduziu-se em 324 entre 2008 e 2009. A principal razão para
esta descida resultou da optimização da rede de distribuição de produtos petrolíferos, pelo que esta redução
se fez sentir sobretudo no segmento do negócio de R&D.
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Formação
Em 2009, foi elaborado um catálogo de formação interna com base nas
competências comportamentais e técnicas deﬁnidas nos perﬁs
de função, identiﬁcando para cada competência um ou mais programas
de formação adequados ao seu desenvolvimento.

80.000
HORAS DE FORMAÇÃO

• 3.000 colaboradores
abrangidos por um vasto ciclo de formação.

Durante o ano, foi alcançada uma me-

cíﬁca, a formação associada ao pro-

lhor articulação entre o processo de

grama de segurança da Galp Energia,

avaliação de competências e o levan-

transversal a toda a empresa, a for-

tamento de necessidades de formação,

mação centrada no desenvolvimento

o que permitiu melhorar a programa-

de competências comportamentais e

ção das acções de formação.

a formação orientada para cheﬁas.

Foram realizadas mais de 80.000 ho-

O programa de conferências internas,

ras de formação, que abrangeram cer-

designado por “Terças Temáticas”,

ca de 3.000 colaboradores. Neste ciclo

teve continuidade em 2009, com a

de formação destacam-se, para além

participação de 2.067 colaboradores.

das acções de formação técnica espe-

Idade e antiguidade médias (em anos)

Distribuição dos colaboradores por classe etária em 2009
1.385

40

39

1.201

951

1.074
871

920

11

11

498

385

195
2008

18-24

2009

Idade média
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Distribuição dos colaboradores
por género em 2009
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30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

13
>65

Antiguidade média

A idade e antiguidade média dos colaboradores
da Galp Energia mantiveram-se quase inalteradas
entre 2008 e 2009.

59%
41%

Masculino

25-29

Feminino

A distribuição dos colaboradores da Galp Energia
por género, manteve-se estável em relação a
2008, com o predomínio do sexo masculino.

Satisfação dos colaboradores
No ﬁnal de 2009 foi lançado um inquérito de diagnóstico do clima
organizacional em que participaram 1.351 colaboradores. Este estudo tem
como objectivo conhecer a opinião dos colaboradores sobre um conjunto
de factores associados aos níveis de satisfação e motivação proﬁssional.
Os resultados até agora apurados

grupos de trabalho com elemen-

permitem desde já concluir que, glo-

tos das várias unidades de negócio

balmente, as várias dimensões do

que, no início de 2010 vão proceder

clima organizacional abrangidas pelo

a uma análise detalhada dos resul-

questionário são, em termos médios,

tados e propor acções que possam

percepcionadas de forma moderada-

contribuir para a melhoria contínua

mente positiva pelos colaboradores

dos indicadores considerados.

do Grupo. Foram constituídos vários
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Projectos especíﬁcos
Conversão do aparelho
reﬁnador

sua adequada integração nas diversas

Com o arranque da construção das novas

vidade de reﬁnação da Galp Energia.

funções que vão desempenhar na acti-

unidades do projecto de conversão, começou a ser implementado o plano transversal de recrutamento, formação especíﬁca e integração de novos colaboradores,
que se estima venha a ser concluído em
2010. Neste plano e após a conclusão do
programa de trainees para o projecto de
conversão, incluiu-se a admissão de licenciados nas áreas de engenharia química,
mecânica e electrotécnica, entre outras. O
projecto de construção destas novas unidades implicou igualmente a gestão da

Integração das empresas
adquiridas
Em virtude da crescente internacionalização do grupo Galp Energia e das
aquisições realizadas em Espanha e em
África, a direcção de recursos humanos
foi chamada a acompanhar os processos
de integração dos novos colaboradores.
A consolidação das aquisições das ex-ﬁliais ibéricas da Agip e da Exxon-

mobilidade geográﬁca de mais de uma

Mobil implicou um projecto de recur-

dezena de colaboradores, da estrutura

sos humanos de grande envergadura

central para ambas as reﬁnarias.

para as empresas da Galp Energia
localizadas em Espanha. Com o ob-

De destacar ainda a implementação

jectivo de promover a igualdade de

dum novo e alargado programa de for-

oportunidades, foram realizadas mais

mação especíﬁca modular, elaborado

de 250 avaliações de competências a

em parceria com o Instituto do Empre-

todos os quadros superiores, técnicos

go e Formação Proﬁssional, que visa

superiores, supervisores de equipa e

dotar os novos colaboradores com as

a toda a equipa comercial.

necessárias competências comportamentais e técnicas relevantes para a

Foram igualmente inventariadas e des-

A CONSOLIDAÇÃO DAS
AQUISIÇÕES DAS EX-FILIAIS
IBÉRICAS DA AGIP
E DA EXXONMOBIL
IMPLICOU UM PROJECTO
DE RECURSOS HUMANOS
DE GRANDE ENVERGADURA
PARA AS EMPRESAS
DA GALP ENERGIA
LOCALIZADAS
EM ESPANHA.

critas todas as funções da nova estrutura, comparadas práticas e políticas,

Dispersão geográfica dos
colaboradores em 2009

condições de contratação e posicionamentos no mercado concorrencial,
permitindo assim, em diálogo constru-

4%

tivo com os parceiros sociais, conduzir
de termos e condições a levar a cabo a
partir de 1 de Janeiro de 2010.
61%

No que respeita à integração das ﬁliais
Portugal

Espanha

Resto do mundo

Portugal continua a ser o país com maior número
de colaboradores, 61% do total, com Espanha a
ganhar importância com as aquisições das
ex-filiais ibéricas da Agip e da ExxonMobil.

africanas, a direcção de recursos humanos iniciou a análise e o diagnóstico
prévio das necessidades de adaptação
destas empresas às práticas e políticas
de recursos humanos do Grupo.
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SEGURANÇA, SAÚDE
E AMBIENTE
A Galp Energia, consciente do impacto que
o desenvolvimento da sua actividade pode exercer
sobre o meio ambiente, procura minimizar esses efeitos
através de uma política integrada de ambiente centrada
na prevenção de acidentes e redução de emissões.
Emissões de CO2 em 2009 (mton)

3.477
2.616

209
Refinarias
Licenças de emissão atribuídas

156

Cogerações
Emissões

No segundo ano do segundo período

sável pela comparação das emissões de

(2008-2012) de cumprimento do Co-

CO2 das reﬁnarias europeias. Os trabalhos

mércio Europeu de Licenças de Emissão

deste grupo, coordenado pela Conser-

(CELE), as instalações da Galp Energia re-

vation of Clean Air and Water in Europe

gistaram emissões de CO2 inferiores ao

(CONCAWE) e pela Solomon, resultaram

limite deﬁnido pelas licenças de emissão

das disposições da Directiva do CELE para

atribuídas através do Plano Nacional de

o período 2012-2020. Neste período, a

Atribuição de Licenças de Emissão II.

atribuição de licenças será feita em função da posição de cada instalação relati-

Em 2009, a Galp Energia participou no

vamente ao benchmark, o que substituirá

grupo Benchmarking CO2, que é respon-

a actual atribuição de licenças gratuitas.
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Investimentos em melhores
técnicas disponíveis
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OS PROJECTOS DE
CONVERSÃO GARANTIRÃO
A INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA
DAS UNIDADES
E A UTILIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS
MAIS LIMPOS, COMO
É O CASO DO GÁS NATURAL.

A utilização das melhores técnicas disponíveis (MTD’s) visou reduzir
o impacto ambiental das várias actividades, das quais se destacam a
instalação de precipitadores electrostáticos e a entrada em funcionamento
da central de cogeração na reﬁnaria de Sines.
As melhores técnicas disponíveis previstas

tenha recorrido às MTD’s. Não obstante

nas licenças ambientais das reﬁnarias se-

os projectos conduzam a um aumento

rão integradas nos projectos de conversão.

das emissões de CO2, veriﬁcar-se-á uma
redução dos teores de carbono associa-

Com o início da fase de exploração dos

dos aos combustíveis, o que se traduz

projectos de conversão das reﬁnarias,

numa diminuição das emissões de CO2

ocorrerá um aumento do consumo

a jusante da cadeia operacional da Galp

de energia e, consequentemente, das

Energia, no sector dos transportes. Adi-

emissões associadas ao processo produ-

cionalmente, os projectos de conversão

tivo das novas unidades, por via do au-

garantirão a integração energética das

mento inerente da capacidade e de pro-

unidades, e a utilização de combustíveis

cessamento destas unidades industriais.

com menor teor de carbono e mais lim-

Este balanço é veriﬁcável, ainda que se

pos, como é o caso do gás natural.
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A Galp Energia é uma empresa social-

garanta uma redução de riscos e uma

mente responsável e empenhada em

reputação de excelência.

demonstrar o seu compromisso com
a segurança, saúde e ambiente (SSA)

Em 2009, a Galp Energia dedicou uma

na sua estratégia e actividades, e de o

atenção especial aos seguintes aspectos:

transformar no compromisso de todos os
colaboradores e prestadores de serviço.

• Compromisso da direcção e da linha
hierárquica com a política SSA da

Dos compromissos assumidos pela Galp

Galp Energia;

Energia em termos de segurança, saúde
e ambiente destacam-se os seguintes:

• Participação em grupos de trabalho
do sector com vista ao desenvolvimen-

• Consagrar a segurança, saúde e

to de normativos (APETRO, CONCAWE);

protecção do ambiente como valores fundamentais da Empresa;

• Deﬁnição e implementação de um
novo modelo de organização dos

• Assumir que a gestão de SSA é uma

serviços de segurança e saúde no

responsabilidade directa dos líde-

trabalho, mais eﬁcaz, robusto e ali-

res e a prevenção do risco uma

nhado com o modelo de governance

responsabilidade de todos;

do grupo Galp Energia;
Colaborador da Galp Energia na
refinaria de Sines.

• Estabelecer

metas

e

objectivos

• Programa de segurança;

desaﬁadores, medindo e avaliando os
resultados e tomando as acções
necessárias à sua prossecução.

• Promoção de acções de sensibilização
e estabelecimento de protocolos tendo em vista a diminuição das interfe-

Com estes compromissos, pretende-

rências e danos causados por terceiros

-se alcançar uma cultura sustentável

na rede distribuição de gás natural;

de prevenção baseada numa gestão
• Formação em temas de SSA.

Programa de segurança
da Galp Energia
Estabelecida a política de SSA da Galp Energia, o programa de segurança
da Galp Energia (PSGE) tem vindo a desenvolver e implementar
o sistema de gestão de SSA, assente em 22 elementos que constituem
o denominado referencial interno, contribuindo para a consolidação
de uma cultura de prevenção e de elevados níveis de gestão de SSA.

Número de horas OPAS por área

9.685

3.889
2.999

Neste sentido, durante o ano de

dação e melhoria de um sistema de

2009, o PSGE dedicou especial aten-

monitorização do desempenho em

ção à implementação de temas es-

SSA, através de indicadores proacti-

pecíﬁcos, nomeadamente a consoli-

vos e reactivos.

2.178
619
Distribuição
Gás
de produtos Natural
petrolíferos

Logística Refinação

Total
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de SSA de elevado desempenho que
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10.000
HORAS

• Observações preventivas do ambiente e segurança realizadas pela
Galp Energia em 2009.

Uma das principais ferramentas proac-

às actividades de risco, através de ac-

tivas são as Observações Preventivas

ções de sensibilização e formação es-

de Ambiente e Segurança (OPAS), que

pecíﬁca. Foi ainda aprovada a norma

têm vindo a reforçar a necessidade de

para resposta a emergências, tendo

adopção de comportamentos e atitudes

como objectivo harmonizar em todas

de SSA positivos, permitindo veriﬁcar em

as unidades de negócio o planea-

campo a sua compreensão.

mento, formação e preparação para
uma resposta eﬁcaz às emergências,

Na Galp Energia, durante o ano de

a ﬁm de minimizar o seu potencial

2009, foram realizadas cerca de 10.000

impacto nas pessoas, no ambiente,

horas de OPAS, efectuadas por traba-

nas instalações e na comunidade.

lhadores do Grupo credenciados, com
formação na ferramenta e objectivos

Neste percurso, a Galp Energia tem

mensais deﬁnidos.

vindo a monitorizar continuadamente
o seu desempenho, sendo a meta al-

Durante este período foi dado espe-

cançar os zero acidentes, quer sejam

cial ênfase à aplicação prática no ter-

acidentes pessoais, materiais, am-

reno de normas especíﬁcas relativas

bientais, operacionais ou rodoviários.

Sinistralidade
Total de acidentes

No ano de 2009, na continuidade do esforço de alinhamento com as melhores
práticas internacionais ao nível da comunicação de indicadores de desempenho,
são comunicados os índices de frequência (IF) de acidentes pessoais com baixa
para colaboradores próprios, excluindo os acidentes in itinere, o IF dos acidentes
com baixa dos prestadores de serviço e o global agregado.

5
52
92

245

Tipo de acidentes
Classe 1
Classe 2

Classe 3
Classe 4

O IF global, que se pretende que seja

Em 2009 observou-se uma redução

o IF de referência da Empresa, traduz a

de cerca de 40% do IF global da

sinistralidade de colaboradores da Galp

Galp Energia, em relação ao ano de

Energia e dos prestadores de serviço.

2008. Comparando com a referência
habitual no sector Europeu – CONCAWE,
cujo IF para 2008 foi de 1,7 (próprios e
prestadores de serviço, comercialização

Acidentes no universo Galp Energia
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Trabalhadores
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e reﬁnação) – veriﬁcou-se uma aproxiTrabalhadores e prestadores de serviços

sensibilização e formação desenvolvido

46
3,4
2,3

2,4

19

18

2008

2009

Acidentes com baixa

Índice de frequência

IF - nº de acidentes/milhão de horas trabalhadas.

mação a este IF, fruto do trabalho de
este ano com maior intensidade junto

28

dos prestadores de serviço.

2,1

Em 2009 foram comunicados 394
2008

2009

acidentes, que se distribuiram pelas
classes 1 a 4. A classe 1 corresponde a acidentes que originaram lesão

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

sem baixa (com primeiro Socorro) e a

um caso de fatalidade por intoxicação

classe 4 corresponde a acidentes que

com monóxido de carbono. Todos estes

originaram incapacidade permanente

acidentes foram devidamente investi-

ou morte. É de realçar que se incluem

gados e ocorreram em condições não

acidentes que envolveram clientes e

controláveis pela Galp Energia.

prestadores de serviço, quando destes tenham resultado danos no pa-

Em 2009, ocorreu ainda um acidente

trimónio ou que tenham envolvido

material com perda de produto. Este

serviços da Galp Energia, mesmo que

acidente foi internamente investiga-

não tenham ocorrido no desenvol-

do, tendo sido comunicado e acompa-

vimento regular das actividades da

nhado pelas entidades competentes.

Empresa.

As causas encontradas conduziram
a recomendações e a um plano de

A melhoria signiﬁcativa na comunica-

acção que a Empresa prontamente

ção de incidentes (acidentes e qua-

implementou de forma a prevenir a

se-acidentes) originou em 2009 um

sua recorrência.

A MELHORIA
SIGNIFICATIVA
NA COMUNICAÇÃO
DE INCIDENTES
TRADUZ UMA MAIOR
SENSIBILIDADE
DOS COLABORADORES DA
GALP ENERGIA PARA A
IMPORTÂNCIA
DO REPORTE DE TODAS
AS OCORRÊNCIAS.

aumento do registo do número total
de incidentes, particularmente nas

Destacamos ainda o acidente ocorri-

classes de menor gravidade, o que

do na refinaria de Sines, na sequên-

traduz uma maior sensibilidade para

cia do qual ocorreu um incêndio com

a importância do reporte de todas as

danos materiais significativos na

ocorrências, fruto também da sedi-

central de utilidades. Este acidente

mentação da cultura de segurança na

não originou danos pessoais nem

Galp Energia.

ambientais, mas obrigou à paragem
de emergência da instalação, tendo

Há contudo que lamentar três acidentes

algumas unidades de produção rei-

graves com danos pessoais que envol-

niciado laboração após cerca de três

veram terceiros, dois mortais e um com

meses, com as consequentes perdas

múltiplos acidentados, no qual se inclui

económicas para a Empresa.

Directiva Seveso

Nestas auditorias foi apenas identiﬁ-

correctivas que fazem parte de um plano

cada uma não conformidade maior,

de acção que se encontra em execução.

de imediato corrigida, não comprometendo a declaração de conformi-

De realçar que quatro destas audito-

dade emitida pelo veriﬁcador.

rias foram acompanhadas in situ pela
Agência

Portuguesa

do

Ambiente,

As 55 não conformidades menores que

que teve assim oportunidade de constatar

foram aceites desencadearam acções

o nível de desempenho das instalações.
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Em 2009 e em conformidade com os requisitos legais em vigor, foram
realizadas auditorias a cada um dos 13 estabelecimentos abrangidos
pelo nível superior de perigosidade da Directiva Seveso.
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REACH
No âmbito do Regulamento europeu REACH – relativo ao Registo,
Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos
(1907/2006) – a Galp Energia incrementou a sua actividade interna
ao nível das várias áreas de negócio para a obtenção dos dados
necessários ao registo.

O INVESTIMENTO DA
GALP ENERGIA EM 2009
EM NOVOS EQUIPAMENTOS
E INFRA-ESTRUTURAS
TEVE COMO OBJECTIVO
AUMENTAR A QUALIDADE
DOS SEUS PRODUTOS.

Dentro dos consórcios europeus em

Observou-se ainda um aumento signi-

que está representada, desenvol-

ﬁcativo na comunicação com clientes

veu-se intensa actividade na prepa-

para um inventário tão completo quanto

ração da parte comum dos dossiers

possível dos usos e respectivos cenários

de registo, assim como na elabora-

de exposição, informação indispensável

ção de guias interpretativos do re-

para a conclusão das avaliações de ris-

gulamento para orientação das em-

co exigidas pelo regulamento relativas

presas membros.

às substâncias produzidas, importadas
e comercializadas.

QUALIDADE
Evolução das especiﬁcações
dos combustíveis
Com o objectivo de acompanhar a evolução dos requisitos
de qualidade dos combustíveis e de aceder a apoio técnico
e a resultados de pesquisas científicas e tecnológicas, a Galp Energia
reforçou em 2009 a sua participação em organismos nacionais
e internacionais, nomeadamente o CONCAWE e o Comité Européen
de Normalisation.

Abastecimento de um avião no
aeroporto de Lisboa pelo negócio de
aviação da Galp Energia.

Em particular, a Galp Energia partici-

alterações decorrentes da introdução

pou em grupos de trabalho ligados

de biocombustíveis.
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aos combustíveis de aviação e de
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marinha e acompanhou os desenvol-

Para aumentar a qualidade dos seus

vimentos associados à Directiva da

produtos, a Galp Energia investiu em

Qualidade dos Combustíveis (Directi-

2009 em novos equipamentos e infra-

va 2009/30/CE do Parlamento Euro-

estruturas, reforçando assim o seu

peu e do Conselho, de 23 de Abril de

compromisso de lançamento de pro-

2009), bem como os processos nor-

dutos com especiﬁcações que cum-

mativos relacionados com as novas

prem ou superam os requisitos legais

especificações de gasolinas e gasó-

e contratuais em vigor.

leos rodoviários, nomeadamente as

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

5

Qualiﬁcações
Ao nível dos sistemas de gestão de ambiente, qualidade e segurança, foi
prosseguida e consolidada, em 2009, a estratégia do Grupo neste domínio,
cujo principal objectivo é o de proporcionar aos seus clientes conﬁança na
utilização dos seus produtos e serviços.
Foram assim mantidas as qualiﬁcações

qualidade e segurança para a comer-

existentes e alcançadas cinco novas

cialização de último recurso retalhista

qualiﬁcações: na reﬁnaria de Sines em

na área de gás natural.

ambiente e segurança e em ambiente,

NOVAS QUALIFICAÇÕES

• O Grupo alcançou em
2009, cinco novas qualiﬁcações ao nível dos
sistemas de gestão do
ambiente, qualidade e
segurança.

Certificações e qualificações

NP EN ISSO 9001

NP EN ISSO 14001/
OSHAS 18001/
NP 4397

NP EN ISO 14001

NP EN ISSO 9001/
OSHAS 18001/
NP EN ISO 14001

NP EN ISSO/
IEC 17025

Negócio de lubriﬁcantes,

Parques de Aveiro e Porto

Ptroval

CLC, Beiragás, Tagusgás

Laboratório de lubriﬁcantes,

combustíveis de aviação,

Brandão, reﬁnaria de Sines,

laboratório da reﬁnaria

químicos, óleo base, GPL,

SAAGA, Lusitaniagás, Setgás,

de Sines, laboratório da
reﬁnaria de Matosinhos

inspecção da reﬁnaria de

Lisboagás, comercialização

Sines, negócio de betumes,

de último recurso retalhista

parques de Aveiro e

(Lisboagás, Lusitaniagás e

Porto Brandão, Galpgeste,

Setgás)

Probigalp, Lusitaniagás,
Setgás, Lisboagás,
comercialização de último
recurso retalhista (Lisboagás,
Lusitaniagás e Setgás)

Auditorias internas de ambiente,
qualidade e segurança

Continuou assim a assegurar este requi-

Em 2009 foram realizadas 50 audito-

sito para todas as qualiﬁcações existen-

rias que envolveram 70 auditores in-

tes tendo ainda incorporado as audito-

ternos, num total de 94 participações.

rias internas previstas pelo Decreto-lei
254/2007 relativo ao Sistema de Ges-

O corpo de auditores integra cerca de

tão de Segurança para a Prevenção de

uma centena de proﬁssionais que par-

Acidentes Graves.

ticipam de forma voluntária neste pro-
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A Galp Energia garantiu em 2009 a execução de um programa de
auditorias de Ambiente, Qualidade e Segurança (AQS) por forma a dar
cumprimento a requisitos legais, de clientes e internos.
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cesso. Para assegurar as competências

entre as quais o 3º Fórum de Audito-

do seu corpo de auditores de ambien-

res AQS, subordinado ao tema Auditar

te, qualidade e segurança bem como

com eﬁcácia, e que teve como orador

a eﬁcácia e a harmonização das prá-

convidado Nigel Croft, conceituado

ticas de auditoria, a Galp Energia pro-

especialista internacional na área da

moveu diversas iniciativas em 2009,

auditoria AQS e da normalização.

INOVAÇÃO
Ao longo de 2009, foi dada continuidade à cultura
de inovação na Galp Energia, nomeadamente através
do desenvolvimento de interfaces de relacionamento
com o exterior.
Em 2009, foi criado o conselho de co-

base tecnológica nacional, assim como

ordenação de Investigação & Desen-

com os nossos clientes, e ainda na par-

volvimento (I&D) cujo objectivo é con-

ticipação activa no desenvolvimento de

tribuir para a deﬁnição da estratégia de

políticas sectoriais que servirão de base

investigação e desenvolvimento da Galp

ao desenvolvimento futuro do sector

Energia e para uma melhor organização

energético e do sector petroquímico e

das respectivas actividades. Sob a direc-

de reﬁnação.

ção do presidente executivo, o conselho

DURANTE O ANO FORAM
DESENVOLVIDOS VÁRIOS
PROJECTOS ASSOCIADOS
À INOVAÇÃO, COM
ENTIDADES EXTERNAS,
NOMEADAMENTE DO MEIO
ACADÉMICO.

de coordenação de I&D é formado por

Durante o ano foram desenvolvidos vá-

representantes de todas as unidades de

rios projectos associados à inovação,

negócio da Galp Energia.

maioritariamente em parceria com entidades externas, particularmente do meio

A actuação do conselho centrou-se, ao

académico, que incidiram nos principais

longo do ano, no desenvolvimento de

eixos da política de inovação da Empresa,

novos serviços que vão de encontro às

a saber, a eﬁciência energética e raciona-

necessidades e expectativas dos nossos

lização de consumos e ainda o estreita-

clientes, na promoção de laços mais

mento das relações com o sistema cien-

estreitos com o sistema cientíﬁco e de

tíﬁco e a base tecnológica nacionais.
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Galp Soluções de Energia
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Para ajudar os clientes a escolherem a melhor solução do ponto de vista
da eﬁciência energética e da protecção ambiental, com integração duma
componente energética renovável, foi criada em 2009 a unidade
Galp Soluções de Energia, integrada na direcção de sustentabilidade e inovação.
Neste contexto, são disponibilizados

têm especial aplicação nos sectores

serviços integrados de energia, que

industrial e terciário:
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• Soluções de eficiência energética

• Soluções que envolvem a partilha de

e de produção descentralizada, parti-

proveitos e de economias de custos, e

cularmente nas energias renováveis;

ainda o próprio ﬁnanciamento do projecto;

• Soluções ambientalmente responsáveis

• Soluções que integram as melhores

com vista à redução de emissões;

20%

tecnologias disponíveis.

POUPANÇA DE ENERGIA

Ecoposto na rede
de áreas de serviço
Em 2009, a Galp Energia lançou o primeiro ecoposto na área de serviço
do Seixal, no que representou um conceito inovador de aplicação de
soluções sustentáveis com utilização de energias renováveis.

Painéis solares fotovoltaicos
 Investimento: € 17.100
 Poupança: 5.552 KWh/ano

• Poupança anual resultante do lançamento do conceito ecoposto na área de serviço
do Seixal.

Recolocação dos conjuntos
compressores e condensadores
 Investimento: € 1.400
 Poupança: 18.542 KWh/ano

Alteração do setpoint
de 16ºC para 22ºC
 Investimento: € 0
 Poupança: 1.163 KWh/ano

LOJA TANGERINA

Bombas

Atendimento

Adaptação dos equipamentos
de frio actuais com válvulas
electrónicas e variadores
electrónicos de velocidade
 Investimento: € 3.800
 Poupança: 25.716 KWh/ano
Entrada

Cortina de ar
 Investimento: € 1.340
 Poupança: 19.771 KWh/ano

Balcão de Revistas
Aproveitamento das AQS do
painel solar térmico
 Investimento: € 540
 Poupança: 2.193 KWh/ano

Nota: A energia produzida foi valorizada a €0,65 de acordo com o DL 363/2007 - tarifa para o primeiro ano (10MW).

O conceito ecoposto traduz-se numa

CO2 por quilómetro). Entre as principais

poupança energética de 20% e corres-

medidas implementadas no ecoposto

ponde a uma neutralização de apro-

destaca-se a instalação de painéis so-

ximadamente 30 toneladas de CO2

lares fotovoltaicos para microgeração

por ano, o equivalente a 180 mil qui-

eléctrica através do aproveitamento de

lómetros percorridos (160 gramas de

fontes renováveis.

Sistema de Gestão de Energia

Internet
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GPL

Pesados

Ligeiros

Cafetaria
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Paralelamente, adoptaram-se medidas

váveis (solar térmico), o que permitirá

de eﬁciência na iluminação, equipamen-

uma redução efectiva dos consumos,

tos de frio, ar condicionado e aqueci-

mantendo os níveis de conforto e a ope-

mento de água a partir de fontes reno-

racionalidade das áreas de serviço.

Rede Galp inovação
A abertura da rede Galp inovação às universidades, à comunidade cientíﬁca
e às empresas de base tecnológica avançou em 2009, tanto no plano
nacional como internacional. Neste momento, estão registados na rede
perto de 200 cientistas e investigadores de sete comunidades cientíﬁcas.

Paineis solares na área de serviço de Telheiras.

Em 2009, foi criado o portal Galp inova-

des universitárias e as empresas de base

ção, concebido segundo os paradigmas

tecnológica recolherem ideias de criação

da inovação aberta e da Web 2.0, com o

de novos processos, produtos e serviços

objectivo de ligar a Empresa à inteligên-

que, através da constituição duma rede

cia colectiva das comunidades cientíﬁcas

de inovação, possam melhorar a oferta

e tecnológicas que operam no sector da

aos clientes da Galp Energia.

energia ou em sectores relacionados.
As principais áreas desta rede já abertas
A ﬁnalidade é criar um espaço de inova-

são as de exploração e produção de pe-

ção único e original para as comunida-

tróleo e gás e de reﬁnação.

Concurso Galp innovation challenge
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O Galp innovation challenge consistiu em convidar a comunidade
universitária e as empresas de base tecnológica a apresentarem propostas
de soluções tecnológicas para problemas ou desaﬁos enfrentados pela
Galp Energia, tendo como contrapartida um prémio e uma proposta
de colaboração no projecto a desenvolver.
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A GALP ENERGIA FOI
CO-FUNDADORA DO
PROJECTO DA REDE DE
MOBILIDADE ELÉCTRICA
EM PORTUGAL, PARA
CARREGAMENTO RÁPIDO
DE AUTOMÓVEIS MOVIDOS
A ENERGIA ELÉCTRICA.

O Hotspot Design – innovation challenge

gicas e o seu objectivo foi o desenvolvi-

by Galp Energia foi o primeiro concurso

mento dum novo conceito de aquecedor

de inovação dirigido à comunidade uni-

de esplanada para integrar a oferta Es-

versitária e a jovens empresas tecnoló-

planadas Confortáveis da Galp Energia.

Mobilidade eléctrica em Portugal
A Galp Energia foi co-fundadora do projecto da Rede de Mobilidade Eléctrica
em Portugal, que desenvolveu um projecto-piloto de carregamento rápido
de automóveis movidos a energia eléctrica e respectiva instalação numa
área de serviço da rede da Galp Energia em 2010.
Ainda em 2009, a Galp Energia ﬁrmou

Portugal para ser a primeira empresa

uma parceria com a Toyota Caetano

em Portugal a testar viaturas híbridas

COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

Plug-in (PHV). A Galp Energia integra

o PHV está equipado com a poderosa

este projecto pan-europeu da Toyota

bateria de iões de lítio que prolonga a

com o objectivo de testar e desenvol-

autonomia do veículo no modo eléc-

ver a tecnologia para estudar as neces-

trico, permitindo uma condução sem

sidades dos consumidores. Baseado na

emissões.

tecnologia da Toyota dos puro híbridos,

Primeiro fórum cientíﬁco
e tecnológico da Galp Energia
O primeiro fórum cientíﬁco e tecnológico da Galp Energia realizou-se em
2009 e foi dedicado à exploração e produção de petróleo e de gás.
O encontro contou com a presença de

capacidade tecnológica, sobretudo no

mais de trinta cientistas e investiga-

que respeita aos trabalhos desenvolvi-

dores de várias instituições de ensino

dos em águas ultra-profundas e no pré-

superior do nosso país, que trocaram

sal da bacia de Santos.

experiências com alguns dos responsáveis pelo segmento de negócio de E&P

Em resultado deste fórum, a Galp Energia

da Galp Energia e da Petrobras.

decidiu deﬁnir e implementar um plano
de acção plurianual das suas necessi-

A petrolífera brasileira, parceira da

dades, em termos de I&D, promovendo

Galp Energia em vários projectos, é uma

uma maior articulação entre a sua área

das empresas mundiais com melhores

da exploração e produção de petróleo

resultados na exploração de petróleo e

e as capacidades da comunidade cien-

gás na fronteira do conhecimento e da

tíﬁca nacional.

A PETROBRAS, PARCEIRA
DA GALP ENERGIA EM
VÁRIOS PROJECTOS,
É UMA DAS EMPRESAS
MUNDIAIS COM MELHORES
RESULTADOS NA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
E GÁS NA FRONTEIRA
DO CONHECIMENTO E DA
CAPACIDADE TECNOLÓGICA.

Este programa de formação avançada orientado para a investigação em
ambiente empresarial resulta duma parceria com cinco das mais relevantes
universidades portuguesas e as empresas da Associação das Indústrias
de Petroquímica, Química e Reﬁnação, da qual a Galp Energia é membro.

Neste âmbito, foi apoiada a realiza-

capazes de desempenhar um papel

ção de seis doutoramentos nas ins-

pró-activo na investigação e no de-

talações da Empresa, em que partici-

senvolvimento tecnológico da enge-

param quadros da Galp Energia. Este

nharia da reﬁnação, da petroquímica

programa visa formar proﬁssionais

e da química.

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

Doutoramento
em engenharia da reﬁnação,
petroquímica e química
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
As participações sociais do Grupo Galp Energia são detidas pela empresa Galp Energia, SGPS, S.A..
A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o exercício de 2009 com resultados líquidos positivos de €285.214 mil. Estes resultados são os constantes das contas individuais da Galp
Energia, SGPS, S.A. apresentadas de acordo com os normativos contabilísticos nacionais, deﬁnidos no Plano Oﬁcial de Contabilidade (POC).
O conselho de administração propõe que esses resultados sejam aplicados da seguinte forma:

Distribuição de dividendos (0,20€/acção)
Resultados transitados
Total

(‘000 €)
165.850
119.364
285.214

Não foi constituída dotação para reservas legais visto já se terem atingido os 20% de capital social legalmente exigidos.
Por decisão do conselho de administração de 25 de Setembro de 2009, a sociedade efectuou o pagamento, no dia 22 de Outubro, do primeiro dividendo relativo ao exercício
de 2009, no valor ilíquido de 0,06 €/acção.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Órgãos sociais
A composição actual dos órgãos sociais da Galp Energia, SGPS, S.A., para o mandato
2008-2010, é a seguinte:

Conselho de administração

Revisor oﬁcial de contas

Presidente:
Dr. Francisco Luís Murteira Nabo

Efectivo:
P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, inscrita na OROC com o n.º 44
e na CMVM com o n.º 1054, representada pelo Dr. Pedro João Reis de Matos Silva,
ROC n.º 491.

Vogais:
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
Dr. Massimo Mondazzi(1)
Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli(1)
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli(2)

Comissão executiva
Presidente:
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
Vogais:
Dr. Claudio De Marco
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Eng. Fabrizio Dassogno

Conselho ﬁscal
Presidente:
Prof. Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogais:
Dr. José Gomes Honorato Ferreira
Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha
Suplente:
Dr. Amável Alberto Freixo Calhau

Suplente:
Prof. Doutor António Campos Pires Caiado, ROC n.º 588

Mesa da assembleia geral
Presidente:
Dr. Daniel Proença de Carvalho
Vice-Presidente:
Dr. Victor Manuel Pereira Dias
Secretário:
Dr. Pedro Antunes de Almeida(3)

Secretário da sociedade
Efectivo:
Dr. Rui Maria Diniz Mayer
Suplente:
Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt

Comissão de Remunerações
Presidente:
Caixa Geral de Depósitos
representada pelo Dr. António Maldonado Gonelha
Vogais:
Amorim Energia, B.V.
representada pelo Comendador Américo Amorim
Eni S.p.A.
representada pelo Dr. Maurizio Cicia

Notas:
(1)
Cooptados em reunião do conselho de administração (em substituição de Alberto Chiarini e Luigi Piro, respectivamente), comunicado ao mercado no dia 31 de Julho de 2009.
(2)
Cooptada em reunião do conselho de administração de dia 22 de Março de 2010 em substituição do anterior
administrador Dr. Francesco Giunti.
(3)
Eleito na Assembleia Geral de 27 de Abril de 2009 (por renúncia ao cargo de Dr. Pedro António de Vadre Castelino
e Alvim), comunicado ao mercado no dia 30 de Abril de 2009.
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Vice-Presidente:
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
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Declarações e menções obrigatórias
Accionistas com participações qualiﬁcadas directas e indirectas
em 31 de Dezembro de 2009
Nos termos do artigo 448.º n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM).
ACCIONISTAS
Amorim Energia, B.V.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Eni, S.p.A.
Parpública - Participações Públicas, (SGPS), S.A.
Restantes accionistas
Total

Acções próprias
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Nos termos dos artigos 66.º alínea d) e 325.º-A n.º 1 do CSC.
Durante o exercício de 2009 a Galp Energia não adquiriu nem alienou acções próprias.
A 31 de Dezembro de 2009, a Galp Energia não era detentora de acções próprias.
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Nº DE ACÇÕES
276.472.161
8.292.510
276.472.161
58.079.514
209.934.289
829.250.635

% CAPITAL
33,34%
1,00%
33,34%
7,00%
25,32%
100,00%

% VOTO
33,34%
1,00%
33,34%
7,00%
25,32%
-

ANEXOS

Posição accionista a 31 de Dezembro de 2009 dos membros dos órgãos de administração
e ﬁscalização da sociedade na Galp Energia, SGPS, S.A.
Nos termos do artigo 447.º n.º 5 do CSC.
AQUISIÇÃO

MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco Luís Murteira Nabo
Manuel Ferreira De Oliveira
Manuel Domingos Vicente
Fernando Manuel dos Santos Gomes
José António Marques Gonçalves
André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Carlos Nuno Gomes da Silva
Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
Massimo Mondazzi
Claudio De Marco
Paolo Grossi
Maria Rita Galli
Fabrizio Dassogno
Giuseppe Ricci
Luigi Spelli
Joaquim José Borges Gouveia
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Daniel Bessa Fernandes Coelho
José Gomes Honorato Ferreira
José Maria Rego Ribeiro da Cunha
Amável Alberto Freixo Calhau
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado &
Associados, SROC

TOTAL DE
ACÇÕES A
31.12.2008

ALIENAÇÃO

DATA

Nº ACÇÕES

VALOR
(€/ACÇÃO)

85.640
3.900
42.700
950
11.110
-

09.07.2009
-

2.960
-

9,270
-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DE
ACÇÕES A
31.12.2009

DATA

Nº ACÇÕES

VALOR
(€/ACÇÃO)

-

05.05.2009
08.04.2009
-

2.000
8.700
-

10,951
9,373
-

85.640
1.900
45.660
950
2.410
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Negócios de administradores com a Sociedade
Nos termos dos artigos 66.º alínea e) e 397.º do CSC.
Não se registaram em 2009 autorizações a membros do conselho de administração da Galp Energia para a realização de negócios com a Sociedade.

Exercício pelos administradores de outras actividades
Nos termos do artigo 398.º do CSC.
Com excepção do Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito até à sua eleição para vogal do conselho de administração ocorrida em 24 de Maio de 2005, renovada
em 6 de Maio de 2008, e em 27 de Abril de 2009 nenhum dos restantes administradores exerceram, durante o exercício de 2009, na Sociedade ou em sociedades que com
esta estejam em relação de domínio ou de grupo, quaisquer funções temporárias ou permanentes ao abrigo de contrato de trabalho, subordinado ou autónomo.
Por deliberação dos accionistas em assembleia geral realizada em 6 de Maio de 2008, foi, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 398.º do CSC, conferida autorização aos
administradores eleitos que exerçam actividade concorrente com a da Galp Energia, bem como aprovada a deﬁnição do regime de acesso a informação sensível da Galp
Energia por parte dos mesmos administradores, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo.

Posições credoras sobre sociedades participadas

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

Nos termos do artigo 5.º n.º 4 do decreto-lei n.º 495/88 de 30 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo decreto-lei n.º 318/94 de 24 de Dezembro.
Ver a Nota 16 (Prestação de serviços a sociedades do Grupo) do Anexo ao balanço e à demonstração de resultados das contas individuais da Galp Energia.
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CONTAS CONSOLIDADAS
Galp Energia, SGPS, S.A. e subsidiárias
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Montantes expressos em milhares de Euros - mEuros)

NOTAS

DEZEMBRO 2009

DEZEMBRO 2008

5
5
5

11.728.447
279.898
130.034
12.138.379

14.860.459
225.324
102.109
15.187.892

6
6
6
6
6
6

10.193.419
750.878
338.860
296.686
63.637
36.123
11.679.603
458.776
12.884
(87.875)
149

13.725.987
680.073
291.895
239.670
41.842
41.100
15.020.567
167.325
12.612
(63.585)
(8.425)

Proveitos operacionais:
Vendas
Prestação de Serviços
Outros proveitos operacionais
TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS:
Gastos operacionais:
Custo das vendas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações, depreciações e perdas por imparidades de activos ﬁxos
Provisões e perdas por imparidade de contas a receber
Outros custos operacionais
TOTAL DE GASTOS OPERACIONAIS:
Resultados operacionais:
Proveitos ﬁnanceiros
Custos ﬁnanceiros
Ganhos (perdas) cambiais
Resultados relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas e entidades
conjuntamente controladas
Rendimentos de instrumentos ﬁnanceiros
Outros ganhos e perdas
Resultado antes de impostos:
Imposto sobre o rendimento
Resultado antes de interesses minoritários:
Resultado afecto aos interesses minoritários
Resultado líquido consolidado do exercício
Resultado por acção (valor em Euros)

8
8
4

68.800

48.391

27

13
(1.354)
451.393
(98.597)
352.796
(5.524)
347.272
0,42

(328)
(1.279)
154.711
(32.899)
121.812
(4.841)
116.971
0,14

9
21
10
10

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada dos resultados para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009.
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Dr. Carlos Alberto Nunes Barata

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Francisco Luís Murteira Nabo

Dr. Massimo Mondazzi

Eng. Manuel Ferreira De Oliveira

Dr. Claudio De Marco

Eng. Manuel Domingos Vicente

Dr. Paolo Grossi

Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes

Eng. Fabrizio Dassogno

Eng. José António Marques Gonçalves

Eng. Giuseppe Ricci

Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro

Eng. Luigi Spelli

Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva

Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia

Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves

Eng. Maria Rita Galli
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Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
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Galp Energia, SGPS, S.A. e subsidiárias
DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos tangíveis
Goodwill
Activos intangíveis
Participações ﬁnanceiras em associadas e conjuntamente controladas
Participações ﬁnanceiras em participadas
Outras contas a receber
Activos por impostos diferidos
Outros investimentos ﬁnanceiros
TOTAL DE ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Activo corrente:
Inventários
Clientes
Outras contas a receber
Outros investimentos ﬁnanceiros
Imposto corrente sobre o rendimento a receber
Caixa e seus equivalentes
TOTAL DOS ACTIVOS CORRENTES:
TOTAL DO ACTIVO:

NOTAS

DEZEMBRO 2009

DEZEMBRO 2008

12
11
12
4
4
14
9
17

3.190.286
189.293
497.716
226.985
2.725
98.674
209.945
461
4.416.085

2.760.142
171.506
409.403
297.468
1.173
83.741
200.034
4.789
3.928.256

16
15
14
17
9
18

1.228.833
778.384
571.695
1.803
1.807
243.839
2.826.361
7.242.446

1.076.494
987.704
500.475
2.903
127.168
2.694.744
6.623.000

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital social
Prémios de emissão
Reservas de conversão
Outras reservas
Reservas de cobertura
Resultados acumulados
Dividendos antecipados
Resultado líquido consolidado do exercício
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL AOS ACCIONISTAS:
Interesses minoritários
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO:
PASSIVO
Passivo não corrente:
Empréstimos
Empréstimos obrigacionistas
Outras contas a pagar
Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios
Passivos por impostos diferidos
Outros instrumentos ﬁnanceiros
Provisões
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE:
Passivo corrente:
Empréstimos e descobertos bancários
Empréstimos obrigacionistas
Fornecedores
Outras contas a pagar
Outros instrumentos ﬁnanceiros
Imposto corrente sobre o rendimento a pagar
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE:
TOTAL DO PASSIVO:
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO:

Notas

Dezembro 2009

Dezembro 2008

19

829.251
82.006
(10.761)
193.364
(7.057)
977.159
(49.755)
347.272
2.361.479
27.184
2.388.663

829.251
82.006
(27.449)
174.480
(1.752)
1.144.432
(124.095)
116.971
2.193.844
24.975
2.218.819

22
22
24
23
9
27
25

1.047.114
700.000
109.913
270.759
56.684
9.295
153.244
2.347.009

1.304.078
56.156
255.896
18.245
3.014
99.468
1.736.857

22
22
26
24
27

422.273
1.369
1.121.574
961.318
240
2.506.774
4.853.783
7.242.446

684.949
1.711
993.266
982.021
1.503
3.874
2.667.324
4.404.181
6.623.000

20

30

21

As notas anexas fazem parte da demonstração da posição ﬁnanceira consolidada em 31 de Dezembro de 2009.
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Carlos Alberto Nunes Barata

Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

Dr. Massimo Mondazzi
Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli
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(Montantes expressos em milhares de Euros - mEuros)
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Galp Energia, SGPS, S.A. e subsidiárias
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Montantes expressos em milhares de Euros - mEuros)

NOTAS
Actividades operacionais:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
(Pagamentos)/recebimentos de imposto sobre produtos petrolíferos
(Pagamento)/recebimento do imposto sobre o rendimento
Contribuições para o fundo de pensões
Pagamentos a reformados antecipadamente e pré-reformados
Pagamentos de despesas de seguro com os reformados
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional
Fluxos das actividades operacionais (1)
Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Participações ﬁnanceiras
Activos tangíveis
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Dividendos
Empréstimos concedidos

23
23
23

13
4

Pagamentos respeitantes a:
Participações ﬁnanceiras
Activos tangíveis
Activos intangíveis
Empréstimos concedidos
Fluxos das actividades de investimento (2)
Actividades de ﬁnanciamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Juros e proveitos similares
Letras descontadas
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Juros de empréstimos obtidos
Juros e custos similares
Dividendos/distribuição de resultados
Reembolso de letras descontadas
Amortizações e juros de contratos de locação ﬁnanceira
Juros de contratos de locação ﬁnanceira
Juros de empréstimos obrigacionistas
Fluxos das actividades de ﬁnanciamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Variação de Perimetro
Caixa e seus equivalentes no ﬁm do período

30

18
3
18

2009
12.587.177
(8.028.054)
(260.226)
(2.879.622)
(100.640)
(6.488)
(13.772)
(9.603)
(546.846)
741.926

2008
15.240.251
(11.531.403)
(198.238)
(2.388.699)
(186.029)
(3.960)
(13.845)
(10.807)
(439.209)
468.061

39.075
9.671
24.039
672
67.726
2.068
143.251

7.777
8.131
7.090
2.650
46.816
20.826
93.290

(3.485)
(674.567)
(36.039)
(200)
(714.291)
(571.040)

(543.754)
(598.701)
(54.434)
(29.427)
(1.226.316)
(1.133.026)

807.612
10.382
16.063
834.057

1.435.789
342
2.860
10.610
1.449.601

(556.781)
(23.265)
(53.156)
(193.596)
(6.767)
(137)
(16.404)
(850.106)
(16.049)
154.837
23.122
(238.835)
(414)
(61.290)

(690.930)
(41.062)
(17.122)
(264.003)
(10.818)
(106)
(6)
(626)
(1.024.673)
424.928
(240.037)
(9.257)
(16.910)
27.369
(238.835)
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As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009.
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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Carlos Alberto Nunes Barata

Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
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Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli

ANEXOS

Galp Energia, SGPS, S.A. e subsidiárias
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Montantes expressos em milhares de Euros - mEuros)

Resultado líquido consolidado do exercício
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios:
Diferenças de conversão de balanços expressos em moeda diferente (Empresas do Grupo)
Diferenças de conversão de balanços expressos em moeda diferente (Empresas Associadas)
Aumentos / diminuições reservas de cobertura
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios resultantes de Empresas Associadas
Imposto relacionado com as componentes de Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios líquidos de imposto
Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios antes de interesses minoritários:
Outros Ganhos e Perdas de interesses minoritários
Ganhos e Perdas consolidados reconhecidos nos Capitais Próprios:

NOTAS
10

4

27
9

DEZEMBRO 2009
347.272

DEZEMBRO 2008
116.971

17.762
(1.074)
16.688
(6.428)
(774)
1.897
(5.305)
11.383
358.655
2.209
360.864

(9.352)
4.721
(4.631)
(4.019)
5
955
(3.059)
(7.690)
109.281
2.987
112.268

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada do rendimento integral para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009.
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Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
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Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli
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Galp Energia, SGPS, S.A. e subsidiárias
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Montantes expressos em milhares de Euros - mEuros)

MOVIMENTOS DO PERÍODO

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

Saldo em 1 de Janeiro de 2008
Resultado líquido consolidado do exercício
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios
Rendimento integral do período
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados
Aumentos de reservas por aplicação de resultados
Saldo em 31 de Dezembro de 2008
Resultado líquido consolidado do exercício
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios
Rendimento integral do período
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados
Aumentos de reservas por aplicação de resultados
Saldo em 31 de Dezembro de 2009
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30

CAPITAL SOCIAL

PRÉMIOS DE EMISSÃO
DE ACÇÕES

829.251
829.251
829.251

82.006
82.006
82.006
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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Carlos Alberto Nunes Barata

Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

RESERVAS
DE CONVERSÃO

OUTRAS RESERVAS
(NOTA 20)

(22.818)
(4.631)
(4.631)
(27.449)
16.688
16.688
(10.761)

Dr. Massimo Mondazzi
Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli

146.438
28.042
174.480
18.884
193.364

ANEXOS

1.307
(3.059)
(3.059)
(1.752)
(5.305)
(5.305)
(7.057)

RESULTADOS
ACUMULADOS
717.562
(139.314)
566.184
1.144.432
(141.265)
(26.008)
977.159

DIVIDENDOS
ANTECIPADOS
(NOTA 30)
(126.046)
(124.095)
126.046
(124.095)
(49.755)
124.095
(49.755)

RESULTADO LÍQUIDO
CONSOLIDADO DO
PERÍODO
720.272
116.971
116.971
(720.272)
116.971
347.272
347.272
(116.971)
347.272

SUB-TOTAL
2.347.972
116.971
(7.690)
109.281
(263.409)
2.193.844
347.272
11.383
358.655
(191.020)
2.361.479

INTERESSES
MINORITÁRIOS
(NOTA 21)
21.988
2.987
2.987
24.975
2.209
2.209
27.184

TOTAL
2.369.960
116.971
(4.703)
112.268
(263.409)
2.218.819
347.272
13.592
360.864
(191.020)
2.388.663
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ANEXOS

GALP ENERGIA, SGPS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
(Montantes expressos em milhares de Euros – mEuros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA
a) Empresa – mãe:
A Galp Energia, SGPS, S.A. (adiante designada por Galp ou Empresa), foi constituída sobre a forma de sociedade anónima de capitais públicos, através do Decreto-Lei
nº 137-A/99, de 22 de Abril de 1999, com a denominação de “Galp – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.”, tendo adoptado, em 13 de Setembro de 2000, a denominação
actual – Galp Energia, SGPS, S. A..
A sua sede é em Lisboa e tem como objecto social a gestão de participações sociais de outras sociedades, tendo agrupado, à data da sua constituição, as participações
directas do Estado nas seguintes sociedades: Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.; GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A. e Transgás – Sociedade Portuguesa de Gás Natural,
S.A. (“Transgás, S.A.” actualmente denominada por Galp Gás Natural, S.A.).
Ao longo dos últimos anos a estrutura accionista da Empresa sofreu diversas alterações encontrando-se a posição em 31 de Dezembro de 2009 evidenciada na Nota 19.
Parte das acções da Empresa representativas de 25,32% do Capital Social encontram-se cotadas em bolsa, na Euronext Lisbon.
b) O Grupo:
Em 31 de Dezembro de 2009 o Grupo Galp (“Grupo”) é constituído pela Galp e subsidiárias, as quais incluem: (i) a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (“Petrogal”) e respectivas subsidiárias que desenvolvem as suas actividades de “upstream” e “downstream” na área do petróleo bruto e seus derivados; (ii) a GDP – Gás de Portugal, SGPS,
S.A. e respectivas subsidiárias que desenvolvem a sua actividade na área do gás natural; (iii) a Galp Power, SGPS, S.A. e respectivas subsidiárias que desenvolvem a sua
actividade no sector da electricidade e das energias renováveis; e (iv) a Galp Energia, S.A., empresa que desenvolve os serviços de suporte corporativos.
b1) Actividade de “Upstream” e “Downstream” na área do petróleo bruto
A Petrogal é a única empresa a operar no sector da reﬁnação de petróleos em Portugal e está também presente na distribuição de produtos reﬁnados de petróleo através
da marca GALP, da qual é proprietária. A Petrogal e as suas subsidiárias desenvolvem a sua actividade na área da exploração e produção (“upstream”) e da reﬁnação e
distribuição (“downstream”) de petróleo bruto e seus derivados.
b2) Actividade de Gás Natural
As empresas subsidiárias do Grupo GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A. que têm actividade de: i) aprovisionamento, venda a produtores de electricidade em regime ordinário, venda
ao comercializador de último recurso grossista e venda a grandes clientes em regime de mercado livre, nomeadamente através da Galp Gás Natural, S.A.; ii) comercialização por
grosso a clientes em regime de mercado regulado; iii) armazenagem através da Transgás Armazenagem, S.A. e iv) distribuição e comercialização de gás natural, nomeadamente
através da Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A. e Beiragás – Companhia de Gás das Beiras,
S.A., que operam com base em contratos de concessão celebrados com o Estado Português, que tinham data de término em 2028 (ou 2034 no caso da Beiragás). Os contratos
iniciais, excepto o da Galp Gás Natural, S.A., estiveram em vigor até ao ano de 2007 (inclusive). Em 11 de Abril de 2008 foram assinados novos contratos de concessão com
efeitos a 1 de Janeiro de 2008 e que terminam em 2045 no caso da actividade de armazenagem e 2047 no caso das actividades de distribuição e comercialização de gás natural
ao abrigo da nova legislação para este sector. Findo este prazo, os bens afectos às concessões serão transferidos para o Estado Português e as empresas serão indemnizadas por
um montante correspondente ao valor líquido contabilístico daqueles bens àquela data, líquido de amortizações, comparticipações ﬁnanceiras e subsídios a fundo perdido.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro, que aprovou a estratégia nacional para a energia, estabelece como uma das linhas de orientação a
liberalização e a promoção da concorrência nos mercados energéticos, através da alteração dos respectivos enquadramentos estruturais.
O decreto-lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro, concretizando no plano normativo a linha estratégica da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro,
deﬁne para o sector do gás natural um quadro legislativo coerente e articulado com a legislação comunitária e os principais objectivos estratégicos aprovados na referida
resolução. Neste quadro, são estabelecidos os princípios de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural, bem como as regras gerais aplicáveis ao
exercício das actividades de recepção, armazenamento e regaseiﬁcação de GNL, armazenamento subterrâneo, transporte, distribuição e comercialização, transpondo-se,
desta forma, os princípios da Directiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, tendo por ﬁnalidade o incremento de um mercado livre e
concorrencial. A organização do Sistema Nacional de Gás Natural assenta fundamentalmente na exploração da rede pública de gás natural, constituída pela Rede Nacional
de Transporte, Instalações de Armazenamento e Terminais e pela Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural. A exploração destas infra-estruturas processa-se através
de concessões de serviço público, ou de licenças de serviço público no caso de redes locais autónomas de distribuição. Simultaneamente, nas condições a estabelecer em
legislação complementar, permite-se a distribuição privativa de gás natural através de licença para o efeito.

Nos termos referidos no decreto-lei, supra referido, as actividades que se integram na rede pública de gás natural, a comercialização de gás natural de último recurso e
a operação logística de mudança de fornecedor estão sujeitas a regulação. Sem prejuízo das competências de outras entidades administrativas, a regulação sectorial é da
competência da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (“ERSE”).
Por forma a concretizar a separação das actividades de distribuição e comercialização de gás natural foram assinados contratos entre as distribuidoras regionais e a Galp Gás
Natural, S.A. relativamente à transmissão de activos regulados. Adicionalmente, foram constituídas empresas comercializadoras, nas regiões em que o número de clientes
é superior a 100 mil, com vista à separação da actividade de comercialização da actividade de distribuição.
Em 30 de Junho de 2008 e 24 de Junho de 2009 foram publicados os Despachos n.º 13/2008 e n.º 14148/2009 nos quais a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
(“ERSE”) procedeu à ﬁxação de tarifas a aplicar pelas entidades que desenvolvem actividades reguladas para o ano gás 2008-2009 e 2009-2010, respectivamente por forma
a que sejam recuperados os proveitos permitidos para aqueles períodos, conforme previsto no artigo 149º do Regulamento Tarifário.
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A actividade de comercialização de gás natural é livre, ﬁcando, contudo, sujeita a atribuição de licença pela entidade administrativa competente, deﬁnindo-se claramente
o elenco dos direitos e dos deveres na perspectiva de um exercício transparente da actividade. No exercício da sua actividade, os comercializadores podem livremente
comprar e vender gás natural. Para o efeito, têm o direito de acesso às instalações de armazenamento e terminais de GNL, às redes de transporte e às redes de distribuição,
mediante o pagamento de uma tarifa regulada. O livre exercício de comercialização de gás natural ﬁca sujeito ao regime transitório estabelecido para a abertura gradual
do mercado, tendo em consideração o estatuto de mercado emergente e da derrogação que lhe está associada.
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O ano gás representa o período entre 01 de Julho de um ano até 30 de Junho do ano seguinte.
As tarifas a debitar aos clientes incluem a tarifa de energia, a tarifa de uso da rede de transporte, a tarifa de uso global do sistema de gás natural, a tarifa de uso da rede
de distribuição, e ainda a tarifa de comercialização que remuneram as actividades reguladas.
No âmbito do referido regulamento as empresas do Grupo desenvolvem as actividades de armazenagem, distribuição e comercialização de último recurso de gás natural.
b3) Actividade de Geração de Energia
As empresas subsidiárias do Grupo Galp Power desenvolvem as actividades relacionadas com a produção e comercialização de energia eléctrica e térmica.
c) Actividade
A actividade do Grupo Galp Energia compreende os seguintes negócios:
• O segmento de negócio de Exploração e Produção (“E&P”) é responsável pela presença da Galp Energia no sector “upstream” da indústria petrolífera, levando a cabo
a supervisão e execução de todas as actividades relacionadas com a exploração, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos essencialmente em Angola, Brasil,
Moçambique e Timor-Leste;
• O segmento de negócio de Reﬁnação e Distribuição de Produtos Petrolíferos (“Reﬁnação e Distribuição”) detém as duas únicas reﬁnarias existentes em Portugal e inclui
ainda todas as actividades de comercialização, a retalho e grossista, de produtos reﬁnados (incluindo GPL). O segmento de Reﬁnação e Distribuição engloba igualmente
a maior parte das infra-estruturas de armazenamento e transporte de produtos petrolíferos em Portugal, as quais se encontram estrategicamente localizadas, quer para
a exportação quer para a distribuição dos produtos nos principais centros de consumo. Esta actividade de comercialização a retalho com a marca Galp, estende-se ainda
a Espanha, Moçambique, Guiné Bissau, Gambia e Suazilândia com subsidiárias totalmente detidas pelo grupo e “joint-ventures” em Angola e Cabo Verde;
• O segmento de negócio de Gás e Power abrange as áreas de negócio de Aprovisionamento, Comercialização e Distribuição de Gás Natural e Geração de Energia Eléctrica
e Térmica.
• A área de Aprovisionamento e Comercialização de Gás Natural destina-se a fornecer gás natural a grandes clientes industriais, com um consumo anual superior a
2 milhões de m3, a empresas produtoras de electricidade, às empresas integradas comercializadoras de gás natural e às UAG ‘s (“Unidades Autónomas de Gás”). A
Galp Energia também mantém os contratos de aprovisionamento de longo prazo com empresas da Argélia e da Nigéria, por forma a satisfazer a procura dos seus clientes;
• A área de Distribuição e Comercialização de Gás Natural, em conjunto com as empresas distribuidoras e comercializadoras de gás natural nas quais a Galp Energia
detém participações signiﬁcativas, tem em vista a venda de gás natural a clientes residenciais, comerciais e industriais com consumos anuais inferiores a 2 milhões
de m3;
• A área de Power produz actualmente energia eléctrica e térmica que fornece a grandes clientes industriais. Actualmente a Galp Energia detém participações em
quatro centrais de cogeração com uma capacidade instalada total de 160 MW. Adicionalmente, detém participação em parques eólicos e numa central de ciclo
combinado, os quais se encontram ainda em fase de investimento.
As demonstrações ﬁnanceiras anexas são apresentadas em Euros (moeda funcional), dado que esta é a divisa preferencialmente utilizada no ambiente económico em que
a Empresa opera.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas adoptadas pelo Grupo na preparação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas são as abaixo mencionadas. Durante o exercício ﬁndo
em 31 de Dezembro de 2009 ocorreram alterações de politicas contabilísticas face às consideradas na preparação da informação ﬁnanceira relativa ao exercício anterior,
evidenciadas na Nota 2.24, não tendo sido reconhecido erros materiais relativos a exercícios anteriores.

2.1. Bases de apresentação
As demonstrações ﬁnanceiras consolidadas do grupo Galp Energia foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico,
excepto para os instrumentos ﬁnanceiros derivados que se encontram registados pelo justo valor (Nota 2.17), a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas
incluídas na consolidação (Notas 3 e 4), mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites nos países de cada participada, ajustados no processo
de consolidação, de modo a que as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas estejam de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adoptadas
pela União Europeia, em vigor para exercícios económicos iniciados em 1 de Janeiro de 2009. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS” – International Financial Reporting Standards) emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), quer as Normas
Internacionais de Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respectivas interpretações – SIC e IFRIC, emitidas pelo
International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”), que tenham sido adoptadas na União Europeia. De ora em
diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designados genericamente por “IAS/IFRS”.
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As normas ”IAS/IFRS” aprovadas e publicadas no JOUE (Jornal Oﬁcial da União Europeia) durante o exercício de 2009 e com aplicação contabilística em exercícios posteriores
são resumidamente apresentadas no quadro ao lado:
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NORMAS IAS

DATA DA PUBLICAÇÃO NO JOUE

DATA DE APLICAÇÃO CONTABILÍSTICA*

24 de Dezembro de 2009

1 de Fevereiro de 2010

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

1 de Dezembro de 2009

31 de Outubro de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

IFRIC 17 Distribuições aos Proprietários que não são
caixa

27 de Novembro de 2009

31 de Outubro de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

Revisão IFRS 1 Primeira aplicação de IFRS

26 de Novembro de 2009

31 de Dezembro de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

16 de Setembro de 2009

30 de Junho de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

IFRIC 15 Acordos para a Construção de Imóveis

23 de Julho de 2009

31 de Dezembro de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

Revisão IFRS 3 Concentrações de Actividades

12 de Junho de 2009

30 de Junho de 2009

Com impactos contabilísticos
previsíveis em exercícios futuros
aquando da aquisição de novos
negócios.

Alterações à IAS 27 Demonstrações ﬁnanceiras
Consolidadas e separadas

12 de Junho de 2009

30 de Junho de 2009

Com impactos contabilísticos
previsíveis em exercícios futuros
aquando da alteração de controlo
sobre participações ﬁnanceiras.

5 de Junho de 2009

30 de Junho de 2009

Sem impactos contabilísticos
previsíveis.

26 de Março de 2009

29 de Março de 2009

Os eventuais impactos
contabilísticos estão a ser
analisados pela Galp Energia.

Emendas à IAS 32 Instrumentos Financeiros:
Apresentação
IFRIC 18 Transferência de Activos para Clientes

Alterações à IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração: relativas aos Itens
elegíveis para cobertura

IFRIC 16 Cobertura de Investimentos líquidos numa
unidade operacional estrangeira
IFRIC 12 Acordos de Concessão de serviços

OBSERVAÇÕES

Nota: *em exercícios anuais com início a partir da data indicada. No caso da Galp Energia as normas e interpretações terão aplicação, caso aplicáveis, no exercício contabilístico do ano de 2010.

Na preparação das demonstrações ﬁnanceiras anexas foram utilizadas estimativas que afectam as quantias reportadas de activos e passivos, assim como as quantias reportadas de proveitos e custos durante o período de reporte. Todas as estimativas e assunções efectuadas pelo Conselho de Administração foram efectuadas com base no
melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações ﬁnanceiras, dos eventos e transacções em curso.
O Grupo Galp Energia, na elaboração e apresentação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas, declara estar em cumprimento, de forma explícita e sem reservas, com
as normas IAS/IFRS e suas interpretações SIC/IFRIC, aprovadas pela União Europeia.

2.2. Princípios de consolidação
Os métodos de consolidação adoptados pelo Grupo são os seguintes:
a) Participações ﬁnanceiras em empresas do Grupo
As participações ﬁnanceiras em empresas nas quais o Grupo detenha, directa ou indirectamente mais de 50% dos direitos de voto em Assembleia Geral de Accionistas
e/ou detenha o poder de controlar as suas políticas ﬁnanceiras e operacionais (deﬁnição de controlo adoptada pelo Grupo), foram incluídas nestas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas pelo método de consolidação integral. As empresas consolidadas pelo método de consolidação integral encontram-se detalhadas na Nota 3.
O capital próprio e o resultado líquido correspondente à participação de terceiros nas empresas subsidiárias são apresentados separadamente na demonstração da posição ﬁnanceira
consolidada e na demonstração consolidada de resultados, respectivamente na rubrica interesses minoritários. Os prejuízos e ganhos aplicáveis aos minoritários são imputados aos
mesmos.
Os activos e passivos de cada empresa do grupo são identiﬁcados ao seu justo valor na data de aquisição ou tal como previsto na IFRS 3, durante um período de 12 meses
após aquela data. Qualquer excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos e passivos líquidos adquiridos é reconhecido como “goodwill” (Nota 2.2.d)). Caso
o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como um proveito do exercício.
Os interesses minoritários incluem a proporção dos terceiros no justo valor dos activos e passivos identiﬁcáveis à data de aquisição das subsidiárias.
Os resultados das ﬁliais adquiridas ou vendidas durante o exercício estão incluídos nas demonstrações de resultados desde a data da sua aquisição ou até à data da sua venda.
Sempre que necessário são efectuados ajustamentos às demonstrações ﬁnanceiras das subsidiárias para adequar as suas políticas contabilísticas às usadas pelo Grupo.
As transacções (incluindo as eventuais mais e menos-valias derivadas de alienações entre empresas do Grupo), os saldos e os dividendos distribuídos entre empresas do
Grupo são eliminados no processo de consolidação.

Os investimentos ﬁnanceiros em empresas do grupo são sempre consolidados.
b) Participações ﬁnanceiras em entidades conjuntamente Controladas
As participações ﬁnanceiras em empresas controladas conjuntamente foram incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas anexas pelo método de equivalência patrimonial, desde a data em que o controlo conjunto é exercido (vide igualmente Nota 2.24). As empresas conjuntamente controladas reconhecidas pelo método de equivalência
patrimonial encontram-se detalhadas na Nota 4. O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de activos e passivos identiﬁcáveis da associada na data de aquisição é
reconhecido como diferença de consolidação (“goodwill”) e mantida no valor do investimento ﬁnanceiro na rubrica de participações ﬁnanceiras em associadas e conjuntamente controladas. Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como um proveito
do exercício na rubrica de resultados relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas e conjuntamente controladas, após conﬁrmação do justo valor atribuído.
É efectuada uma avaliação dos investimentos em empresas conjuntamente controladas quando existem indícios de que a participação possa estar em imparidade, bem
como uma avaliação anual do valor do goodwill, sendo registadas como custo as perdas de imparidade que se demonstrem existir. Quando as perdas por imparidade
reconhecidas em exercícios anteriores deixam de existir são objecto de reversão. Contudo, imparidades existentes em goodwill não serão revertidas.
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Nas situações em que o Grupo detenha, em substância, o controlo de outras entidades criadas com um ﬁm especíﬁco, ainda que não possua participações de capital directamente nessas entidades, as mesmas são consolidadas pelo método de consolidação integral. As entidades nessas situações, quando existam, são incluídas na Nota 3.
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Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados da Empresa conjuntamente controlada excede o valor pelo qual a participação se encontra registada, a participação
ﬁnanceira é reportada por valor nulo, excepto quando o Grupo tenha assumido compromissos com a Empresa conjuntamente controlada e nesse caso, o Grupo regista uma
perda pelo montante da responsabilidade solidária assumida junto da Empresa conjuntamente controlada.
Os ganhos e perdas não realizados em transacções com empresas conjuntamente controladas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo na empresa conjuntamente controlada, por contrapartida do investimento nessa mesma entidade. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em
que a perda não evidencie que o activo transferido esteja em situação de imparidade.
A classiﬁcação dos investimentos ﬁnanceiros em empresas controladas conjuntamente é determinada com base em acordos parassociais que regulam o controlo conjunto.
c) Participações ﬁnanceiras em empresas associadas e participadas
As participações ﬁnanceiras em empresas associadas (empresas onde o Grupo exerce uma inﬂuência signiﬁcativa, mas não detém quer o controlo quer o controlo conjunto
das mesmas através da participação nas decisões ﬁnanceiras e operacionais da empresa, normalmente quando detém entre 20% e 50% do capital de uma empresa) são
registadas pelo método de equivalência patrimonial.
As participações ﬁnanceiras em empresas participadas (empresas em que o Grupo não tem inﬂuência signiﬁcativa nem controlo, normalmente quando detém menos de
20%) são reportadas ao custo de aquisição, pelo facto de não terem capital cotado e o justo valor não ser mensurado com ﬁabilidade.
De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações ﬁnanceiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o resultado líquido) das associadas por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício na rubrica de resultados
relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas, bem como de dividendos recebidos.
O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de activos e passivos identiﬁcáveis da associada na data de aquisição é reconhecido como diferença de consolidação (goodwill) e
mantida no valor do investimento ﬁnanceiro em associadas. Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como um proveito do exercício na rubrica de resultados relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas, após conﬁrmação do justo valor atribuído.
É efectuada uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que a participação possa estar em imparidade, bem como uma avaliação anual
do valor do goodwill, sendo registadas como custo as perdas de imparidade que se demonstrem existir. Quando as perdas por imparidade reconhecidas em exercícios
anteriores deixam de existir são objecto de reversão. Contudo, imparidades existentes em goodwill não serão revertidas.
Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados da associada excede o valor pelo qual a participação se encontra registada, a participação ﬁnanceira é reportada por
valor nulo, excepto quando o Grupo tenha assumido compromissos com a associada e nesse caso, o Grupo regista uma perda pelo montante da responsabilidade solidária
assumida junto da associada.
Os ganhos e perdas não realizados em transacções com associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo na associada, por contrapartida do investimento nessa mesma associada. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o activo transferido
esteja em situação de imparidade.
As participações ﬁnanceiras em empresas associadas encontram-se detalhadas na Nota 4.
d) Goodwill
As diferenças entre o custo de aquisição das participações ﬁnanceiras, em empresas do Grupo, empresas controladas conjuntamente e empresas associadas, e o justo valor
dos activos e passivos identiﬁcáveis dessas empresas à data da sua aquisição (ou durante um período de 12 meses após aquela data), se positivas, são registadas na rubrica
de goodwill (caso respeite a empresas do Grupo ou em empresas controladas conjuntamente) (Nota 11) ou incluídas na rubrica de participações ﬁnanceiras em empresas
associadas (caso respeite a empresas associadas), se negativas, são registadas de imediato em resultados do exercício.
As diferenças positivas entre o custo de aquisição dos investimentos em entidades sediadas no estrangeiro e o justo valor dos activos e passivos identiﬁcáveis dessas entidades à data da sua aquisição (ou durante um período de 12 meses após aquela data), encontram-se registadas na moeda funcional das mesmas, sendo convertidas para
a moeda de reporte do Grupo (Euros) à taxa de câmbio em vigor na data das demonstrações ﬁnanceiras. As diferenças cambiais geradas nessa conversão são registadas
na rubrica de reservas de conversão, no capital próprio.
O goodwill originado em aquisições anteriores à data de transição para IFRS (1 de Janeiro de 2004) foi mantido pelos valores apresentados de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal (“deemed cost”) àquela data, e objecto de testes de imparidade à data das demonstrações ﬁnanceiras, à luz da IFRS 1,
o qual deixou de ser amortizado a partir daquela data, sendo contudo sujeito, pelo menos anualmente, a um teste de imparidade para veriﬁcar se existem perdas de
imparidade.
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O goodwill gerado em aquisições posteriores a 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para as IFRS), bem como o valor líquido do goodwill gerado em aquisições anteriores
a essa data, não é amortizado sendo sujeito, pelo menos anualmente, a um teste de imparidade para veriﬁcar se existem perdas por imparidade.
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Qualquer perda por imparidade é registada imediatamente no balanço como dedução ao valor do activo e na demonstração de resultados na rubrica de outros ganhos e
perdas, não sendo posteriormente revertida.
Se a contabilização inicial de uma concentração de actividades empresariais puder ser determinada apenas provisoriamente no ﬁnal do período em que a concentração for
efectuada porque os justos valores a atribuir aos activos, passivos e passivos contingentes identiﬁcáveis da adquirida ou o custo da concentração apenas podem ser determinados provisoriamente, o Grupo Galp contabiliza a concentração usando a informação disponível. Esses valores determinados provisoriamente serão ajustados aquando da
determinação ﬁnal dos justos valores dos Activos e Passivos a ocorrer até um período máximo de doze meses após a data de aquisição. O goodwill ou qualquer outro ganho
reconhecido será ajustado desde a data da aquisição por uma quantia igual ao ajustamento no justo valor à data de aquisição dos activos, passivos e passivos contingentes
identiﬁcáveis a serem reconhecidos ou ajustados e a informação comparativa apresentada para os períodos anteriores à conclusão da contabilização inicial da concentração.
Isto inclui qualquer depreciação, amortização ou outro efeito de lucro ou perda adicional reconhecido como resultado de concluir a contabilização inicial.
Na análise da imparidade do goodwill, o mesmo é adicionado à unidade ou unidades geradoras de caixa a que respeita. O valor de uso é determinado pela actualização dos
ﬂuxos de caixa futuros estimados da unidade geradora de caixa. A quantia recuperável é estimada para a unidade geradora de caixa a que este possa pertencer, segundo o
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método dos ﬂuxos de caixa descontados. A taxa de desconto utilizada na actualização dos ﬂuxos de caixa descontados reﬂecte o WACC (“Weighted Average Cost of Capital”)
do Grupo Galp Energia para o segmento de negócio e país a que a unidade geradora de caixa pertence.
e) Conversão de demonstrações ﬁnanceiras expressas em moeda estrangeira
São tratadas como entidades estrangeiras as que operando no estrangeiro têm autonomia organizacional, económica e ﬁnanceira.
Os activos e passivos das demonstrações ﬁnanceiras de entidades estrangeiras são convertidos para Euros utilizando as taxas de câmbio vigentes à data das demonstrações
ﬁnanceiras e os custos e proveitos e ﬂuxos de caixa dessas demonstrações ﬁnanceiras são convertidos para Euros utilizando-se a taxa de câmbio média veriﬁcada no exercício. A diferença cambial resultante, gerada após 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para IFRS), é registada no capital próprio na rubrica de “Reservas de conversão”.
As diferenças cambiais geradas até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para IFRS) foram anuladas por contrapartida de Resultados acumulados.
O goodwill e os ajustamentos de justo valor resultantes da aquisição de entidades estrangeiras são tratados como activos e passivos dessa entidade e transpostos para Euros
de acordo com a taxa de câmbio em vigor na data das demonstrações ﬁnanceiras.
Sempre que uma entidade estrangeira é alienada, a diferença cambial acumulada é transferida da rubrica de reservas de conversão do capital próprio para a rubrica de
outros ganhos ou perdas da demonstração de resultados.
Os suprimentos em moeda diferente da moeda funcional de reporte da empresa mãe e que não tenham prazo estipulado de reembolso são vistos como investimentos líquidos
nas entidades estrangeiras. As diferenças cambiais geradas, mas não anuladas no processo de consolidação, na transposição dos saldos dos suprimentos para a moeda funcional
de reporte da empresa são reclassiﬁcadas em contas consolidadas para a rubrica de “Reservas de conversão” constante dos capitais próprios atribuíveis aos accionistas.
As demonstrações ﬁnanceiras das entidades estrangeiras, incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas anexas, foram convertidas para Euros através da utilização
das seguintes taxas de câmbio:

DIVISA
Dalasi da Gâmbia
Dirhams de Marrocos
Dólares dos Estados Unidos da América
Escudos de Cabo Verde
Francos CFA
Lilangeni da Suazilândia
Meticais de Moçambique
Reais do Brasil

VIGENTE NO FINAL DO ANO
2009
2008
38,54
38,23
11,25
11,27
1,44
1,39
110,27
110,27
655,96
655,96
10,64
13,54
41,90
35,98
2,51
3,24

MÉDIA DO ANO
2009
36,95
11,31
1,40
110,27
655,96
11,59
38,51
2,76

2008
33,20
11,35
1,47
110,27
655,96
11,98
35,64
2,67

2.3. Activos tangíveis
Os activos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para IFRS) encontram-se registados à luz da opção prevista pela IFRS 1, pelo seu custo considerado (“deemed cost”), o qual corresponde ao custo de aquisição, reavaliado, quando aplicável, de acordo com as disposições legais até aquela data, deduzido das
amortizações acumuladas, das perdas por imparidade e dos subsídios ao investimento.
Os activos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, perdas por imparidade e dos
subsídios ao investimento. O custo de aquisição inclui o preço de factura, as despesas de transporte, montagem e os encargos ﬁnanceiros suportados durante o período
de construção.
Os activos tangíveis em curso reﬂectem activos ﬁxos ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de subsídios ao investimento
auferidos e de eventuais perdas por imparidade, sendo amortizados a partir do momento em que os projectos de investimentos estejam concluídos ou prontos para uso.
As amortizações são calculadas sobre o valor de custo considerado (para as aquisições até 1 de Janeiro de 2004) ou sobre o custo de aquisição, pelo método das quotas
constantes por duodécimos, aplicada a partir da data de entrada em que os bens se encontram disponíveis para serem usados como pretendidos pela gestão, a qual
utilizando-se de entre as taxas económicas mais apropriadas, as que permitam a reintegração do imobilizado, durante a sua vida útil estimada, tendo em conta, nos casos
em que tal é aplicável, e limitativa ao período de concessão.
As taxas de amortização anuais médias utilizadas podem resumir-se como segue:

2,20%
2,00%
2,20%
16,67%
12,50%
5,00%
7,14%
10,00%

-

3,13%
10,00%
12,50%
25,00%
25,00%
33,33%
33,33%
33,33%

As infra-estruturas afectas ao gás natural, nomeadamente as redes de distribuição de gás encontram-se a ser amortizadas por um período de 45 anos por se entender que
representa o período de vida útil económica daqueles activos.
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente e plurianual são registados como gastos do exercício em que são incorridos. As grandes reparações relativas à substituição de partes de equipamentos ou outros activos tangíveis são registadas como activos tangíveis, caso seja identiﬁcada e abatida a componente substituída,
e amortizadas às taxas correspondentes à vida útil residual dos respectivos activos ﬁxos principais.
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TAXAS
Terrenos e recurso naturais - servidões
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outros activos ﬁxos tangíveis
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Actividade de exploração e produção petrolífera
Os activos tangíveis relacionados com a actividade de exploração e produção petrolífera encontram-se registados ao custo de aquisição e correspondem, essencialmente a
despesas incorridas com a pesquisa e desenvolvimento da área de exploração (“campo”), adicionadas dos custos de estrutura e ﬁnanceiros incorridos até à data do início
da produção, os quais são capitalizados em imobilizado em curso. Quando o campo inicia a sua produção, estas despesas são transferidas de imobilizado em curso para
imobilizado ﬁxo, e são amortizadas com base na taxa de amortização de acordo com o método da unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a natureza das
despesas.
As despesas de desenvolvimento são amortizadas de acordo com o coeﬁciente calculado pela proporção de volume de produção veriﬁcado em cada período de amortização
sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas (“proved developed reserves”) determinadas no ﬁnal desse período, por uma entidade especializada e independente,
adicionadas da produção daquele período, com excepção da área de desenvolvimento Tombua-Landana (“TL”). Nesta área de desenvolvimento, no decurso do exercício de
2009, as despesas de desenvolvimento foram amortizadas utilizando o coeﬁciente indicado anteriormente, aplicando um volume de reservas provadas desenvolvidas ajustadas.
O ajustamento efectuado pelo Grupo deriva de, no decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, ter sido efectuada a transferência de activo tangível em curso para
activo tangível da “Compliant Piled Tower” (“CPT”) daquela área de desenvolvimento, em virtude de ter entrado em funcionamento, apesar de as reservas provadas totais que
lhes estão associadas não terem sido consideradas na sua totalidade como desenvolvidas pela entidade independente que avalia as reservas como desenvolvidas. Esta situação
decorre de parte dos reservatórios que estão associados à CPT ainda não se encontrarem ligados, sendo residual o investimento adicional em falta para se proceder à ligação.
As despesas de pesquisa são amortizadas de acordo com o coeﬁciente calculado pela proporção do volume de produção veriﬁcado em cada período de amortização, sobre
o volume de reservas provadas totais (“Total proved reserves”) determinadas no ﬁnal desse período adicionadas à produção do período.
As reservas provadas desenvolvidas e as reservas provadas totais utilizadas pelo Grupo no apuramento da taxa de amortização de acordo com o método (“UOP”), foram
determinadas por uma entidade especializada.
As despesas de pesquisa afectas a campos que ainda se encontram na fase de exploração e desenvolvimento, encontram-se classiﬁcadas em imobilizado em curso na
rubrica de activos ﬁxos tangíveis.
Todas as despesas incorridas na fase de pesquisa de campos petrolíferos sem sucesso, são reconhecidas como custos na demonstração de resultados do exercício em que
é conhecida a não continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento.
As mais ou menos-valias resultantes da alienação ou abate dos activos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na
data de alienação/abate. O valor líquido contabilístico incorpora as perdas por imparidade acumuladas. As mais e menos-valias contabilísticas apuradas são registadas na
demonstração de resultados nas rubricas de outros rendimentos operacionais ou outros gastos operacionais, respectivamente.

2.4 Activos intangíveis
Os activos intangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, subsídios ao investimento e perdas por imparidade. Os activos intangíveis só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para o Grupo e sejam controláveis e mensuráveis com ﬁabilidade.
Os activos intangíveis reconhecidos com a actividade de exploração e produção petrolífera encontram-se registados ao custo de aquisição e correspondem essencialmente
a despesas de aquisição da licença de exploração e produção petrolífera (bónus de assinatura) e são amortizadas em quotas constantes durante o período remanescente
da licença após o início da produção.
As despesas com pesquisa não relacionadas com a actividade de “upstream” são reconhecidas como custo do exercício.
As despesas com desenvolvimento somente são registadas como activos intangíveis, se o Grupo demonstrar capacidade técnica e económica, bem como decisão para completar esse desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso próprio e demonstre, igualmente, a probabilidade do activo criado gerar benefícios económicos futuros.
Caso as despesas não satisfaçam esses requisitos, as despesas com desenvolvimento são registadas como custo do exercício em que são incorridas.
O Grupo capitaliza as despesas relacionadas com a reconversão de consumos para gás natural que se consubstanciem na adaptação de instalações. O Grupo considera que
consegue controlar os benefícios económicos futuros dessas reconversões, através da venda continuada de gás aos fogos e pela inclusão destes no preço homologado pela
Direcção Geral de Geologia e Energia (Decreto-lei 140/2006 de 26 de Julho). Estas despesas são amortizadas em quotas constantes até ao ﬁnal do período de concessão
atribuído às empresas distribuidoras de gás natural.
Os activos intangíveis incluem além das reconversões de consumos para gás natural, despesas incorridas com projectos de desenvolvimento informático e prémios de exclusividade pagos a revendedores de produtos Galp e encargos com direitos de superfície, os quais são amortizados, durante o período de duração dos respectivos contratos
(o qual varia entre dez e vinte anos).
Os activos intangíveis com vida útil ﬁnita são amortizados pelo método das quotas constantes, a partir da data em que se encontram disponíveis para serem utilizados
como requerido pela gestão, excepto no que respeita aos Activos afectos à actividade de exploração e produção, que são amortizados pelo método “UOP” tal como acima
descrito após o início de utilização.
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As taxas de amortização variam conforme os prazos dos contratos existentes ou a expectativa de uso do activo intangível.
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2.5. Imparidade de activos não correntes, excepto goodwill
São efectuados testes de imparidade à data das demonstrações ﬁnanceiras e sempre que seja identiﬁcada uma desvalorização do activo ou activos em apreço. Nos casos em
que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por imparidade, que é registada na demonstração
de resultados na rubrica de amortizações, depreciações e perdas por imparidade de activos ﬁxos.
A quantia recuperável é o maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa
transacção entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado pela actualização dos
ﬂuxos de caixa futuros estimados do activo durante a sua vida útil estimada. A quantia recuperável é estimada para o activo ou unidade geradora de caixa a que este
possa pertencer. A taxa de desconto utilizada na actualização dos ﬂuxos de caixa descontados reﬂecte o WACC (“Weighted Average Cost of Capital”) do Grupo Galp Energia
utilizado para o segmento de negócio e País a que o activo pertence. A unidade geradora de caixa alvo de análise para detecção de imparidade depende do segmento
de negócio: no segmento da Reﬁnação e Distribuição, a unidade geradora de caixa é a rede de postos de abastecimento por país; no segmento da Exploração, a unidade
geradora de caixa é o bloco ou o país, consoante a fase do investimento; e no segmento do Gás & Power, a unidade geradora de caixa é determinada pelo conjunto de
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activos geradores de benefícios económicos.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou
diminuíram. Esta análise é efectuada sempre que existam indícios de que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração de resultados como dedução à rubrica de amortizações e depreciações. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efectuada
até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.
Activos do segmento de Reﬁnação e Distribuição
Na data do balanço, o Grupo procede à realização de testes anuais de imparidade, considerando fontes internas e externas de informação, para os activos tangíveis e
intangíveis que se encontram afectos à actividade de reﬁnação e distribuição de produtos petrolíferos, nomeadamente no que respeita à rede de estações de serviço que
o Grupo opera no mercado português e espanhol.
No teste anual de imparidade à actividade de distribuição de produtos petrolíferos, o Grupo identiﬁcou e considera como unidade geradora de caixa a rede de estações de
serviço de cada país, tendo sido este critério aplicado de forma consistente. Esta consideração deriva do facto do relato da gestão interna ser baseado nas operações da
rede de cada país, sendo as decisões operacionais e de investimento tomadas com base nesse pressuposto.
O teste de imparidade efectuado pelo Grupo tem por base a estimativa da quantia recuperável de cada estação de serviço em comparação com o seu valor líquido contabilístico na data do Balanço. A quantia recuperável (valor de uso) determinada pelo Grupo, resulta da actualização para o momento presente dos ﬂuxos de caixa futuros
determinados com base em orçamentos anuais e planos de negócio plurianuais para cada estação de serviço na sua condição actual, utilizando-se como taxa de desconto
a taxa do custo médio ponderado do capital (“WACC”) para este segmento de negócio em função do risco especíﬁco inerente a este segmento.
O período de projecções dos ﬂuxos varia em função da vida útil média da unidade geradora de caixa.
Com base nos teste anuais de imparidade efectuados pelo Grupo, em 31 de Dezembro de 2009, o montante registado no balanço como imparidade de activos tangíveis e
intangíveis ascendia a, aproximadamente, mEuros 30.634.
Activos do segmento de actividade de Exploração e Produção
As perdas por imparidade dos activos na actividade de exploração e produção petrolífera, são determinadas quando:
•
•
•
•

Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis;
O período de licenciamento caducar e não for expectável a renovação da licença de exploração;
Uma área adquirida for entregue ou abandonada;
Os benefícios económicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efectuado.

A Empresa efectua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos activos tangíveis e intangíveis afectos à actividade de exploração e produção petrolífera,
sendo seleccionada a unidade geradora de caixa país ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os investimentos.
A avaliação de imparidade por Bloco é efectuada pelo modelo EMV (“Expected Monetary Value”) através da comparação do valor líquido contabilístico dos investimentos
efectuados com o valor actual esperado do retorno do investimento que resulta da actualização dos ﬂuxos de caixa futuros, através da taxa de desconto que representa o
custo médio ponderado do capital (“WACC”), calculados atendendo estimativas de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Reservas prováveis;
Investimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar as reservas prováveis;
Recursos contingentes, corrigidos por um factor de probabilidade de sucesso;
Investimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar os recursos contingentes;
Preço de referência do Barril de Brent;
Taxa de câmbio Euro/US Dollar;
Mecanismos de tributação do Bloco/País.

O período de projecção de ﬂuxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas e recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável.
A informação constante nas alíneas:
(i) é determinada por especialistas independentes para a quantiﬁcação das reservas petrolíferas estimadas;
(ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Galp Energia ou, sempre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de cada Bloco, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento aprovados, ajustados de acordo com a expectativa da Empresa e da informação legal disponibilizada; e
(v) e (vi) é a que consta do orçamento e plano a cinco anos do Grupo Galp Energia e constante após esse período.
A avaliação de imparidade por país é semelhante ao descrito por Bloco, todavia os ﬂuxos de caixa são estimados atendendo apenas o referido nas alíneas (iii) a (vii) acima
em virtude de ainda não se ter determinado a existência de reservas prováveis.

2.6. Locações

(i) locações ﬁnanceiras, se forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse, e
(ii) locações operacionais, nas situações em que tal não se veriﬁque.
A classiﬁcação das locações ﬁnanceiras ou operacionais é efectuada em função da substância sobre a forma e não da forma legal do respectivo contrato.
Locações em que o Grupo age como locatário
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação ﬁnanceira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método ﬁnanceiro.
De acordo com este método, o custo do activo (o menor valor entre o justo valor e o valor descontado das rendas) é registado na rubrica de activos tangíveis, a correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada conforme descrito na Nota 2.3, são registados
na rubrica de gastos ﬁnanceiros e gastos com amortizações e depreciações, da demonstração de resultados do exercício a que respeitam, respectivamente. Nas locações
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consideradas como operacionais, as rendas são reconhecidas como gastos do exercício na rubrica Fornecimentos e serviços externos, da demonstração de resultados, de
forma linear durante o período do contrato de locação.
O Grupo Galp não detém locações operacionais ou ﬁnanceiras materialmente relevantes para efectuar a divulgação em nota no anexo às demonstrações ﬁnanceiras.

2.7. Inventários
Os inventários (mercadorias, matérias-primas e subsidiárias, produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso) encontram-se registados ao custo de
aquisição (no caso das mercadorias e matérias-primas e subsidiárias) ou produção (no caso dos produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso) ou ao
valor realizável líquido, dos dois o mais baixo.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda normal deduzido dos custos para completar a produção e dos custos de comercialização.
As diferenças entre o custo e o respectivo valor realizável líquido dos inventários, no caso deste ser inferior ao custo, são registadas como custos operacionais na rubrica
de custo das vendas.
O custo dos inventários utilizados/vendidos é determinado de acordo com os seguintes critérios:
a) Matérias-primas e subsidiárias
Petróleo bruto – O custo de aquisição inclui o preço da factura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se como método de custeio das saídas de inventário o Custo
Médio Ponderado, aplicado a uma família única, a qual inclui a totalidade das ramas.
Outras matérias-primas (excluindo materiais gerais) – O custo de aquisição inclui o preço da factura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se como método de
custeio das saídas o Custo Médio Ponderado, aplicado a famílias de produtos, constituídas tendo em consideração as características das diversas matérias.
Materiais gerais - O custo de aquisição, que inclui o preço de factura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se o Custo Médio Ponderado como método de custeio
das saídas.
b) Produtos e trabalhos em curso
O custo de produção, inclui materiais, fornecimentos e serviços externos e gastos gerais.
c) Produtos acabados e intermédios
Petróleo bruto – corresponde ao petróleo bruto produzido na actividade de exploração e produção petrolífera e que se encontra em stock em 31 de Dezembro de cada
ano, correspondente à quota-parte no total do stock de cada uma das áreas de desenvolvimento. Estas existências encontram-se valorizadas ao seu custo de produção, que
inclui os custos directos de produção adicionados das imputações de amortizações do exercício e provisão para custos de abandono, utilizando-se o custo médio ponderado
como método de custeio das saídas.
Produtos derivados do petróleo – as entradas de produtos acabados e intermédios são valorizados com base no custo de produção, o qual é constituído pelos consumos
de matérias-primas e outras, pelos encargos com mão-de-obra directa e pelos gastos gerais de fabrico. No caso de produtos adquiridos a terceiros, estes são valorizados ao
custo de aquisição, o qual inclui o preço da factura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se como método de custeio das saídas o Custo Médio Ponderado aplicado
a famílias de produtos, constituídas tendo em consideração as características das mesmas.
O Grupo Petrogal inclui na rubrica de produtos acabados e intermédios o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) relativo à introdução ao consumo dos produtos acabados
já despachados sujeitos àquele imposto, o qual se encontra valorizado ao custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas o Custo Médio Ponderado.
Outros produtos acabados e intermédios – O custo de produção, inclui matérias-primas, custos industriais variáveis e ﬁxos, utilizando-se como método de custeio de
saídas o Custo Médio Ponderado.
d) Mercadorias
O custo de aquisição inclui o preço da factura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se o Custo Médio Ponderado, como método de custeio das saídas.
No caso do gás natural importado, o seu custo de aquisição engloba igualmente os gastos suportados até à fronteira portuguesa, nomeadamente o transporte e direitos
de passagem pelo território de Marrocos.
Como anteriormente referido o Grupo Petrogal inclui igualmente o ISP na rubrica de existências relativo a mercadorias já despachadas sujeitas àquele imposto.
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e) Under/Over Lifting
Relativamente à actividade de exploração e produção petrolífera, no caso em que o Grupo tenha efectuado levantamentos abaixo da sua quota de produção (“Underlifting”)
e as respectivas quantidades tenham sido emprestadas a outros sócios da “joint venture”, as mesmas são valorizadas ao preço de mercado da data em que os empréstimos
foram concedidos e registadas como uma conta a receber na rubrica de outras contas a receber (Nota 14). Caso o preço de mercado no ﬁnal de cada exercício for inferior
ao preço considerado para valorização do empréstimo é reconhecido como gasto uma perda por imparidade.
Por outro lado, no caso em que o Grupo tenha efectuado levantamentos em excesso face à sua quota de produção (“Overlifting”), as respectivas quantidades são valorizadas
ao preço de mercado da data em que os empréstimos foram contraídos e registadas como uma conta a pagar na rubrica de outras contas a pagar (Nota 24).
A Empresa considera que na substância sobre a forma do PSA (“Production Share Agreement”) não está sujeita ao risco de preço, dado a operação ser para uso próprio dos
Grupos empreiteiros petrolíferos e a liquidação dos saldos de “Under” e “Overlifting” ser efectuada em produto físico (Barris de Petróleo Bruto).

2.8. Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas
Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que as empresas do Grupo irão cumprir com
as condições exigidas para a sua concessão.
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Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.
Os subsídios atribuídos ao Grupo, a fundo perdido, para ﬁnanciamento de activos tangíveis e intangíveis (reconversões) são registados no activo, como dedução aos respectivos bens, e reconhecidos na demonstração dos resultados consolidados, como dedução às amortizações do exercício, proporcionalmente às amortizações respectivas
dos activos subsidiados.

2.9. Provisões
As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que
para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada
balanço e são ajustadas de modo a reﬂectir a melhor estimativa a essa data. As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas pelo Grupo sempre que exista
um plano formal e detalhado de reestruturação.
Durante o exercício contabilístico de 2009 não ocorreram transacções que devessem ser classiﬁcadas como provisões para reestruturação.

2.10. Responsabilidades com pensões
A Petrogal, a Sacor Marítima, Saaga, Galp Comercialización Oil España e algumas empresas do Grupo GDP, nomeadamente a GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A., e a Lisboagás
– Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. (“GDL”) assumiram o compromisso de conceder aos seus empregados prestações pecuniárias a título de complementos de pensões de reforma por velhice e invalidez e pensões de sobrevivência, de reforma antecipada e pré-reforma. Estas prestações, com excepção das pensões de
reforma antecipada e pré-reforma, consistem numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador. As pensões de reforma antecipada e as de
pré-reforma, correspondem essencialmente ao valor do vencimento do empregado. Incluem-se, nestes compromissos, quando aplicáveis, o pagamento da Segurança Social
dos pré-reformados, o seguro social voluntário relativo aos reformados antecipadamente e o prémio de reforma a atribuir na data de passagem à reforma.
Para cobrir estas responsabilidades a Petrogal, a Sacor Marítima, Saaga, Galp Comercialización Oil España e as empresas do Grupo GDP, constituíram fundos de pensões
autónomos geridos por entidades externas (“Fundo de Pensões Petrogal”, “Fundo de Pensões Sacor Marítima”, “Fundo de Pensão Saaga”, “Fundo de Pensão Galp Comercialización Oil España” e “Fundo de Pensões GDP”), para ﬁnanciar as responsabilidades pelos complementos de reforma por velhice e invalidez e pensões de sobrevivência,
para os empregados no activo e reformados e, no caso da Petrogal, também para os reformados antecipadamente e pré-reformados. Contudo, o Fundo de Pensões Petrogal
não cobre as responsabilidades com pensões de reforma antecipada, pré-reforma, Segurança Social dos pré-reformados e com o pagamento do seguro social voluntário e
prémio de reforma. Estas responsabilidades são cobertas através de provisões especíﬁcas, incluídas no balanço na rubrica responsabilidades com benefícios de reforma e
outros benefícios (Nota 23).
Adicionalmente, o Fundo de Pensões GDP não cobre as responsabilidades assumidas pela GDL em reembolsar os complementos de reforma a pagar pela EDP aos seus
reformados e pensionistas afectos à GDL, bem como os complementos de reforma e sobrevivência aos reformados existentes à data da constituição do Fundo. Estas responsabilidades são cobertas através de provisões especíﬁcas, incluídas no balanço na rubrica de responsabilidades por benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 23).
No ﬁnal de cada período contabilístico, as empresas obtêm estudos actuariais das responsabilidades preparadas por uma entidade especializada, calculados de acordo com
o método das unidades de crédito projectadas (“Projected Unit Credit Method”) e comparam o montante das suas responsabilidades com o valor de mercado do fundo e
com o saldo das responsabilidades constituídas, de forma a determinar o montante das responsabilidades adicionais a registar.
Os ganhos e perdas actuariais apurados num exercício, e para cada plano de benefícios concedido, resultantes dos ajustamentos nos pressupostos actuariais, ajustamentos
de experiência ou no esquema de benefícios, apenas são contabilizados se o montante líquido acumulado destes ganhos e perdas actuariais não reconhecidos (Desvio Total)
no ﬁnal do período exceder em valor absoluto o maior de: 10% do total das responsabilidades ou de 10% do valor de mercado do fundo, sendo aquele desvio reconhecido
em resultados a partir do exercício subsequente aquele em que é apurado, em quotas anuais constantes, de acordo com o número médio esperado dos anos de trabalho
remanescentes dos empregados participantes nesse plano de benefícios.
Os planos de benefícios concedidos que foram identiﬁcados pelo Sub-Grupo Petrogal para apuramento destas responsabilidades são:
• Complemento de pensões de reforma, invalidez e orfandade;
• Pré-reformas;
• Reformas antecipadas;
• Prémio de reforma;
• Seguro social voluntário;
• Regime especial de ﬂexibilização da idade da reforma ao abrigo do Decreto-lei 9/99;
• Benefício mínimo do plano de contribuição deﬁnida.
Os planos de benefícios concedidos que foram identiﬁcados pelo Sub-Grupo GDP para apuramento destas responsabilidades são:

Em 31 de Dezembro de 2002, foi autorizado pelo ISP a constituição do Fundo de Pensões da Galp Energia de contribuição deﬁnida. Durante o exercício de 2003, a Galp Energia,
SGPS, S.A., criou um Fundo de Pensões de contribuição deﬁnida para os seus colaboradores e possibilitou a adesão a este fundo de empregados de outras empresas do Grupo. A
Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., a GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A., a Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. e a Galp eNova, S.A. (em 17
de Dezembro de 2003, a Galp Energia, S.A. incorporou esta empresa por fusão), como associadas deste Fundo, deram a possibilidade aos seus colaboradores de optarem entre
este novo plano de pensões de contribuição deﬁnida e o existente plano de benefícios deﬁnidos. No caso de opção pelo novo plano as empresas do Grupo contribuem, com um
valor deﬁnido anualmente para este fundo, correspondente a uma percentagem do salário de cada empregado, o qual é reconhecido como custo desse exercício.

2.11. Outros benefícios de reforma - cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de contribuição
definida
Os encargos a suportar pelo Grupo com a prestação de cuidados de saúde, seguro de vida e beneﬁcio mínimo do plano de contribuição deﬁnida, são reconhecidos como
custos durante o período em que os empregados que auferem estes benefícios de reforma prestem serviços às respectivas empresas, encontrando-se estas responsabilidades reﬂectidas no balanço na rubrica de responsabilidades por benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 23). Os pagamentos efectuados aos beneﬁciários no decurso
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de cada exercício são registados como uma redução desta rubrica.
No ﬁnal de cada período contabilístico, as empresas obtêm os estudos actuariais das responsabilidades preparadas por uma entidade especializada de acordo com o método
das unidades de crédito projectadas (“Projected Unit Credit Method”) e compara o montante das suas responsabilidades com o saldo das responsabilidades constituídas, de
forma a determinar o montante das responsabilidades adicionais a registar.
Os ganhos e perdas actuariais apurados num exercício são registados contabilisticamente conforme descrito na alínea 2.10. acima.

2.12. Saldos e transacções expressos em moeda estrangeira
As transacções são registadas nas demonstrações ﬁnanceiras individuais das subsidiárias na moeda funcional da mesma, utilizando as taxas em vigor na data da transacção.
Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira nas demonstrações ﬁnanceiras individuais das subsidiárias são convertidos para a moeda funcional de
cada subsidiária utilizando as taxas de câmbio vigentes à data do balanço de cada período. Os activos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira e
registados ao justo valor são convertidos para a moeda funcional de cada subsidiária, utilizando para o efeito a taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi
determinado.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das
cobranças, dos pagamentos ou à data do balanço, são registadas como proveitos e/ou gastos na demonstração de resultados consolidados do exercício na rubrica de
ganhos/perdas cambiais, excepto as relativas a valores não monetários cuja variação de justo valor seja registada directamente em capital próprio.
Quando pretende diminuir a exposição ao risco de taxa de câmbio o Grupo contrata instrumentos ﬁnanceiros derivados de cobertura (Nota 2.17.f)).

2.13. Proveitos e especialização de exercícios
Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração de resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos activos são transferidos para o
comprador e o montante do proveito correspondente possa ser razoavelmente quantiﬁcado. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos com excepção do imposto
sobre produtos petrolíferos na actividade de distribuição de combustíveis, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou
a receber.
Os custos e proveitos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor
real não seja conhecido são estimados.
Nas rubricas de Outros activos correntes e Outros passivos correntes, são registados os custos e os proveitos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas
apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputadas aos resultados
de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde.
O preço de venda do gás natural a empresas produtoras de electricidade é estabelecido tendo por base acordos efectuados. O preço de venda a entidades que se encontram
sujeitas a regulação é deﬁnido pela Entidade Reguladora do Sector Energético (ERSE) . O preço de venda do gás natural é ﬁxado trimestralmente, de acordo com a fórmula
prevista nos contratos de concessão. As leituras, facturação e respectivas cobranças relacionadas com a actividade de distribuição e comercialização do gás são feitas pelas
próprias empresas ou, no caso das leituras e cobranças, com recurso a parceiros externos.
Como mencionado na Nota Introdutória, as tarifas reguladas, aplicadas na facturação do gás natural vendido no sistema nacional de gás natural, são estabelecidas pela ERSE,
de modo a que as mesmas permitam a recuperação dos proveitos permitidos estimados para cada ano gás calculados para cada actividade regulada. Os proveitos permitidos incluem, para além dos custos de exploração incorridos por cada actividade, a seguinte remuneração: (i) a actividade de comercialização, a remuneração da compra
e venda de gás natural, a qual corresponde ao custo efectivo do gás natural e a remuneração dos custos operacionais de comercialização acrescidos de uma margem de
comercialização, (ii) as actividades de recepção, transporte e armazenagem de gás natural uma remuneração de 8% dos activos ﬁxos líquidos de amortizações e subsídios
afectos àquelas actividades, (iii) a actividade de distribuição de gás natural uma remuneração de 9% dos activos ﬁxos líquidos de amortizações e subsídios afectos àquela
actividade. Os proveitos permitidos para as actividades/funções de “pass-through” pressupõem a recuperação dos custos incorridos. Consequentemente, cada actividade é
compensada pelos custos incorridos acrescidos da sua própria remuneração, nos casos em que esta exista.
Em resultado do acima exposto e pelo facto de deter o risco de crédito da recuperação das tarifas facturadas aos clientes ﬁnais, as empresas reguladas do Grupo, como
comercializadoras a clientes ﬁnais, têm incluído nos seus proveitos as tarifas que incorporam a remuneração/recuperação de todas as actividades.
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Pelo facto de os proveitos permitidos reais das actividades de armazenagem, distribuição e comercialização de último recurso retalhista desenvolvidas pelo Grupo, que
resultam da aplicação do mecanismo de remuneração acima referido, serem superiores em montante não signiﬁcativo aos proveitos permitidos estimados deﬁnidos pela
ERSE para o ano gás 2008-2009 e ano gás 2009-2010 (primeiro semestre) e por se assumir uma perspectiva conservadora, apesar de se encontrar previsto o reﬂexo dessa
diferença nos proveitos permitidos a deﬁnir no ano gás 2010-2011, não foi contabilizado o efeito dessa diferença, tendo a Empresa apenas reﬂectido nas suas demonstrações ﬁnanceiras, nas rubricas de acréscimos e diferimentos, o efeito da diferença entre os proveitos resultantes da aplicação das tarifas reguladas na facturação aos seus
clientes e os proveitos permitidos estimados deﬁnidos pela ERSE para cada ano gás (Notas 14 e 24), alocados a cada semestre de acordo com os coeﬁcientes de sazonalidade acordados entre as empresas do sistema nacional de gás natural para o mecanismo de compensação.
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Adicionalmente, pelo facto de os proveitos permitidos reais da actividade de comercialização de último recurso grossista terem sido signiﬁcativamente inferiores aos proveitos que resultariam da aplicação do mecanismo da remuneração constante no regulamento tarifário para essa actividade, essencialmente por o custo efectivo do gás
natural ter sido superior ao previsto no momento da deﬁnição da tarifa que recupera aquele custo, não obstante os proveitos permitidos estimados deﬁnidos pela ERSE
para o ano Gás 2008-2009 e 2009-2010 terem por base novas tarifas, o Grupo reconheceu na rubrica de acréscimos de proveitos a diferença entre o custo efectivo do gás
natural adquirido e o preço de venda praticado em resultado da tarifa deﬁnida, denominada como Desvio Tarifário (Nota 14).
Dado que o sistema de regulação do gás natural pretende uma uniformidade tarifária (aplicável a todas as regiões do país), e dados os vários níveis de eﬁciência das empresas
no mercado regulado, a ERSE publicou o mecanismo de compensação a praticar entre as empresas do sector, de forma a permitir a aproximação dos proveitos recuperados por
aplicação das tarifas reguladas aos proveitos permitidos dessas empresas. Deste modo, a ERSE nos seus documentos “Tarifas e Preços de Gás Natural para o Ano Gás de 20082009” e “Tarifas e Preços de Gás Natural para o Ano Gás de 2009-2010”, indicou os montantes previstos das compensações a liquidar entre as empresas do Sistema Nacional
de Gás Natural, no âmbito das suas actividades de comercialização e distribuição de Gás natural. De forma a garantir um procedimento prático, objectivo e transparente para a
referida liquidação, as empresas com estas actividades acordaram voluntariamente nos coeﬁcientes de sazonalidade a aplicar na emissão das facturas relativas à uniformidade
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tarifária. Foi estabelecida uma sazonalidade única para todo o Sistema Nacional de Gás Natural, a qual foi ajustada entre os anos Gás 2008-2009 e 2009-2010.
As vendas de gás não facturadas são registadas mensalmente na rubrica de outras contas a receber com base na facturação esperada de acordo com informação histórica
real ou leituras efectuadas consoante o tipo de cliente e corrigidas em resultados no período em que é efectuada a facturação (Nota 14).

2.14. Encargos financeiros com empréstimos obtidos
Os encargos ﬁnanceiros com empréstimos obtidos são registados como gasto ﬁnanceiro de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
Os encargos ﬁnanceiros, resultantes de empréstimos contraídos para ﬁnanciar os investimentos em activos ﬁxos, são imputados a activos ﬁxos em curso, na proporção dos
gastos totais incorridos naqueles investimentos líquidos de recebimentos de subsídios ao investimento (Nota 2.8), até à entrada em funcionamento dos mesmos (Nota 2.3
e 2.4), sendo os restantes reconhecidos na rubrica de gastos ﬁnanceiros na demonstração de resultados do exercício (Nota 8). Os eventuais proveitos por juros obtidos com
empréstimos directamente relacionados com o ﬁnanciamento de activos ﬁxos em construção são deduzidos aos encargos ﬁnanceiros capitalizáveis.
Os encargos ﬁnanceiros incluídos nos activos ﬁxos são amortizados de acordo com o período de vida útil dos bens respectivos.

2.15. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis das empresas incluídas na consolidação de acordo com as regras ﬁscais aplicáveis e em vigor
no local da sede de cada empresa do Grupo Galp Energia.
Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade do balanço e reﬂectem as diferenças temporárias entre os montantes dos activos e passivos
para efeitos de reporte contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de tributação.
Os activos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão
das diferenças temporárias.
Os activos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros ﬁscais futuros suﬁcientes para os utilizar, ou nas situações em que
existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. Na data de cada balanço é efectuada uma reapreciação
das diferenças temporárias subjacentes aos activos por impostos diferidos no sentido de reconhecer activos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem
preenchido as condições para o seu registo e/ou para reduzir o montante dos impostos diferidos registados em função da expectativa actual da sua recuperação futura (Nota 9).
Os impostos diferidos são registados na demonstração de resultados do exercício, excepto se resultarem de itens registados directamente em capital próprio, situação em
que o imposto diferido é igualmente registado naquela rubrica.

2.16. Activos não correntes detidos para venda
Os activos não correntes (e o conjunto de activos e passivos a alienar com estes relacionados) são classiﬁcados como detidos para venda se é expectável que o seu valor
contabilístico venha a ser recuperado através da venda e não através do seu uso continuado. Esta condição só se considera cumprida no momento em que a venda seja altamente provável e o activo (e o conjunto de activos e passivos a alienar com este relacionado) esteja disponível para venda imediata nas condições actuais. Adicionalmente,
devem estar em curso acções que permitam concluir ser expectável que a venda se venha a realizar no prazo de 12 meses após a data de classiﬁcação nesta rubrica.
Os activos não correntes (e o conjunto de activos e passivos a alienar com estes relacionados) classiﬁcados como detidos para venda são mensurados ao menor do seu
valor contabilístico ou justo valor deduzido de custos com a venda. Em contrapartida estes activos não são amortizados.
Durante o exercício contabilístico de 2009 não existem activos que devessem ser classiﬁcados deste modo.

2.17. Instrumentos financeiros
Os activos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos no Balanço quando o Grupo se torna parte contratual do respectivo instrumento ﬁnanceiro.
a) Investimentos
Os investimentos classiﬁcam-se como segue:
• Investimentos detidos até ao vencimento;
• Investimentos mensurados ao justo valor através de resultados;
• Investimentos disponíveis para venda.
Os investimentos detidos até ao vencimento são classiﬁcados como Investimentos não correntes, excepto se o seu vencimento for inferior a 12 meses da data do balanço,
sendo registados nesta rubrica os investimentos com maturidade deﬁnida e para os quais o Grupo tem intenção e capacidade de os manter até essa data.
Os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados são classiﬁcados como investimentos correntes.
Os investimentos disponíveis para venda são classiﬁcados como activos não correntes.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o justo valor do preço pago, incluindo despesas de transacção.
Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados e os investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelos seus
justos valores por referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos de transacção que possam vir a ocorrer até à sua venda.
Nas situações em que os investimentos sejam em instrumentos de capital próprio não admitidos à cotação em mercados regulamentados, e para os quais não é possível
estimar com ﬁabilidade o seu justo valor, os mesmos são mantidos ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade não reversíveis.
Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos disponíveis para venda são registados no capital próprio, na rubrica de reserva de
justo valor até o investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição de
forma prolongada, em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados.
Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos mensurados ao justo valor através de resultados são registados (as) na demonstração
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Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de compra e venda, independentemente da data de
liquidação ﬁnanceira.
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de resultados do exercício.
Os investimentos detidos até ao vencimento são registados ao custo amortizado através da taxa de juro efectiva, líquido de amortizações de capital e juros recebidos.
b) Dívidas de terceiros
As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal. Na data de cada balanço, este montante é deduzido de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na
rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber, por forma a que as mesmas reﬂictam o seu valor realizável líquido.
Usualmente as dívidas de terceiros decorrentes da actividade operacional não vencem juros.
c) Classiﬁcação de capital próprio ou passivo
Os passivos ﬁnanceiros e os instrumentos de capital próprio são classiﬁcados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.
d) Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão desses empréstimos.
Os encargos ﬁnanceiros são calculados de acordo com a taxa de juro efectiva, e contabilizados na demonstração de resultados de acordo com o princípio da especialização
dos exercícios.
Os encargos ﬁnanceiros incluem os juros e eventualmente os gastos de comissões com a estruturação dos empréstimos.
e) Contas a pagar a fornecedores e outras dívidas a terceiros
As contas a pagar decorrentes da actividade operacional não vencem juros e são registadas pelo seu valor nominal.
f) Instrumentos derivados
Contabilidade de cobertura
O Grupo utiliza instrumentos derivados na gestão dos seus riscos ﬁnanceiros como forma de garantir a cobertura desses riscos, não sendo utilizados instrumentos derivados
para cobertura de riscos ﬁnanceiros com o objectivo de negociação.
Os instrumentos derivados utilizados pelo Grupo deﬁnidos como instrumentos de cobertura de ﬂuxos de caixa respeitam fundamentalmente a instrumentos de cobertura de
taxa de juro de empréstimos obtidos. Os indexantes, as convenções de cálculo, as datas de reﬁxação das taxas de juro e os planos de reembolso dos instrumentos de cobertura de taxa de juro são em tudo idênticos às condições estabelecidas para os empréstimos subjacentes contratados, pelo que conﬁguram relações perfeitas de cobertura.
Os critérios utilizados pelo Grupo para classiﬁcar os instrumentos derivados como instrumentos de cobertura de ﬂuxos de caixa são os seguintes:
•
•
•
•

Espera-se que a cobertura seja muito eﬁcaz ao conseguir a compensação de alterações nos ﬂuxos de caixa atribuíveis ao risco coberto;
A eﬁcácia da cobertura pode ser ﬁavelmente mensurada;
Existe adequada documentação sobre a transacção a ser coberta no início da cobertura; e
A transacção objecto de cobertura é altamente provável.

Os instrumentos de cobertura de taxa de juro são inicialmente registados pelo seu custo, se algum, e subsequentemente reavaliados ao seu justo valor, calculado por entidades externas e independentes através de métodos de avaliação (tais como modelo de “Discounted Cash-ﬂows”, modelo de Black-Scholes, modelo Binomial e Trinomial,
e Simulações de Monte-Carlo, entre outras variantes dependendo do tipo e características do derivado ﬁnanceiro sob análise) tendo por base princípios geralmente aceites.
As alterações de justo valor destes instrumentos são reconhecidas em capitais próprios na rubrica reservas de cobertura, sendo transferidas para resultados no mesmo
período em que o instrumento objecto de cobertura afecta resultados.
A contabilização de cobertura de instrumentos derivados é descontinuada quando o instrumento se vence ou é vendido. Nas situações em que o instrumento derivado deixe
de ser qualiﬁcado como instrumento de cobertura, as diferenças de justo valor acumuladas e diferidas em capital próprio na rubrica reservas de cobertura são transferidas
para resultados do exercício, ou adicionadas ao valor contabilístico do activo a que as transacções objecto de cobertura deram origem, e as reavaliações subsequentes são
registadas directamente nas rubricas da demonstração de resultados.
É efectuada uma análise dos contratos existentes no Grupo Galp Energia, no âmbito de detecção de derivados embutidos, ou seja, cláusulas contratuais que pudessem ser
entendidas como derivados ﬁnanceiros, não se tendo detectado derivados ﬁnanceiros susceptíveis de serem valorizados ao justo valor.
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Quando existem derivados embutidos em outros instrumentos ﬁnanceiros ou outros contratos, os mesmos são tratados como derivados reconhecidos separadamente nas
situações em que os riscos e as características não estejam intimamente relacionados com os contratos e nas situações em que os contratos não sejam apresentados pelo
seu justo valor com os ganhos ou perdas não realizadas registadas na demonstração de resultados.
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Adicionalmente, em situações especíﬁcas o Grupo procede também à contratação de derivados de taxa de juro com o objectivo de cobertura de justo valor. Nestas situações, os derivados são registados pelo seu justo valor através da demonstração de resultados. Nas situações em que o instrumento objecto de cobertura não é mensurado
ao justo valor (nomeadamente, empréstimos que estão mensurados ao custo amortizado), a parcela eﬁcaz de cobertura é ajustada no valor contabilístico do instrumento
coberto através da demonstração de resultados.
Instrumentos de negociação
O Grupo utiliza na cobertura do risco de ﬂutuação da margem de reﬁnação instrumentos ﬁnanceiros derivados, essencialmente “swaps” e “opções” sobre petróleo bruto e
produtos acabados e opções sobre petróleo bruto. Estes instrumentos ﬁnanceiros, embora contratados com o objectivo de efectuar cobertura económica de acordo com as
políticas de gestão do risco do Grupo, por não cumprirem todas as disposições do IAS 39 no que respeita à possibilidade de qualiﬁcação como contabilidade de cobertura,
pelo que as respectivas variações no justo valor são registadas na demonstração de resultados do período em que ocorrem. Em 31 de Dezembro de 2009 esses instrumentos
encontram-se registados pelo seu justo valor.
g) Caixa e equivalentes de caixa
Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de te-
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souraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insigniﬁcante.
Para efeitos da demonstração dos ﬂuxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de caixa compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica de empréstimos e descobertos bancários, no balanço.

2.18. Licenças de emissão de CO2
As emissões de CO2 realizadas pelas instalações industrializadas do Grupo e as “licenças de CO2” que lhe foram atribuídas no âmbito do Plano Nacional de Atribuição de
Licenças CO2, não dão origem a qualquer reconhecimento patrimonial, desde que: (i) não se estime como provável a existência de custos a incorrer pelo Grupo com a
aquisição de licenças de emissão no mercado, situação em que é reconhecida uma provisão ou (ii) se estime que as mesmas não sejam alienadas em caso de excedentes,
situação em que é reconhecido um proveito.

2.19. Classiﬁcação de balanço
Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data das demonstrações ﬁnanceiras, são classiﬁcados, respectivamente, como activos e passivos não correntes.

2.20. Eventos subsequentes
Os eventos após a data das demonstrações ﬁnanceiras que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data das demonstrações ﬁnanceiras são
reﬂectidos nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas. Os eventos após a data das demonstrações ﬁnanceiras que proporcionem informação sobre condições que ocorram
após a data das demonstrações ﬁnanceiras são divulgados no anexo às demonstrações ﬁnanceiras consolidadas, se signiﬁcativos.

2.21. Informação por segmentos
Em cada período são identiﬁcados todos os segmentos de negócio e segmentos geográﬁcos aplicáveis ao Grupo.
A informação ﬁnanceira relativa aos proveitos dos segmentos de negócio identiﬁcados é incluída na Nota 7.

2.22. Estimativas e julgamentos
A preparação de demonstrações ﬁnanceiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites, requer que se realizem estimativas que afectam os montantes dos
activos e passivos registados, a apresentação de activos e passivos contingentes no ﬁnal de cada exercício, bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de
cada exercício. Os resultados actuais poderiam ser diferentes dependendo das estimativas actualmente realizadas.
Determinadas estimativas são consideradas críticas se: (i) a natureza das estimativas é considerada signiﬁcativa devido aos níveis de subjectividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que existe grande incerteza ou pela elevada susceptibilidade de variação dessas situações e; (ii) o impacto das estimativas na
situação ﬁnanceira ou na actuação operativa é signiﬁcativo.
Os princípios contabilísticos e as áreas que requerem um maior número de juízos e estimativas na preparação das demonstrações ﬁnanceiras são: (i) reservas provadas de
petróleo bruto relacionadas com a actividade de exploração petrolífera; (ii) teste de imparidade de goodwill, activos ﬁxos tangíveis e activos intangíveis; (iii) provisões para
contingências e passivos ambientais; (iv) pressupostos actuariais e ﬁnanceiros utilizados para cálculo das responsabilidades com benefícios de reforma.
Reservas de petróleo bruto
As estimativas das reservas de petróleo bruto são uma parte integrante do processo de tomada de decisões relativamente aos activos da actividade de pesquisa e desenvolvimento de petróleo bruto, suportando adicionalmente o desenvolvimento ou a implementação de técnicas de recuperação secundária. O volume de reservas provadas de
petróleo bruto é utilizado para o cálculo da depreciação dos activos afectos à actividade de exploração e produção petrolífera de acordo com o método da UOP, sendo que
o volume de reservas prováveis e recursos contingentes e prospectivos são utilizados, dependendo da fase de prospecção que se encontram, nas avaliações de imparidade
nos investimentos em activos associados a essa actividade. A estimativa das reservas provadas de petróleo bruto é também utilizada para o reconhecimento anual dos
custos como abandono de áreas de desenvolvimento.
A estimativa das reservas provadas está sujeita a revisões futuras, com base em nova informação disponível, por exemplo, relativamente às actividades de desenvolvimento, perfuração ou produção, taxas de câmbio, preços, datas de ﬁm de contrato ou planos de desenvolvimento. Os volumes de petróleo bruto produzidos e o custo dos activos
são conhecidos, enquanto que as reservas provadas têm uma alta probabilidade de recuperação e se baseiam em estimativas sujeitas a alguns ajustamentos. O impacto nas
amortizações e provisões para custos de abandono de variações nas reservas provadas estimadas é tratado de forma prospectiva, amortizando o valor líquido remanescente
dos activos e reforçando a provisão para custos de abandono, respectivamente, em função da produção futura prevista. Em 2009 e 2008, o Grupo reconheceu amortizações
e provisões de activos ﬁxos associados à actividade de exploração e produção de petróleo bruto nos montantes de mEuros 40.467 e mEuros 60.237, respectivamente. No
caso de se proceder a uma revisão em baixa das reservas provadas, o resultado líquido poderia ser negativamente afectado, no futuro, por um maior montante de custos
com depreciações e provisões para custos de abandono.
Ver Nota 31 para a quantidade e tipo de reservas petrolíferas utilizadas para ﬁns contabilísticos.

Provisões para contingências
O custo ﬁnal de processos judiciais, liquidações e outros litígios pode variar devido a estimativas baseadas em diferentes interpretações das normas, opiniões e avaliações
ﬁnais do montante de perdas. Desse modo, qualquer variação nas circunstâncias relacionadas com este tipo de contingências poderia ter um efeito signiﬁcativo no montante
da provisão para contingências registado.
Passivos ambientais
A Galp Energia efectua juízos e estimativas para cálculo das provisões para matérias ambientais (essencialmente para obrigações conhecidas com a descontaminação
de solos), que são baseados na informação actual relativa a custos e planos esperados de intervenção. Estes custos podem variar devido a alterações em legislação e
regulamentos, alterações das condições de um determinado lugar, bem como variação nas tecnologias de saneamento. Desse modo, qualquer alteração nos factores circunstanciais a este tipo de provisões, bem como nas normas e regulamentos poderá ter, como consequência, um efeito signiﬁcativo nas provisões para estes assuntos. A
provisão para matérias ambientais é anualmente revista. Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 o montante de provisões para fazer face a passivos ambientais encontra-se
expresso na Nota 25.
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Goodwill
O Grupo efectua testes anuais de imparidade ao goodwill, conforme indicado na Nota 2.2 d). Os montantes recuperáveis das unidades geradoras de caixa foram determinados baseando-se no valor de uso. Para o cálculo do valor de uso, o Grupo estimou os ﬂuxos de caixa futuros que se esperam obter das unidades geradoras de caixa, bem
como a taxa de desconto apropriada para calcular o valor presente destes ﬂuxos. O valor do goodwill em 31 de Dezembro de 2009 encontra-se expresso na Nota 11.
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Pressupostos actuariais e ﬁnanceiros utilizados para cálculo das responsabilidades com benefícios de reforma
Ver Nota 23.

2.23. Política de gestão de riscos e respectivas coberturas
As actividades do Grupo levam a uma exposição a riscos de: (i) mercado, como consequência da volatilidade dos preços do petróleo e gás natural e seus derivados, das taxas
de câmbio e das taxas de juro; (ii) de crédito, como consequência da actividade comercial; (iii) riscos de liquidez, na medida em que o Grupo poderia encontrar diﬁculdades
em dispor de recursos ﬁnanceiros necessários para fazer frente aos seus compromissos.
O Grupo dispõe de uma organização e sistemas que permitem identiﬁcar, medir e controlar os diferentes riscos a que está exposto e utiliza diversos instrumentos ﬁnanceiros
para realizar coberturas, de acordo com directrizes corporativas comuns a todo o Grupo. A contratação destes instrumentos está centralizada.
A descrição dessas coberturas encontra-se em mais detalhe nas políticas contabilísticas elencadas neste capítulo.

2.24. Alteração de políticas contabilísticas
No primeiro semestre de 2009 a Galp Energia alterou a política de contabilização das participações em empresas de controlo accionista conjunto. Até ao ﬁnal de 2008 a
Galp Energia consolidou pelo método proporcional todas as suas participações em empresas conjuntamente controladas com outras entidades, suportadas pela IAS 31.
Porém, esta norma admite igualmente, como tratamento alternativo, a adopção do método da equivalência patrimonial (MEP).
O IASB (“International Accounting Standard Board”), entidade que procede ao estudo e revisão sistemática das normas IAS/IFRS, publicou a este propósito em Setembro
de 2007 o “Exposure Draft” n.º 9 (ED9) no qual põe em causa a utilização do método proporcional no registo das participações de controlo conjunto, na medida em que
nestas situações as entidades participantes não dispõem individualmente do controlo efectivo da sua quota parte dos activos ou não são responsáveis pela quota parte dos
respectivos passivos. Recomenda-se neste ED9 a adopção do MEP em substituição do método de consolidação proporcional.
Apesar de se ter atrasado a aplicação do ED9 pelo IASB, a Galp Energia, uma vez que concorda com os fundamentos deste “Exposure Draft” e dado ser um tratamento
alternativo já permitido pela IAS 31, decidiu alterar a contabilização das participações em empresas de controlo accionista conjunto do método de consolidação proporcional
para o método de equivalência patrimonial, a partir do exercício de 2009.
Não sendo praticável refazer o consolidado das contas do Grupo Galp Energia retrospectivamente para todo o ano de 2008 a Companhia não irá apresentar contas reexpressas com a alteração desta política contabilística. Porém, seguirá escrupulosamente as recomendações contidas na IAS 31, no que se refere às divulgações a apresentar.
As empresas envolvidas nesta alteração de política contabilística são: a Sigás, a ASA, a CLC, a Caiageste e o Grupo Ventinveste.
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3. EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
As empresas incluídas na consolidação, suas sedes sociais, proporção do capital e actividades principais detidas em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 são as seguintes:

PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA
A) Empresas do grupo
Empresa-Mãe:
Galp Energia, SGPS, S.A.

2008

PRINCIPAL ACTIVIDADE

LOCALIDADE

PAÍS

2009

Lisboa

Portugal

-

Lisboa

Portugal

100%

100%

Prestação de serviços e consultoria de apoio e consultoria à
gestão empresarial.

Amesterdão

Holanda

100%

100%

Exploração e produção de petróleo e gás natural bem como
trading de petróleo, gás natural e produtos petrolíferos;
gestão de participações sociais de outras sociedades e
ﬁnanciamento de negócios e empresas.

Lisboa

Portugal

100%

Gestão de participações sociais de outras sociedades do
- sector energético, como forma indirecta do exercício de
actividades económicas.

Subsidiárias:

Galp Energia E&P B.V.
Next Priority SGPS, S.A.
Sub-Grupo Petrogal:

(d)

Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Petróleos de Portugal – PETROGAL, SA
Sucursal en España
Subsidiárias:
Galp Comercializacion Oil España, S.L.
e subsidiárias:

- Gestão de participações sociais.
Reﬁnação de petróleo bruto e seus derivados; Transporte,
distribuição e comercialização de petróleo bruto e seus
derivados e gás natural; Pesquisa e exploração de petróleo
100%
bruto e gás natural; e quaisquer outras actividades
industriais, comerciais, de investigação ou prestação de
serviços conexos.

Lisboa

Portugal

100%

Madrid

Espanha

-

Madrid

Espanha

100%

Armazenamento, transporte, importação, exportação e
100% comercialização de todos os produtos petrolíferos, produtos
químicos, gás e seus derivados.

-

Gestão de participações sociais de sociedades do sector da
distribuição de produtos reﬁnados na península ibérica.

Madrid

Espanha

100%

Exploração ou gestão, directa ou indirecta, áreas de serviço
e postos de abastecimento de combustíveis e actividades
100% conexas ou complementares, tais como estações de serviço
e oﬁcinas, venda de lubriﬁcantes, peças e acessórios para
veículos motorizados, restauração e hotelaria.

Madrid

Espanha

100%

Obtenção, representação e comercialização de produtos
100% petrolíferos, de produtos químicos e tudo o que lhes seja
conexo.

Galpgest - Petrogal Estaciones de
Servicio, S.L.U.

Madrid

Espanha

100%

100% Gestão e exploração de estações de serviço.

CLG - Compañia Logística del Gas,
S.A.

Madrid

Espanha

100%

100%

Valencia

Espanha

100%

Depósito, armazenamento e distribuição de produtos
100% petrolíferos e produtos químicos, seus derivados e subprodutos.

Madrid

Espanha

100%

Depósito, armazenamento e distribuição de produtos
100% petrolíferos e produtos químicos, seus derivados e subprodutos.

Madrid

Espanha

100%

Armazenamento, transporte, importação, exportação e
100% comercialização de todos os produtos petrolíferos, produtos
químicos, gás e seus derivados.

Roc-Retail Operating Company, S.L.

Galp Energia España, S.A. e
subsidiárias:

Petróleos de Valência, S.A.
Sociedad Unipersonal
Galp Serviexpress, S.L.U.
Galp Distribuición Oil España, S.A.U. e
subsidiárias:

Galp Distribuição Portugal, S.A.

Sacor Marítima, S.A. e subsídiárias:
Gasmar - Transportes Marítimos, Lda.
Tripul - Soc. de Gestão de Navios, Lda.
S.M. Internacional-Transp. Marítimos,
Lda.
Probigalp - Ligantes Betuminosos , S.A.
Soturis - Sociedade Imobiliária e Turística,
S.A.

Sopor - Sociedade Distribuidora de
Combustíveis, S.A.

Eival - Sociedade de Empreendimentos,
Investimentos e Armazenagem de Gases,
S.A.

(b)

Armazenagem e distribuição de produtos derivados do
petróleo.

Lisboa

Portugal

100%

Toda a actividade directa ou indirectamente relacionada
com a exploração e gestão de postos de abastecimento de
combustíveis, incluindo a exploração de lojas e lavagens
100%
situadas nos referidos postos bem como a importação,
armazenagem e distribuição de produtos petrolíferos e
seus derivados.

Lisboa
Funchal
Lisboa

Portugal
Portugal
Portugal

100%
100%
100%

100% Transportes marítimos em navios próprios ou fretados.
100% Transportes marítimos em navios próprios ou fretados.
100% Gestão técnica de navios, tripulações e abastecimentos.

Funchal

Portugal

100%

100% Transportes marítimos em navios próprios ou fretados.

Amarante

Portugal

60%

Lisboa

Portugal

100%

Compra, venda, fabrico, transformação, importação e
60% exportação de produtos betuminosos de aditivos que
transformam ou modiﬁcam esses produtos betuminosos.
100%

Actividade imobiliária designadamente, a gestão, compra e
venda e revenda de imóveis.

Lisboa

Portugal

51%

Distribuição, venda e armazenagem de combustíveis
líquidos e gasosos, lubriﬁcantes, e outros derivados de
petróleo; exploração de postos de abastecimento, estações
51%
de serviço e oﬁcinas de reparação, incluindo negócios
conexos com estas actividades, nomeadamente de
restauração e hotelaria.

(b)

(b)

-

Comércio por grosso de combustíveis gasosos, lubriﬁcantes,
100% termodomésticos, material de queima e de instalação de
gás.
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PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA

LOCALIDADE

2008

PRINCIPAL ACTIVIDADE

Funchal

Portugal

100%

Galp Exploração Serviços Brasil, Lda

Recife

Brasil

100%

100% Prestação de serviços de apoio à gestão empresarial.

Gite - Galp International Trading
Establishment

Vaduz Liechtenstein

24%

Cidade
Moçambique
da Beira

Moçamgalp Agroenergias
de Moçambique, S.A.

Maputo Moçambique

Galp Serviexpress - Serv. de Distrib. e
Comercialização de Produtos Petrolíferos,
S.A.

Lisboa

Portugal

66,67%

24%

Comércio e indústria de petróleo, incluindo a prospecção,
pesquisa e exploração de hidrocarbonetos.

Desenvolvimento de projectos e a promoção do cultivo
agrícola, próprio ou de terceiros, de sementes de
oleaginosas, o seu transporte e processamento em
unidades de transformação próprias ou de terceiros, para a
66,67% produção de óleos vegetais transformáveis em biodisel ou
outro combustível que a técnica permita, a importação e
exportação desses óleos vegetais assim produzidos ou dos
produtos deles extraídos, a prestação de assistência técnica
e de serviços no âmbito dessas actividades.

50%

O exercício da agricultura e actividades conexas, incluindo
a transformação de sementes de oleaginosas em óleos
vegetais que constituam matérias-primas ou produtos
semi-acabados para utilização em outras indústrias,
50% designadamente para o fabrico de biodíesel, e a
comercialização dos mesmos tanto a nível nacional como
internacional, incluindo consequentemente o respectivo
transporte, bem como qualquer prestação de serviços e
assistência técnica no âmbito da actividade referida.

100%

Prestação de serviços de transporte, armazenagem e
comercialização de combustíveis líquidos, gasosos, óleos
base e outros derivados do petróleo nos mercados interno
e externo. A exploração directa ou indirecta de centros
100%
de distribuição de combustíveis e actividades auxiliares,
nomeadamente, estações de serviço, oﬁcinas, venda de
peças e acessórios para veículos motorizados, restauração
e hotelaria.

Lisboa

Portugal

100%

Exploração ou gestão, directa ou indirecta, áreas de serviço
e postos de abastecimento de combustíveis e actividades
100% conexas ou complementares, tais como estações de serviço
e oﬁcinas, venda de lubriﬁcantes, peças e acessórios para
veículos motorizados, restauração e hotelaria.

Matosinhos

Portugal

100%

100% Exploração de Terminais marítimos e actividades conexas.

Petrogal Brasil, Lda.

Recife

Brasil

100%

Reﬁnação de petróleo bruto e seus derivados, o seu
100% transporte, distribuição e comercialização e ainda, a
pesquisa e exploração de petróleo bruto e gás natural.

Petrogal Trading Limited

Dublin

Irlanda

100%

100%

Petrogal Moçambique, Lda.

Maputo Moçambique

100%

Distribuição, transporte, armazenagem, comercialização
100% de combustíveis líquidos e gasosos, óleos, exploração de
postos de abastecimento.

Petrogal Angola, Lda

Luanda

Angola

100%

100%

Galp Gambia, Limited

Banjul

Gambia

100%

Distribuição, transporte, armazenagem, comercialização
100% de combustíveis líquidos e gasosos, óleos, exploração de
postos de abastecimento.

Maputo Moçambique

100%

100%

Galpgeste - Gestão de Áreas de Serviço,
Lda. e subsidiária:
C.L.T. - Companhia Logística de Term.
Marítimos, Lda.

Galp Moçambique, Lda

Galp Energia Portugal Holdings B.V. e
subsidiárias:
Galp Comercialização Portugal, Lda e
subsidiárias:

Desenvolvimento da actividade de trading de petróleo
bruto e produtos petrolíferos.

Produção, distribuição e comercialização de combustíveis
líquidos e gasosos, óleos base e lubriﬁcantes e também
a exploração de postos de abastecimento e estações de
serviço.

Armazenagem, comercialização e distribuição, importação,
exportação e transporte de petróleo e seus derivados, bem
como de todo o tipo de óleos, sejam de origem animal,
vegetal ou mineral.

Matsapha

Suazilândia

100%

Distribuição, transporte, armazenagem, comercialização
100% de combustíveis líquidos e gasosos, óleos, exploração de
postos de abastecimento.

(e)

Breda

Holanda

100%

Gestão de participações sociais de outras sociedades do
100% sector energético, como forma indirecta do exercício de
actividades económicas.

(e)

Lisboa

Portugal

100%

Exercício de todas e quaisquer actividades relacionadas
100% com petróleos, seus derivados e sucedâneos. Em todas as
suas modalidades.

Galp Swaziland (PTY) Limited
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PAÍS

Galp Exploração e Produção Petrolifera,
S.A. e subsidiárias:

Galp Gás Propano, S.A. ( Ex:PPQCGTPetróleos, Produtos Químicos,
Comércio Geral e Turismo, Lda)

(e)

Lisboa

Portugal

100%

O exercício de todas e quaisquer actividades relacionadas
com petróleos, seus derivados e sucedâneos; o exercício
do comércio e indústria de produtos químicos e seus
100%
derivados; o exercício do comércio de representações
e consignações; o exercício de quaisquer actividades
relacionadas com o turismo.

CORS – Companhia de Exploração
de Estações de Serviço e Retalho
de Serviços Automóvel, Lda

(e)

Lisboa

Portugal

100%

100%

A exploração, operação e/ou gestão de posto ou postos de
abastecimento de combustíveis e das demais actividades
neles exercidas, incluindo gestão de pessoal afecto a
postos de abastecimento de combustíveis.

COMG - Comercialização
de Gás, Lda

(c)
(e)

(c) (e)

(c) (e)

-

100%

A comercialização de gás de petróleo e quaisquer
actividades de livre exercício a que a sociedade resolva
dedicar-se, mediante prévia deliberação da assembleia
geral.

ANEXOS

PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

FIRMA

LOCALIDADE

PAÍS

2009

2008

PRINCIPAL ACTIVIDADE

Distribuição, transporte, armazenagem, comercialização de
combustíveis líquidos e gasosos, óleos base e lubriﬁcantes
100% e outros derivados do petróleo; e a exploração de postos
de abastecimento e de estações de serviço de assistência
a automóveis.

Petrogal Guiné-Bissau, Lda e subsidiárias:

Bissau Guiné-Bissau

100%

Petromar - Sociedade de
Abastecimentos de Combustíveis, Lda

Bissau Guiné-Bissau

80%

80% Comércio de bancas marítimas.

Petrogás - Importação, Armazenagem
e Distribuição de Gás, Lda

Bissau Guiné-Bissau

65%

65% Importação, armazenagem e distribuição de GPL

Galp Açores - Distrib. e Comercialização
de Combustíveis e Lubriﬁcantes, S.A.
e subsidiária:

Ponta
Delgada

Portugal

100%

Saaga - Sociedade Açoreana
de Armazenagem de Gás, S.A.

Ponta
Delgada

Portugal

67,65%

Galp Madeira - Distrib. e Comercializ.
de Combustíveis e Lubriﬁcantes, S.A.
e subsidiárias:

Funchal

Portugal

100%

CLCM - Companhia Logistica
de Combustíveis da Madeira, S.A.

Funchal

Gasinsular Combustíveis do Atlântico, S.A.

Tanquisado - Terminais Marítimos, S.A.

Portugal

Distribuição, armazenagem, transporte e comercialização
100% de combustíveis líquidos e gasosos, lubriﬁcantes e outros
derivados do petróleo.
Construção e/ou exploração de estações de enchimento e
67,65% respectivos parques de armazenagem de GPL e de outros
combustíveis na Região Autónoma dos Açores.
Distribuição, armazenagem, transporte e comercialização
100% de combustíveis líquidos e gasosos lubriﬁcantes e outros
derivados do petróleo.

75%

Instalação e exploração de parques de armazenagem de
combustíveis líquidos e gasosos, bem como das respectivas
estruturas de transporte, recepção, movimentação,
75%
enchimento e expedição; e outras actividades industriais,
comerciais, de investigação ou de prestação de serviços,
conexas com aquelas actividades.

Funchal

Portugal

100%

A sociedade tem por objecto principal a distribuição,
armazenagem, transporte, comercialização de combustíveis
líquidos e gasosos, óleos base e lubriﬁcantes e outros
derivados do petróleo e a exploração directa ou indirecta
100% de postos de abastecimento de combustíveis e de áreas
de serviço e actividades complementares, nomeadamente
estações de serviço e oﬁcinas de reparação e manutenção
automóvel, venda de peças e acessórios para veículos
motorizados, restauração e hotelarias.

Setúbal

Portugal

100%

100% Desenvolvimento e Exploração de Terminais Marítimos.
Comércio retalhista de produtos alimentares, utilidades
domésticas, presentes e artigos vários onde se incluem
75% jornais, revistas, discos, vídeos, brinquedos, bebidas,
tabacos, cosméticos, artigos de higiene, de viagem e
acessórios para veículos.

Sempre a Postos - Produtos Alimentares
e Utilidades, Lda.

Lisboa

Portugal

75%

Combustiveis Líquidos, Lda.

Lisboa

Portugal

99,8%

99,8%

Comércio de combustíveis, lubriﬁcantes e acessórios de
automóveis, podendo explorar qualquer outro ramo de
negócio em que os sócios acordem e que não dependa de
autorização especial.

Funchal

Portugal

100%

100%

A Sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
transporte marítimo, a exploração comercial de navios em
nome próprio, na qualidade de proprietária ou afretadora,
ou em nome alheio, enquanto operadora.

Lisboa

Portugal

100%

100%

Realização de operações e a prestação de serviços de
informação e comércio electrónico para utilizadores em
mobilidade, bem como a prestação de serviços de gestão e
operacionalização de comércio “on-line”.

Luxemburgo Luxemburgo

100%

100%

Operações de resseguro em todos os ramos, com exclusão
das operações de seguro directas.

Blue Flag Navigation - Transportes
Marítimos, Lda.

Fast Access – Operações e Serviços de
Informação e Comércio Electrónico, S.A.
Tagus Re, S.A.

São Vicente

Cabo Verde

100%

Distribuição e comercialização de combustíveis líquidos e
100% gasosos, óleos base e lubriﬁcantes e também a exploração
de postos de abastecimento e estações de serviço.

Lisboa

Portugal

100%

O comércio e a indústria de petróleo, incluindo a
100% prospecção, pesquisa e exploração de hidrocarbonetos, em
Timor Leste.

Lisboa

Portugal

100%

100% Gestão de participações sociais.

Lisboa

Portugal

100%

100% Prestação de serviços de apoio à gestão empresarial.

Viseu

Portugal

59,51%

59,51%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural.

Dianagás - Soc. Distrib. de Gás
Natural de Évora, S.A.

Bucelas

Portugal

100%

100%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural e outros gases.

Paxgás - Soc. Distrib. de Gás
Natural de Beja, S.A.

Bucelas

Portugal

100%

100%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural e outros gases.

Medigás - Soc. Distrib. de Gás
Natural do Algarve, S.A.

Bucelas

Portugal

100%

100%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural e outros gases.

Duriensegás - Soc. Distrib. de Gás
Natural do Douro, S.A.

Bucelas

Portugal

100%

100%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural e outros gases.

Aveiro

Portugal

85,71%

85,25%

Exploração, construção e manutenção de redes regionais
de distribuição de gás natural e outros gases.

Aveiro

Portugal

100%

Petrogal Cabo Verde, Lda.
Galp Exploração e Produção
(Timor Leste), S.A.
Sub-Grupo GDP:
GDP - Gás de Portugal, SGPS, S.A.:
Subsidiárias:
GDP Serviços, S.A.
Beiragás - Companhia de Gás
das Beiras, S.A.

Lusitaniagás - Companhia de Gás
do Centro, S.A.
Lusitaniagás Comercialização, S.A.

(a)

100% Comercialização de último recurso retalhista de gás natural.
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PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA
Lisboagás GDL - Sociedade
Distribuidora de Gás Natural
de Lisboa, S.A.

LOCALIDADE

PAÍS

2009

2008

PRINCIPAL ACTIVIDADE

Lisboa

Portugal

100%

100%

Obtenção, armazenagem e distribuição de gás combustível
canalizado.

100% Comercialização de último recurso retalhista de gás natural.

Lisboa

Portugal

100%

Lisboa

Portugal

100%

Galp Gás Natural, S.A. e
subsidiárias:

Lisboa

Portugal

100%

Importação de gás natural, armazenagem, distribuição
100% através de rede de alta pressão, construção e manutenção
de redes.

Transgás Armazenagem - Soc.
Portuguesa de Armazenagem
de Gás Natural, S.A.

Lisboa

Portugal

100%

100%

Lisboa

Portugal

100%

100% Comercialização de último recurso grossista de gás natural.

Lisboa

Portugal

100%

100%

Lisboa

Portugal

65%

65%

70%

A Sociedade tem por objecto a produção sob a forma
de cogeração, e a venda de energia eléctrica e térmica,
incluindo a concepção, construção, ﬁnanciamento e
70%
exploração de instalações de cogeração, bem como o
exercício de todas as actividades e a prestação de serviços
conexos.

Lisboagás Comercialização, S.A.
Galp Gás Natural Distribuição SGPS,
S.A.

Transgás, S.A.
Sub-Grupo Galp Power:
Galp Power, SGPS, S.A. e subsidiárias:
Carriço Cogeração Sociedade de Geração
de Electricidade e Calor, S.A.

Powercer - Sociedade de Cogeração
da Vialonga, S.A.

(d)

Lisboa

Portugal

- Gestão de participações sociais.

Armazenagem de gás natural em regime de subconcessão
de serviço público, incluindo a construção, manutenção,
reparação e exploração de todas as infra-estruturas e
equipamentos conexos.

A gestão de participações sociais como forma indirecta de
exercício da actividade económica.
Produção sob a forma de cogeração e venda de energia
eléctrica e térmica.

Sinecogeração - Cogeração da Reﬁnaria
de Sines, S.A.

Lisboa

Portugal

100%

A Sociedade tem por objecto a produção, transporte e
distribuição de energia eléctrica e térmica proveniente de
100% sistemas de cogeração e energias renováveis, incluindo
concepção, construção e operação de sistemas ou
instalações.

Galp Power, S.A.

Lisboa

Portugal

100%

Exercício da compra e venda de energia, bem como a
100% prestação de serviços e o exercício de actividades directa
ou indirectamente relacionados com energia.

Portcogeração, S.A.

Lisboa

Portugal

100%

Produção, transporte e distribuição de energia eléctrica e
100% térmica proveniente de sistemas de cogeração e energias
renováveis.

Galp Central de Ciclo Combinado de
Sines, S.A.

Lisboa

Portugal

100%

100%

Produção e comercialização de energia eléctrica, incluindo
a concepção, construção e exploração de uma central
termo eléctrica de ciclo combinado, bem como o exercício
de quaisquer outras actividades conexas.

Durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 o perímetro de consolidação foi alterado face ao exercício precedente conforme segue:
(a) Empresas adquiridas:
• Aquisição pelo Grupo de mais 0,4601% do capital da Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A., pelo montante de mEuros 755, resultando um “goodwill” de
mEuros 329 (Nota 11), passando assim o Grupo a deter 85,71% do capital daquela empresa.
(b) Empresas fundidas:
• A subsidiária Eival - Sociedade de Empreendimentos, Investimentos e Armazenagem de Gases, S.A., foi integrada na Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., através de
um processo de fusão por incorporação, com efeitos a 1 de Janeiro de 2009.
(c) Empresas alienadas:
• Durante o exercício de 2009, a subsidiária Galp Comercialização Portugal, Lda. alienou a participação da COMG – Comercialização de Gás, S.A. (anteriormente designada
Esso Gás, Lda.). No âmbito da operação descrita na alínea 3.e) abaixo.
(d) Empresas constituídas:
• A Galp Energia, SGPS, S.A. subscreveu 100% da Next Priority, SGPS, S.A., a qual foi constituída em Agosto de 2009, não tendo realizado qualquer operação no presente
exercício.
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• A GDP - Gás de Portugal, SGPS, S.A. subscreveu 100% da Galp Gás Natural Distribuição SGPS, S.A., a qual foi constituída em 2 de Dezembro de 2009, não tendo realizado
qualquer operação no presente exercício.
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(e) Empresas incluídas na consolidação:
• A Galp Energia Portugal Holdings B.V. (anteriormente denominada ExxonMobil Portugal Holdings B.V) respectivas subsidiárias não foram consolidadas, no exercício
ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008, pelo Grupo uma vez que a participação adquirida em 1 de Dezembro de 2008, foi sujeita a um conjunto de restrições impostas
pela Comissão Europeia, em que parte dos seus activos e actividade teriam que ser vendidas no curto prazo. Uma vez que ainda se encontrava em curso a análise das
actividades que teriam de ser vendidas, o Grupo optou por não proceder à consolidação dos activos, passivos e actividades que se iriam manter na esfera do Grupo.
Em 4 de Dezembro de 2009 o Grupo concluiu a venda dos referidos activos à Gestmin, SGPS, S.A., formalizada a 31 de Julho de 2009, dos seguintes negócios e activos anteriormente controlados pelo Grupo ExxonMobil: i) o parque da Trafaria; ii) o negócio GPL a granel e engarrafado (excluindo o negócio do GPL canalizado); iii) a totalidade
do capital social da COMG – Comercialização de Gás, S.A. (anteriormente designada Esso Gás, Lda.); iv) parte do negócio dos combustíveis de aviação no aeroporto do Porto
e a totalidade deste mesmo negócio nos aeroportos de Lisboa e de Faro (incluindo algumas participações em compropriedades e empresas comuns aeroportuárias).
O valor de venda destas operações foi de mEuros 46.000 tendo gerado uma menos valia de mEuros 1.559, reconhecida na rubrica de resultados relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas (Nota 4).
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Esta venda visou dar cumprimento aos compromissos assumidos pela Galp Energia perante a Comissão Europeia, no âmbito da aquisição dos negócios ibéricos do
Grupo ExxonMobil no ﬁnal de 2008.
Após ter sido concluída a operação de venda ao Grupo passou a consolidar a Galp Energia Portugal Holdings B.V. e respectivas subsidiárias. A subsidiária PPQCGT Petróleos, Produtos Químicos, Comércio Geral e Turismo, Lda passou a denominar-se Galp Gás Propano, S.A..
(f) Empresas conjuntamente controladas:
• O perímetro de consolidação em 31 de Dezembro de 2009 foi alterado face a 31 de Dezembro de 2008, na medida em que as empresas conjuntamente controladas que
consolidavam pelo método proporcional passaram a ser contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial (Nota 2.24).
A informação contabilística a 31 de Dezembro de 2009 sobre as empresas conjuntamente controladas encontra-se evidenciada na Nota 4.
Todas as empresas acima referidas foram incluídas na consolidação pelo método de integração global.

4. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM EMPRESAS
4.1. Participações financeiras em empresas conjuntamente controladas
As participações ﬁnanceiras em empresas conjuntamente controladas, suas sedes sociais, proporção de capital e suas actividades detidas em 31 de Dezembro de 2009 e
2008 são as seguintes:
PERCENTAGEM
DE CAPITAL
DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA

LOCALIDADE

PAÍS

2009

2008

VALOR
CONTABILÍSTICO
2009

INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
CONJUNTAMENTE CONTROLADAS - 2009

2008

ACTIVOS PASSIVOS PROVEITOS

RESULTADO
EXERCÍCIO

PRINCIPAL ACTIVIDADE

Sub-Grupo Galp Power

Ventinveste Eólica,
SGPS, S.A.

(a)

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

22.051

(22.542)

625

Gestão de participações sociais
de outras sociedades como
forma indirecta do exercício
(40)
de actividades económicas de
construção e exploração de
parques eólicos.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

6.599

(7.064)

699

Parque Eólico da Serra
do Oeste, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

654

(648)

1

(18)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico
de Torrinheiras, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

46

(1)

-

(2)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico de Vale
do Chão, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

362

(330)

-

(8)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico
do Cabeço Norte, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

329

(284)

-

(3)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico
de Vale Grande, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

586

(547)

-

(5)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico
do Douro Sul, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

3.721

(3.777)

1

(46)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico do Pinhal
Oeste, S.A.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

1.444

(1.461)

1

(22)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Lisboa

Portugal 34,00% 34,00%

-

-

436

(419)

-

(19)

Construção e exploração
de parques eólicos.

Parque Eólico
do Planalto, S.A.
Sub-Grupo Petrogal:

C.L.C. - Companhia
Logística de Combustíveis,
S.A.

-

Aveiras
de Cima

Portugal 65,00% 65,00% 32.194

-

214.536 (165.007)

40.602

-

14.745

Instalação e exploração de
parques de armazenagem
de combustíveis líquidos
e gasosos, bem como das
respectivas estruturas de
transporte. Outras actividades
industriais, comerciais, de
investigação ou de prestação
de serviços, conexas com
aquelas actividades.
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Ventinveste, S.A.

Construção e exploração de
unidades industriais para
fabrico e montagem de com(310)
ponentes de turbinas eólicas e
a construção e exploração de
parques eólicos.
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PERCENTAGEM
DE CAPITAL
DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA

Caiageste - Gestão de
Áreas de Serviço, Lda.

LOCALIDADE

(a)

Elvas

PAÍS

2009

2008

VALOR
CONTABILÍSTICO
2009

Portugal 50,00% 50,00%

-

INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
CONJUNTAMENTE CONTROLADAS - 2009

2008

-

ACTIVOS PASSIVOS PROVEITOS

103

(143)

RESULTADO
EXERCÍCIO

PRINCIPAL ACTIVIDADE

978

Gestão e exploração de duas
áreas de serviço localizadas na
zona do Caia, incluindo o exercício de quaisquer actividades
e a prestação de quaisquer
serviços conexionados com
tais estabelecimentos ou
instalações, nomeadamente: o
abastecimento de combustíveis
(99)
e lubriﬁcantes, a comercialização de produtos e artigos dos
ramos da conveniência e dos
supermercados, a gestão e a
exploração de restaurantes e
outras unidades de natureza
hoteleira ou similar, estações
de serviço e pontos de venda
de lembranças e utilidades.

Sigás - Armazenagem de
Gás, A.C.E.

Sines

Portugal 60,00% 60,00%

-

-

21.361

(21.361)

7.252

-

Concepção e construção de caverna subterrânea de armazenagem de GPL, das instalações
de superfície complementares
necessárias à movimentação de
produtos. Gestão e exploração
operacional de caverna incluindo instalações de superfície,
tanques e esferas de GPL.

Asa - Abastecimento e
Serviços de Aviação, Lda.

Lisboa

Portugal 50,00% 50,00%

8

-

277

(261)

982

3

Prestação de serviço de abastecimento petrolífero aeronáutico.

32.202

-

menos: Provisão
para responsabilidades
conjuntas (Nota 25)

(308)
31.894

-

(a) Em 31 de Dezembro de 2009, a provisão para partes de capital das empresas conjuntamente controladas, representante do compromisso solidário do Grupo junto das associadas que apresentavam capitais próprios
negativos (Nota 25).

O movimento ocorrido na rubrica de participações ﬁnanceiras em empresas conjuntamente controladas no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 foi o seguinte:
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA A 1 DE
SALDO INICIAL
JANEIRO DE 2009 GANHOS/PERDAS

EMPRESAS
Participações ﬁnanceiras
C.L.C. - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.
Asa - Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda.
Sigás - Armazenagem de Gás, A.C.E.

-

-

52.510
7

Provisões para partes de capital em empresas associadas
Ventinveste, S.A. (Nota 25)
Caiageste - Gestão de Áreas de Serviço, Lda. (Nota 25)

RESULTADOS
EXERCICIOS
ANTERIORES

SALDO
FINAL

DIVIDENDOS

52.517

9.584
1
9.585

-

(29.900)
(29.900)

32.194
8
32.202

(122)
29
(93)
52.424

(162)
(49)
(211)
9.374

(4)
(4)
(4)

(29.900)

(288)
(20)
(308)
31.894

O montante de mEuros 52.424 corresponde a participação ﬁnanceira em empresas conjuntamente controladas em 31 de Dezembro de 2008.
As empresas conjuntamente controladas foram contabilizadas ao método de equivalência patrimonial a 31 de Dezembro, resultante da adopção de nova política contabilística expressa na Nota 2.2.b).
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Comparativamente a informação contabilística individual a 31 de Dezembro de 2008, correspondente às parcelas apropriadas, é evidenciada no quadro seguinte:
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IMPACTO CONSOLIDAÇÃO PROPORCIONAL (a)
SUBSIDIÁRIAS
C.L.C. - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.
Caiageste - Gestão de Áreas de Serviço, Lda.
Sigás - Armazenagem de Gás, A.C.E.
Asa - Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda.
Ventinveste, S.A.(b)

PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO
65%
50%
60%
50%
34%

ACTIVOS

PASSIVOS

PROVEITOS

CUSTOS

121.120
150
14.721
113
6.013
142.117

(68.611)
(121)
(14.721)
(107)
(5.772)
(89.332)

28.368
584
4.285
431
323
33.991

(17.489)
(622)
(4.285)
(430)
(531)
(23.357)

(a) Antes de eliminações de consolidação.
(b) Os montantes representam o consolidado do Grupo Ventinveste, incluíndo exclusivamente todas as subsidiárias do ramo de actividade eólico.

RESULTADO
EXERCÍCIO
10.879
(38)
1
(208)
10.634

ANEXOS

4.2. Participações financeiras em empresas associadas
As participações ﬁnanceiras em empresas associadas, suas sedes sociais, proporção de capital e suas actividades detidas em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 são as seguintes:

FIRMA
Compañia Logística
de Hidrocarburos
CLH, S.A.

LOCALIDADE

PAÍS

2009

2008

RESULTADO
ACTIVOS PASSIVOS PROVEITOS EXERCÍCIO

PRINCIPAL ACTIVIDADE

59.826 1.845.061 (1.615.689)

522.466

164.227

Espanha 27,40% 27,40% 56.855

39.729

353.831

(146.330)

207.528

140.188

Construção e operação de
gasodutos para transporte
de gás natural entre
Marrocos e Espanha.

Espanha 33,04% 33,04% 17.473

17.649

85.088

(32.204)

27.648

9.071

Construção e exploração do
gasoduto Tarifa–Córdoba.

Mindelo Cabo-Verde 48,29% 40,43% 17.502

13.072

50.686

(23.797)

75.920

2.918

Comercialização de
hidrocarbonetos e
actividades acessórias.

Madrid

Espanha

EMPL - Europe
Magreb Pipeline,
Ltd.

(a)

Madrid

Gasoduto
Al-Andaluz, S.A.

(a)

Madrid

(g) (l)

2008

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
DA EMPRESA ASSOCIADA

Instalação e exploração de
parques de armazenagem de
combustíveis líquidos e gasosos bem como das respectivas estruturas de transporte.

(f) (j)

Empresa Nacional
de Combustíveis Enacol, S.A.R.L.

2009

VALOR
CONTABILÍSTICO

5,00%

5,00% 57.873

Setgás - Sociedade de
Produção e Distribuição
de Gás, S.A.

(h)

Setúbal

Portugal 45,00% 45,00% 16.246

12.608

125.171

(89.093)

26.197

8.079

Produção e distribuição
de gás natural e dos seus
gases de substituição.

Gasoduto
Extremadura, S.A.

(a)

Madrid

Espanha 49,00% 49,00% 15.063

15.070

38.740

(7.999)

19.654

7.735

Construção e exploração
do gasoduto CórdobaCampo Maior.

MDA-Mobil Disa
Aviacioms, S.A.

(i)

Santa Cruz de
Tenerife

Espanha 50,00% 50,00%

5.054

2.260

10.264

(177)

1.875

(1.863)

Prestação de serviço de
abastecimento petrolífero
aeronáutico, de forma
directa ou via participação
em Empresas com a
mesma actividade.

Tagusgás - Empresa
de Gás do Vale
do Tejo, S.A.

(b)

Santarém

Portugal 41,33% 41,33%

4.096

3.721

58.440

(47.770)

19.146

1.896

Produção e distribuição de
gás natural, e outros gases
combustíveis canalizados.

Sonangalp
- Sociedade
Distribuição e
Comercialização de
Combustíveis, Lda.

(e)

Luanda

Angola 49,00% 49,00%

1.962

-

121.416

(114.647)

94.775

5.907

Distribuição e comercialização de combustíveis líquidos,
lubriﬁcantes e outros derivados de petróleo e exploração
de postos de abastecimento
e estações de serviço, de
assistência a automóveis e
outras conexas.

Metragaz, S.A.

(a)

Tânger

Marrocos 26,99% 26,99%

1.527

1.444

10.727

(5.070)

17.352

1.380

Construção, manutenção
e exploração do gasoduto
Magrehb-Europa.

Terparque Armazenagem de
Combustíveis, Lda.

(d)

Angra do
Heroísmo

Portugal 23,50% 23,50%

1.028

1.190

24.945

(19.438)

3.759

212

Construção e/ou a exploração de parques de armazenagem de combustíveis.

Gásfomento Sistemas e Instalações
de Gás, S.A.

(b)

Lisboa

Portugal 20,00% 20,00%

104

144

3.509

(2.990)

6.791

(79)

Actividades de construção e
engenharia civil em geral,
projecto, construção e manutenção de instalações.

Energin - Sociedade
de Produção de
Electricidade e Calor,
S.A.

(n)

Lisboa

Portugal 35,00% 35,00%

-

-

31.299

(31.679)

35.289

(243)

Produção sob a forma de
cogeração e venda de
energia eléctrica e térmica.

C.L.C. Guiné Bissau –
Companhia Logística
de Combustíveis da
Guiné Bissau, Lda.

Bissau

Galp Energia
Portugal Holdings
B.V.

(m)

Brisa Access, S.A.

(c) (g)

Guiné-Bissau

AmsterdamNetherlands

Cascais

Portugal

menos: Provisão para responsabilidades conjuntas (Nota 25)

-

-

-

-

-

-

-

-

Gestão e exploração do
parque de Armazenagem
de Combustíveis Líquidos e
do Terminal Petrolífero de
Bandim.

-

100%

- 130.000

-

-

-

-

Toda a actividade directa
ou indirectamente relacionada com a exploração e gestão de postos
de abastecimento de
combustíveis, incluíndo
a exploração de lojas e
lavagens situadas nos
referidos postos bem
como a importação, armazenagem e distribuição
de produtos petrolíferos e
seus derivados.

-

7.50%

-

-

-

-

-

Prestação de quaisquer
serviços de assistência e
apoio a automobilistas.

755

194.783 297.468
(176) (1.285)
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PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

SEDE SOCIAL

161

ANEXOS

PERCENTAGEM
DE CAPITAL DETIDO

SEDE SOCIAL
FIRMA

LOCALIDADE

PAÍS

2009

2008

VALOR
CONTABILÍSTICO
2009

2008

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
DA EMPRESA ASSOCIADA
RESULTADO
ACTIVOS PASSIVOS PROVEITOS EXERCÍCIO

PRINCIPAL ACTIVIDADE

194.607 296.183
(a) Participação detida pela Galp Gás Natural, S.A.
(b) Participação detida pela GDP - Gás de Portugal, SGPS, S.A.
(c) Empresa foi alienada em 3 de Setembro de 2009.
(d) Participação detida pela Saaga – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A.
(e) Participação detida pela Petrogal Angola, Lda.
(f) Participação detida pela Galp Energia España, S.A.
(g) Participação detida pela Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
(h) Participação detida pela GDP - Gás de Portugal, SGPS, S.A. e pela Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
(i) Participação detida pela Galp Comercializacion Oil España, S.L.
(j) Apesar de o Grupo deter apenas 5% do capital, o Grupo exerce uma inﬂuência signiﬁcativa, motivo pelo qual a participação é valorizada tal como descrito na nota 2.2 c).
(l) Em 31 de Dezembro de 2008 o Grupo detinha 7,11% de acções da Enacol que se encontravam registadas na rubrica Outros Investimentos Financeiros - Outros títulos de Investimentos no montante de mEuros 3.507.
No decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 o Grupo adquiriu 0,75% do capital desta subsidiária pelo montante de mEuros 433 e passou a considerar na rubrica de participações ﬁnanceiras de empresas
associadas a totalidade das acções detidas desta subsidiaria. Resultante da aquisição de 0,75% e da transferência de 7,11% apurou-se um Goodwil de mEuros 1.767.
(m) Em 31 de dezembro de 2009 esta Empresa passou a ser consolidada conforme descrito na nota 3f).
(n) Em 31 de Dezembro de 2008, a provisão para partes de capital das empresas associadas, representante do compromisso solidário do Grupo junto das associadas que apresentavam capitais próprios negativos (Nota 25).

O movimento ocorrido na rubrica de participações ﬁnanceiras em empresas associadas no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 foi o seguinte:
AJUST.
AJUST.
SALDO
AUMENTO ALIENAÇÃO DA GANHOS/ CONVERSÃO RESERVAS
RESULTADOS
TRANSFERÊNCIAS /
INICIAL PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO
PERDAS
CAMBIAL COBERTURA EXERCICIOS ANT. DIVIDENDOS
REGULARIZAÇÕES

EMPRESAS

SALDO
FINAL

Participações ﬁnanceiras
Compañia Logística de
Hidrocarburos CLH, S.A.

(a) 59.826

2.297

-

8.837

EMPL - Europe Magreb
Pipeline, Ltd.

39.729

-

-

38.410

Gasoduto Al-Andaluz, S.A.

17.649

-

-

2.997

Empresa Nacional de
Combustíveis - Enacol,
S.A.R.L.

13.072

433

-

Setgás - Sociedade de
Produção e Distribuição
de Gás, S.A.

12.608

-

Gasoduto Extremadura, S.A.

(2.129)

(10.958)

-

57.873

-

-

(18.706)

-

56.855

-

-

-

(3.173)

-

17.473

1.346

-

-

(184)

(672)

3.507

17.502

-

3.641

-

-

(3)

-

16.246

-

15.070

-

-

3.790

-

-

-

(3.797)

-

15.063

2.260

-

-

931

-

-

-

(1.035)

2.898

5.054

Tagusgás - Empresa
de Gás do Vale do
Tejo, S.A.

3.721

-

-

470

-

-

4.096

-

-

-

2.864

1.510

Metragaz, S.A.

1.444

-

-

373

(6)

-

-

Terparque Armazenagem de
Combustíveis, Lda.

1.190

-

-

(162)

-

-

-

Gásfomento - Sistemas e
Instalações de Gás, S.A.

(569)

-

474

(1.373)

-

(284)
-

-

1.028

-

104

-

-

(16)

-

-

(20)

(4)

(b) 130.000

-

-

-

-

-

-

-

Brisa Access, S.A.

(c)

Energin - Sociedade
de Produção de
Electricidade e Calor,
S.A. (Nota 25)
Sonangalp - Sociedade
Distribuição e
Comercialização de
Combustíveis, Lda

105
63.586

(1.074)

(569)

1
(3.234)

(38.629)

(130.000)

-

-

(90)

-

-

160

-

-

(1.039)

-

-

-

-

-

-

-

1.039

(1.285)

2.730

(861)

(90)
63.496

(1.074)

(569)

160
(3.074)

(38.629)

-

(124.634) 194.783

(246)

296.183

1.962
1.527

144

(861)
(861)

(1.039)
-

Galp Energia Portugal
Holdings B.V.

755
297.468
2.730
Provisões para partes de capital em empresas associadas
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(2.578)

-

MDA-Mobil Disa
Aviacioms, S.A.

Sonangalp - Sociedade
Distribuição e
Comercialização de
Combustíveis, Lda.
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-

1.039

(176)

(176)

(123.595) 194.607

(a) Resultante do contrato de compra estabelecido para a aquisição da participação detida na CLH - Compañia Logística de Hidrocarburos, S.A., o custo da participação é anualmente revisto, até 10 anos a partir da data do
contrato, face ao valor de vendas efectuado. O valor pago no exercício como adicional ao custo de compra ascende a mEuros 2.297.
(b) Empresa passou a ser incluida na consolidação (Nota 3.e)).
(c) Empresa alienada no decurso do exercício.

ANEXOS

A rubrica de resultados relativos a participações ﬁnanceiras em empresas associadas registadas na demonstração consolidada dos resultados por naturezas para o exercício
ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 tem a seguinte composição:

Efeito de aplicação do método de equivalência patrimonial:
Empresas associadas
Empresas associadas - correcções relativas a exercícios anteriores
Empresas conjuntamante controladas
Empresas conjuntamante controladas - correcções relativas a exercícios anteriores
Correcções relativas a exercícios anteriores em empresas do Grupo
Efeito da alienação de partes de capital de empresas do Grupo e associadas:
Menos-valia na alienação da participação da COMG - Comercialização de Gás, Lda
Mais-valia na alienação da participação da Brisa Access, S.A.
Outros

63.496
(3.074)
9.374
(4)
(145)
(1.559)
589
123
68.800

O valor recebido de dividendos no exercício de 2009 foi de mEuros 67.726, no entanto foi reﬂectido na rubrica de participações ﬁnanceiras em empresas conjuntamente
controladas (Nota 4.1) e associadas, o montante total de mEuros 68.529, que foi o montante aprovado em Assembleia Geral das respectivas empresas. A diferença de
mEuros 763 refere-se a montantes já aprovados que ainda não foram recebidos e mEuros 40 a diferenças cambiais favoráveis que ocorreram no momento do pagamento
e que foram reﬂectidas na rubrica de ganhos (perdas) cambiais, na demonstração de resultados.
Conforme referido na Nota 2.2 d) o goodwill positivo relativo a empresas associadas encontra-se incluído na rubrica de participações ﬁnanceiras em empresas associadas,
cujo detalhe em 31 de Dezembro de 2009 é como se segue:
Compañia Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.

50.199
4.329
172
54.700

4.3. Participações financeiras em empresas participadas
As participações ﬁnanceiras em empresas participadas, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 são as seguintes:

EMPRESA
Agência de Energia do Porto
Agene - Agência para a Energia, S.A.
Ambélis - Agência para a modernização Económica de Lisboa, S.A.
CCCP - Cooperativa de Consumo de Pessoal da Petrogal, CRL
Central-E, S.A.
Clube Financeiro de Vigo
Cooperativa de Habitação da Petrogal, CRL
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
EDEL - Empresa Editorial Electrónica, Lda.
FINA - Petróleos de Angola, S.A.
Imopetro - Importadora Moçambicana de Petróleos, Lda.
OEINERGE - Agência Municipal Energia e Ambiente de Oeiras
Omegás - Soc. D’Étude du Gazoduc Magreb Europe
P.I.M. - Parque Industrial da Matola, S.A.R.L.
PME Capital - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A.
PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A.
Ressa
SABA - Sociedade Abastecedora de Aeronaves, Lda.
Servisa
Ventinveste Industrial, S.G.P.S., S.A.

(b)

(b)
(a)

LOCALIDADE
Porto
Amadora
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Vigo
Lisboa
Madrid
Lisboa
Luanda
Maputo
Oeiras
Tânger
Maputo
Porto
Lisboa
Barcelona
Lisboa
Madrid
Oliveira de
Frades

PAÍS
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Espanha
Portugal
Espanha
Portugal
Angola
Moçambique
Portugal
Marrocos
Moçambique
Portugal
Portugal
Espanha
Portugal
Espanha

2009
10,98%
2,00%
0,07%
0,70%
0,07%
n.d.
2,22%
0,44%
15,38%
1,45%
5,00%
1,50%
1,82%
1,82%
n.d.
n.d.

2008
10,98%
2,00%
0,07%
0,70%
0,07%
2,22%
0,44%
15,38%
1,45%
5,00%
1,50%
1,82%
1,82%
-

Portugal

-

34,00%

Imparidades de Empresas Participadas
Ambélis - Agência para a modernização Económica de Lisboa, S.A.
PME Capital - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A.
PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A.
P.I.M. - Parque Industrial da Matola, S.A.R.L.

VALOR CONTABILÍSTICO
2009
13
114
20
2
19
7
1.683
10
1
35
16
499
499
23
4
-

2008
13
114
20
(b)
2
19
7
144
7
1
35
18
499
499
-

-

17

2.945

1.395

(7)
(52)
(145)
(16)
(220)
2.725

(7)
(52)
(145)
(18)
(222)
1.173

(a) Participação não é incluída para efeitos de consolidação em virtude do Grupo não deter controlo sobre a participação.
(b) Valores das participadas inferiores a mEuros 1.

As participações em participadas foram reﬂectidas contabilisticamente ao custo de aquisição tal como descrito na Nota 2.2 alínea c). O valor líquido contabilístico dessas
participações ascende a mEuros 2.725.
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5. PROVEITOS OPERACIONAIS
O detalhe dos rendimentos operacionais do Grupo durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 é como segue:
RUBRICAS
Vendas:
de mercadorias
de produtos
Prestação de serviços
Outros proveitos operacionais:
Proveitos suplementares
Trabalhos para a própria empresa
Ganhos em imobilizações
Subsídios à exploração
Correcções de exercícios anteriores
Outros

2009

2008

5.445.449
6.282.998
11.728.447
279.898

5.709.436
9.151.023
14.860.459
225.324

48.514
13.824
4.693
10.566
6.384
46.053
130.034
12.138.379

57.970
18.111
5.615
6.230
5.347
8.836
102.109
15.187.892

O montante das vendas de produtos no período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 teve uma redução signiﬁcativa quando comparado com as do mesmo período de 2008,
originada essencialmente pela redução do preço de venda dos produtos combustíveis ocorrida a partir do segundo semestre de 2008 e pela redução das quantidades
vendidas em Portugal veriﬁcada a partir do primeiro semestre de 2009. O montante das vendas de mercadorias manteve-se equivalente ao apurado no exercício ﬁndo em
31 de Dezembro de 2008, pese embora a signiﬁcativa quebra de preços anteriormente referida, face ao crescimento do volume de vendas veriﬁcado em Espanha com a
aquisição das redes da Agip e da Esso naquele país cuja integração nas demonstrações consolidadas dos resultados do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008 apenas
teve efeito no último trimestre daquele exercício.
A rubrica de vendas de produtos inclui o montante de mEuros 47.913 referente à venda de gasóleo à Vitol, S.A. que assumiu parte da reserva estratégica a cargo da
Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Nota 16).
As vendas de combustíveis incluem o valor de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).
A rubrica de vendas de mercadorias inclui o montante de mEuros 36.845 (Nota 24) relativo à diferença entre o custo de aquisição do gás natural aos fornecedores do Grupo
e os preços de venda deﬁnidos pela ERSE para o ano gás 2008-2009 (segundo semestre) e 2009-2010 (primeiro semestre), os quais são actualizados trimestralmente.
De acordo com o regulamento da ERSE e consequente separação de actividades de distribuição e comercialização de gás natural a remuneração relativa à actividade de
distribuição passou a ser classiﬁcada na rubrica de prestações de serviços. Adicionalmente tal como explicado na Nota 2.13, por deter o risco de crédito associado à cobrança
a clientes ﬁnais de gás natural das tarifas de utilização da rede de transporte e uso global do sistema debitados ao grupo pela Empresa REN Gasodutos, os quais ascendem
ao montante de mEuros 23.304, as rubricas de prestação de serviços incluem igualmente aqueles montantes.
A rubrica de proveitos suplementares inclui essencialmente proveitos relativos a taxas de exploração, taxas de espaços publicitários, taxas de lavagens automáticas, entre
outras debitadas a revendedores por utilização da marca GALP.
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A rubrica de outros inclui o montante de (i) mEuros 15.565 que está relacionado com a indemnização que a Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., receberá derivado do
incidente na reﬁnaria de Sines em Janeiro de 2009 e (ii) mEuros 10.106 referentes a venda de títulos de emissão de CO2 (Nota 34).
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6. GASTOS OPERACIONAIS
O resultado dos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 foram afectados pelas seguintes rubricas de gastos operacionais:
RUBRICAS
Custo das Vendas:
Mercadorias
Matérias-primas e subsidiárias
Imposto sobre produtos petroliferos
Variação da produção
Reduções (aumentos) ao inventário (Nota 16)
Derivados Financeiros
Fornecimento e serviços externos:
Subcontratos
Rendas e alugueres
Conservação e reparação
Publicidade
Transporte de mercadorias
Seguros
Comissões
Armazenagem e enchimento
Serviços e taxas portuárias
Outros fornecimentos e serviços externos
Outros serviços especializados
Outros custos
Custos com pessoal:
Remunerações órgãos sociais (Nota 29)
Remunerações do pessoal
Encargos sociais
Benefícios de reforma - pensões e seguros (Nota 23)
Outros seguros
Outros gastos
Amortizações, depreciações e imparidades:
Amortizações e imparidades de activos ﬁxos tangíveis (Nota 12)
Amortizações e imparidades de activos intangíveis (Nota 12)
Provisões e imparidade de contas a receber:
Provisões e reversões (Nota 25)
Provisões para pensões (Nota 25)
Perdas de imparidade de contas a receber de clientes (Nota 15)
Provisões e reversões para riscos ambientais (Nota 25)
Perdas e ganhos de imparidade de outras contas a receber (Nota 14)
Outros custos operacionais:
Outros impostos
Perdas em Imobilizações
Outros custos operacionais

2009
3.174.876
4.281.172
3.010.316
182.167
(451.344)
(3.768)
10.193.419

2008
3.892.818
7.086.378
2.483.747
(130.831)
384.365
9.510
13.725.987

5.777
74.892
65.875
17.291
111.120
33.315
23.264
80.890
9.338
73.961
205.447
49.708
750.878

8.109
56.852
59.506
21.315
103.191
20.945
14.281
60.558
9.470
66.987
205.956
52.903
680.073

4.759
215.603
52.835
44.388
7.730
13.545
338.860

5.827
199.497
42.064
30.550
7.361
6.596
291.895

263.923
32.763
296.686

219.539
20.131
239.670

50.291
11
21.750
(3.659)
(4.756)
63.637
12.473
867
22.783
36.123
11.679.603

25.073
(31)
11.431
5.369
41.842
9.228
13.017
18.855
41.100
15.020.567

A rubrica de custo das mercadorias vendidas inclui o montante de (i) mEuros 23.304 relativos a custos debitados pela Ren Gasodutos e (ii) mEuros 49.188 relativo à venda
de gasóleo à Vitol, S.A. conforme explicado na Nota 5 e 16.
A rubrica de outros serviços especializados no montante de mEuros 205.447 inclui o montante debitado pela Ren Gasodutos à Galp Gás Natural pela utilização efectuada da
rede nacional de transporte de gás natural cujo montante no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 ascendeu a mEuros 36.707.

O montante de mEuros 33.315 na rubrica de seguros inclui o montante de mEuros 7.000 referente ao risco assumido pela subsidiária Tagus RE, relativo ao incêndio ocorrido
em Janeiro de 2009 na reﬁnaria de Sines.
O montante de mEuros 44.388 registado na rubrica benefícios de reforma inclui o montante mEuros 1.178, que diz respeito às contribuições do ano das empresas associadas
do Fundo de Pensões de contribuição deﬁnida da Galp Energia, a favor dos seus empregados.
O montante de mEuros 50.291 respeitante a Provisões e Reversões inclui essencialmente o reforço da provisão para fazer face ao acerto do preço de compra e de venda
de gás no montante de mEuros 37.179 (Nota 25).
A rubrica de outros custos operacionais inclui o montante de mEuros 2.018 referente aos donativos para a constituição da Fundação Galp Energia, dos quais mEuros 1.860
foram doados em numerário e mEuros 158 em espécie.
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A variação veriﬁcada na rubrica de reduções ao inventário ﬁcou a dever-se à reversão do ajustamento constituído em Dezembro de 2008 face ao comportamento das
cotações internacionais dos produtos petrolíferos que se aproximaram ou ultrapassaram os valores contabilísticos das existências, naquela data.
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7. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS
Segmentos de negócio
Por questões estratégicas, o Grupo está actualmente organizado em quatro segmentos de negócio, com as seguintes unidades de negócio:
• Gas & Power;
• Reﬁnação & Distribuição de Produtos Petrolíferos;
• Exploração & Produção;
• Outros.
Relativamente ao segmento de negócio “outros”, o Grupo considerou a empresa holding Galp Energia, SGPS, S.A., e empresas com actividades distintas nomeadamente a
Tagus RE, S.A. e a Galp Energia, S.A..

Seguidamente apresenta-se a informação ﬁnanceira relativa aos segmentos identiﬁcados anteriormente, em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, em que se desdobram, para
melhor detalhe, o segmento de Gas & Power nas áreas de gás natural e electricidade:

APROVISIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL
Proveitos
Vendas e Prestações Serv
Inter-segmentais
Externas
EBITDA IAS/IFRS (1)
Gastos não Desembolsáveis
Amortizações e Ajustamentos
Provisões (liq.)
Resultados Segmentais IAS/IFRS
Resultados Particip. Financeiras
Outros Result. Financeiros
Imposto sobre o Rendimento
Interesses Minoritários
Resultados Liquido IAS/IFRS

2009

2008

2009

1.374.912
110.453
1.264.459
174.572

1.906.409
91.754
1.814.655
252.357

10.667.613
1.140
10.666.473
520.939

(24.431)
(43.599)
106.542
48.085
(11.465)
(33.665)
(3.037)
106.460

Em 31 de Dezembro de 2009 e 31 Dezembro 2008
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos do Segmento (2)
Investimento Financeiro (3)
106.909
Outros Activos
1.392.872
Activos Totais Consolidados
1.499.781
Passivos Totais Consolidados
982.073
Investimento Activos Tangiveis
61.765
e Intangiveis
(1) EBITDA = Resultados Segmentais IAS/IFRS + Amortizações + Provisões.
(2) Quantia líquida.

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

(3) Pelo Método da Equivalência Patrimonial.
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REFINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS PETROLÍFEROS

(23.924)
(15.357)
213.076
42.013
(18.064)
(63.607)
(2.842)
170.576

(190.294)
(14.769)
315.876
20.865
(59.236)
(53.364)
(1.755)
222.386

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
2008

13.223.870
1.687
13.222.183
(12.491)
(142.983)
(18.758)
(174.232)
7.345
(54.485)
83.607
(688)
(138.453)

2009
167.662
142.149
25.513
112.534
(76.611)
(4.427)
31.496
(941)
(10.658)
19.897

2008
200.179
203.634
(3.455)
199.199
(69.179)
(7.829)
122.191
(2.812)
(48.952)
70.427

86.873
1.430.501
1.517.374
938.545

121.730
4.678.517
4.800.247
4.109.868

211.301
4.407.718
4.619.019
3.600.319

306
913.518
913.824
200.191

693.494
693.494
239.458

68.395

456.136

1.244.727

193.291

196.330

ANEXOS

OUTROS

2009

2008

49.866
16.392
33.474
11.454

35.896
121
35.775
5.771

111.046
92.620
18.426
(174)

(3.042)
123
2.852
(451)
(2.202)
(374)
(1.311)
(1.486)

(679)
(855)
(1.708)
(86)
(1.718)
141
(3.371)

(4.671)
13
6.796
(64)
(3.049)
(1.051)
(732)
1.900

2009

ELIMINAÇÕES
2008
127.082
110.457
16.625
4.030
(542)
(21)
3.467
(516)
16.529
(3.573)
15.907

306
168.899
169.205
164.994

17
141.823
141.840
139.552

459
2.005.741
2.006.200
1.543.468

450
1.551.120
1.551.570
1.386.604

15.567

47.944

3.058

2.148

2009

CONSOLIDADO
2008

(362.754)
(362.754)
(226)

(407.653)
(407.653)
(29)

(226)
226
-

(29)
29
-

(2.146.811)
(2.146.811)
(2.146.811)

(1.900.297)
(1.900.297)
(1.900.297)

-

-

2009

2008

12.008.345
12.008.345
819.099

15.085.783
15.085.783
448.837

(296.686)
(63.637)
458.776
68.800
(76.183)
(98.597)
(5.524)
347.272

(239.670)
(41.842)
167.325
48.391
(61.005)
(32.899)
(4.841)
116.971

229.710
7.012.736
7.242.446
4.853.783

298.641
6.324.359
6.623.000
4.404.181

729.817

1.559.544
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VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO INTER-SEGMENTAIS
APROVISIONAMENTO,
DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO
DE GÁS NATURAL

REFINAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS
PETROLÍFEROS

EXPLORAÇÃO
E PRODUÇÃO

ELECTRICIDADE

OUTROS

TOTAL

Aprovisionamento e Distribuição de Gás Natural

n.a.

605

-

-

20.159

20.764

Reﬁnação e Distribuição de Produtos Petrolíferos

60.694

n.a.

142.149

16.372

66.323

285.538

-

15

n.a.

-

3.385

3.400

49.759

63

-

n.a.

2.753

52.575

SEGMENTOS

Exploração e Produção
Electricidade
Outros

-

457

-

20

n.a.

477

110.453

1.140

142.149

16.392

92.620

362.754

As principais transacções inter-segmentais de vendas e prestações de serviços referem-se essencialmente a:
• Aprovisionamento e distribuição de gás natural: venda de gás natural para o processo produtivo das reﬁnarias do Porto e Sines (Reﬁnação e distribuição de produtos
petrolíferos), e para processo produtivo de electricidade (segmento electricidade);
• Reﬁnação e distribuição de produtos petrolíferos: abastecimento de viaturas de todas as empresas do Grupo;
• Exploração e produção: venda de crude ao segmento de Reﬁnação e distribuição de produtos petrolíferos;
• Electricidade: fornecimento de vapor para o processo produtivo da reﬁnaria de Sines;
• Outros: serviços de back-ofﬁce e de gestão.
Segmentos geográﬁcos
Os proveitos das vendas e prestações de serviços e os activos totais para os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 respeitam essencialmente à actividade
desenvolvida em Portugal. A actividade de exploração e produção é essencialmente desenvolvida em Angola e Brasil. Adicionalmente, existe uma componente da actividade localizada em Espanha, respeitante a actividade de distribuição e comercialização de combustíveis, cujos proveitos das vendas e prestações de serviços e os activos
totais para os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 são como segue:

ÁREA GEOGRÁFICA
Espanha

PROVEITOS DAS VENDAS
E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2009
3.636.185

2008
3.270.199

ACTIVOS TOTAIS
2009
1.490.965

2008
1.455.667

8. PROVEITOS E CUSTOS FINANCEIROS
O detalhe do valor apurado relativamente a proveitos e custos ﬁnanceiros para os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 é como segue:

Proveitos ﬁnanceiros:
Juros de depósitos bancários
Outros proveitos ﬁnanceiros
Juros obtidos e outros proveitos relativos a empresas relacionadas (Nota 28)
Custos ﬁnanceiros:
Juros de empréstimos e descobertos bancários
Juros capitalizados nos activos ﬁxos
Securitização de contas a receber - encargos ﬁnanceiros
Outros custos ﬁnanceiros
Juros suportados relativos a empresas relacionadas (Nota 28)

2009

2008

3.238
7.724
1.922
12.884

5.215
4.113
3.284
12.612

(75.219)
10.940
(22.500)
(1.096)
(87.875)

(45.423)
2.099
(4.045)
(15.983)
(233)
(63.585)
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De acordo com a Nota 2.14 a política do Grupo é capitalizar nos activos tangíveis e intangíveis em construção os juros suportados com a obtenção de empréstimos. A
percentagem de capitalização dos juros suportados é proporcional ao montante do investimento efectuado, de acordo com o preconizado no normativo IAS 23 - custos dos
empréstimos obtidos.
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A variação veriﬁcada na rubrica de juros de empréstimos e descobertos bancários decorre do facto de durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo ter
contraído um novo empréstimo de médio e longo prazo, com o Banco Europeu de Investimento, destinado ao ﬁnanciamento do projecto conversão nas reﬁnarias de Sines
e Porto, no montante de mEuros 300.000 e à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de mEuros 700.000 (Nota 22) e pelos
empréstimos contraídos no ﬁnal do exercício de 2008 para fazer face às aquisições da operação da Agip e Esso em Portugal e Espanha.
Durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo procedeu à capitalização na rubrica de imobilizado em curso, o montante de mEuros 10.940, relacionado
com encargos ﬁnanceiros incorridos com empréstimos para ﬁnanciamento de investimentos em imobilizado durante o seu período de construção que inclui essencialmente
o montante de mEuros 7.812 relativos ao projecto de conversão da reﬁnaria de Sines e do Porto e mEuros 1.316 relativo ao projecto da Central de Cogeração da reﬁnaria de
Sines.
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9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
As empresas do Grupo com sede em Portugal Continental e cuja percentagem de participação detida pelo Grupo é superior a 90% passaram, a partir de 31 de Dezembro
de 2001, a ser tributadas através do regime especial de tributação de grupos de sociedades, sendo o resultado ﬁscal apurado na Galp Energia, SGPS, S.A..
Contudo, a estimativa de imposto sobre o rendimento da Empresa e suas subsidiárias é registada com base nos seus resultados ﬁscais que no exercício ﬁndo em 31 de
Dezembro de 2009 representa um imposto a receber no montante de mEuros 1.807.
As seguintes situações podem afectar os impostos sobre os lucros a pagar no futuro:
(i) De acordo com a legislação em vigor em Portugal, as declarações ﬁscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades ﬁscais durante um período de
quatro anos (dez anos para a segurança social até 2000, inclusive e cinco anos a partir de 2001) excepto quando tenham havido prejuízos ﬁscais, tenham sido concedidos
benefícios ﬁscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou
suspensos;
(ii) Durante os exercícios de 2001 a 2009, a subsidiária Petrogal, S.A. foi objecto de diversas inspecções por parte das autoridades ﬁscais com incidência sobre os exercícios de
1997 a 2005 e que se encontram a seguir o seu curso normal tendo em consideração a avaliação da empresa. Nos pontos v) a ix) abaixo detalham-se os procedimentos em
aberto;
(iii) Durante o exercício de 2009, foi concluída uma acção de inspecção ao exercício de 2005 da Galp Energia, SGPS, S.A. e da subsidiária GDP – Gás de Portugal SGPS,
S.A., cujas correcções são resumidas no ponto (ix) abaixo;
(iv) As declarações ﬁscais da Galp relativas aos exercícios de 2006 a 2009 poderão ainda ser sujeitas a revisão. Todavia, a Administração da Galp considera que, as
correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades ﬁscais àquelas declarações de impostos não poderão ter um efeito signiﬁcativo nas demonstrações ﬁnanceiras em 31 de Dezembro de 2009 e 2008;
(v) Conforme mencionado no ponto ii) acima, ocorreu durante o exercício de 2001, uma inspecção das autoridades ﬁscais às declarações de IRC dos exercícios de 1997,
1998 e 1999 da qual resultaram propostas de correcção à matéria colectável comunicada pela Petrogal nos montantes de mEuros 68, mEuros 429 e mEuros 3.361,
respectivamente. Por não concordar com as mesmas, a Petrogal apresentou reclamações graciosas para os exercícios de 1998 e 1999, contestando as correcções
proferidas pelas autoridades ﬁscais, sendo convicção da Administração da Petrogal que os fundamentos apresentados naquelas reclamações são válidos. No decorrer
do exercício de 2006, a reclamação relativa ao exercício de 1998 foi indeferida. Por não concordar com o indeferimento, a Petrogal apresentou impugnação judicial da
decisão proferida. Em consequência, as demonstrações ﬁnanceiras em 31 de Dezembro de 2009 não incluem qualquer provisão para fazer face a esta contingência;
(vi) Conforme mencionado no ponto ii) acima, ocorreu durante o exercício de 2004, uma inspecção das autoridades ﬁscais às declarações de IRC dos exercícios de 2000,
2001 e 2002 da qual resultaram liquidações adicionais à matéria colectável comunicada pela Petrogal nos montantes de mEuros 740, mEuros 10.806 e mEuros 2.479,
respectivamente, que se encontram parcialmente pagas no montante de mEuros 11.865. Adicionalmente, e com referência ao exercício de 2001 a Petrogal procedeu à impugnação judicial da liquidação emitida. Nessa medida, e atendendo à expectativa do montante adicional a incorrer com aquelas liquidações, a Petrogal
procedeu à constituição de uma provisão para fazer face às referidas liquidações no montante de mEuros 7.394 (Nota 25);
(vii) Conforme mencionado no ponto ii) acima, ocorreu durante o exercício de 2006, uma inspecção das autoridades ﬁscais à declaração de IRC do exercício de 2003 da
qual resultou uma correcção à matéria colectável comunicada à Petrogal no montante de mEuros 12.098 a que corresponde uma liquidação de mEuros 5.265, que foi
parcialmente paga no decurso do exercício de 2008 no montante de mEuros 2.568 tendo sido reconhecida nas demonstrações dos resultados daquele exercício;
(viii) Conforme mencionado no ponto ii) acima, ocorreu durante o exercício de 2007, uma inspecção das autoridades ﬁscais à declaração de IRC do exercício de 2004 da
qual resultou uma correcção à material colectável comunicada à Empresa no montante de mEuros 5.227 a que corresponde uma liquidação de mEuros 1.626, que
se encontra totalmente paga e reconhecida na demonstração de resultados do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008;
(ix) Conforme mencionado nos pontos ii) e iii) acima, ocorreu durante o exercício de 2009, uma inspecção ﬁscal à declaração de IRC do exercício de 2005 da Galp Energia
SGPS e das subsidiárias Petrogal, S.A. e GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A.. Desta, resultaram correcções à material colectável comunicada à Empresa e que conduzem
a uma liquidação adicional de mEuros 23.587, tendo sido prestada uma garantia bancária em Janeiro de 2010 no montante de mEuros 27.010. Por não concordar com
a correcção efectuada, a qual respeita essencialmente à tributação de mais-valias ﬁscais reinvestidas na aquisição de participações ﬁnanceiras por ser entendimento
da Administração Fiscal que a venda de parte das participações ﬁnanceiras onde foi efectuado o reinvestimento é condição de tributação da totalidade da mais-valia
diferida, a Empresa, apoiada pelos seus consultores ﬁscais e legais, apresentou uma reclamação graciosa onde contesta a fundamentação da liquidação em apreço;
(x) Será ainda de referir que a subsidiária Petrogal, S.A. em consequência de processo inspectivo ocorrido no decurso do exercício de 2009, foi objecto de uma correcção
em sede de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) pelo montante de mEuros 4.577. Atendendo ao facto da referida correcção respeitar um aspecto meramente
formal, a Empresa entende que o supracitado montante não será devido, desde que a formalidade exigida esteja cumprida, o que já se veriﬁcou. Neste sentido, a
Empresa apresentou reclamação graciosa onde contesta a antedita correcção;

(xii) Derivado das operações de pesquisa e produção petrolífera em Angola, o Grupo encontra-se ainda sujeito ao pagamento do Imposto sobre o Rendimento do Petróleo
(“IRP”) determinado com base no regime ﬁscal Angolano, aplicado aos contratos de partilha de produção onde o Grupo participa. Em 31 de Dezembro de 2009,
encontram-se pendentes de pagamento as liquidações adicionais recebidas em sede de IRP. Relativas às correcções existentes com respeito aos exercícios de 2005
a 2008 e que se encontram em discussão com o Ministério das Finanças de Angola, a Empresa entendeu proceder à constituição de uma provisão para esse efeito.
Em 31 de Dezembro de 2009, a provisão constituída ascende a mEuros 5.250 (Nota 25);
(xiii) Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos ﬁscais em Portugal são reportáveis durante um período de seis anos após a sua ocorrência e susceptíveis de dedução a lucros ﬁscais gerados durante esse período. No que refere aos prejuízos ﬁscais das empresas do Grupo com sede em território brasileiro, não existe qualquer
limitação temporal à sua utilização futura. O Grupo entendeu registar impostos diferidos activos por prejuízos ﬁscais reportáveis apenas para as subsidiárias em
que existem perspectivas seguras de recuperação. Em 31 de Dezembro de 2009, os prejuízos ﬁscais reportáveis ascendiam a aproximadamente mEuros 194.996 e
respeitavam essencialmente a empresas com sede em Espanha e no Brasil nos montantes de mEuros 161.357 e mEuros 37.090 respectivamente. No que se refere
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(xi) Relativamente à subsidiária Galp Comercializacion Oil España, existem um conjunto de processos em contencioso com a Administração Tributária espanhola e que
se relacionam essencialmente com as correcções comunicadas à Empresa em sede de impostos de sociedades dos exercícios de 1990 a 2003 e que ascendem a
um montante de mEuros 8.670 (Nota 25). A Empresa entendeu constituir uma provisão pela totalidade do valor suprareferido;
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aos prejuízos ﬁscais das empresas do grupo com sede em território espanhol, o período de reporte dos prejuízos ﬁscais é de 15 anos;
(xiv) De acordo com a legislação ﬁscal em vigor, os ganhos e perdas resultantes da apropriação de resultados de empresas do grupo e associadas pelo método da equivalência patrimonial não são considerados rendimentos ou gastos, respectivamente, para efeitos de tributação em sede de IRC, no exercício em que são reconhecidos
contabilisticamente, sendo tributados os dividendos no exercício em que são atribuídos.
Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 são detalhados como segue:

Imposto corrente
Excesso / insuﬁciência da estimativa de imposto do ano anterior
Imposto diferido

2009
98.204
(1.735)
2.128
98.597

2008
191.464
2.120
(160.685)
32.899

Seguidamente, apresenta-se a reconciliação do imposto do exercício sobre o rendimento dos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 e
o detalhe dos impostos diferidos:

Resultado Antes de Impostos de acordo com o normativo IFRS/IAS:
Ajustamento para o normativo POC
Resultado Antes de Impostos de acordo com o normativo POC (a)
Ajustamento para efeitos ﬁscais (efeito cumulativo) (a)
Resultado agregado para efeitos ﬁscais antes de impostos
Acréscimos à matéria colectável
Provisões não aceites ﬁscalmente
Realizações de utilidade social não dedutíveis
Outros Acréscimos
Equivalência Patrimonial
Decréscimos à matéria colectável
Redução/Utilização de provisões tributadas em exercícios anteriores
Excesso de estimativa impostos
Outras deduções
Equivalência Patrimonial
Resultados negativos para efeitos ﬁscais
Matéria Colectável
IRC Liquidado
Derrama
Tributações autónomas
Estimativa de imposto corrente do exercício
Imposto diferido e excesso/insuﬁciência de estimativa do exercício
Imposto sobre o rendimento
Taxa efectiva de imposto

2009
451.393
(72.447)
378.946
13.275
392.221
177.183
113.238
2.954
57.913
3.078
(210.161)
(62.756)
(4.126)
(11.232)
(73.170)
(58.878)
359.242
92.660
4.358
1.186
98.204
393
98.597
21,84%

2008
154.711
453.911
608.622
(30.486)
578.136
177.758
72.583
1.485
101.842
1.848
(168.419)
(50.416)
(3.233)
(60.863)
(52.690)
(1.217)
587.475
183.234
6.852
1.378
191.464
(158.565)
32.899
21,26%

(a) Este montante foi obtido pela soma do resultado antes de imposto de acordo com o normativo local de cada empresa incluídas no perímetro de consolidação durante os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009
e 2008, e que se encontra assim inﬂuenciado pela apropriação dos resultados obtidos pela consolidação dos proveitos e custos entre as empresas do grupo.

De acordo com o artigo 15º do Decreto-lei n.º 35/2005 de 17 de Fevereiro, para efeitos ﬁscais, nomeadamente de apuramento do lucro tributável, as entidades que
elaborem as contas em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade são obrigadas a manter a contabilidade organizada de acordo com a normalização
contabilística em Portugal e demais disposições legais em vigor para o respectivo sector de actividade.
No decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 a Empresa suportou, relativamente ao Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP) pago pela sua subsidiária
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. em Angola, o montante de mEuros 20.760, que inclui essencialmente mEuros 19.610 relativos a IRP associado às vendas e
empréstimos de petróleo bruto efectuadas, e determinado com base no regime ﬁscal angolano aplicado aos Contratos de Partilha de Produção (“CPP”) em que o Grupo
participa.
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Relativamente aos montantes de IRP apurados pelas vendas de petróleo bruto, a subsidiária Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. reconheceu nas suas demonstrações ﬁnanceiras o montante de mEuros 2.806, relativo ao efeito do imposto decorrente das vendas efectuadas com recurso a empréstimos (“overlifting”) (Nota 2.7 e)).
Para apuramento deste imposto é utilizado o preço de referência ﬁscal da data da venda que corresponde ao utilizado para o apuramento e pagamento do IRP ao Ministério
das Finanças de Angola.
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Decorrente da imputação do justo valor dos activos, passivos contingentes adquiridos das subsidiárias espanholas adquiridas no exercício de 2008, foi reconhecido no
decurso do exercício de 2009, o respectivo imposto diferido passivo no montante de aproximadamente mEuros 26.600.
Impostos diferidos
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o saldo de impostos diferidos activos e passivos é composto como segue:

Reavaliações contabilísticas
Provisões não aceites ﬁscalmente
Prejuízos ﬁscais reportáveis
Benefícios de pensões
Ajustamentos em acréscimos e diferimentos
Ajustamentos overlifting
Mais valias reinvestidas
Mais valias
Ajustamentos em existências
Instrumentos ﬁnanceiros
Ajustamentos em activos tangíveis e intangíveis
Dupla tributação económica
Dividendos
Outros

IMPOSTOS DIFERIDOS 2009
ACTIVOS
39.124
63.616
68.142
7.241
2.806
231
2.496
6.638
15.618
4.033
209.945

PASSIVOS
(4.746)
(5.300)
(3)
(554)
(1.707)
43
(159)
(24.941)
(19.222)
(95)
(56.684)

IMPOSTOS DIFERIDOS 2008
ACTIVOS
PASSIVOS
(4.947)
25.664
47.965
65.896
(5.300)
16.471
(274)
6.410
(300)
580
(4)
966
(30)
17.235
13.413
(3.879)
5.434
(3.511)
200.034
(18.245)

O montante mEuros 15.618 respeita a activos por impostos diferidos relativos a dividendos recebidos da empresa participada CLH - Compañia Logística de Hidrocarburos,
S.A. de 2006 a 2009, os quais são susceptíveis de serem recuperados pela Galp Energia España, S.A., de acordo com a legislação ﬁscal em vigor naquela jurisdição.
O aumento signiﬁcativo de impostos diferidos passivos refere-se essencialmente à imputação do justo valor dos activos adquiridos, passivos e passivos contingentes, decorrente da aquisição de participações ﬁnanceiras efectuadas em 31 de Dezembro de 2008 (Nota 11).
Os movimentos nas rubricas de impostos diferidos nos exercícios de 2009 e 2008 são justiﬁcados como segue:

Efeito em Capital próprio:
Derivados ﬁnanceiros
CTA
Diferenças de perímetro de consolidação
Outros ajustamentos
Saldo Final

11.720
9.785
1.651
(9.230)
(3.604)
(349)
(181)
(9.226)
892
(637)
821

220
271
154
47
(129)
1.516
(8.671)
3.643
(2.949)

1.711
(11.493)
152
14.555
209.945

95
(7.164)
(56.685)

IMPOSTOS DIFERIDOS 2008
ACTIVOS
PASSIVOS
131.891
(128.700)
2.452
26.135
1.249
(2.839)
6.410
576
(86)
(1.013)
570
815
34.269
1.049
13.365
19.460
200.034

250
15.458
2.399
1.142
113.172
348
(3.879)
(2.474)
126.416
(15.565)
(396)
(18.245)

O montante de mEuros 14.405 em outros ajustamentos referem-se essencialmente aos impostos diferidos por prejuízos ﬁscais reportáveis das empresas de Espanha, que
por se encontrarem no regime especial de tributação de grupos de sociedades apurado na Petrogal, S.A. Sucursal en España não são registados na rubrica de balanço de
imposto diferido.
A variação do imposto diferido reﬂectida no Capital Próprio na rubrica de reservas de cobertura no montante de mEuros 1.897 refere-se à variação dos impostos diferidos
dos derivados ﬁnanceiros de empresas consolidadas no montante de mEuros 1.711 subtraído do imposto diferido referente a interesses minoritários no montante de mEuros
186.
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Saldo Inicial
Ajustamentos em activos tangíveis e intangíveis Justo Valor inicial (Nota 11)
Mais valias Justo Valor inicial (Nota 11)
Provisões não aceites ﬁscalmente Justo Valor inicial (Nota 11)
Efeito em resultados:
Reavaliações contabilísticas
Provisões não aceites ﬁscalmente
Prejuízos ﬁscais reportáveis
Benefícios de pensões
Ajustamentos em acréscimos e diferimentos
Ajustamentos overlifting
Mais valias reinvestidas
Ajustamentos em existências
Instrumentos ﬁnanceiros
Ajustamentos em activos tangíveis e intangíveis
Dupla tributação económica
Dividendos
Outros

IMPOSTOS DIFERIDOS 2009
ACTIVOS
PASSIVOS
200.034
(18.245)
2.462
(26.307)
(2.115)
1.702
-
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10. RESULTADOS POR ACÇÃO
O resultado por acção em Dezembro 2009 e 2008 foi o seguinte:
Resultados
Resultados para efeito de cálculo do resultado líquido por acção (resultado líquido consolidado do exercício)
Número de acções
Número médio ponderado de acções para efeito de cálculo do resultado líquido por acção (Nota 19)
Resultado por acção básico (valores em Euros):

2009

2008

347.272

116.971

829.250.635
0,42

829.250.635
0,14

Pelo facto de não existirem situações que originam diluição, o resultado líquido por acção diluído é igual ao resultado líquido por acção básico.

11. GOODWILL
No decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo procedeu à imputação do custo de concentração de actividades empresariais ao reconhecer os activos
adquiridos, passivos e passivos contingentes identiﬁcáveis das subsidiárias adquiridas no decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008, pelo seu justo valor na
data da aquisição, conforme previsto na norma IFRS 3.
A diferença entre os montantes pagos na aquisição das subsidiárias adquiridas e o justo valor dos capitais próprios das empresas adquiridas era, em 31 de Dezembro de
2009, conforme segue:
PROPORÇÃO DOS
CAPITAIS PRÓPRIOS
ADQUIRIDOS À DATA
DE AQUISIÇÃO

MOVIMENTO DO GOODWILL
AUMENTOS/
(DIMINUIÇÕES)
POR IMPUTAÇÃO
DO JUSTO VALOR

AUMENTO
-

ANO DE
AQUISIÇÃO

CUSTO DE
AQUISIÇÃO

Galp Energia Portugal Holdings B.V.

2008

146.000

100,00%

69.027

16.000 (a)

60.973

Galp Distribuición Oil España,
S.A.U.

2008

172.822

100,00%

123.611

71.983 (a)

(19.082)

Galp Comercializacion Oil España,
S.L.

2008

176.920

100,00%

129.471

46.684 (a)

(1.255)

Galp Swaziland (PTY) Limited

2008

18.117

100,00%

651

14.913 (a)

2.553

-

-

17.466

Petróleos de Valência, S.A.
Sociedad Unipersonal

2005

13.937

100,00%

6.099

7.838

-

-

-

7.838

Galpgest - Petrogal Estaciones de
Servicio, S.L.U.

2003

6.938

100,00%

1.370

6.265

-

-

Galp Gambia, Limited
Galp Moçambique, Lda

2008
2008

6.447
5.943

100,00%
100,00%

1.693
2.978

2.175 (a)
2.491 (a)

2.579
474

-

-

4.754
2.965

Duriensegás - Soc. Distrib. de Gás
Natural do Douro, S.A.

2006

3.094

25,00%

1.454

1.640

-

-

-

1.640

Lusitaniagás - Companhia de Gás
do Centro, S.A.

2002/3 e
2007/8/9

1.440

1,543%

856

255

-

329 (e)

-

584

Probigalp - Ligantes Betuminosos, S.A.

2007

720

10,00%

190

530

-

-

-

530

Gasinsular - Combustíveis do
Atlântico, S.A.

2005

50

100,00%

(353)

403

-

-

-

403

Saaga - Sociedade Açoreana de
Armazenagem de Gás, S.A.

2005

858

67,65%

580

278

-

-

-

278

2003/6 e
2007

152

0,94%

107

51

-

-

-

51

171.506

46.242

2.349

SUBSIDIÁRIAS

Beiragás - Companhia de Gás das
Beiras, S.A.

% MONTANTE

2008

DIMINUIÇÕES

2009

(26.417) (b)

50.556

(3.690) (c)

49.211

2.020 (c)

47.449

(697) (d)

(30.804)

5.568

189.293

(a) Goodwill provisoriamente na data de aquisição (IFRS 3 p.62 e 69) e devido ao facto das aquisições das subsidiárias terem sido concluídas no último trimestre de 2008.
(b) Diminuição de Goodwill respeitante à venda da Comercializadora de Gás (ex-Esso Gás).
(c) Acertos ao preço de compra das participações.
(d) Ajuste do Preço de Aquisição - Imputação de perdas por imparidade ao valor líquido das estações de serviço.
(e) Aumento devido a aquisição de participações ﬁnanceiras (Nota 3 a)).

O goodwill gerado em aquisições anteriores à data da transição para IFRS, encontra-se registado tal como referido na Nota 2.2 d).
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No decurso do período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, a rubrica de goodwill registou um aumento no montante de mEuros 17.787 resultante essencialmente do trabalho de imputação dos justos valores aos activos adquiridos, passivos e passivos contingentes, decorrente da aquisição de participações ﬁnanceiras efectuadas no exercício
ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008.
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O apuramento do Justo Valor dos activos adquiridos, passivos e passivos contingentes das aquisições foi efectuado como se segue:
Grupo Exxon Mobil BV
Em 1 de Dezembro de 2008, o Grupo Galp Energia adquiriu 100% das acções do grupo Exxon-Mobil BV (redenominado Galp Energia Portugal Holding BV), cuja actividade é
a distribuição de petróleo e seus sucedâneos, incluindo GPL, comercialização e gestão de áreas de serviço, sendo constituído da seguinte forma na data da compra:
• Exxon Mobil B.V (detida a 100%) e subsidiárias:
• Esso Portuguesa, S.A. (detida a 100%);
• Esso Gás, S.A. (detida a 100%);
• Cors (detida a 100%);
• Exxon (detida a 100%);
• Saba (detida a 100%).

ANEXOS

As subsidiárias adquiridas contribuem com receitas operacionais de mEuros 196.317 e resultados líquidos positivos de mEuros 13.399 no exercício ﬁndo em 2009.
Os detalhes dos activos líquidos adquiridos e goodwill são como seguem:
Preço de aquisição
Justo valor dos activos líquidos adquiridos
Goodwill

146.000
69.027
76.973

O goodwill é atribuído à rendibilidade do negócio, bem como às sinergias já obtidas e que se espera obter com a integração do negócio na estrutura já existente do Grupo Galp Energia.
Os activos e passivos (apresentados de forma agregada) resultantes da aquisição são como seguem:

VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO
NA DATA DA COMPRA (a)

JUSTO VALOR

VARIAÇÃO PARA O JUSTO VALOR

101.086

135.837

34.751

Activos tangíveis e intangíveis (Nota 12)

40.905

75.656

34.751

Existências

11.727

11.727

-

Clientes

15.816

15.816

-

Outros Devedores

20.855

20.855

-

Disponibilidades

11.783

11.783

-

PASSIVO

57.130

66.810

9.680

Dívida

10.543

10.543

-

-

9.680

9.680

29.792

29.792

-

2.051

2.051

-

RUBRICAS
ACTIVO

Passivos por Impostos Diferidos (Nota 9)
Fornecedores
Provisões
Estado

4.610

4.610

Outros Credores

10.134

10.134

-

Activos menos Passivos

43.956

69.027

25.071

(a) Os valores de Justo Valor, goodwill e valores contabilísticos apurados e apresentados no exercício de 2008 foram provisórios. Os valores agora apresentados são ﬁnais.

Durante o exercício de 2009 foram reconhecidos em resultados do exercício os respectivos efeitos contabilísticos associados ao Justo Valor de variações para o Justo Valor
em conformidade com os normativos contabilísticos. Os impactos em resultados são apresentados como se segue:
Amortizações do exercício
Mais-valias contabilisticas
Menos-valia COMG (ex- Esso Gás)
Impostos diferidos

(1.745)
(1.540)
(15.312)
408
(18.189)

As amortizações de Activos Tangíveis aumentaram em mEuros 1.745 resultante do Justo Valor atribuído aos Activos Tangíveis. Efectuou-se uma anulação de uma mais-valia
contabilística no montante de mEuros 1.540 na venda de um Terreno que tinha sido avaliado na data de aquisição pela Galp a um valor superior ao seu valor contabilístico.
Aquando da venda da Esso Gás (redenominada como COMG – Comercialização de Gás, SA), mEuros 18.189 de Justo Valor e mEuros 26.417 de goodwill respeitante a essa
unidade de negócio foram desreconhecidos da demonstração da posição ﬁnanceira e reconhecidos como parte integrante da menos-valia apurada durante o exercício de
2009.
Os restantes efeitos em resultados resultam de impostos diferidos referentes aos montantes de Justo Valor reconhecidos em resultados.
O impacto total do reconhecimento parcial do Justo Valor na demonstração de resultados do exercício de 2009 resultou numa diminuição de resultados líquidos consolidados
em mEuros 18.189.

• Esso Española, S.L (detida a 100%) e subsidiária e associada, respectivamente:
• ROC, S.L. (detida a 100%);
• MDA, S.A. (detida a 50%).
As subsidiárias adquiridas contribuem com receitas operacionais de mEuros 400.204 e resultados líquidos negativos de mEuros 8.274 no exercício ﬁndo em 2009.
Os detalhes dos activos líquidos adquiridos e goodwill são como seguem:
Preço de aquisição
Justo valor dos activos líquidos adquiridos
Goodwill

176.920
129.471
47.449
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Grupo Esso Española
Na mesma data, 1 de Dezembro de 2008, o Grupo Galp Energia adquiriu 100% das acções do grupo Esso Española (redenominado Galp Comercializacion Oil España, S.L.),
cuja actividade é a distribuição de petróleo e seus sucedâneos, incluindo GPL, comercialização e gestão de áreas de serviço, sendo constituído da seguinte forma na data
da compra:

173

ANEXOS

O goodwill é atribuído à rendibilidade do negócio, bem como às sinergias obtidas e a obter com a integração do negócio na estrutura já existente do Grupo Galp Energia.
Os activos e passivos resultantes da aquisição são como seguem:

RUBRICAS

VALOR LÍQUIDO
CONTABILÍSTICO NA DATA
DA COMPRA (a)

JUSTO VALOR

245.805
112.091
7.014
47.199
23.583
11.934
12.645
31.339
112.748
4.666
78.591
73
29.418
133.057

258.597
133.220
7.014
36.790
23.583
11.934
14.717
31.339
129.126
4.666
7.708
78.591
8.743
29.418
129.471

ACTIVO
Activos tangíveis e intangíveis (Nota 12)
Outros Activos não correntes
Existências (Nota 16)
Clientes
Outros Devedores
Activos por impostos Diferidos (Nota 9)
Disponibilidades
PASSIVO
Dívida
Passivos por impostos Diferidos (Nota 9)
Fornecedores
Provisões (Nota 25)
Outros Credores
Activos menos Passivos

VARIAÇÃO PARA O JUSTO VALOR
12.792
21.129
(10.409)
2.072
16.378
7.708
8.670
(3.586)

(a) Os valores de Justo Valor, goodwill e valores contabilísticos apurados e apresentados no exercício de 2008 foram provisórios. Os valores agora apresentados são ﬁnais.

Durante o exercício de 2009 foram reconhecidos em resultados do exercício os respectivos efeitos contabilísticos associados ao Justo Valor em conformidade com os normativos contabilísticos. Os impactos em resultados são apresentados como se segue:
Amortizações do exercício
Reduções de Inventário
Abate de Postos
Provisões
Imparidade Direito Superﬁcie
Imparidade Imagem
Imparidade de Postos
Impostos diferidos

(1.807)
10.409
636
8.670
1.231
3.309
1.261
(1.737)
21.972

As amortizações de activos tangíveis aumentaram em mEuros 1.807 resultante do Justo Valor atribuído aos activos tangíveis. Efectuou-se uma anulação de uma redução de
inventários no montante de mEuros 10.409, resultante da venda dessas existências durante o exercício de 2009. Foram anuladas imparidades com Direitos de Superfície,
Postos (Áreas de Serviço) e Imagem Esso no montante de mEuros 5.801 que se encontravam reconhecidas no Justo Valor da demonstração da posição ﬁnanceira determinado à data de aquisição. Foram igualmente anuladas provisões nos resultados do exercício no montante de mEuros 8.670, bem como outras verbas de menor relevância.
O impacto geral do reconhecimento parcial do Justo Valor na demonstração de resultados do exercício de 2009 resultou num aumento de resultados líquidos em mEuros
21.972.
Grupo Agip España
Em 1 de Outubro de 2008, o Grupo Galp Energia adquiriu 100% das acções do grupo Agip España (redenominada Galp Distribucion Oil España S.A.U), cuja actividade é a
distribuição de petróleo e seus sucedâneos, incluindo GPL, comercialização e gestão de áreas de serviço, sendo constituído da seguinte forma na data da compra:
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• Agip España, S.A. (detida a 100%) e subsidiária:
• Agip Portugal, S.A. (detida a 100%).

174

ANEXOS

O negócio adquirido contribuiu com receitas operacionais de mEuros 1.542.113 e resultados líquidos negativos de mEuros 14.840 de 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de
2009.
Os detalhes dos activos líquidos adquiridos e goodwill são como seguem:
Preço de aquisição
Justo valor dos activos líquidos adquiridos
Goodwill

172.822
123.611
49.211

O goodwill é atribuído à rendibilidade do negócio, bem como às sinergias obtidas e a obter com a integração do negócio na estrutura já existente do Grupo Galp Energia.
Os activos e passivos (apresentados de forma agregada) resultantes da aquisição são como seguem:

RUBRICAS
ACTIVO
Activos tangíveis e intangíveis (Nota 12)
Outros Activos não correntes
Existências (Nota 16)
Clientes (Nota 15)
Outros Devedores
Imposto sobre o Rendimento a receber
Activos por impostos Diferidos (Nota 9)
Disponibilidades
PASSIVO
Dívida
Passivos por impostos Diferidos (Nota 9)
Fornecedores (b)
Provisões (Nota 25)
Estado
Outros Credores
Activos menos Passivos

VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO
NA DATA DA COMPRA (a)

JUSTO VALOR

637.954
181.373
4.829
235.877
189.098
18.142
313
187
8.135
491.767
208.149
107
221.898
2.215
87
59.311
146.187

631.755
214.704
4.829
196.438
186.915
18.142
313
2.279
8.135
508.144
208.149
11.140
225.588
3.869
87
59.311
123.611

VARIAÇÃO PARA
O JUSTO VALOR
(6.199)
33.331
(39.439)
(2.183)
2.092
16.377
11.033
3.690
1.654
(22.576)

(a) Os valores de Justo Valor, goodwill e valores contabilísticos apurados e apresentados no exercício de 2008 foram provisórios. Os valores agora apresentados são ﬁnais.
(b) Este montante refere-se a juros a pagar que foram integralmente pagos no exercício de 2009.

Durante o exercício de 2009 foram reconhecidos em resultados do exercício os respectivos efeitos contabilísticos associados ao de Justo Valor em conformidade com os
normativos contabilísticos. Os impactos em resultados são apresentados como se segue:
Amortizações do exercício
Correcção de Juros
Provisões
Imparidade Activos Intangíveis
Imparidade Postos
Imparidade Imagem
Imparidade para Clientes
Impostos diferidos

(4.894)
3.690
3.147
2.050
6.429
2.822
690
(904)
13.030

As amortizações de Activos Tangíveis aumentaram em mEuros 4.894 resultante do Justo Valor atribuído aos Activos Tangíveis. Foram revertidas imparidades com Activos
Intangíveis, Postos (Áreas de Serviço), Imagem Agip e Clientes (Contas a receber) no montante total de mEuros 11.991 que se encontravam reconhecidas no Justo Valor da
demonstração da posição ﬁnanceira determinado à data de aquisição. Foram igualmente revertidos juros a pagar nos resultados do exercício no montante de mEuros 3.690.
Os restantes efeitos em resultados resultam de Impostos diferidos referentes aos montantes de Justo Valor reconhecidos em resultados.
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O impacto geral do reconhecimento parcial do Justo Valor na demonstração de resultados do exercício de 2009 resultou num aumento de resultados líquidos em mEuros
13.030.
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12. ACTIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS
ACTIVOS TANGÍVEIS
TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS
Custo de aquisição:
Saldo em 01 de Janeiro
Saldo inicial justo valor (a)
Adições
Abates/vendas
Regularizações
Transferências
Variação de perímetro (Nota 3)
Custo aquisição bruto em 31 de Dezembro
Saldo de imparidades em 01 de Janeiro
Aumento de Imparidades
Reversões de Imparidades
Utilização Imparidades
Saldo de imparidades em 31 de Dezembro
Saldo de subsídios ao investimento em 01 de Janeiro
Aumento subsídios ao investimento
Diminuição subsídios ao investimento
Abates/vendas
Regularizações
Saldo de subsídios ao investimento em 31 de Dezembro
Saldo em 31 de Dezembro
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:
Saldo em 01 de Janeiro
Saldo inicial justo valor (a)
Amortização do exercício
Abates/venda
Regularizações
Transferências
Variação de perímetro (Nota 3)
Saldo em 31 de Dezembro
Saldo de reconhecimento de subsídios em 01 de Janeiro
Aumento subsídios ao investimento
Diminuição subsídios ao investimento
Abates/vendas
Regularizações
Saldo de reconhecimento de subsídios em 31 de Dezembro
Saldo Acumulado
Valor líquido:
em 31 de Dezembro

EDIFÍCIOS E
OUTRAS CONSTR.
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EQUIP. DE
TRANSPORTE

FERRAM. E
UTENSÍLIOS

276.389
8.243
781
(3.722)
(1.548)
4.896
9.705
294.744
(3.436)
238
(3.198)
(2.146)
(41)
186
(2.001)
289.545

875.380
5.855
(7.957)
3.194
26.216
(18.599)
884.089
(12.025)
(8.885)
278
(20.632)
(6.776)
(952)
187
(7.541)
855.916

4.479.192
84.249
16.794
(70.197)
(15.002)
428.733
(84.053)
4.839.716
(19.215)
8.921
112
(10.182)
(292.319)
(16.352)
1.027
2.071
(305.573)
4.523.961

24.591
282
(1.343)
172
1.443
1.298
26.443
(66)
(66)
26.377

5.030
228
(88)
(7)
320
178
5.661
(63)
(1)
(64)
(8)
(8)
5.589

(3.335)
(255)
4
46
(288)
(3.828)
248
67
208
523
(3.305)

(504.810)
(35.493)
5.739
480
399
10.098
(523.587)
3.073
328
213
3.614
(519.973)

(3.118.657)
(2.050)
(170.178)
54.427
5.097
(6)
48.243
(3.183.124)
111.071
6.356
(42)
2.314
119.699
(3.063.425)

(21.025)
(1.380)
1.304
80
(5)
(1.236)
(22.262)
(22.262)

(3.885)
(507)
70
(2)
(113)
(4.437)
7
2
9
(4.428)

335.943

1.460.536

4.115

1.161

286.240

(a) Alterações decorrentes do apuramento deﬁnitivo do goodwill das aquisições de participações da Agip e Esso em Portugal e Espanha (Nota11).
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EQUIP.
BÁSICO

ANEXOS

2009

2008

EQUIP.
ADMINISTR.

TARAS
E VASILHAME

OUTRAS
IMOB. TANGÍVEIS

159.867
822
(1.356)
3.167
5.941
(6.585)
161.856
(4.539)
(19)
(4.558)
(769)
(5)
(774)
156.524

157.317
314
(5.849)
(482)
2.952
154.252
(1)
(1)
(12)
(12)
154.239

159.572
1.446
(1.262)
(251)
1.104
160.609
(2.521)
(2.948)
62
(5.407)
(311)
(3)
(314)
154.888

(127.207)
(8.632)
1.054
(1.518)
124
6.349
(129.830)
770
15
785
(129.045)

(138.730)
(4.875)
5.849
87
(8)
(137.677)
1
1
(137.676)

(92.093)
(9.751)
1.050
(389)
40
(101.143)
306
6
312
(100.831)

27.479

16.563

54.057

IMOB.
EM CURSO
866.061
608.114
(8.542)
46.021
(474.509)
(2.392)
1.034.753
(10.094)
(36.026)
7.088
9.186
(29.846)
(2.881)
18
(2.863)
1.002.044

ADIANT. POR CONTA
IMOB. CORPÓREAS
8.180
5
(6.037)
2.148
2.148

-

-

1.002.044

2.148

TOTAL DE ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

TOTAL DE ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

7.011.579
92.492
634.641
(100.316)
29.227
(2.904)
(100.448)
7.564.271
(51.960)
(38.958)
7.778
9.186
(73.954)
(305.210)
(17.365)
1.045
2.444
(319.086)
7.171.231

6.053.907
695.406
(99.205)
(5.554)
(21.410)
388.435
7.011.579
(53.621)
(9.155)
9.051
1.765
(51.960)
(291.985)
(4.256)
1.297
328
(10.594)
(305.210)
6.654.409

(4.009.742)
(2.050)
(231.071)
69.497
3.881
264
63.333
(4.105.888)
115.475
6.775
(42)
2.735
124.943
(3.980.945)

(3.706.033)
(227.867)
74.997
2.096
145
(153.080)
(4.009.742)
105.468
8.432
(289)
(523)
2.387
115.475
(3.894.267)

3.190.286

2.760.142

Os activos tangíveis estão registados de acordo com a política contabilística deﬁnida na Nota 2.3. As taxas de amortização que estão a ser aplicadas constam na mesma
Nota.
Os subsídios atribuídos ao Grupo, a fundo perdido, para ﬁnanciamento de activos tangíveis e intangíveis (essencialmente reconversões para gás natural) são registados no
activo, como dedução aos respectivos bens, e reconhecidos na demonstração dos resultados consolidados, como dedução às amortizações do exercício, proporcionalmente
às amortizações respectivas dos activos subsidiados, conforme explicado na Nota 2.8.
As regularizações de activos tangíveis no montante de mEuros 29.227 diz respeito essencialmente à valorização do Real face ao Euro e consequente aumento nos activos
tangíveis nas subsidiárias do Brasil.
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A variação de perímetro é proveniente da entrada de activos ﬁxos, à data das alterações no perímetro de consolidação mencionadas na Nota 3.
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ACTIVOS INTANGÍVEIS

DESPESAS DE INSTALAÇÃO
Custo de aquisição:
Saldo em 01 de Janeiro
Adições
Abates/vendas
Regularizações
Transferências
Variação de perímetro (Nota 3)
Custo aquisição bruto em 31 de Dezembro
Saldo de imparidades em 01 de Janeiro
Aumento de Imparidades
Reversões de Imparidades
Saldo de imparidades em 31 de Dezembro
Saldo de subsídios ao investimento em 01 de Janeiro
Aumento subsídios ao investimento
Regularizações
Saldo de subsídios ao investimento em 31 de Dezembro
Saldo em 31 de Dezembro de 2009
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas:
Saldo em 01 de Janeiro
Saldo inicial de justo valor (a)
Amortização do exercício
Abates/venda
Regularizações
Transferências
Variação de perímetro (Nota 3)
Saldo em 31 de Dezembro de 2009
Saldo de reconhecimento de subsídios em 01 de Janeiro
Aumento subsídios ao investimento
Abates/vendas
Regularizações
Saldo de reconhecimento de subsídios 31 de Dezembro
Saldo Acumulado
Valor líquido:
em 31 de Dezembro

DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E
DE DESENVOLVIMENTO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
OUTROS DIREITOS

4.496
(22)
264
(55)
4.683
(1)
(1)
4.682

6.960
(4.077)
(62)
2.420
5.241
(5)
(5)
(238)
(238)
4.998

325.741
68.265
(1.394)
16.738
21.336
11.504
442.190
(5.551)
(96)
54
(5.593)
(570)
(570)
436.027

(3.980)
(61)
22
(364)
57
(4.326)
1
1
(4.325)

(6.696)
(462)
4.412
63
(2.448)
(5.131)
784
6
790
(4.341)

(148.445)
(1.231)
(24.357)
970
(15.798)
484
(4.001)
(192.378)
474
33
507
(191.871)

357

657

244.156

(a) Alterações decorrentes do apuramento deﬁnitivo do goodwill das aquisições de participações da Agip e Esso em Portugal e Espanha (Nota11).

Os activos intangíveis estão registados de acordo com a política contabilística deﬁnida na Nota 2.4. As amortizações são apuradas conforme deﬁnidas na mesma Nota.
As amortizações do exercício de 2009 decompõem-se da seguinte forma:
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Amortizações do exercício
Aumento de subsídios ao investimento (Nota 13)
Aumento de imparidades
Diminuição de imparidades
Correcções justo valor
Amortizações (Nota 6)
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ACTIVOS TANGÍVEIS
(231.071)
6.775
(38.958)
7.778
(8.447)
(263.923)

ACTIVOS INTANGÍVEIS
(35.312)
3.822
(96)
54
(1.231)
(32.763)

ANEXOS

2008
TRESPASSES

RECONVERSÃO DE CONSUMOS
PARA GÁS NATURAL

29.460
2.151
(387)
10.681
509
42.414
(236)
(236)
42.178

331.907
844
(4)
18.016
350.763
(63.060)
(5.245)
(68.305)
282.458

(11.125)
(751)
125
(1)
(11.752)
(11.752)

(89.662)
(9.681)
(357)
(99.700)
22.729
3.783
26.512
(73.188)

30.426

209.270

IMOBILIZADO
ADIANTAMENTOS POR
EM CURSO IMOBILIZADO INTANGÍVEL
15.042
29.338
(28)
(77)
(35.366)
3.941
12.850
12.850

1.378
(1.378)
-

TOTAL DE ACTIVOS FIXOS
INTANGÍVEIS

TOTAL DE ACTIVOS FIXOS
INTANGÍVEIS

714.984
100.598
(1.831)
23.525
3.000
17.865
858.141
(5.792)
(96)
54
(5.834)
(63.869)
(5.245)
(69.114)
783.193

577.236
45.092
(6.112)
(10.404)
27.651
81.521
714.984
(7.532)
1.740
(5.792)
(47.508)
(24.121)
7.760
(63.869)
645.323

-

-

(259.908)
(1.231)
(35.312)
1.117
(12.108)
604
(6.449)
(313.287)
23.988
3.822
27.810
(285.477)

(225.185)
(25.020)
1.885
6.598
1.281
(19.467)
(259.908)
12.491
3.149
(158)
8.506
23.988
(235.920)

12.850

-

497.716

409.403
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Principais incidências durante o exercício de 2009
Os aumentos do ano, veriﬁcados nas rubricas de activos tangíveis e intangíveis, no montante de mEuros 735.239 incluem essencialmente:
(i) Segmento de Exploração e Produção Petrolífera
• mEuros 100.013 relativos a despesas de pesquisa e desenvolvimento em blocos no Brasil;
• mEuros 72.886 relativos a despesas de pesquisa e desenvolvimento no Bloco 14 em Angola;
• mEuros 5.072 relativos a despesas de pesquisa do Bloco 32 em Angola;
• mEuros 2.505 relativos a despesas de pesquisa de petróleo na costa portuguesa;
• mEuros 1.891 relativos a despesas de pesquisa de gás natural em Angola;
• mEuros 751 relativos a despesas de pesquisa em blocos em Timor-Leste;
• mEuros 471 relativos a despesas de pesquisa do Bloco 4 em Moçambique.
Do total dos investimentos no bloco 14 em Angola, no decorrer do exercício económico de 2009, foi transferido o montante de mEuros 226.022, da rubrica de imobilizado
em curso para a rubrica de equipamento básico.
(ii) Segmento de Gás e Power
• mEuros 42.605 relativos à construção de infra-estruturas (redes, ramais, lotes e outras infra-estruturas) de gás natural;
• mEuros 14.116 relativos ao início das actividades de concepção e construção das Centrais de Cogeração do Porto e Sines;
• mEuros 16.157 relativo a investimentos na comparticipação em redes partilhadas e reconversão de consumos para gás natural.
(iii) Segmento de Reﬁnação e Distribuição de Produtos Petrolíferos
• As reﬁnarias de Sines e Porto efectuaram investimentos totais no montante de mEuros 308.035;
• mEuros 43.256 relativos à Unidade de Negócio do retalho essencialmente em remodelação dos postos, lojas de conveniência, expansão de actividades, desenvolvimento dos sistemas de informação.
No decurso do exercício de 2009, foram alienados e abatidos bens de natureza tangível e intangível, os quais se encontravam na sua maioria totalmente amortizados, como
consequência da actualização do cadastro de imobilizado levada a cabo neste exercício e incluem:
(i) mEuros 5.242 relativos a venda de bens de gás natural;
(ii) mEuros 8.442 relativos a devolução de blocos com investimento em pesquisa operados pelo Grupo no Brasil.
No seguimento da renovação da frota de navios existentes, procedeu-se à alienação do navio Galp Leixões pelo montante de mEuros 1.345 e do navio Galp Lisboa pelo
montante de mEuros 505, tendo sido geradas mais valias de mEuros 1.345 e mEuros 463 respectivamente.
Em 31 de Dezembro de 2009, encontram-se constituídas imparidades de activos no montante de mEuros 79.788 relativo a ajustamentos ao valor dos activos imobilizados,
os quais dizem respeito nomeadamente a:
(i) mEuros 30.634 para fazer face à imparidade de postos de abastecimento na rede de Portugal e Espanha;
(ii) mEuros 26.840 para fazer face à imparidade de blocos operados e não operados no Brasil;
(iii) mEuros 8.446 para fazer face à imparidade da monobóia;
(iv) mEuros 6.310 para fazer face à imparidade do parque de Aveiro;
(v) mEuros 4.905 para fazer face à imparidade da Central Eléctrica da reﬁnaria de Sines;
(vi) mEuros 2.318 para fazer face à imparidade dos blocos operados em Angola.
A repartição dos activos tangíveis e intangíveis em curso (incluindo adiantamentos por conta de activos tangíveis e intangíveis, deduzido de subsídios e perdas de imparidade), em 31 de Dezembro de 2009, é composto como se segue:
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Projectos de conversão das reﬁnarias de Sines e do Porto
Pesquisa e exploração de petróleo no Brasil
Pesquisa e exploração de petróleo em Angola
Investimentos industriais afectos às reﬁnarias
Renovação e expansão da rede
Outras pesquisas na costa portuguesa, Moçambique e Timor
Centrais de cogeração nas reﬁnarias de Sines e do Porto
Central de ciclo combinado - Sines
Substituição dos braços de carga do terminal e tubagens do Porto Leixões
Armazenagem subterrânea de gás natural
Pesquisa de gás em Angola e Guiné
Construção de navio
Outros projectos

347.565
211.738
162.662
125.876
42.945
20.384
18.374
11.449
10.483
10.673
7.853
6.279
41.476
1.017.757

SUBSÍDIOS AO
INVESTIMENTO
(722)
(1.938)
(203)
(2.863)

ACTIVO
DEDUZIDO DE
SUBSÍDIOS
347.565
211.738
162.662
125.876
42.223
20.384
18.374
11.449
10.483
8.735
7.853
6.279
41.273
1.014.894

ANEXOS

13. SUBSÍDIOS
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, os valores recebidos e por receber de subsídios era o seguinte:

PROGRAMA
Programa Energia
Interreg II
Protede
Programa Operacional Economia
Dessulfuração de Sines
Dessulfuração do Porto
Outros
Total

VALOR RECEBIDO
2009
114.919
19.176
19.708
226.411
39.513
35.307
19.479
474.513

POR RECEBER
2008
114.242
19.176
19.708
213.678
39.513
35.307
11.608
453.232

2009
1
1

2008
465
2.293
2.758

Estes subsídios, destinados ao Investimento, encontram-se a ser reconhecidos em resultados, conforme Nota 2.8, de acordo com o período de vida útil dos activos tangíveis
e intangíveis respectivos, tendo sido reconhecido no exercício de 2009 o montante de mEuros 10.597 (Nota 12), sendo mEuros 6.775 relativo a activos tangíveis e mEuros
3.822 relativo a activos intangíveis.
Adicionalmente, no exercício de 2009 foram recebidos subsídios no montante de mEuros 24.039, que inclui o montante de mEuros 7.743 resultante do acordo ﬁrmado entre
a CLCM – Companhia Logística de Combustíveis da Madeira, S.A., o Governo Regional da Madeira e o Governo da República, no âmbito do projecto de construção do parque
logístico, e pela sua relevância estratégica para a região autónoma. Os restantes têm origem no programa de incentivos à expansão da rede de gás Natural.
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O montante de mEuros 1 de subsídios por receber, que se encontra registado na rubrica de outras contas a receber é relativo a programas de incentivos a expansão da
rede de gás Natural (Nota 14).
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14. OUTRAS CONTAS A RECEBER
A rubrica de outras contas a receber não correntes e correntes apresentava o seguinte detalhe em 31 de Dezembro de 2009 e 2008:
2009
CORRENTE
NÃO CORRENTE

RUBRICAS
Estado e outros entes públicos:
IRC - Pagamentos especiais por conta
IVA - Reembolsos solicitados
Outros
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Adiantamentos a fornecedores
Imposto sobre produtos petrolíferos (“ISP”)
Outras contas a receber - emp. associadas e emp. conjuntamente controladas, relacionadas e
participadas (Nota 28)

317
7.586
1.649
84.015
33.565
22.237

-

21
19.413
1.512
20.317
8.082
25.595

-

11.822

12.237

19.433

764

9.939
5.910
2.734
2.230
2.165
1.566
538
287

2.148
-

1.767
2.069
2.117
5.186
9.058
547
6.951

2.239
-

130

42.335

10.543

43.260

1
2.568
81.543
270.802

11.115
67.835

2.758
20.617
2.568
85.938
244.492

96
5.238
51.597

73.735
69.170
38.657
16.586
9.262
6.221
750
475
208
24.348
239.412

-

121.142
32.325
6.886
2.188
4.753
1.708
3.237
12.028
16.301
200.568

-

Underlifting - parceiros do Bloco 14
Meios de pagamento
Pessoal
Fundo de pensões recuperação de desembolsos
Adiantamento ao operador Petrobrás
Contas a receber do consorcio do bloco 14 em Angola (excesso de “proﬁt-oil” a receber)
Empréstimos a clientes
Contrato de cessão de direitos de utilização de infra-estruturas de telecomunicações
Empréstimos a emp. associadas e emp. conjuntamente controladas, participadas e
relacionadas (Nota 28)
Subsídios a receber (Nota 13)
Reembolso de IVA de clientes
Processo Spanish Bitumen
Depósitos bancários cativos a empréstimo do BEI
Outras contas a receber
Acréscimos de proveitos:
Vendas e prestações de serviços realizadas e não facturadas
Acerto desvio tarifário - tarifa de energia
Acertos de desvio tarifário - proveitos permitidos - regulação ERSE
Indemnizações a receber
Venda de produtos acabados a facturar na rede de postos de abastecimento
Encargos de estrutura e gestão a debitar
Rappel a receber sobre compras
Compensações pela uniformidade tarifária
Juros a receber
Swap Petróleo bruto Bloco 14
Outros acréscimos de proveitos
Custos diferidos:
Despesas relativas a contratos de concessão de áreas de serviço
Juros e outros encargos ﬁnanceiros
Custos com catalizadores
Seguros pagos antecipadamente
Encargos com rendas pagas antecipadamente
Benefícios de reforma (Nota 23)
Outros custos diferidos

43.290
8.899
4.310
344
194
10.671
67.708
577.922
(6.227)
571.695

Imparidade de outras contas a receber

2008
CORRENTE
NÃO CORRENTE

30.839
30.839
98.674
98.674

43.349
727
6.527
349
2.099
12.986
66.037
511.097
(10.622)
500.475

37
31.959
148
32.144
83.741
83.741
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RUBRICAS
Outras contas a receber

SALDO INICIAL

AUMENTOS

10.622

805

DIMINUIÇÕES
(5.561)

UTILIZAÇÃO
(20)

REGULARIZAÇÕES

VARIAÇÃO DE
PERÍMETRO
(NOTA 3)

SALDO FINAL

356

25

6.227

O aumento e diminuição da rubrica de imparidades de outras contas a receber no montante líquido negativo de mEuros 4.756 foi reconhecido na rubrica de provisões e
imparidades de contas a receber (Nota 6).
O aumento signiﬁcativo na rubrica de adiantamento a fornecedores de imobilizado corresponde essencialmente aos adiantamentos pagos ao operador Petrobrás - Petróleo
Brasileiro, S.A., para fazer face ao investimento em pesquisa nos Blocos localizados no Brasil.
O montante de mEuros 33.565 na rubrica adiantamento a fornecedores inclui: i) mEuros 8.464 de pagamentos ao Grupo ExxonMobil para a compra de lubriﬁcantes no
âmbito dos acordos relativos à aquisição das operações deste Grupo em Portugal e Espanha; ii) mEuros 7.750 de pagamentos ao Grupo Ren.

ANEXOS

O montante de mEuros 22.237 na rubrica de outras contas a receber - ISP refere-se ao montante a receber da Alfândega relativo à isenção de ISP para os biocombustíveis
que se encontram em regime de suspensão de imposto conforme circular n.º 79/2005 de 6 de Dezembro.
A rubrica de meios de pagamento no montante de mEuros 5.910 diz respeito a valores a receber por vendas efectuadas através de cartões visa/multibanco, que à data de
31 de Dezembro de 2009 se encontravam pendentes de recebimento.
Os empréstimos não correntes a empresas associadas respeitam essencialmente a empréstimos de ﬁnanciamento concedidos pelas subsidiárias:
• Galp Gás Natural, S.A., aos Gasodutos Al-Andaluz e Extremadura nos montantes de mEuros 9.467 e mEuros 4.749, respectivamente. Os juros relativos aos empréstimos
acima referidos no período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, ascendem a mEuros 533, sendo mEuros 331 relativos ao Gasoduto Al-Andaluz e mEuros 202 relativos
ao Gasoduto Extremadura e encontram-se capitalizados nesta rubrica;
• GDP Gás de Portugal, SGPS, S.A., à Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A. e à Tagusgás - Empresa Gás do Vale do Tejo, S.A. nos montantes de mEuros
8.687 e mEuros 3.281 respectivamente. Os juros relativos aos empréstimos acima referidos no período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, ascendem a mEuros 607
dos quais mEuros 384 relativos a Setgás e mEuros 223 relativos à Tagusgás, e encontram-se capitalizados nesta rubrica;
• Galp Power, SGPS, S.A. à Energin - Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A. e à Ventinveste, S.A. nos montantes de mEuros 7.759 e mEuros 5.365 respectivamente. Os juros relativos aos empréstimos acima referidos no período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 ascendem a mEuros 549, sendo mEuros 370 relativos à
Energin e mEuros 179 relativos à Ventinveste;
• Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., à Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., no montante de mEuros 2.884. Os juros relativos aos empréstimos
acima referidos no período ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, ascendem a mEuros 128.
Estes empréstimos vencem juros à taxa normal de mercado e não têm prazo de reembolso deﬁnido.
O montante de mEuros 24.059 registado na rubrica outras contas a receber - empresas associadas e conjuntamente controladas, relacionadas e participadas corrente e não
corrente refere-se a contas a receber de empresas que não foram consolidadas pelo método de consolidação integral (Nota 28).
A rubrica de outras contas a receber – fundo de pensões recuperação de desembolsos no montante de mEuros 2.230 diz respeito aos valores a receber do BPI Pensões pelos
montantes de pensões processados e pagos pela subsidiária Petrogal aos seus reformados em Dezembro e ainda não reembolsados pelo Fundo de Pensões.
O montante de mEuros 287 no activo corrente corresponde aos contratos de Cessão de Direitos de Utilização de Infra-estruturas de Telecomunicações celebrados, dos quais
o mais signiﬁcativo é o contrato de cedência efectuado entre a Gás Natural, S.A. e a Onitelecom em 1 de Julho de 1999 por um período de 20 anos, que se encontra a ser
recebido em prestações iguais anuais e sucessivas no valor unitário de mEuros 5.860 tendo ﬁnalizado em 31 de Julho de 2009, sendo cada uma das prestações acrescida de
juros à taxa de mercado. Os proveitos decorrentes deste contrato de cessão de direitos de utilização, encontram-se diferidos na rubrica de outras contas a pagar no passivo
e são reconhecidos em resultados pelo método das quotas constantes durante o período dos contratos, que terminam em 1 de Junho de 2019.
Na rubrica outras contas a receber inclui o montante de mEuros 15.875 referente ao valor a receber da Gestmin, SGPS, S.A. pela compra da COMG – Comercialização de Gás,
S.A..
A rubrica de acréscimos de proveitos - vendas ainda não facturadas refere-se essencialmente à facturação de consumo de gás natural a emitir a clientes no mês seguinte
e corresponde essencialmente à facturação a emitir pela Galp Gás Natural, S.A., pela Lisboagás Comercialização, S.A. e Transgás, S.A., nos montantes de mEuros 41.682,
mEuros 11.493 e mEuros 8.951, respectivamente.
A rubrica de acerto de desvio tarifário no montante de mEuros 69.170 diz respeito à diferença acumulada entre o custo de aquisição do gás natural aos fornecedores do
Grupo e as tarifas de energia reguladas deﬁnidas pela ERSE, para o ano gás 2008-2009 e para o ano gás 2009-2010 (primeiro semestre), aplicadas na facturação aos clientes,
o qual será recuperado através da revisão de tarifas futuras. No exercício de 2009, o qual abrange o segundo semestre do ano gás 2008-2009 e primeiro semestre do ano
gás 2009-2010, foi reconhecido na demonstração de resultados o montante de mEuros 36.845 relativamente a este assunto.
A rubrica de acréscimo de proveitos – proveitos permitidos – regulação ERSE apresenta o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Actividade distribuição Gás Natural (ORD)
Ano Gás 2008-2009
Ano Gás 2009-2010
Actividade comercialização Gás Natural retalhista (CURR)
Ano Gás 2008-2009
Ano Gás 2009-2010
Diferencial de tarifas UGS e URT
Ano Gás 2009-2010
Actividade comercialização Gás Natural grossista (CURG)
Ano Gás 2008-2009
Ano Gás 2009-2010

443
19.005
3.637
6.383
4.008
2.638
2.543
38.657
2008
317
1.437
2.386
2.746
6.886

VARIAÇÃO
19.131
8.583
1.622
2.435

2009
19.448
10.020
4.008
5.181
38.657

Em termos de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras, os valores a pagar ou a receber relativos a cada ano gás são apresentados pelo seu valor líquido, consoante a

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

RUBRICAS
Actividade distribuição Gás Natural (ORD)
Actividade comercialização Gás Natural (CURR)
Diferencial de tarifas UGS e URT
Déﬁce tarifário
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sua natureza em cada ano gás.
A rubrica de acréscimos de proveitos – Indemnização a receber no montante de mEuros 16.586 diz respeito à estimativa da indemnização do acidente ocorrido na central
eléctrica da reﬁnaria de Sines em Janeiro 2009.
A rubrica de acréscimos de proveitos – venda de produtos acabados a facturar na rede de postos de abastecimento, no montante de mEuros 9.262 diz respeito a consumos
efectuados até 31 de Dezembro de 2009 através do cartão Galp Frota e que irão ser facturados nos meses seguintes.
A variação que ocorreu na rubrica de acréscimos de proveitos - juros a receber face a Dezembro de 2008 deve-se ao ﬁm do contrato de cessão de direitos de utilização de
infra-estruturas com a E3G-Telecomunicações, S.A..
As despesas registadas em custos diferidos relativas a pagamentos antecipados de rendas referentes a contratos de arrendamento de áreas de serviço são reconhecidas
como custo durante o respectivo período de concessão, o qual varia entre 20 e 25 anos.
Apresenta-se abaixo um mapa de antiguidade de saldos de outras contas a receber do Grupo a 31 de Dezembro de 2009 e 2008:
AGING
CONTAS A RECEBER

NÃO
VENCIDOS

2009 Bruto
Ajustamentos

MORA
ATÉ 90 DIAS

665.135
(406)
664.729
511.193
(316)
510.877

2008 Bruto
Ajustamentos

2.301
(326)
1.975
27.656
(13)
27.643

MORA
ATÉ 180 DIAS

MORA
ATÉ 365 DIAS

1.534
(381)
1.153
18.270
(2)
18.268

MORA
ATÉ 545 DIAS

2.065
(882)
1.183
27.198
(5.877)
21.321

1.158
(90)
1.068
1.297
(169)
1.128

MORA
ATÉ 730 DIAS

MORA SUPERIOR
A 730 DIAS

228
(104)
124
1.868
(350)
1.518

4.175
(4.038)
137
7.356
(3.895)
3.461

TOTAL
676.596
(6.227)
670.369
594.838
(10.622)
584.216

O Grupo considera como montantes não vencidos, os saldos com outras contas a receber que não estão em mora. Os saldos com outras contas a receber em mora que não
sofreram ajustamentos correspondem a créditos em que existem acordos de pagamento ou para os quais existe uma expectativa de liquidação parcial ou total.

15. CLIENTES
A rubrica de clientes, nos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, apresentava o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Clientes conta corrente
Clientes de cobrança duvidosa
Clientes - títulos a receber

2009
750.850
112.967
12.859
876.676
(98.292)
778.384

Imparidades de contas a receber

2008
955.952
100.984
14.813
1.071.749
(84.045)
987.704

No quadro seguinte apresenta-se o movimento ocorrido durante o ano de 2009 da rubrica de imparidades de contas a receber de clientes:

RUBRICAS

SALDO
INICIAL

AJUSTES
JUSTO VALOR
(NOTA 11)

AUMENTOS

Imparidade de contas a receber

84.045

2.183

36.482

DIMINUIÇÕES
(14.732)

UTILIZAÇÃO
(15.120)

REGULARIZAÇÕES

AJUSTES
PERÍMETRO
(NOTA 3)

SALDO
FINAL

2.308

3.126

98.292

O aumento e diminuição da rubrica de imparidades de contas a receber de clientes no montante líquido de mEuros 21.750 foi reconhecido na rubrica de provisões e imparidades de contas a receber (Nota 6).
Apresenta-se um mapa de antiguidade de saldos de clientes do Grupo a 31 de Dezembro de 2009 e 2008:

AGING CLIENTES
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2009 Bruto
Ajustamentos
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2008 Bruto
Ajustamentos

NÃO VENCIDOS
468.307
468.307
678.164
(104)
678.060

MORA ATÉ
90 DIAS
261.953
(51)
261.902
192.507
(949)
191.558

MORA ATÉ
180 DIAS
32.096
(14.161)
17.935
79.208
(1.687)
77.521

MORA ATÉ
365 DIAS
22.002
(10.685)
11.317
24.870
(12.914)
11.956

MORA ATÉ
545 DIAS
12.273
(5.044)
7.229
16.261
(9.501)
6.760

MORA ATÉ
730 DIAS
23.316
(15.937)
7.379
6.858
(4.365)
2.493

MORA SUPERIOR
A 730 DIAS
56.729
(52.414)
4.315
73.881
(54.525)
19.356

TOTAL
876.676
(98.292)
778.384
1.071.749
(84.045)
987.704

O Grupo considera como montantes não vencidos, os saldos com clientes que não estão em mora. Os saldos de clientes em mora que não sofreram ajustamentos correspondem a créditos em que existem acordos de pagamento ou para os quais existe uma expectativa de liquidação parcial ou total.
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16. INVENTÁRIOS
A rubrica de inventários apresentava o seguinte detalhe, nos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008:
RUBRICAS
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:
Petróleo bruto
Outras matérias-primas e materiais diversos
Matérias-primas em trânsito

2009

Ajustamentos de matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos acabados e intermédios:
Produtos acabados
Produtos intermédios
Produtos acabados em trânsito
Ajustamento de produtos acabados e intermédios
Produtos e trabalhos em curso
Mercadorias
Mercadorias em trânsito
Ajustamentos de mercadorias
Adiantamento por conta de compras

2008

192.227
11.646
115.893
319.766
(6.506)
313.260

211.866
37.732
64.960
314.558
(114.370)
200.188

252.113
265.130
7.466
524.709
524.709
264
392.058
392.058
(1.504)
390.554
46
1.228.833

421.473
277.135
758
699.366
(210.737)
488.629
223
522.545
383
522.928
(135.520)
387.408
46
1.076.494

O justo valor de existências no montante de mEuros 39.439 refere-se à aquisição do Grupo Agip Espanha e foi ainda reconhecido em resultados do exercício de 2008
aquando da venda dessas existências (Nota 11).
Em 31 de Dezembro de 2009, a rubrica de mercadorias, no montante de mEuros 392.058, corresponde essencialmente ao gás natural que se encontra no gasoduto no
montante de mEuros 46.652, a existências de produtos derivados de petróleo bruto da subsidiária Galp Energia España, S.A., Galp Distribuición Oil España, Galp Distribuição
Portugal, S.A., e o Grupo Galp Comercializacion Oil España, S.L. nos montantes de mEuros 295.390, mEuros 9.691, mEuros 6.348 e mEuros 16.443 respectivamente.
Em 31 de Dezembro de 2009, as responsabilidades do Grupo perante concorrentes por reservas estratégicas, que só poderão ser satisfeitas através da entrega de produtos,
ascendiam a mEuros 170.126 e encontram-se registadas na rubrica adiantamentos por conta de vendas (Nota 24).
Em Novembro de 2004, a Petrogal em conjunto com a Petrogal Trading Limited celebraram um contrato de compra, venda e permuta de crude por produtos acabados
para constituição de reservas estratégicas, com a Entidade Gestora de Reservas Estratégicas de Produtos Petrolíferos, EPE (EGREP) ao abrigo do previsto no Decreto - Lei n.º
339-D/2001, de Dezembro. No âmbito deste contrato celebrado em 2004, o crude adquirido pela EGREP, o qual não se encontra registado nas demonstrações ﬁnanceiras
do Grupo, encontra-se armazenado nas instalações da Petrogal, de uma forma não segregada e deverá permanecer armazenado de modo a que a EGREP o possa auditar,
sempre que entender, em termos da sua quantidade e qualidade. De acordo com o referido contrato, a Petrogal obriga-se a permutar o crude vendido por produtos acabados quando a EGREP o exigir, recebendo por tal permuta um valor representativo da margem de reﬁnação à data da permuta.
No dia 17 de Dezembro de 2009, foi celebrado um contrato de compra e venda de 136.000 metros cúbicos de “Diesel 10ppm” com a Vitol, S.A.. O produto foi vendido pela
Galp pelo valor de mEuros 47.913 a essa entidade, tendo sido registado consequentemente no Custo da Venda um montante de mEuros 49.188, resultante da aplicação
do critério de valorimetria de saída de “stocks”. Encontra-se assegurado contratualmente com a Vitol, S.A. que a mesma disponibilize as quantidades de stock por esta
adquirida quando requerido por lei por forma a cumprir com motivos de força maior, estando este produto ou equivalente também situado em solo português por forma a
dar cumprimento às reservas estratégicas da responsabilidade da Petrogal. No âmbito deste contrato a Petrogal terá de pagar uma compensação pela imobilização deste
gasóleo em Portugal, recebendo em contrapartida uma compensação pela armazenagem nas suas instalações. Importa ainda mencionar que o risco/ganho da valorização
do stock deste produto é da responsabilidade da Vitol, motivo pelo qual foi desreconhecido da demonstração da posição ﬁnanceira em 31 de Dezembro de 2009.

SALDO
INICIAL

AJUSTAMENTO
JUSTO VALOR
(NOTA 11)

Ajustamentos de matérias-primas,
subsidiárias e de consumo

114.370

-

2.395

(103.348)

-

Ajustamentos de produtos acabados e
intermédios

210.737

-

93

(210.830)

-

135.520
460.627

10.409
10.409

3.210
5.698

(142.864)
(457.042)

RUBRICAS

Ajustamentos de mercadorias

AUMENTOS DIMINUIÇÕES

UTILIZAÇÃO

(13.415)
(13.415)

VARIAÇÃO DE
PERÍMETRO
(NOTA 3)

SALDO
FINAL

-

6.506

-

-

-

7.242
331

1.402
1.402

1.504
8.010

REGULARIZAÇÕES
(6.911)

O montante de aumento de ajuste líquido de diminuições no montante de mEuros 451.344 foi registado por contrapartida da rubrica de gastos operacionais - inventários
consumidos e vendidos da demonstração de resultados (Nota 6).
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O movimento ocorrido nas rubricas de ajustamentos de inventários no período ﬁndo a 31 de Dezembro de 2009 foi o seguinte:
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17. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a rubrica outros investimentos ﬁnanceiros não correntes apresentava o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Derivados sobre Commodities (Nota 27)
Instrumentos Financeiros
Outros Títulos e Investimentos
Outros Investimentos Correntes

2009
300
300
161
161
461

2008
4.789
4.789
4.789

Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a rubrica outros investimentos ﬁnanceiros correntes apresentava o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Derivados sobre Commodities (Nota 27)
Instrumentos Financeiros
Acções em empresas Participadas
Depositos a prazo
Depósitos à ordem
Outros Investimentos Correntes (Nota 18)

2009
300
300
7
1.414
82
1.503
1.803

2008
114
114
7
1.884
898
2.789
2.903

Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 os instrumentos ﬁnanceiros encontram-se registados pelo seu justo valor respectivo reportado àquelas datas (Nota 27).

18. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
Nos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a rubrica de caixa e seus equivalentes apresentava o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Numerário
Depósitos à Ordem
Depósitos a prazo
Outros titulos negociáveis
Outras aplicações de tesouraria
Caixa e seus equivalentes no balanço
Outros investimentos correntes (Nota 17)
Descobertos bancários (Nota 22)
Caixa e seus equivalentes na demonstração de ﬂuxos de caixa

2009
8.773
114.832
7.064
1.777
111.393
243.839
1.503
(306.632)
(61.290)

2008
14.971
93.037
9.441
2.414
7.305
127.168
2.789
(368.792)
(238.835)

A rubrica de Outras aplicações de tesouraria inclui diversas aplicações de excedentes de tesouraria, com vencimento inferior a cinco meses, das seguintes Empresas do Grupo:
2009
79.706
14.200
9.718
3.590
2.000
1.288
791
100
111.393

Galp Gás Natural, S.A.
CLCM - Companhia Logistica de Combustíveis da Madeira, S.A.
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.
Sempre a Postos - Produtos Alimentares e Utilidades, Lda.
Galp Energia España, S.A.
Galp Exploração Serviços Brasil, Lda.
Carriço Cogeração - Sociedade de Geração de Electricidade e Calor, S.A.

19. CAPITAL SOCIAL
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Estrutura do Capital
A estrutura do capital social não sofreu alterações durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009. O capital social, em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 integralmente subscrito e realizado, está representado por 829.250.635 acções (Nota 10) de valor nominal de 1 Euro, e encontra-se subdividido nas seguintes categorias de
acções:
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TIPO DE ACÇÕES
Acções Tipo A
Acções Tipo B
Número total de acções

2009
40.000.000
789.250.635
829.250.635

2008
40.000.000
789.250.635
829.250.635

ANEXOS

Às acções de categoria A estão associados alguns direitos especiais consagrados no art. 4 dos Estatutos da Galp Energia, SGPS, S.A., nomeadamente:
(i) A eleição do Presidente do Conselho de Administração só poderá ser aprovada com a maioria dos votos inerentes às acções de categoria A;
(ii) Quaisquer deliberações que visem autorizar a celebração de contratos de grupo paritário ou de subordinação e ainda, quaisquer deliberações que, de algum modo,
possam pôr em causa a segurança do abastecimento do país de petróleo, de gás e de electricidade, ou produtos derivados dos mesmos, não poderão ser aprovadas,
nem em primeira, nem em segunda convocação, contra a maioria dos votos inerentes às acções de categoria A.
O capital da Empresa em 31 de Dezembro de 2009, encontrava-se totalmente subscrito e realizado e era detido pelas seguintes entidades:

Amorim Energia, B.V.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
ENI S.P.A
Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A.
Restantes accionistas

N.º ACÇÕES
276.472.161
8.292.510
276.472.161
58.079.514
209.934.289
829.250.635

% CAPITAL
33,34%
1,00%
33,34%
7,00%
25,32%
100,00%

20. OUTRAS RESERVAS
De acordo com o disposto nos Estatutos da empresa e no Código das Sociedades Comerciais, a Empresa é obrigada a transferir para a rubrica de reservas legais, incluída na
rubrica outras reservas, no capital próprio, no mínimo, 5% do lucro líquido apurado em cada exercício até que esta mesma atinja os 20% do capital social. A reserva legal
não pode ser distribuída aos accionistas, podendo contudo, em determinadas circunstâncias, ser utilizada para aumentos de capital ou para absorver prejuízos depois de
esgotadas todas as outras reservas.
Esta rubrica pode ser detalhada da seguinte forma, para os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008:

Reservas Legais
Reservas Livres
Reservas Especiais

2009
165.850
27.977
(463)
193.364

2008
146.966
27.977
(463)
174.480

Em 2009 a rubrica de reservas legais teve uma variação positiva no montante de mEuros 18.884 decorrente da aplicação de resultados do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2008. A reserva legal do ano foi apurada com base no resultado líquido individual do exercício de 2008 de acordo com o normativo nacional (Plano Oﬁcial de
Contabilidade), que no referido ano foi de mEuros 472.973. O facto do montante da reserva legal ser inferior a 5% do resultado do exercício, do ano de 2008, apurada de
acordo com o POC, decorre do facto da reserva legal já ter atingido os 20% do capital social.
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O montante de mEuros 463 na rubrica de reservas especiais diz respeito a uma correcção de impostos diferidos - reavaliações nos capitais próprios da subsidiária Lisboagás
GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. (Nota 9).
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21. INTERESSES MINORITÁRIOS
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o detalhe dos interesses minoritários incluídos no Capital Próprio, refere-se às seguintes empresas subsidiárias:

SALDO EM
DEZEMBRO
2008
Lusitaniagás - Companhia de Gás
do Centro, S.A.

(a)

CAPITAL E
RESERVAS

DIVIDENDOS
ATRIBUIDOS

RESULTADOS RESERVAS DE
EXERCÍCIOS CONVERSÃO RESERVAS DE RESULTADOS
ANTERIORES
CAMBIAL COBERTURA DO EXERCÍCIO

12.867

(94)

-

(365)

-

5

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.

6.166

-

-

16

-

Sopor - Sociedade Distribuidora
de Combustíveis, S.A.

3.036

-

-

(51)

Saaga - Sociedade Açoreana
de Armazenagem de Gás, S.A.

1.834

-

(485)

Carriço Cogeração Sociedade de Geração
de Electricidade e Calor, S.A.

1.763

-

Sempre a Postos - Produtos Alimentares
e Utilidades, Lda.

SALDO EM
DEZEMBRO
2009

2.137

14.550

(54)

900

7.028

-

-

163

3.148

-

-

-

197

1.546

(1.400)

-

-

-

740

1.103

1.142

-

(262)

-

-

-

674

1.554

Probigalp - Ligantes Betuminosos, S.A.

672

-

(111)

-

-

-

34

595

Petromar - Sociedade de Abastecimentos
de Combustíveis, Lda

516

-

(106)

(23)

-

-

383

770

Powercer - Sociedade de Cogeração
da Vialonga, S.A.

383

-

(389)

-

-

(7)

(7)

(20)

37

-

-

-

(1)

-

-

36

Galpbúzi - Agro-Energia, S.A.
Combustiveis Líquidos, Lda.

5
2

-

-

-

(1)
-

-

-

4
2

Moçamgalp Agroenergias
de Moçambique, S.A.

-

-

-

32

(3)

-

-

29

(287)

-

-

-

-

-

24

(263)

(3.161)

-

-

-

-

(16)

279

(2.898)

(5)

(72)

5.524

Gite - Galp International Trading
Establishment

Petrogás - Importação, Armazenagem
e Distribuição de Gás, Lda
CLCM - Companhia Logistica
de Combustíveis da Madeira, S.A.

(b)

24.975

(94)

(2.753)

(391)

27.184

(a) Aquisição pelo Grupo de mais 0,4601% do capital da Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A., passando assim o Grupo a deter 85,7139% do capital daquela empresa.
(b) Em 31 de Dezembro de 2009 esta subsidiária apresenta capitais próprios negativos. Deste modo, o Grupo apenas reconheceu as perdas acumuladas na proporção do capital detido naquela subsidiária uma vez que os
restantes accionistas têm capacidade e intenção para efectuar cobertura das perdas, motivo pelo qual os interesses minoritários apresentam um saldo devedor.

22. EMPRÉSTIMOS
Detalhe dos empréstimos
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 os empréstimos obtidos detalham-se, como se segue:
2009
CORRENTE
Empréstimos bancários:
Empréstimos internos
Empréstimos externos
Descobertos bancários (Nota 18)
Desconto de letras
Outros empréstimos obtidos:
IAPMEI
Project Finance Fees
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Empréstimos por obrigações:
Emissão de 1998 - Lisboagás, S.A.
Emissão de 2009 - Galp Energia, SGPS, S.A.
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NÃO CORRENTE

2008
CORRENTE

80.784
26.777
306.632
7.841
422.034

556.374
491.235
1.047.609

284.602
30.187
368.792
1.084
684.665

1.089.140
215.549
1.304.689

239
422.273
422.273

16
1.047.625
(511)
1.047.114

284
684.949
684.949

255
1.304.944
(866)
1.304.078

1.369
1.369
423.642

700.000
700.000
1.747.114

1.711
1.711
686.660

1.304.078

Os empréstimos não correntes, excluindo project ﬁnance fees, em 31 de Dezembro de 2009 apresentavam o seguinte plano de reembolso previsto:
2011
2012
2013
2014
2015
2016 e seguintes

NÃO CORRENTE

510.193
306.459
450.843
36.361
48.733
395.036
1.747.625

ANEXOS

Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a totalidade dos empréstimos internos e externos obtidos encontram-se expressos nas seguintes moedas como segue:
2009
DIVISA
Dólares dos Estados Unidos da América
Euros
Francos de Cabo Verde
Lilangeni Suazi
Meticais

USD
EUR
CFA
SZL
MZM

2008

MONTANTE
GLOBAL

MONTANTE EM DÍVIDA
(mEUROS)

MONTANTE
GLOBAL

MONTANTE EM DÍVIDA
(mEUROS)

3.176
1.284.991
229.585
731
96.413

945
1.151.762
93
69
2.301
1.155.170

3.176
1.678.026
229.585
57.893

1.279
1.566.524
184
1.609
1.569.596

As taxas de juro médias dos empréstimos e descobertos bancários suportadas pela empresa incluindo comissões e outros encargos no ano de 2009 e 2008 foram 3,80%
e 5,10% respectivamente.
Caracterização dos principais empréstimos
Empréstimos bancários
Em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo tem contratado programas de papel comercial com tomada ﬁrme no montante total de mEuros 1.100.000, que se dividem em mEuros
650.000 de médio e longo prazo e mEuros 450.000 de curto prazo. Destes montantes estão utilizados mEuros 100.000 no médio e longo prazo, dado ser intenção do Grupo
manter este ﬁnanciamento até 2012, e de apenas depender de si a respectiva renovação.
Estes empréstimos são remunerados à taxa Euribor para o prazo de emissão respectivo em vigor no segundo dia útil anterior à data de subscrição, adicionada de “spreads”
variáveis deﬁnidos nas condições contratuais dos programas de papel comercial subscritos pelo Grupo. A taxa de juro referida incide sobre o montante de cada emissão e
mantém inalterada durante o respectivo prazo de emissão.
Adicionalmente, o Grupo tem registado em empréstimos internos a médio e longo prazo o montante de mEuros 456.374, realizados nomeadamente pelas empresas Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., Sucursal en España, CLCM – Companhia Logística de Combustíveis da Madeira, S.A. e Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A..
O Grupo contraiu um empréstimo, de médio e longo prazo, com o Banco Europeu de Investimento, destinado exclusivamente à concretização de um projecto de construção
e exploração de uma instalação de cogeração na reﬁnaria de Sines, no montante de mEuros 58.000. O empréstimo foi desembolsado em duas tranches, mEuros 39.000 e
mEuros 19.000, que são remuneradas, respectivamente, à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um “spread” variável e à taxa ﬁxa revisível.
Durante o exercício de 2008, o Grupo contraiu um novo empréstimo, de médio e longo prazo, com o Banco Europeu de Investimento, destinado exclusivamente à concretização de um projecto de construção e exploração de uma instalação de cogeração na reﬁnaria do Porto, no montante de mEuros 50.000. O empréstimo é remunerado ao
regime de taxa ﬁxa revisível.
Durante o exercício de 2009, o Grupo contraiu a primeira tranche de um empréstimo de médio e longo prazo com o Banco Europeu de Investimento, o qual se destina ao
projecto de conversão das reﬁnarias de Sines e do Porto, no montante de mEuros 300.000, remunerado a uma taxa ﬁxa revisível. O montante total do empréstimo é de
mEuros 500.000 com o prazo de vencimento de dezasseis anos, incluindo três de carência de capital e treze de reembolso.
Estes ﬁnanciamentos com o Banco Europeu de Investimento, são garantidos através de contratos de garantia celebrados com a Petrogal, S.A..
Os restantes ﬁnanciamentos com o Banco Europeu de Investimento, no montante de mEuros 106.604, são garantidos por Sindicatos Bancários.
A Petrogal emitiu cartas de conforto perante terceiros a favor de empresas do grupo e associadas, relativas a linhas de crédito de curto prazo no montante total de mEuros
520.361.
Empréstimos obrigacionistas
Emissão de 1998 – Lisboagás GDL- Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Em 12 de Agosto de 1998 a Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A. procedeu à emissão de Obrigações no montante de mEuros 49.880, ao
par, destinadas a subscrição privada, as quais foram integralmente subscritas e realizadas.
Deixando o Estado Português de deter, directa ou indirectamente, a maioria do capital social da GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A. ou deixando a GDP – Gás de Portugal,
SGPS, S.A. de deter uma posição maioritária directa no capital da Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., os obrigacionistas poderão exigir
o reembolso antecipado do presente empréstimo.

Em 12 de Agosto de 2008, pelo exercício da Put Option, a Empresa recebeu pedidos, para reembolso antecipado, no montante de mEuros 14.403, pelo que actualmente o
montante total da emissão Obrigacionista é de mEuros 1.369.
A Empresa aprovou em 7 de Outubro de 2009, o exercício da Call Option, pelo que o empréstimo obrigacionista será totalmente reembolsado em 12 de Fevereiro de
2010.
Emissão de 2009 – Galp Energia, SGPS, S.A.
Em 13 de Maio de 2009 a Galp Energia, SGPS, S.A., procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de mEuros 700.000, destinado ao ﬁnanciamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread variável,
e com o reembolso previsto de 40% em 20 de Maio de 2012 e 60% em 20 de Maio de 2013.
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Como o Estado deixou de ser accionista maioritário da Galp Energia, SGPS, S.A., a empresa procedeu à publicação do respectivo anúncio em 22 de Setembro de 2006 e
recebeu pedidos para o reembolso antecipado destas obrigações, no montante de mEuros 34.107, pelo que actualmente o montante total da emissão Obrigacionista passou
a ser de mEuros 15.772.
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A emissão foi organizada pelo Banco Santander Totta, S.A. e pela Caixa – Banco de Investimento, S.A..
A emissão foi participada por um conjunto de catorze bancos, nacionais e internacionais: Banco Santander Totta, S.A., o Caixa – Banco de Investimento, S.A., o Banco Espírito
Santo de Investimento, S.A., o Banco BPI, S.A., o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A., o BNP Paribas e a Caixa d’Estalvis y Pensiones de Barcelona (la Caixa) na
qualidade de Joint Lead Managers. Como Co-lead Managers: a Caixa Económica Montepio Geral, o Banco Millennium BCP Investimento, S.A., o BB Securities Ltd. (Banco do
Brasil), o The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, o Banco Itaú Europa, S.A. – Sucursal Financeira Internacional, o Merril Lynch International e a Société Générale.

23. RESPONSABILIDADES COM BENEFÍCIOS DE REFORMA E OUTROS BENEFÍCIOS
Conforme mencionado nas Notas 2.10. e 2.11., algumas empresas do grupo assumiram responsabilidades com benefícios de reforma. Durante o exercício de 2009 e em
virtude do Grupo contabilizar as suas responsabilidades de benefícios pós-emprego de acordo com a IAS 19, a qual prevê que a taxa usada para descontar as obrigações de
benefícios pós-emprego deva ser determinada com referência aos rendimentos do mercado à data do balanço em obrigações de alta qualidade de sociedades, actualizou-se
a taxa de desconto de 6,10% para 5,25%. A alteração deste pressuposto actuarial, resultou ainda assim numa perda actuarial dando origem a um acréscimo nas responsabilidades por serviços passados com o Plano de Pensões da Petrogal e o Plano de Pensões do Grupo GDP.
Durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, as empresas do Grupo Petrogal efectuaram dotações para o Fundo de Pensões respectivo, no montante de mEuros
5.007 para cobertura parcial das suas responsabilidades.
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, os patrimónios do Fundo de Pensões Petrogal, do Fundo de Pensões Sacor Marítima, do Fundo de Pensões Saaga e Fundo de Pensões
GDP, apresentavam a seguinte composição de acordo com o relatório apresentado pela sociedade gestora respectiva:

Obrigações
Acções
Investimentos alternativos
Imobiliário
Liquidez
Efeito da projecção

2009
224.592
60.175
11.258
35.226
8.917
(1.808)
338.360

2008
213.135
52.196
16.808
32.814
17.912
332.866

O efeito da projecção deve-se ao facto de se ter utilizado uma estimativa para a valorização do património para o cálculo do estudo actuarial que não correspondeu à
valorização do mesmo em 31 de Dezembro de 2009.
A evolução do património dos Fundos de Pensões durante o exercício de 2009 e 2008 foram as seguintes:

Saldo Inicial
Dotações para o fundo
Retorno esperado dos activos
Ganhos / (perdas) actuariais
Pensões pagas no exercício
Responsabilidades iniciais da Saaga
Saldo Final

2009
332.866
5.007
11.337
14.534
(25.384)
338.360

2008
365.023
3.960
18.790
(30.909)
(24.723)
725
332.866

Adicionalmente a Galp Comercializacion Oil España efectuou uma dotação para o respectivo Fundo de Pensões no montante de mEuros 1.481.
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o Grupo tinha registado os seguintes montantes relativos a responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios:
GRUPO
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Benefícios de reforma
Activos
Reformas antecipadas
Pré-reformas
Reformados
Prémio de reforma
Flexibilização da idade da reforma
Afectas ao Fundo de pensões
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Outros Benefícios
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano de contribuição deﬁnida

2009

2008

790
43.591
27.866
4.259
6.447
9.906
92.859

764
28.043
25.964
4.684
6.183
9.906
5.353
80.897

172.071
2.685
3.144
177.900
270.759

169.825
2.586
2.588
174.999
255.896

Na rubrica de pré-reformas o montante de mEuros 27.866, inclui um valor de mEuros 107 referentes a custos de pré-reformas, concedidas a trabalhadores da Sacor Marítima, e que, serão utilizadas até ao ano 2011 e 2013 e um valor de mEuros 190 referentes a custos de pré-reformas concedida a trabalhador da Tanquisado, que serão
utilizadas até ao ano 2014.

ANEXOS

Os pressupostos utilizados para cálculo dos benefícios pós-emprego são os considerados pelo Grupo e pela entidade especializada em estudos actuariais como aqueles que
melhor satisfazem os compromissos estabelecidos no plano de pensões e as respectivas responsabilidades com benefícios de reforma, são os seguintes:

Taxa de rendimento dos activos
Taxa técnica de juro
Taxa de crescimento dos salários
Taxa de crescimento das pensões
Tábua de mortalidade activos e pré-reformados
Tábua de mortalidade reformados
Tábua de invalidez
Idade normal de reforma
Método
Responsabilidades e respectivas coberturas:
(i) Responsabilidades afectas ao fundo de pensões:
Activos
Pré-reformados
Reformados antecipadamente
Reformados e pensionistas
Coberturas afectas ao fundo de pensões:
Pelo património do fundo de pensões
Responsabilidades com benefícios de reforma
Por acréscimos e diferimentos (Nota 14)
(Ganhos) e perdas não reconhecidos (Nota 2.10)

GRUPO EM PORTUGAL
2009
2008
4,80% - 5,10%
5,00% - 5,60%
5,25%
6,10%
3,00%
3,00%
0,00% - 1,50%
1,50%
TV 88/90
TV 88/90
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
EVK80-50%
65
65
Unidade de crédito projectada
Unidade de crédito projectada

68.185
11.390
22.238
272.868
374.681

64.437
10.365
16.207
258.097
349.106

338.360
(30.534)
66.855
374.681

332.866
5.353
(31.684)
42.571
349.106

556
30.162
42.503
6.941
5.320
352
11.075
96.909

534
28.761
22.436
6.149
5.520
365
11.075
74.841

790
27.569
43.591
6.447
4.259
(290)
9.906
92.272

726
25.504
27.167
6.183
4.684
(275)
9.906
73.895

(234)
2.593
(1.088)
494
1.061
642
1.169
4.637
96.909

(192)
3.257
(4.731)
(34)
836
640
1.169
945
74.841

(ii) Responsabilidades não afectas ao fundo de pensões:
Com activos
Com pré-reformas
Com reformas antecipadas
Com prémio de reforma
Com reformados
Com seguro social voluntário
Com ﬂexibilização da idade da reforma (DL 9/99)
Total
Activos
Pré-reformas
Reformas antecipadas
Prémio de reforma
Reformados
Seguro social voluntário (Nota 14)
Flexibilização da idade da reforma (DL 9/99)
Sub-Total
(Ganhos) e perdas não reconhecidos:
Activos
Pré-reformas
Reformas antecipadas
Prémio de reforma
Reformados
Seguro social voluntário
Flexibilização da idade da reforma (DL 9/99)
Sub-Total
Total
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Coberturas por responsabilidades com benefícios de reforma:
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GRUPO EM ESPANHA
Taxa de rendimento dos activos
Taxa técnica de juro
Taxa de crescimento dos salários
Taxa de crescimento das pensões
Tábua de mortalidade activos e pré-reformados
Tábua de mortalidade reformados
Idade normal de reforma
Método
Responsabilidades e respectivas coberturas:
(i) Responsabilidades afectas ao fundo de pensões:
Activos
Pré-reformados
Reformados e pensionistas

2009
5,50%
5,50%
3,00%
0,00% - 1,50%
GRMF 95
GRMF 95
65
Unidade de crédito projectada

386
1.100
6.728
8.214

Coberturas afectas ao fundo de pensões:
Pelo património do fundo de pensões
Por acréscimos e diferimentos (Nota 14)
“Asset ceiling”
(Ganhos) e perdas não reconhecidos (Nota 2.10)

7.086
(15)
(1.353)
2.496
8.214

O Grupo tem taxas de rendimento para os activos do Fundo de Pensões distintas, entre 4,80% e 5,50% para o Grupo Petrogal e 4,90% no Grupo GDP. Estas diferenças devem-se ao perﬁl de aplicação do património dos respectivos Fundos, os quais dependem do posicionamento da sua carteira, dando origem a taxas de rendimento distintas.
A evolução nas responsabilidades do Grupo com pensões no exercício de 2009 foi como segue:
GRUPO EM PORTUGAL
AFECTAS AO FUNDO
DE PENSÕES
Responsabilidades totais em 31 de Dezembro de 2008
Custo dos serviços correntes
Custo dos juros
Benefícios pagos no exercício
Pré-reformas e reformas antecipadas iniciadas no ano
(Ganhos) / Perdas actuariais do exercício
Transferências
Responsabilidades iniciais da Galp Comercialização Portugal. S.A.
Responsabilidades totais em 31 de Dezembro de 2009
CUSTOS DO ANO 2009
Custo dos juros e custo dos serviços correntes
Pré-reformas e reformas antecipadas iniciadas no ano
Retorno esperado dos activos
Amortização do excesso de “corredor”

NÃO AFECTAS
AO FUNDO DE PENSÕES

TOTAL

349.106
2.714
20.491
(25.462)
39.468
(13.562)
1.926
374.681

74.841
392
3.689
(13.772)
18.113
527
13.119
96.909

423.947
3.106
24.180
(39.234)
18.113
39.995
(443)
1.926
471.590

23.205
(16.104)
2.592
9.693

4.081
16.929
(337)
20.673

27.286
16.929
(16.104)
2.255
30.366
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No montante de transferências afectas ao Fundo de Pensões, encontra-se registado o montante de mEuros 443 relativos à saída de cinquenta e sete colaboradores da
população activa em 1 de Novembro de 2009 da Empresa Galp Comercialização Portugal, S.A..
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Responsabilidades iniciais da Galp Comercilización Oil España
Custo dos serviços correntes
Custo dos juros
Benefícios pagos no exercício
(Ganhos) / Perdas actuariais do exercício
Responsabilidades totais em 31 de Dezembro de 2009
CUSTOS DO ANO 2009
Custo dos juros e custo dos serviços correntes
Retorno esperado dos activos
Amortização de desvios
Amortização do excesso de “corredor”
“Asset ceiling”

GRUPO EM ESPANHA
AFECTAS AO FUNDO DE PENSÕES
8.262
12
490
(702)
152
8.214
502
(367)
2.246
27
(901)
1.507

O custo dos serviços correntes e o custo dos juros, líquido do retorno esperado dos activos, no montante total de mEuros 11.317, foi registado na rubrica de custos com o pessoal (Nota 6).
No Grupo, o acréscimo das responsabilidades com pré-reformas e reformas antecipadas iniciadas no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 no montante de mEuros
18.113 teve como contrapartida: (i) o montante de mEuros 1.184 referentes a pré-reformas e reformas antecipadas negociadas em 2008 e (ii) a rubrica de custos com o
pessoal no montante de mEuros 16.929.
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Os (Ganhos)/Perdas actuariais ocorridos no exercício foram de mEuros 40.147 que poderão ser segregados por:
• (Ganhos)/Perdas por alteração da taxa de desconto a qual passou de 6,10% para 5,25% – mEuros 32.167;
• (Ganhos)/Perdas actuariais por experiência – mEuros 7.980.
Derivado do excesso de “corredor” apurado a 31 de Dezembro de 2008, foi registado um proveito de mEuros 2.282 na rubrica de gastos com o pessoal, correspondente à
amortização do exercício de 2009 (Nota 6).
Conforme mencionado na Nota 2.10, em 31 de Dezembro de 2002, foi autorizado pelo ISP, a constituição do Fundo de Pensões da Galp Energia de contribuição deﬁnida
dando a possibilidade aos seus colaboradores de optarem entre este novo plano de pensões de contribuição deﬁnida e o existente plano de benefícios deﬁnidos. Foi reconhecido, durante o exercício de 2009, um custo na rubrica de custos com o pessoal no montante de mEuros 1.178 relativo às contribuições do ano das empresas associadas
do Fundo de Pensões de contribuição deﬁnida da Galp Energia, a favor dos seus empregados, em contrapartida de entrega à sociedade gestora deste fundo.
Como mencionado na Nota 2.10, os ganhos e perdas actuariais, são registados nas demonstrações ﬁnanceiras só na parte em que ultrapassam os limites deﬁnidos no
“corredor” de 10%, e são amortizados, a partir do exercício subsequente em que apurados, conforme a seguir descrito.
De seguida apresenta-se por plano de benefícios um quadro discriminativo das responsabilidades incluídas no mecanismo do “corredor” e o intervalo máximo (10%) do mesmo.

BENEFÍCIOS
EM PORTUGAL
Grupo Petrogal
Complemento de reforma (Fundo)
Pré-Reformas
Reformas antecipadas
Prémio de reforma
Seguro social voluntário
Flexibilização da idade da reforma (DL 9/99)
Grupo GDP
Complemento de reforma (Fundo)
Complemento de reforma (não coberto pelo Fundo)
Pré-Reformas
Reformas antecipadas
Flexibilização da idade da reforma (DL 9/99)
Grupo Outros
Complemento de reforma (não coberto pelo Fundo)
EM ESPANHA
Grupo Outros
Complemento de reforma (Fundo)

INTERVALO DE
“CORREDOR” (10%)

EXCESSO PARA O
INTERVALO
DE “CORREDOR”

61.550
2.502
(3.915)
494
642
1.156
62.429

34.978
2.843
2.907
694
35
1.078
42.535

26.572
(1.007)
607
78
26.250

8.073
(308)
186
7.951

5.305
1.026
91
2.827
13
9.262

2.490
566
175
1.343
30
4.604

2.815
530
1.484
4.829

692
130
364
1.186

(GANHOS) / PERDAS
NÃO RECONHECIDOS

(199)

2.496

21

821

(178)

1.675

VALOR
A RECONHECER
EM 2010

(13)

101

No Grupo Petrogal, os ganhos e perdas não reconhecidos acumulados, relativos a responsabilidades com complementos de reformas (cobertas pelo fundo), pré-reformas,
reformas antecipadas, seguro social voluntário, ﬂexibilização da idade da reforma (DL 9/99), excedem o intervalo máximo do “corredor” de 10%, no montante líquido de
mEuros 26.250. Estes montantes serão reconhecidos como custos e/ou proveitos em exercícios futuros em função do tempo de serviço futuro médio esperado dos empregados abrangidos nestes planos que à data de 31 de Dezembro de 2009 é de 3,27 anos para a Petrogal, 4,78 para a Sacor Marítima, 17,25 para a Galp Comercialização
Portugal e de 22,18 para a Saaga. Desta forma e no exercício de 2010 serão reconhecidos como gastos, líquidos de proveitos, o montante de mEuros 7.951 resultante da
amortização do excesso de “corredor”.
No Grupo GDP, os ganhos e perdas não reconhecidos acumulados, relativos a responsabilidades com complementos de reforma (não cobertas pelo fundo) excedem o
intervalo máximo do “corredor” de 10%, no montante líquido de mEuros 4.829. Estes montantes serão reconhecidos como custos em exercícios futuros em função do
tempo de serviço futuro médio esperado dos empregados abrangidos neste planos, que é de 4,07 anos para a Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de
Lisboa, S.A. e 6,73 anos para a GDP. Desta forma, no exercício de 2010 serão registados como gastos, o montante de mEuros 1.186, resultante da amortização do excesso
de “corredor”.

Nas empresas localizadas em Espanha, os ganhos e perdas não reconhecidos acumulados, relativos a responsabilidades com complementos de reforma (cobertas pelo fundo) excedem o intervalo máximo do “corredor” de 10%, no montante líquido de mEuros 1.675. Estes montantes serão reconhecidos como proveitos em exercícios futuros
em função do tempo de serviço futuro médio esperado dos empregados abrangidos neste plano, que é de 16,58 anos para a Galp Comercializacion Oil España, S.L.. Desta
forma, no exercício de 2010 serão registados como proveitos, o montante de mEuros 101, resultante da amortização do excesso de “corredor”.
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Nas restantes empresas, os ganhos e perdas não reconhecidos acumulados, relativos a responsabilidades com complementos de reforma (cobertas pelo fundo) excedem
o intervalo máximo do “corredor” de 10%, no montante líquido de mEuros 178. Estes montantes serão reconhecidos como proveitos em exercícios futuros em função do
tempo de serviço futuro médio esperado dos empregados abrangidos neste plano, que é de 14,08 anos para a Galp Energia, S.A.. Desta forma, no exercício de 2010 serão
registados como proveitos, o montante de mEuros 13, resultante da amortização do excesso de “corredor”.
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Outros benefícios de reforma – cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de contribuição deﬁnida (invalidez e sobrevivência)
Conforme referido na Nota 2.11, o Grupo tem registado em 31 de Dezembro de 2009, uma provisão destinada à cobertura das suas responsabilidades com cuidados de
saúde, seguro de vida por serviços passados dos activos e responsabilidades totais da restante população e com o benefício mínimo do plano de contribuição deﬁnida. O
valor actual das responsabilidades por serviços passados e pressupostos actuariais utilizados no seu cálculo, são os seguintes:
GRUPO
CUIDADOS DE SAÚDE
Taxa técnica de juro
Taxa de crescimento dos custos
Tábua de mortalidade de activos e pré-reformados
Tábua de mortalidade reformados
Tábua de invalidez
Idade normal de reforma

2009
5,25%
4,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

2008
6,10%
4,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

BENEFICIO MÍNIMO PLANO
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

SEGURO DE VIDA
2009
5,25%
3,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

MÉTODO

2008
6,10%
3,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

2009
5,25%
3,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

2008
6,10%
3,00%
TV 88/90
TV 88/90
EVK80-50%
65

2009

2008

UNIDADE DE CRÉDITO
PROJECTADA

UNIDADE DE CRÉDITO
PROJECTADA

194.496

170.910

172.071
22.425
194.496

169.825
1.085
170.910

3.368

2.828

2.685
683
3.368

2.586
242
2.828

2.772

2.288

3.144
(372)
2.772

2.588
(300)
2.288

Responsabilidades e respectivas coberturas:
(i) Cuidados de saúde
Responsabilidades totais:
Coberturas:
Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios
(Ganhos) e perdas não reconhecidos (Nota 2.11)
(ii) Seguro de vida
Responsabilidades totais:
Coberturas:
Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios
(Ganhos) e perdas não reconhecidos (Nota 2.11)
(iii) Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida
Responsabilidades totais
Coberturas:
Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios
(Ganhos) e perdas não reconhecidos (Nota 2.11)

A evolução nas responsabilidades da Petrogal, das empresas do Grupo GDP e outras empresas do Grupo, com os cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do
plano de contribuição deﬁnida e custos destes contabilizados no exercício de 2009 foi como segue:
GRUPO
CUIDADOS
DE SAÚDE
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Responsabilidades totais em 31 de Dezembro de 2008
Custo dos serviços correntes
Custo dos juros
Benefícios pagos no exercício
(Ganhos) / Perdas actuariais do exercício
Responsabilidades totais em 31 de Dezembro de 2009
CUSTOS DO ANO 2009
Custo dos juros e custo dos serviços correntes
Amortização do excesso do “corredor”
Liquidações, Cortes e Transferências
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SEGURO
DE VIDA

170.910
1.960
10.118
(9.422)
20.930
194.496

2.828
98
167
(181)
456
3.368

12.078
(410)
11.668

265
14
279

BENEFÍCIO MÍNIMO DO PLANO
DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

TOTAL

2.288
402
141
(59)
2.772

176.026
2.460
10.426
(9.603)
21.327
200.636

543
(7)
32
568

12.886
(403)
32
12.515

O custo dos serviços correntes e o custo dos juros, no montante total de mEuros 12.886 foram registados pelas empresas acima mencionadas na demonstração dos resultados consolidados na rubrica de gastos com o pessoal.
Derivado do excesso de “corredor” apurado em 31 de Dezembro de 2008, foi contabilizado durante o ano de 2009, pela amortização desse excesso em função do tempo
de serviço futuro médio esperado de cada uma das empresas o montante de mEuros 403, como menos custo na rubrica de gastos com o pessoal.
Os (Ganhos)/Perdas actuariais referentes aos Cuidados de saúde, ocorridos no exercício de 2009 foram de mEuros 20.930 que corresponde essencialmente a:
• (Ganhos)/Perdas por alteração da taxa de desconto a qual passou de 6,10% para 5,25% – mEuros 18.623;
• (Ganhos)/Perdas actuariais por experiência – mEuros 2.307.
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Como mencionado na Nota 2.11, os ganhos e perdas actuariais, são registados nas demonstrações ﬁnanceiras só na parte que ultrapassa os limites deﬁnidos no “corredor”,
as quais são amortizados a partir do exercício subsequente em que são apuradas conforme abaixo descrito.
De seguida apresenta-se por plano de benefícios um quadro discriminativo das responsabilidades incluídas no mecanismo do “corredor” e o intervalo da mesma.

BENEFÍCIOS

INTERVALO DE
“CORREDOR”
(10%)

EXCESSO PARA
O INTERVALO DE
“CORREDOR”

21.428
615
(181)
21.862

18.308
283
144
18.735

3.261
374
44
3.679

960
99
(76)
983

1.087
39
20
1.146

37
(31)
(115)
(109)
22.736

54
15
113
182
20.063

(GANHOS) / PERDAS
NÃO RECONHECIDOS

Grupo Petrogal
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida
Grupo GDP
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida
Grupo Outros
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida

126
65
(56)
135
24
2
26
3.840

VALOR
A RECONHECER
EM 2010
996
113
(2)
1.107
29
15
(4)
40
1
1
1.148

Os excessos de “corredor” apurados, no montante total de mEuros 3.700 relativo às responsabilidades com os cuidados de saúde, seguro de vida e o benefício mínimo do plano de contribuição deﬁnida, serão reconhecidos como custos nos exercícios futuros em função do tempo de serviço futuro médio esperado dos empregados abrangidos nestes planos conforme detalhe:

BENEFÍCIOS
Cuidados de saúde
Galp Energia, S.A.
Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
Saaga - Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A.
Sacor Marítima, S.A.
Seguro de vida
Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.
Galp Energia, S.A.
Galp Exploração e Produção Petrolifera, S.A.
Galp Gás Natural, S.A.
Galp Power, SGPS, S.A.
GDP - Gás de Portugal, SGPS, S.A.
Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
Saaga - Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A.
Sacor Marítima, S.A.
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida
Galp Energia, S.A.
Galp Exploração e Produção Petrolifera, S.A.
Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

TEMPO DE SERVIÇO
FUTURO MÉDIO ESPERADO

15,63
4,06
3,27
19,08
4,78
23,60
26,13
29,24
21,52
24,49
7,66
4,06
24,01
3,27
19,08
4,78
21,11
23,43
14,46
22,24

Análise de sensibilidade
Foi efectuada uma análise de sensibilidade, com vista a medir o impacto nas responsabilidades causado pela alteração da taxa de desconto. Para este efeito, considerámos
uma variação positiva de 25 p.b. na taxa de desconto.
Empresas que representam 96% das responsabilidades
Restantes responsabilidades

652.820
27.620
680.440
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Deste modo será reconhecido no decurso do exercício de 2010 como proveito na rubrica de gastos com pessoal, o montante de mEuros 1.148, resultante da amortização
do excesso de “corredor”.
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RESPONSABILIDADES
Benefícios de reforma:
Afectas ao fundo de pensões
Não afectas ao fundo de pensões
Outros benefícios:
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida

TAXA DE DESCONTO
5,25%

TAXA DE DESCONTO
5,50%

366.350
85.834
452.184

357.085
84.716
441.801

-2,53%
-1,30%

194.496
3.368
2.772
200.636
652.820

188.669
3.286
2.713
194.668
636.469

-3,00%
-2,43%
-2,15%

VARIAÇÃO

Pela análise do quadro acima, podemos concluir que o acréscimo em 1 ponto percentual na taxa de desconto, mantendo tudo o resto constante, poderá traduzir-se numa
redução das responsabilidades por serviços passados em cerca de:
RESPONSABILIDADES
Benefícios de reforma:
Afectas ao fundo de pensões
Não afectas ao fundo de pensões
Outros benefícios:
Cuidados de saúde
Seguro de vida
Benefício mínimo do plano contribuição deﬁnida

PERCENTAGEM
-10,12
-5,21
-11,98
-9,73
-8,59

24. OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a rubrica outras contas a pagar não correntes e correntes pode ser detalhada como segue:
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RUBRICAS
Estado e outros entes públicos:
ISP - Imposto sobre Produtos Petroliferos
IVA a pagar
Outras tributações
Segurança social
IRS retenções efectuadas a terceiros
Empréstimos - Empresas associadas, participadas e relacionadas (Nota 28)
Empréstimos - Outros accionistas
Fornecedores de imobilizado
Adiantamentos por conta de vendas (Nota 16)
Overlifting - parceiros dos Blocos 1 e 14
Depósito de cauções e garantias recebidas
Pessoal
Outras contas a pagar - Empresas associadas, participadas e relacionadas (Nota 28)
Saldos credores de clientes
Adiantamentos de Clientes
Outras contas a pagar - Outros accionistas
Outros credores
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Acréscimos de custos:
Fornecimentos e serviços externos
Férias, subsídio de férias e respectivos encargos
Acerto de desvio tarifário - proveitos permitidos - regulação ERSE
Juros a liquidar
Descontos, Bónus e Rappel Relacionados com Vendas
Brindes Fastgalp
Prémios de Seguro a liquidar
Custos e perdas ﬁnanceiros
Acréscimos de custos com pessoal - outros
Prémios de Produtividade
Outros acréscimos de custos
Proveitos diferidos:
Fibra óptica
Prestação de Serviços
Outros

2009
CORRENTES

NÃO CORRENTES

2008
CORRENTES
NÃO CORRENTES

128.073
131.102
8.622
5.870
4.710
274.923
170.126
34.301
15.164
6.004
5.756
3.899
1.206
358
21.876
811.990

2.902
5.094
56.714
4.006
68.716

177.279
170.868
8.381
5.426
4.639
221.917
190.611
26.739
15.671
4.397
364
3.630
850
173
21.841
852.786

9
2.902
4.669
247
3.243
11.070

37.788
26.881
12.771
10.463
5.907
4.693
1.387
1.116
80
55
10.495
111.636

-

30.705
34.445
7.467
4.619
6.161
4.618
1.300
917
86
18.070
6.988
115.376

-

4.263
22.803
10.626
37.692
961.318

37.849
3.348
41.197
109.913

4.263
6.441
3.155
13.859
982.021

42.508
2.578
45.086
56.156
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A rubrica de Adiantamentos por conta de vendas inclui o montante mEuros 170.126 relativo a responsabilidades do Grupo perante concorrentes por reservas estratégicas (Nota 16).
O montante de mEuros 34.301 registado na rubrica de Outras contas a pagar – overlifting – parceiros dos Blocos 1 e 14 corresponde à responsabilidade do Grupo pelo
levantamento de barris de crude em excesso face à sua quota de produção e encontra-se valorizada conforme descrito na (Nota 2.7 e)).
O montante de mEuros 15.164, registado na rubrica de Depósitos de cauções e garantias recebidas, inclui mEuros 13.815 referente à responsabilidade da Petrogal em 31 de
Dezembro de 2009, por cauções recebidas pela cedência de garrafas de gás, foram registadas ao valor de aquisição o qual corresponde aproximadamente ao seu justo valor.
O montante de mEuros 5.094 registado na rubrica de Empréstimos - Outros accionistas refere-se essencialmente a:
• mEuros 1.009, mEuros 1.009 e mEuros 505 registado a médio e longo prazo a pagar à E.E.M. - Empresa de Electricidade da Madeira, S.A., à Procomlog - Combustíveis
e Logística, Lda e à AIE - Atlantic Island Electricity (Madeira) Produção, Transporte e Distribuição de Energia, S.A., dizem respeito a suprimentos obtidos pela subsidiaria
CLCM - Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubriﬁcantes, Lda., os quais vencem juros à taxa de mercado e não têm prazo de reembolso deﬁnido;
• mEuros 1.060 registado a médio e longo prazo a pagar à EDP Cogeração, S.A. relativamente a suprimentos obtidos pela subsidiária Carriço Cogeração - Sociedade de
Geração de Electricidade e Calor, S.A., os quais vencem juros à taxa de mercado e não têm prazo de reembolso deﬁnido;
• O montante de mEuros 263 registado a médio e longo prazo a pagar à Companhia Finerge - Gestão de Projectos Energéticos, S.A. relativamente a suprimentos obtidos
pela subsidiaria Powercer - Sociedade de Cogeração da Vialonga, S.A., os quais vencem juros à taxa de mercado e não possuem prazo de reembolso deﬁnido;
• O montante de mEuros 1.247, registado a médio e longo prazo a pagar à Visabeira Telecomunicações, SGPS, S.A., dizem respeito a suprimentos obtidos pela subsidiaria
Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A., os quais vencem juros à taxa de mercado e não têm prazo de reembolso deﬁnido.
O montante de mEuros 4.693 registado na rubrica de acréscimos de custos - Brindes Fastgalp refere-se às responsabilidades da Petrogal face aos pontos emitidos e não
rebatidos até 31 de Dezembro de 2009, referentes ao Cartão Fast Galp, e que se prevê que venham a ser trocados por prémios nos exercícios seguintes.
Os proveitos decorrentes do contrato de cessão de direitos de utilização de infra-estruturas de telecomunicações encontram-se diferidos na rubrica Proveitos diferidos – Fibra
óptica são reconhecidos em resultados durante o período do contrato. O saldo de proveitos diferidos em 31 de Dezembro de 2009, por reconhecer em exercícios futuros
ascende a mEuros 42.112.
A rubrica de acréscimo de custos – proveitos permitidos – regulação ERSE apresenta o seguinte detalhe:
RUBRICAS
Actividade distribuição Gás Natural (ORD)
Ano Gás 2008-2009
Ano Gás 2009-2010
Actividade comercialização Gás Natural (CURR)
Ano Gás 2008-2009

2009
11.861
536
374
12.771

RUBRICAS
Actividade distribuição Gás Natural (ORD)
Actividade comercialização Gás Natural (CURR)
Armazenagem de Gás Natural

2008
5.483
1.883
101
7.467

VARIAÇÃO
6.914
(1.509)
(101)

2009
12.397
374
12.771

Em termos de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras, os valores a pagar ou a receber relativos a cada ano gás são apresentados pelo seu valor líquido, consoante a
sua natureza em cada ano gás.

25. PROVISÕES
O movimento ocorrido na rubrica de Provisões durante o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 foi o seguinte:

Processos judiciais
Investimentos ﬁnanceiros
Impostos
Meio Ambiente
Outros riscos e encargos

SALDO INICIAL

AUMENTOS

11.590
1.285
13.492
8.839
64.262
99.468

10.324
10.324

5.389
238
45.744
51.371

DIMINUIÇÕES
(676)
(13)
(3.659)
(142)
(4.490)

UTILIZAÇÃO REGULARIZAÇÕES
(4.405)
(1.039)
(555)
(8.680)
(14.679)

2.816
1.019
7.716
11.551

VARIAÇÃO DE
PERÍMETRO
(NOTA 3)
187
(488)
(301)

Os aumentos de provisões, líquidos de diminuições foram registados por contrapartida das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados:
Provisões (Nota 6)
Custos Financeiros

46.643
238
46.881

SALDO FINAL
14.900
484
24.822
4.625
108.413
153.244
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Processos judiciais
A provisão para processos judiciais em curso no montante de mEuros 14.900 inclui essencialmente o montante de mEuros 5.604 relativo a responsabilidades pela liquidação
de taxas de ocupação do subsolo do Grupo Petrogal relativamente ao diferendo que opõe esta empresa com a Câmara Municipal de Matosinhos e mEuros 1.759 relativamente ao processo com a Singer (entidade que efectuou cobranças por conta da subsidiária Lisboagás Comercialização, S.A.).
Investimentos ﬁnanceiros
A provisão para investimentos ﬁnanceiros, representante do compromisso solidário do Grupo junto das associadas que apresentavam capitais próprios negativos, detalha-se
conforme segue (Nota 4):
Energin - Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A.
Ventinveste, S.A.
Caiageste - Gestão de Áreas de Serviços, Lda.

176
288
20
484

Impostos
A rubrica provisão para impostos no montante de mEuros 24.822 inclui essencialmente:
(i) mEuros 8.670 para fazer face a contingência ﬁscal, relacionada com inspecção aos anos de 1990 a 2003 da subsidiária Galp Comercializacion Oil España (Nota 9);
(ii) mEuros 7.394 para fazer face a uma contingência ﬁscal, relacionada com uma correcção à matéria colectável da subsidiária Petrogal relativa aos exercícios de 2001
e 2002 (Nota 9);
(iii) mEuros 3.377 para fazer face ao risco ﬁscal associado à alienação da participação da ONI, SGPS, à Galp Energia, SGPS, S.A.;
(iv) mEuros 2.547 referente a Contribuição Autárquica, actual Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”), dos exercícios de 1998 a 2007 relativamente à actividade de
transporte de gás natural entretanto transferida para a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. no decurso de 2006, mas cujas responsabilidades pelo seu pagamento
ainda cabem à Galp Gás Natural, S.A.. Não foi ainda ﬁxado pelas autoridades competentes o montante a pagar de IMI.
Meio Ambiente
O montante mEuros 4.625 registado na rubrica de provisões para meio ambiente, são para fazer face aos custos associados com descontaminação de solos de algumas
instalações ocupadas pelo Grupo onde já se tomou a decisão de descontaminação por obrigatoriedade legal.
A redução de mEuros 3.659 refere-se à anulação da provisão para descontaminação de solos do parque de Sacavém em virtude de ter sido efectuada uma avaliação externa
do terreno e se ter constatado que o mesmo apresenta um valor superior aos custos associados com a descontaminação e respectivo valor líquido contabilístico.
Outros riscos e encargos
O total de aumentos de outras provisões no montante de mEuros 45.744 refere-se essencialmente a:
(i) mEuros 37.179 relativos à revisão de preços de compra e de venda de gás (Nota 6);
(ii) mEuros 4.427 referentes ao reforço da provisão para custos de abandono do Bloco 14 que é estimada através da aplicação à estimativa dos custos totais de abandono, do coeﬁciente calculado pela proporção do volume de produção veriﬁcada em cada período de amortização, sobre o volume de reservas provadas totais no
ﬁnal desse período adicionadas da produção do período, conforme alteração de política contabilística referida na Nota 2.3;
(iii) mEuros 2.273, relativos à constituição de provisão para fazer face a obrigação legal em Espanha de obrigação de mistura de biocarburantes em gasolinas e gasóleo.
No decurso do exercício económico de 2009, procedeu-se ao pagamento das Liquidações adicionais de IRP dos anos de 2003 e 2004, no montante de mEuros 8.661, dos
quais mEuros 833 estavam provisionados em 31 de Dezembro de 2008. Em virtude de parte destas liquidações resultarem de custos deduzidos antecipadamente e em
face da liquidação se encontrarem disponíveis em exercícios ﬁscais futuros é entendimento da Administração do Grupo que será recuperado o montante de mEuros 7.501
relativamente ao crédito ﬁscal correspondente à liquidação paga (Nota 14).
Em 31 de Dezembro de 2009, o saldo da rubrica provisões – outras provisões por riscos e encargos diversos no montante de mEuros 108.413 refere-se essencialmente a:
(i) mEuros 67.179, provisão para revisão de preço de compra e de venda de gás natural;
(ii) mEuros 22.006 para fazer face a custos de abandono das instalações de exploração situadas nos Blocos 1 e 14. Esta provisão destina-se a cobrir a totalidade dos
custos a suportar pela Galp Exploração no ﬁnal da vida útil de produção daquelas áreas petrolíferas;
(iii) mEuros 5.250 para fazer face a liquidações adicionais para revisão de recuperações ﬁscais em sede de IRP em Angola (Nota 9);
(iv) mEuros 1.202 para fazer face ao pagamento de ISP dos biocombustiveis;
(v) mEuros 1.150 relativos a juros compensatórios relativos à não aceitação dos custos ﬁscais de 2002 pelo abate do terminal oceânico de Leixões;
(vi) mEuros 2.273 para fazer face a obrigação legal em Espanha de obrigação de mistura de biocarburantes em gasolinas e gasóleo.

26. FORNECEDORES
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Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 a rubrica Fornecedores apresentava o seguinte detalhe:

198

Fornecedores c/c
Fornecedores - facturas em recepção e conferência
Fornecedores - títulos a pagar

2009
414.560
706.985
29
1.121.574

2008
504.571
488.641
54
993.266

Os saldos das contas a pagar a fornecedores – facturas em recepção e conferência, correspondem essencialmente às compras de matérias-primas de petróleo bruto, gás
natural e de mercadorias em trânsito àquelas datas.

ANEXOS

27. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS – DERIVADOS FINANCEIROS
É política do Grupo utilizar derivados ﬁnanceiros para cobrir riscos de taxas de juro e riscos de ﬂutuação da margem de reﬁnação, nomeadamente aos riscos de variação
do preço de petróleo bruto, produtos acabados e margens de reﬁnação, os quais afectam o valor ﬁnanceiro dos activos e dos “cash-ﬂows” futuros esperados da sua actividade.
Adicionalmente, o Grupo encontra-se exposto a riscos de ﬂutuação de mercado, nomeadamente aos riscos de variação do preço de petróleo bruto, produtos acabados e
margens de reﬁnação, os quais afectam o valor ﬁnanceiro dos activos, e dos “cash-ﬂows” futuros esperados da sua actividade.
Abaixo é apresentado os movimentos ocorridos de Justo Valor no Capital Próprio:

VARIAÇÃO DE JUSTO VALOR NOS CAPITAIS PRÓPRIOS
Variação de Justo Valor em empresas subsidiárias
Variação de Justo Valor nos Interesses Minoritários
Variação de Justo Valor recorrente da participação em empresas associadas

2009
(6.428)
(94)
(6.522)
(774)

2008
(4.019)
(481)
(4.500)
5

Os instrumentos ﬁnanceiros derivados em carteira, durante o ano de 2009 e 2008, apresentam as seguintes evoluções:
DERIVADOS SOBRE TAXA DE JURO
Justo valor em 1 de Janeiro de 2008
Aquisições durante o período
Pagamento/(Recebimento) de Juros durante o período
Recebimento/(Pagamento) de Juros reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido no Capital próprio
Justo valor em 31 de Dezembro de 2008
Justo valor em 1 de Janeiro de 2009
Aquisições durante o período
Pagamento/(Recebimento) de Juros durante o período
Recebimento/(Pagamento) de Juros reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido no Capital próprio
Justo valor em 31 de Dezembro de 2009

ACTIVO
NÃO CORRENTE
1.216
(687)
687
(1.216)
-

CORRENTE
592
(811)
811
(316)
(276)
-

PASSIVO
NÃO CORRENTE
(6)
(208)
208
(3.008)
(3.014)
(3.014)
2.959
(2.959)
1
(6.282)
(9.295)

CORRENTE
(12)
(12)
(12)
12
(12)
12
(240)
(240)

Os juros suportados e obtidos com os derivados de taxa de juro estão classiﬁcados nas rubricas de Proveitos e Custos Financeiros.
O impacto contabilístico a 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008 na rubrica do Custo da Venda pode ser visualizado no quadro seguinte:

Justo valor em 1 de Janeiro de 2008
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido no Capital próprio
Justo valor em 31 de Dezembro de 2008
Justo valor em 1 de Janeiro de 2009
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido em resultados
Aumento/(diminuição) no justo valor reﬂectido no Capital próprio
Justo valor em 31 de Dezembro de 2009 (Nota 17)

ACTIVO
NÃO CORRENTE
300
300

CORRENTE
99
2.774
(2.773)
15
115
115
(287)
287
185
300

PASSIVO
NÃO CORRENTE
-

CORRENTE
(3.131)
3.131
(1.491)
(1.491)
(1.491)
1.642
(1.642)
1.491
-
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O Grupo Galp Energia transacciona igualmente uma característica de instrumentos ﬁnanceiros denominados como futuros sobre commodities. Devido a sua elevada liquidez,
pelo facto de serem transaccionados em Bolsa, os mesmos encontram-se classiﬁcados como parte integrante da rubrica de disponibilidades. Os ganhos e perdas com os
futuros sobre commodities estão classiﬁcados na rubrica de Custo das Vendas. Como os futuros são transaccionados em Bolsa, sujeitos à Câmara de Compensação, os ganhos
e perdas são registados de forma contínua na Demonstração de Resultados, conforme quadro seguinte:
FUTUROS SOBRE COMMODITIES

ACTIVO
NÃO CORRENTE
-

Justo valor em 1 de Janeiro de 2008
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em resultados
Justo valor em 31 de Dezembro de 2008
Justo valor em 1 de Janeiro de 2009
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em resultados
Justo valor em 31 de Dezembro de 2009

CORRENTE
938
122.442
(113.386)
(9.534)
460
460
61.733
(63.961)
3.146
1.378

PASSIVO
NÃO CORRENTE
-

CORRENTE
-

Durante o ano de 2008 o Grupo Galp Energia adquiriu derivados ﬁnanceiros em leilão (denominados como VPP’s – Direitos de capacidade virtual de produção de energia eléctrica),
nomeadamente opções sobre energia eléctrica. A Galp Energia registou esses derivados ﬁnanceiros ao custo. À data de 31 de Dezembro de 2008 não havia posições em aberto.
A compra de electricidade subjacente ao exercício das opções é registada na rubrica de Custo das Vendas e a sua venda registada na rubrica de Vendas. O impacto contabilístico a 31 de Dezembro de 2008 na rubrica de Custo das Vendas ascende a mEuros 2.135 e na rubrica de Vendas mEuros 2.434.
DERIVADOS SOBRE ENERGIA ELÉCTRICA
Justo valor em 1 de Janeiro de 2008
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em Custo da Venda
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em Vendas
Justo valor em 31 de Dezembro de 2008
Justo valor em 1 de Janeiro de 2009
Aquisições durante o período
Alienações durante o período
Aumento/(diminuição) na venda reﬂectido em Custo da Venda
Justo valor em 31 de Dezembro de 2009

ACTIVO
NÃO CORRENTE
-

CORRENTE
128
(427)
(2.135)
2.434
-

PASSIVO
NÃO CORRENTE
-

CORRENTE
-

No período findo a 31 de Dezembro de 2009, não há derivados sobre energia eléctrica transaccionados nem posições em aberto.
Os instrumentos ﬁnanceiros a 31 de Dezembro de 2009 apresentam as seguintes características:
TIPO DE DERIVADO
DE TAXA DE JURO
PASSIVO
Collar

Caps

Cap com “Knock out”

JUSTO VALOR DE
DERIVADOS EM mEUROS

TAXA DE JURO

VALOR NOMINAL

MATURIDADE

COBERTURA DE FLUXO DE CAIXA
Paga entre 3,25% e 1,75%
Recebe Euribor 6m

mEUR 12.645

2010

(100)

mEUR 4.215

2010

(15)

mEUR 5.180

2010

(31)

mEUR 323.746

2010 a 2013

(9.389)

Paga Cap de 3,25%
Recebe entre Euribor 6m
Paga Euribor 12m com Cap 3,49% com knock-out
5,25%
Recebe Euribor 3m

Swaps de taxa de juro

Paga entre 3,16% e 6,24%
Recebe entre Euribor 3m e 6m
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TIPO DE DERIVADO
SOBRE COMMODITIES
ACTIVO
Swaps

CARACTERÍSTICAS

MATURIDADE

Gás Natural

2010-2013

TOTAL DE ACTIVOS
Não correntes
Correntes
TOTAL DE PASSIVOS
Não correntes
Correntes
O justo valor dos mesmos foi determinado por entidades bancárias tendo por base modelos e técnicas de avaliação geralmente aceites.

JUSTO VALOR DE
DERIVADOS EM MEUROS
600
600
600
300
300
(9.535)
(9.295)
(240)
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28. ENTIDADES RELACIONADAS
Os saldos e transacções com entidades relacionadas veriﬁcados no exercício de 2009 e 2008, respectivamente podem ser resumidas como se segue:
Saldos activos
2009
NÃO CORRENTE
TOTAL EMPRÉSTIMOS
DAS ENTIDADES CONCEDIDOS
RELACIONADAS
(NOTA14)

CORRENTES

OUTRAS
CONTAS A
RECEBER
(NOTA14)

EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS
CLIENTES
(NOTA14)

OUTRAS
CONTAS A
RECEBER
(NOTA14)

ACRÉSCIMOS E
DIFERIMENTOS

Empresas associadas
Setgás - Sociedade de Produção
e Distribuição de Gás, S.A.

12.174

11.571

-

295

-

259

49

Gasoduto Al-Andaluz, S.A.

10.681

9.467

-

-

-

-

1.214

Energin - Sociedade de Produção
de Electricidade e Calor, S.A.

10.544

7.759

-

2.785

-

-

-

Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
Gasoduto Extremadura, S.A.
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd

10.201
6.498
3.347

3.281
4.749
-

-

1.530
-

-

4.590
89

800
1.749
3.258

Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização
de Combustíveis, Lda

2.949

-

-

1.554

-

1.395

Setgás Comercialização, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
MDA - Mobil Disa Aviacioms S.A.

2.037
1.349
173
170

-

-

734
674
171
-

-

110

-

-

2

108

-

-

Metragaz, S.A.

64

-

-

-

-

36

28

Aero Serviços, SARL - Sociedade Abastecimento
de Serviços Aeroportuários

26

-

-

-

22

4

-

7
60.330

36.827

-

7
7.752

130

7.219

8.402

12.813
5.381
350
63
34
16
14
11
5
3
1
1
18.692

5.365
5.365

12.237
12.237

3
1
63
21
33
3
13
10
4
2
1
154

-

571
283
40
10
1
905

2
15
4
2
1
3
1
1
1
1
31

3.764
90
53
8

90
53
-

-

74
-

-

3.690
8

-

1

-

-

1

-

-

-

1
3.917
82.939

143
42.335

12.237

1
76
7.982

130

3.698
11.822

8.433

Brisa Access, S.A.
Empresas conjuntamente controladas
Sigás - Armazenagem de Gás, A.C.E.
Ventinveste, S.A.
C.L.C. - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.
Caiageste - Gestão de Áreas de Serviço, Lda.
Parque Eólico do Pinhal Oeste, S.A.
Ventinveste Eólica, SGPS, S.A.
Parque Eólico do Planalto, S.A.
Parque Eólico do Douro Sul, S.A.
Parque Eólico da Serra do Oeste, S.A.
Parque Eólico de Vale do Chão, S.A.
Parque Eólico de Vale Grande, S.A.
Asa - Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda.
Empresas participadas e relacionadas
ENI, S.p.a.
Agene - Agência para a Energia, S.A.
Cooperativa de Habitação da Petrogal, CRL
Italgás
PME Capital - Sociedade Portuguesa
de Capital de Risco, S.A.
PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A.

1.301
3
-

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

C.L.C. Guiné Bissau – Companhia Logística de
Combustíveis da Guiné Bissau, Lda

2
675
(1)
170
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2008
NÃO CORRENTE
TOTAL EMPRÉSTIMOS
DAS ENTIDADES CONCEDIDOS
RELACIONADAS
(NOTA14)

CORRENTES

OUTRAS
CONTAS A
RECEBER
(NOTA14)

CLIENTES

EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS
(NOTA14)

OUTRAS
CONTAS A
RECEBER ACRÉSCIMOS E
(NOTA14) DIFERIMENTOS

Empresas associadas
Galp Comercialização Portugal, Lda
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
Gasoduto Al-Andaluz, S.A.

28.647
15.239
13.105

3.058
12.450

-

7.250
5.710
-

10.543
-

10.769
5.530
-

85
941
655

Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás,
S.A.

12.654

11.079

-

918

-

638

19

Energin - Sociedade de Produção de Electricidade e
Calor, S.A.

9.969

8.868

-

1.101

-

-

-

Gasoduto Extremadura, S.A.
Setgás Comercialização, S.A.
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd

8.513
5.853
3.457

7.625
-

-

3.890
(3)

-

50
150

888
1.913
3.310

Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização
de Combustíveis, Lda

2.890

-

764

1.436

-

658

32

1.916
497
177
120
23
16
7
4
103.087

43.080

764

773
497
180
(5)
7
21.754

374
148
91
85
53
9

37
90
53
-

-

Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Terparque - Armazenagem de Combustíveis, Lda
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
Galp Energia Portugal Holdings B.V.
Metragaz, S.A.
Moçamgalp Agroenergias de Moçambique, S.A.
Brisa Access, S.A.
COMG - Comercialização de Gás, Lda
Empresas participadas e relacionadas
Ventinveste Industrial, SGPS, S.A.
FINA - Petróleos de Angola, S.A.
Agene - Agência para a Energia, S.A.
ENI, S.p.a.
Cooperativa de Habitação da Petrogal, CRL
Italgás
PME Capital - Sociedade Portuguesa de Capital de
Risco, S.A.

10.543

1
74
-

1.143
(5)
120
16
4
19.073

-

340
11
9

2
28
7.873
(3)
148
-

1

-

-

1

-

-

-

761
103.848

180
43.260

764

76
21.830

10.543

360
19.433

145
8.018

Saldos passivos
2009
NÃO CORRENTE
TOTAL DAS
ENTIDADES
RELACIONADAS
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Empresas associadas
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
Compañia Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
Gasoduto Extremadura, S.A.
Gasoduto Al-Andaluz, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
C.L.C. Guiné Bissau – Companhia Logística de Combustíveis da Guiné Bissau, Lda
Setgás Comercialização, S.A.
Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização de Combustíveis, Lda
Brisa Access, S.A.
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Empresas conjuntamente controladas
C.L.C. - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.
Sigás - Armazenagem de Gás, A.C.E.
Asa - Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda
Empresas participadas e relacionadas
ENI, S.p.a.
Central-E, S.A.
Outras empresas relacionadas e participadas

CORRENTE

EMPRÉSTIMOS
OUTRAS CONTAS
OBTIDOS
A PAGAR
(NOTA 24) FORNECEDORES
(NOTA 24)

ACRÉSCIMOS E
DIFERIMENTOS

13.657
4.484
2.297
1.863
1.823
1.282
507
431
218
59
33
6
26.660

-

13.657
1.265
1.863
1.823
927
12
431
56
1
6
20.041

2.579
2.297
5
495
218
32
5.626

640
350
3
993

90.394
479
148
91.021

-

90.394
479
148
91.021

-

-

7.201
43
27
7.271
124.952

2.902
2.902
2.902

284
43
327
111.389

103
27
130
5.756

3.912
3.912
4.905
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2008
NÃO CORRENTE
TOTAL DAS
ENTIDADES
RELACIONADAS
Empresas associadas
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd
Gasoduto Extremadura, S.A.
Gasoduto Al-Andaluz, S.A.
Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Setgás Comercialização, S.A.
Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização de Combustíveis, Lda
Brisa Access, S.A.
Galp Comercialização Portugal, Lda
Empresas participadas e relacionadas
ENI, S.p.a.
Central-E, S.A.

12.076
1.877
1.788
1.178
873
369
316
93
34
24
8
18.636
16.320
(84)
16.236
34.872

CORRENTE

EMPRÉSTIMOS
OUTRAS CONTAS
OBTIDOS
A PAGAR
(NOTA 24) FORNECEDORES
(NOTA 24)
2.902
2.902
2.902

ACRÉSCIMOS E
DIFERIMENTOS

12.076
1.877
1.788
958
666
51
302
1
23
8
17.750

318
14
(2)
33
1
364

10.480
(84)
10.396
28.146

364

220
207
95
522
2.938
2.938
3.460

O montante de mEuros 2.902 registado a médio e longo prazo a pagar à Eni, S.p.a. respeita a suprimentos obtidos pela subsidiaria Lusitaniagás - Companhia de Gás do
Centro, S.A., os quais vencem juros à taxa de mercado e não possuem prazo de reembolso deﬁnido.
Transacções

CUSTOS
PROVEITOS
OPERACIONAIS OPERACIONAIS
Empresas associadas
Energin - Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A.
Setgás Comercialização, S.A.
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd
Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização de Combustíveis, Lda
Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Gasoduto Extremadura, S.A.
Gasoduto Al-Andaluz, S.A.
Metragaz, S.A.
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
Brisa Access, S.A.
C.L.C. Guiné Bissau – Companhia Logística de Combustíveis da Guiné Bissau, Lda
MDA - Mobil Disa Aviacioms, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Empresas conjuntamente controladas
C.L.C. - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.
Sigás - Armazenagem de Gás, A.C.E.
Caiageste - Gestão de Áreas de Serviço, Lda
Parque Eólico do Douro Sul, S.A.
Parque Eólico do Pinhal Oeste, S.A.
Parque Eólico da Serra do Oeste, S.A.
Ventinveste Eólica, SGPS, S.A.
Ventinveste, S.A.
Parque Eólico do Planalto, S.A.
Parque Eólico de Vale do Chão, S.A.
Parque Eólico de Vale Grande, S.A.
Parque Eólico do Cabeço Norte, S.A.
Parque Eólico de Torrinheiras, S.A.
Asa - Abastecimento e Serviços de Aviação, Lda
Empresas participadas e relacionadas
ENI, S.p.a.
PME Capital - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A.
Agene - Agência para a Energia, S.A.
PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A.
Central-E, S.A.

CUSTOS
FINANCEIROS
(NOTA 8)

PROVEITOS
FINANCEIROS
(NOTA 8)

208
2.818
57.850
4.352
10.932
10.670
32
200
5
87.067

(28.293)
(17.699)
(6.244)
(3.339)
(3.116)
(1.535)
(861)
(559)
(470)
(278)
(78)
(2)
1.126
(61.348)

-

(370)
(326)
(512)
(202)
(331)
(2)
(1.743)

22.151
4.264
10
(61)
562
26.926

(1.233)
(3.155)
(298)
(50)
(28)
(21)
(17)
(14)
(11)
(7)
(4)
(1)
(1)
(4.840)

-

(179)
(179)

(11.556)
(25)
(6)
(5)
(11.592)
(77.780)

1.096
1.096
1.096

(1.922)

32.404
178
32.582
146.575
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2008
CUSTOS
PROVEITOS
OPERACIONAIS OPERACIONAIS
Empresas associadas
Energin - Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A.
Galp Comercialização Portugal, Lda
Setgás Comercialização, S.A.
Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.
EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd
Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Metragaz, S.A.
Terparque - Armazenagem de Combustíveis, Lda
Gásfomento - Sistemas e Instalações de Gás, S.A.
Brisa Access, S.A.
Gasoduto Al-Andaluz, S.A.
Sonangalp - Sociedade Distribuição e Comercialização de Combustíveis, Lda
Gasoduto Extremadura, S.A.
Moçamgalp Agroenergias de Moçambique, S.A.
Ecogen - Serviços de Energia Descentralizada, S.A.
Empresa Nacional de Combustíveis - Enacol, S.A.R.L
Empresas participadas e relacionadas
ENI, S.p.a.
PME Capital - Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A.
Agene - Agência para a Energia, S.A.
Central-E, S.A.
PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A.
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PROVEITOS
FINANCEIROS
(NOTA 8)

39
95
1.514
3.345
23
232
2
5.250

(24.246)
(20.631)
(20.209)
(8.924)
(2.849)
(1.953)
(456)
(443)
(166)
(108)
(70)
(41)
(27)
(16)
(1)
6.796
(73.344)

-

(587)
(85)
(260)
(827)
(830)
(546)
(149)
(3.284)

1.865
164
2.029
7.279

(90.415)
(34)
(7)
(3)
(3)
(90.462)
(163.806)

233
233
233

(3.284)

O montante de mEuros 77.780 na rubrica de proveitos operacionais refere-se essencialmente a vendas e prestações de serviço.
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CUSTOS
FINANCEIROS
(NOTA 8)

ANEXOS

29. REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
A remuneração dos orgãos sociais da Galp Energia para 2009 e 2008 foi de mEuros 6.753 e mEuros 7.732, respectivamente, estes montantes apresentam a seguinte composição:
2009
NOME
Administradores executivos
Manuel Ferreira De Oliveira
Claudio De Marco
Carlos Nuno Gomes da Silva
Fabrizio Dassogno
André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Fernando Manuel dos Santos Gomes
Francesco Antonietti
Massimo Giuseppe Rivara
Administradores não executivos
José António Marques Gonçalves
João Pedro Leitão de Figueiredo Brito
Francisco Luís Murteira Nabo
Luigi Spelli
Luigi Piro
Paolo Grossi
Giuseppe Ricci
Rui Paulo Gonçalves
Manuel Domingos Vicente
Joaquim José Borges Gouveia
Camillo Gloria
Massimo Mondazzi
Alberto Chiarini
Francesco Giunti
Alberto Alves de Oliveira Pinto
Pedro António do Vadre Castelino e Alvim
Enrico Grigesi
Conselho Fiscal
Daniel Bessa Fernandes Coelho
José Gomes Honorato Ferreira
José Maria Rego Ribeiro da Cunha
Assembleia Geral
Daniel Proença de Carvalho
Victor Manuel Pereira Dias
Rui Machete
Administradores de empresas associadas

REMUNERAÇÃO
BASE PRÉMIOS

2008

SUBSÍDIOS RENDA DE
PPR CASA E DESLOCAÇÃO

TOTAL

REMUNERAÇÃO
BASE

PRÉMIOS

SUBSÍDIOS RENDA DE
PPR CASA E DESLOCAÇÃO

1.068
350
350
350
349
349
2.816

44
30
30
104

267
88
88
88
88
88
707

62
45
45
62
214

1.441
483
438
483
467
529
3.841

1.073
234
234
234
335
335
96
2.541

617 268
78
59
78
59
78
59
122
80
122
80
24
1.095 629

425
319
210
219
131
42
42
42
42
42
25
23
19
6
1.587

15
30
(39)
(8)
(8)
(10)

106
88
55
33
282

29
16
45

546
437
171
303
180
42
42
42
42
42
25
23
19
6
(8)
(8)
1.904

425
339
210
234
28
28
28
42
33
42
28
13
13
84
1.547

206 106
122
57
7
78
59
8
8
21
429 243

-

-

42
25
25
92

42
25
25
92

989

53
312

2
1
3
913
6.753

1
2
3
891
5.074

42
25
25
92
2
1
3
879
5.377

(19)
75

-

-

53
1
1.577 873

TOTAL

62
32
31
56
17
(4)
194

2.020
403
371
402
537
593
137
(4)
4.459

16
16

737
518
217
387
28
28
28
42
33
42
28
21
21
105
2.235

-

42
25
25
92

(2)
208

1
2
3
943
7.732

Do montante de mEuros 6.753 e mEuros 7.732, registados em 2009 e 2008 respectivamente, mEuros 4.759 e mEuros 5.827 foram contabilizados em custos com pessoal
(Nota 6) e mEuros 1.994 e mEuros 1.905 foram contabilizados em trabalhos especializados.
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Ao abrigo da política actualmente adoptada, a remuneração dos órgãos sociais da Galp Energia inclui todas as remunerações devidas pelo exercício de cargos em sociedades
do Grupo Galp Energia.
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30. DIVIDENDOS
Os dividendos por conta do resultado líquido do exercício de 2008 atribuídos aos accionistas do Grupo ascenderam a mEuros 265.360, de acordo com a deliberação da
Assembleia Geral datada de 27 de Abril de 2009, tendo sido distribuídos e liquidados dividendos antecipados no montante de mEuros 124.095 durante o exercício ﬁndo em
31 de Dezembro de 2008 e liquidados no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 o restante montante de mEuros 141.265.
Adicionalmente, por deliberação por voto electrónico datada de 25 de Setembro de 2009, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos antecipados
por conta do resultado liquido de 2009 no montante mEuros 49.755.
No decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009 foram liquidados mEuros 2.576 na esfera das subsidiárias do grupo Petrogal e grupo Galp Power.
Como consequência do referido anteriormente, no decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo pagou dividendos no total de mEuros 193.596.

31. RESERVAS PETROLÍFERAS
As reservas provadas totais em 31 de Dezembro de 2009, que incluem as reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas, utilizadas para efeitos de amortização do
imobilizado ﬁxo e constituição de provisões para custos de abandono, foram apuradas por uma entidade independente, cuja metodologia adoptada se encontra de acordo
com o Petroleum Resources Management System (“PMRS”), aprovado em Março de 2007 pela Society of Petroleum Engineers (“SPE”), o World Petroleum Council, American
Association of Petroleum Geologists e a Society of Petroleum Evaluation Engineers.
O relatório apenas apresenta reservas para o bloco 14 e 14K, em Angola, uma vez que as restantes participações da Empresa noutros consórcios se encontram ainda numa
fase de pesquisa apenas com descoberta de recursos contingentes.
O preço de referência para o apuramento das reservas pertencentes à Empresa numa óptica de “net-entitlement”, que são as reservas que se encontram disponíveis para
venda de acordo com o deﬁnido no Contrato de Partilha de Produção (“PSA”), foi de 61,5 US Dólares, que corresponde ao preço médio de mercado do “brent” praticado
ao longo do ano de 2009.
A 31 de Dezembro de 2009 e 2008 as reservas net entitlement provadas desenvolvidas e não desenvolvidas, bem como o preço médio de referência para o seu apuramento
podem-se resumir conforme segue:

Reservas Provadas:
Desenvolvidas
Não Desenvolvidas
Preço por Barril em USD

2009

(mbbl)
2008

9.760
14.731
24.491
$61,5

6.891
12.911
19.802
$97

A variação das reservas petrolíferas provadas entre períodos resulta da produção do ano, das variações das estimativas, de novas descobertas em resultado de investimentos efectuados e da variação do preço de venda do barril de petróleo.
Este aumento de reservas teve um impacto directo no volume de amortizações, cuja contabilização de acordo com o método das unidades de produção é descrita na Nota
2.3.

32. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Gestão do Risco
A Galp Energia encontra-se exposta a vários tipos de risco de mercado (risco de preço, risco de taxa de câmbio e risco de taxa de juro) inerentes à indústria do petróleo
e do gás natural, que inﬂuenciam os resultados ﬁnanceiros do Grupo. Os principais riscos de mercado resultam da ﬂutuação do preço do petróleo bruto e seus derivados e
da taxa de câmbio.
Riscos de Mercado
(a) Risco do preço das commodities
Devido à natureza do seu negócio, a Galp Energia está exposta ao risco da volatilidade dos preços internacionais do crude, dos seus derivados e do gás natural. As
constantes alterações dos preços do crude e dos produtos reﬁnados geram incerteza e têm um impacto importante nos resultados operacionais.
A Empresa controla e gere este risco através do mercado de derivados de petróleo e gás natural, para proteger a margem de reﬁnação e os stocks, de movimentos
adversos do mercado.
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Quanto à actividade de gás natural, o Grupo controla e gere este risco através do estabelecimento de contratos de compra e venda de gás natural com indexantes
semelhantes, para proteger a margem do negócio de movimentos adversos do mercado.
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(b) Risco de taxa de câmbio
O Dólar dos Estados Unidos da América (USD) é a moeda utilizada para o preço de referência nos mercados petrolíferos e de gás natural. Uma vez que a Galp Energia
reporta as suas contas em Euros, este factor, entre outros, expõe a sua actividade a um risco de câmbio. Dado que a margem das operações se encontra relacionada principalmente com o USD, a Empresa está exposta a ﬂutuações das taxas de câmbio, que podem originar uma contribuição positiva ou negativa nas receitas e margens.
Tratando-se de um risco de denominação associado a outras variáveis, como os preços do petróleo e do gás natural, a Empresa tem uma abordagem cautelosa na
cobertura deste risco, uma vez que existem coberturas naturais entre o balanço e os “cash-ﬂows”. O nível de exposição dos “cash-ﬂows” e especialmente do balanço é
função dos níveis de preços do petróleo e do gás natural.
Face ao exposto, a Galp Energia controla a sua exposição cambial de uma forma integrada em vez de o fazer em cada operação em que está exposta aos riscos cambiais.
O objectivo da gestão de risco cambial é limitar a incerteza originada por variações das taxas de câmbio. A cobertura de créditos e débitos com base em especulação de
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mercado não é permitida. A 31 de Dezembro de 2009, não se encontravam em vigor quaisquer contratos de cobertura de risco de câmbio.
(c) Risco de taxa de juro
A posição total de taxa de juro é gerida de forma centralizada. A exposição à taxa de juro encontra-se relacionada principalmente com dívida bancária que vence juros. O
objectivo da gestão do risco de taxas de juro é reduzir a volatilidade dos custos ﬁnanceiros na demonstração dos resultados. A política de gestão do risco da taxa de juro
visa reduzir a exposição às taxas variáveis através da ﬁxação do risco de taxa de juro da dívida, utilizando instrumentos derivados simples, tais como “swaps”.
(d) Análise de sensibilidade aos riscos de mercado resultantes dos instrumentos ﬁnanceiros, conforme requerido pelo normativo IFRS 7
A análise elaborada pelo Grupo, em conformidade com o exigido pelo normativo IFRS 7, pretende ilustrar a sensibilidade do resultado antes de impostos e capital próprio
a variações potenciais, nos preços do barril do “Brent”, taxas de câmbio e taxas de juro de instrumentos ﬁnanceiros, deﬁnidos no âmbito do normativo IAS 32, tais como
activos e passivos ﬁnanceiros e derivados ﬁnanceiros registados no balanço a 31 de Dezembro de 2009 e 2008. Os instrumentos ﬁnanceiros afectados pelos riscos de
mercado acima mencionados, incluem saldos com Clientes, Outros Devedores, Fornecedores, Outros Credores, Empréstimos, Disponibilidades e Derivados ﬁnanceiros.
Quando for aplicado cobertura de ﬂuxos de caixa, o justo valor é registado na rubrica de reservas de cobertura, no Capital Próprio, somente se for demonstrado que a
cobertura é eﬁciente.
Podem existir instrumentos ﬁnanceiros com mais do que um risco de mercado, efectuando-se nesse caso a análise de sensibilidade a uma variável de cada vez, mantendo as outras constantes, ignorando-se desse modo quaisquer correlações entre as mesmas, o que diﬁcilmente se veriﬁca.
As participações em moeda estrangeira não foram incluídas na análise, dado que o grupo, não contabiliza as mesmas pelo justo valor como deﬁnido no IAS 39.
Consequentemente, a análise de sensibilidade é exempliﬁcativa e não representa perda ou ganho real presente, nem outras variações reais no Capital Próprio.
Foram consideradas as seguintes assunções na análise de sensibilidade do preço da “commodity”:
• Variação do preço de +/- 10% sobre o preço da “commodity”;
• Ignora-se correlações entre riscos de mercado;
• A análise de sensibilidade foi feita para os saldos no âmbito dos derivados ﬁnanceiros sobre “commodities”.
Não foi calculado o efeito de alteração das reservas de petróleo provadas em face da alteração do preço do barril de “Brent”.
Foram considerados os seguintes pressupostos na análise de sensibilidade das taxas de câmbio:
• Variação de taxas de câmbio de +/-10%;
• A análise de sensibilidade inclui saldos materiais em moeda estrangeira com Clientes, Outros devedores, Fornecedores, Outros Credores, Empréstimos, Derivados
Financeiros e Disponibilidades.
Foram consideradas as seguintes assunções na análise de sensibilidade das taxas de juro:
• Deslocação paralela de 0,01% na estrutura temporal das taxas de juro;
• A análise do risco de taxa de juro inclui empréstimos a taxa variável e derivados ﬁnanceiros de taxa de juro;
• O resultado antes de impostos é afectado pela análise de sensibilidade do risco de taxa de juro, com excepção dos derivados ﬁnanceiros de taxa de juro classiﬁcados
como cobertura de ﬂuxos de caixa, cuja análise de sensibilidade, se dentro dos parâmetros de eﬁciência exigida, afectará o Capital Próprio.
Apresenta-se um quadro resumo da análise de sensibilidade efectuada aos instrumentos ﬁnanceiros, registados no Balanço:
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
2009
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
+/-10% variação no preço do subjacente dos derivados sobre
commodities
+/- 10% variação em USD/EUR
+/- 0,01% deslocação paralela na taxa de juro

2008
DEMONSTRAÇÃO DE
CAPITAL PRÓPRIO
RESULTADOS

CAPITAL PRÓPRIO

mEUR

+1.417/-291

-

-724/-1.940

-

mEUR
mEUR

-/+3.474
-/+148

+/-46

-/+3.283
-/+148

+/-75

O Grupo Galp Energia ﬁnancia-se através dos “cash-ﬂows” gerados pela sua actividade e adicionalmente mantém um perﬁl diversiﬁcado nos ﬁnanciamentos. O Grupo tem
acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas facilidades de crédito podem cobrir todos
os empréstimos que são exigíveis a 12 meses. Os plafonds de crédito disponíveis de curto prazo e médio longo prazo mas não utilizados são suﬁcientes para satisfazer
quaisquer exigências imediatas.
Risco de crédito
O risco de crédito surge do potencial incumprimento, por uma das partes, da obrigação contratual de pagamento pelo que, o nível de risco depende da credibilidade
ﬁnanceira da contraparte. Além disso, o risco da contraparte surge em conjunto com os investimentos de natureza monetária e com instrumentos de cobertura. Os limites
do risco de crédito são ﬁxados ao nível da Galp Energia e implementados nos vários segmentos de negócio. Os limites da posição de risco de crédito são deﬁnidos e documentados e os limites de crédito para determinadas contrapartes baseiam-se na respectiva notação de rating de crédito, prazo da exposição e montante monetário da
exposição ao risco de crédito.
A imparidade de contas a receber encontra-se analisada nas Notas 14 e 15.
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Risco de Liquidez
O risco de liquidez é deﬁnido como o montante pelo qual os lucros e/ou “cash-ﬂows” do negócio são afectados em resultado da maior ou menor diﬁculdade do Grupo em
obter os recursos ﬁnanceiros necessários para fazer face aos seu compromissos de exploração e investimentos.
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33. ACTIVOS E RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
Activos contingentes
(i) Na sequência da venda realizada no exercício contabilístico de 1999 de 40% do capital social da OPTEP, SGPS, S.A., representada por 440.000 acções com valor nominal por acção de 5 Euros, foi estabelecido contratualmente o preço base de venda de mEuros 189.544 tendo sido atribuído um valor de mEuros 74.818 ao segmento
da 093X e um valor de mEuros 114.726 ao segmento E3G/Edinet.
A venda celebrada por parte da GDP, SGPS, S.A. (actualmente designada Galp Energia, SGPS, S.A. por efeitos da fusão ocorrida no exercício de 2008) e Transgás, S.A.
(actualmente designada Galp Gás Natural, S.A.) à EDP, S.A., foi estabelecida com o condicionalismo de caso a OPTEP, SGPS, S.A. a 093X ou qualquer entidade directa ou
indirectamente controlada ou participada pela EDP viesse a vender ou por qualquer modo alienar a terceiros uma participação equivalente a 5% da Optimus, ou seja,
450.000 acções de valor nominal de 5 Euros cada, no prazo de três anos a contar da assinatura do acordo (24 de Junho de 1999), a diferença entre o valor de mEuros
74.818 e o valor dessa alienação seria repartida entre as partes no seguinte modo:
mEuros por cada 220.000 acções
Entre 37.409 e 42.397
Entre 42.397 e 52.373
Mais de 52.373

EDP
0%
25%
75%

Grupo GDP
100%
75%
25%

Este acordo foi objecto de um aditamento em 28 de Setembro de 2000 entre as partes: GDP, SGPS, S.A., Transgás, SGPS, S.A. (actualmente designada GDP Distribuição,
SGPS, S.A. por efeitos da fusão ocorrida no exercício de 2006), Transgás, S.A. e EDP, S.A., tendo sido prorrogado o prazo de repartição da eventual mais-valia obtida
com a venda futura das acções da Optimus até 31 de Dezembro de 2003.
Em 22 de Março de 2002, a EDP anunciou a venda, da participação detida na OPTEP, SGPS, S.A., empresa que detém 25,49% do capital da Optimus, S.A. à Thorn Finance,
S.A.. O preço de venda foi estipulado em mEuros 315.000, o que signiﬁca que a Thorn Finance valorizou a Optimus em mEuros 1.235.779, portanto, acima do valor
estipulado entre as partes, que foi de mEuros 748.197. Assim, haverá lugar a um “upside” para estas empresas, a pagar pela EDP, S.A. no montante de mEuros 30.253,
a repartir em partes iguais entre a GDP, SGPS, S.A. (fundida na Galp Energia, SGPS, S.A. com efeitos a 1 de Janeiro de 2008) e a Transgás, SGPS, S.A. (actualmente
designada GDP, SGPS, S.A. por efeitos da fusão ocorrida no exercício de 2006).
Uma vez que a EDP não deu o seu acordo a estas expectativas do Grupo, não foi efectuado o registo contabilístico desta conta a receber.
(ii) Em 6 de Julho de 2007, a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. enviou à Galp uma carta contendo três cheques no montante de global de mEuros 24.026, dos quais
mEuros 23.335 seriam para pagamento de acerto do preço de venda dos Activos do Gás Natural Regulados efectuado a coberto do contrato de promessa de compra
e venda, celebrado em 30 de Agosto de 2006 e mEuros 691 relativos a juros ﬁxados, nos termos dos nºs 9 a 11 da cláusula 6ª do mesmo contrato de promessa, na
sequência das avaliações apresentadas no passado.
Em resposta, a Galp Energia através das suas cartas de 26 de Junho 2007 e de 16 de Julho 2007, manifestou o seu desacordo quanto às avaliações efectuadas, tendo
recorrido para Tribunal Arbitral.
Em 16 de Dezembro de 2009, o Tribunal Arbitral decidiu a favor da REN.
(iii) Em 19 de Novembro de 2009 foi proferido o acordo do Tribunal Arbitral relativo a processos em contencioso por fornecimento de imobilizado, segundo o qual a
Empresa terá a receber um montante de, aproximadamente, mEuros 2.400.
Em 31 de Dezembro de 2009, a empresa não registou quaisquer montantes relativos a este assunto por razões de prudência, e dado que, na presente data, existe
uma incerteza quanto ao momento e valor de realização daqueles montantes.
Responsabilidades contingentes
Em 31 de Dezembro de 2009 a Empresa e as suas subsidiárias tinham as seguintes responsabilidades contingentes:
(i) Diversas autarquias locais exigem pagamentos (liquidações e execuções) respeitantes a licença de subsolo com tubagens de gás existentes, por parte das empresas
concessionárias da distribuição e comercialização de gás natural, no montante total de mEuros 36.840. Por não concordarem com as autarquias as empresas do Grupo
impugnaram/opuseram-se às liquidações efectuadas, encontrando-se a maioria em processos judiciais em curso. Para este efeito foram constituídas garantias.
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Acresce referir que, no decurso das negociações do Contrato de Concessão entre a Direcção Geral de Energia e Geologia e as empresas concessionárias do Grupo, foi
acordado, entre outros assuntos, ser reconhecido à Concessionária o direito de repercutir, para as entidades comercializadoras de gás natural e para os consumidores
ﬁnais, o valor integral das taxas de ocupação do subsolo liquidado pelas autarquias locais que integram a área de concessão na vigência do anterior contrato de concessão mas ainda não pago ou impugnado judicialmente pela Concessionária, caso tal pagamento venha a ser considerado obrigatório pelo órgão judicial competente,
após transito em julgado da respectiva sentença, ou após consentimento prévio e expresso do Concedente. Os valores que vierem a ser pagos pela Concessionária
em cada ano civil, relativos às taxas de ocupação de subsolo, serão repercutidos sobre as entidades comercializadoras utilizadoras das infra-estruturas ou sobre os
consumidores ﬁnais servidos pelas mesmas, durante os exercícios seguintes, nos termos a deﬁnir pela ERSE. Esta repercussão das taxas de ocupação de subsolo será
ainda realizada por município, tendo por base o valor efectivamente liquidado pelo mesmo;
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(ii) O processo de reclamação de fornecedores de Gás Natural que se encontra em arbitragem (Nota 25);
(iii) Processos de liquidações adicionais de IRC no montante total de mEuros 65.419 (Nota 9);
(iv) Em 31 de Dezembro de 2009 encontra-se em curso um processo judicial de impugnação do processo de licenciamento da central de ciclo combinado a gás natural
de Sines interposta pela Endesa Generación Portugal, S.A. contra o Ministério da Economia e Inovação, ocupando a Galp Power, SGPS, S.A. a posição de contrainteressada. A Galp Power, SGPS, S.A. impugnou este processo judicial. A Administração da Empresa, suportada nos pareceres jurídicos dos seus advogados, entende
que decorrente do referido processo não resultará qualquer responsabilidade nem se encontra afectada a legitimidade do investimento já efectuado;
(v) Processos de liquidações adicionais de IRP em Angola no montante total de mEuros 46.729, correspondente ao montante de mUSD 65.176.

ANEXOS

Outros compromissos ﬁnanceiros
Os compromissos ﬁnanceiros assumidos pelo Grupo e não incluídos no balanço em 31 de Dezembro de 2009 são:
• mEuros 307.093, mEuros 6.763, mEuros 774 e mEuros 23.758 de responsabilidades cobertas pelos Fundos de Pensões Petrogal, Sacor Marítima, Saaga e Grupo GDP,
respectivamente (Nota 23);
• mEuros 284.549 relacionados com encomendas não satisfeitas de activos tangíveis;
• mEuros 64.925 de responsabilidades do Grupo Petrogal com o Plano de pensões (Nota 23), respectivamente, não registados nas demonstrações ﬁnanceiras por estarem
dentro dos limites do “corredor” de 10% (Nota 2.10 e 2.11) ou por corresponderem a excesso de corredor ainda não reconhecido na demonstração de resultados;
• mEuros 9.262 de responsabilidades do Grupo GDP com o Plano de pensões (Nota 23), respectivamente, não registados nas demonstrações ﬁnanceiras por estarem
dentro dos limites do “corredor” de 10% (Nota 2.10 e 2.11) ou por corresponderem a excesso de corredor ainda não reconhecido na demonstração de resultados;
• mEuros 6.449 relacionados com letras a receber descontadas no sistema bancário e não vencidas;
• Durante o ano de 2009 a Empresa prosseguiu a utilização do biodiesel de 1ª geração (FAME), obtido por transesteriﬁcação dos óleos vegetais, como componente do gasóleo
rodoviário assim cumprindo a obrigação de incorporação (6% v/v) incluída na legislação em vigor, a obrigação passará a ser 7% v/v a partir de 2010. Em paralelo em 2009 a
Empresa continuou com os projectos de produção de óleo vegetal em Moçambique e no Brasil como matéria-prima para a Unidade Ecoﬁning da 2ª geração. Durante 2010 ira
ser transposta à legislação Portuguesa a Directiva Comunitária 2009/28/CE sobre a incorporação obrigatória de 10% de energias renováveis no sector dos transportes incluindo
biocombustíveis;
• A Galp Power, SGPS, S.A. na qualidade de accionista da Ventinveste, S.A. tem como compromisso e responsabilidade, no âmbito do contrato e demais acordos celebrados
com a DGEG, o cumprimento integral e tempestivo de 1/3 das obrigações referentes ao projecto eólico, caracterizado pela promoção, construção e exploração dos Parques
Eólicos.
As obrigações contratuais estão salvaguardadas através de garantia bancária autónoma, incondicional e à primeira solicitação, no valor de mEuros 25.332 e por ﬁança
prestada pelos accionistas Galp Power, Martifer e Enersis igualmente no mesmo valor e dividida em partes iguais, cujo total corresponde a cerca de 10% do Investimento directo total, no montante de mEuros 50.665. O montante da caução será reduzido, em cada semestre, em função da fracção do investimento contratado que
tenha sido concretizada no semestre anterior.
Como garantia do empréstimo contraído pela Carriço Cogeração – Sociedade de Geração de Electricidade e Calor, S.A. foi constituída uma hipoteca a favor do
BES Investimento e do BES, incidente sobre o direito de superfície de uma parcela de terreno no concelho de Pombal, adquirido pela Empresa pelo período de 15 anos,
até ao montante máximo de mEuros 28.237.
A Galp Power SGPS, S.A. constituiu-se ﬁadora e principal pagadora de um crédito da sua subsidiária Carriço Cogeração - Sociedade de Geração de Electricidade e Calor,
S.A.. O limite da ﬁança é de 65% que corresponde à participação social na empresa, atingido no seu máximo o montante de mEuros 11.700;
• A Galp Energia e a Morgan Stanley Infrastructure anunciaram no dia 19 de Dezembro de 2009 ter chegado a acordo para a aquisição conjunta de parte do negócio
de distribuição e comercialização de gás natural da Gas Natural SDG, S.A., na região de Madrid. A aquisição envolve um montante total de mEuros 800.000. A Galp
apenas está interessada no negócio de comercialização que representa cerca de 7% do valor global da operação. A operação está sujeita à aprovação das autoridades
competentes, devendo estar concluída no decorrer do primeiro semestre de 2010. O controlo operacional e ﬁnanceiro do negócio é ainda do vendedor, razão pela qual
a Galp ainda não reconheceu a parte do negócio no seu Balanço.
O negócio de distribuição inclui as actividades reguladas de distribuição de gás natural em baixa pressão da Gas Natural SDG, S.A., que abrangem a maioria dos municípios
adjacentes à cidade de Madrid, e têm cerca de 504.000 fogos com ligação à sua rede. O negócio de comercialização inclui a venda de gás natural a clientes ﬁnais, regulados e não regulados, na área abrangida pelo negócio de distribuição acima referido, fornecendo gás natural a cerca de 412.000 clientes com um consumo anual de cerca
de 0,4 mil milhões de metros cúbicos. O negócio inclui ainda o fornecimento de energia eléctrica a mais de 8.000 clientes e outros serviços de valor acrescentado;
• O grupo Galp tem contratados empréstimos bancários que em alguns casos apresentam “covenants” que podem, caso sejam accionados pelas entidades bancárias,
conduzir ao reembolso antecipado dos montantes tomados. Os “covenants” existentes no Grupo Galp consubstanciam-se essencialmente no cumprimento de rácios
ﬁnanceiros que pretendem acompanhar a situação ﬁnanceira da Companhia, nomeadamente a sua capacidade para garantir o serviço da dívida. Em alguns casos estes
“covenants” estão relacionados com a eventual alteração da estrutura accionista, podendo por avaliação do Banco ser exigido o reembolso da dívida. Os valores destes
rácios ﬁnanceiros no fecho de contas do exercício de 2009 não colocam em risco a manutenção da vigência dos empréstimos contratados.
Garantias prestadas
Em 31 de Dezembro de 2009 as responsabilidades por garantias prestadas ascendiam a mEuros 132.590 e mUSD 44.778, sendo constituídos essencialmente por:

• Garantias no montante de mEuros 5.289 constituídas a favor do Tribunal Administrativo Fiscal, anteriormente designado por Tributário de 1ª Instância de Lisboa
- 5º juízo - 1ª secção, destinada a servir de caução ao pagamento exigido pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de processos judiciais relativos às taxas de
ocupação de subsolos;
• Garantias no montante de mEuros 25.663 prestadas a Câmaras Municipais, no âmbito de processos judiciais relativos às taxas de ocupação do subsolo;
• Garantias no montante de mEuros 5.500 prestadas ao Estado Português destina-se a assegurar o bom cumprimento do contrato de concessão de distribuição de gás
natural, da Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A. e Beiragás - Companhia de Gás
das Beiras, S.A.;
• Garantias no montante mEuros 11.052 constituídas a favor da Direcção Geral de Geologia e Energia destinam-se a garantir o integral cumprimento das obrigações
assumidas pela Empresa no âmbito do plano de execução da construção das infra-estruturas, referente à exploração de redes locais autónomas de gás natural em
Vila Real, Bragança e Chaves; e atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do sistema eléctrico de serviço público;

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

• Garantias no montante de mEuros 22.337 prestadas a favor da Direcção Geral dos Impostos;
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• Garantia no montante de mEuros 5.000 prestada ao Estado Português pelas obrigações e deveres emergentes do Contrato de Concessão de serviço público de armazenamento subterrâneo de gás natural a atribuir pelo Estado Português à Transgás Armazenagem, S.A.;
• Garantias prestadas a Tribunais no montante de mEuros 82 pela Caixa Geral de Depósitos devido a acções litigiosas relacionadas com servidões;
• Garantias de ﬁança relativamente a 27,4% (participação ﬁnanceira da Galp Gás Natural, S.A.) dos seguintes créditos concedidos à EMPL - Europe Maghreb Pipeline, Limited:
PARTE GALP GÁS NATURAL
mUSD

TIPO
BEI
ICO

Bancária
Bancária

33.818
10.960
44.778

• Garantias prestadas no montante de mEuros 1.044 a favor do Instituto de Estradas de Portugal foram estabelecidas ao abrigo da alínea a) do art.15º do Decreto-lei
13/71 de 23/01 e têm como objectivo a licença para instalação de condutas de gás natural, paralelismos e atravessamentos de estradas;
• Garantia prestada no montante de mEuros 1.734 a favor da EDP - Energias de Portugal, S.A. para garantir o fornecimento de gasóleo às centrais termoeléctricas das
ilhas de Santa Maria, S. Miguel, Terceira, Faial, Pico e Flores;
• Garantia prestada no montante de mEuros 1.000 a favor da EDF - Electricidade de França, para garantir que a Empresa possa operar no mercado de electricidade francês;
• Garantia prestada no montante de mEuros 3.000 a favor da EDP – Distribuição de Energia, S.A., para garantir que a empresa possa fornecer electricidade no mercado
eléctrico português;
• Em 31 de Dezembro de 2009, existiam garantias no montante de mEuros 43.870 a favor de terceiros por conta de empresas do grupo e associadas;
• Em 31 de Dezembro de 2009, existiam ainda outras garantias no montante de mEuros 6.975 constituídas a favor de terceiros para garantia da boa e integral execução
e cumprimento das obrigações decorrentes de contratos celebrados entre as partes.

34. INFORMAÇÃO SOBRE MATÉRIAS AMBIENTAIS
Na actividade de Reﬁnação, apresentam-se como principais desaﬁos, o cumprimento dos objectivos de redução de emissão de gases com efeitos de estufa para o período
compreendido entre 2008 e 2012, deﬁnido pelo Protocolo de Quioto, a redução do teor de enxofre dos combustíveis utilizados nas instalações e o aumento da eﬁciência
energética.
O Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei 243-A/2004, de 31 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 230/2005, de 29 de Dezembro, estabelece o regime do comércio de emissões de gases com efeito de estufa (Diploma CELE), e aplica-se às emissões provenientes das
actividades industriais constantes no Anexo I do mesmo, nas quais estão incluídas instalações do Grupo Galp Energia.
Foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 2836/2008, que aprova a lista de instalações existentes participantes no Comércio de Emissões, para o período
2008-2012, e a respectiva atribuição inicial de Licenças de Emissão (“LE”). O Grupo considera que a quantidade de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (GEE)
atribuídas aos sectores da reﬁnação e da cogeração operado pelo Grupo, para o período 2008-2012, de acordo com o referido Despacho, será suﬁciente para cobrir as
necessidades das instalações, actualmente em operação e considerando os perﬁs de produção previstos para o quinquénio.
No quadro abaixo apresentam-se as instalações actualmente operadas pelo Grupo, as respectivas licenças anuais de emissão atribuídas no âmbito do PNALE II (Plano
Nacional de Alocação de Licenças de Emissão), bem como as quantidades de emissões de gases com efeito de estufa (Ton/CO2) por instalação:

EMPRESA
Petrogal

RELATÓRIO & CONTAS 2009 • GALP ENERGIA

Carriço Cogeração
Powercer
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Galp Power

INSTALAÇÕES
Reﬁnaria de Sines
Reﬁnaria do Porto
Cogeração
Cogeração
n.a.

LICENÇAS
DETIDAS
TON/CO2 A
01/01/2009

LICENÇAS
TON/CO2
ATRIBUÍDAS
PNALE II

2.137.550
1.098.025
3.235.575
161.539
47.192
208.731
3.444.306

2.395.734
1.098.025
3.493.759
161.539
47.192
208.731
3.702.490

LICENÇAS
TON/CO2
ENTREGUES
(1.828.182)
(1.121.765)
(2.949.947)
(113.021)
(39.419)
(152.440)
(3.102.387)

LICENÇAS
TON/CO2
TRANSFERIDAS
(550.000)
(100.000)
(650.000)
(88.000)
(7.000)
(95.000)
745.000
-

LICENÇAS
TON/CO2
VENDIDAS
(745.000)
(745.000)

LICENÇAS
GASES
DETIDAS
EMITIDOS
TON/CO2 A DURANTE O ANO
31/12/2009
DE 2009 (a)
2.155.102
974.285
3.129.387
122.057
47.965
170.022
3.299.409

1.972.744
900.985
2.873.729
120.986
35.100
156.086
3.029.815

(a) Valores pro-forma de gases CO2 emitidos, sujeitos a auditorias ambientais.

Em Dezembro de 2009 foi publicada a lista de precedência para o acesso à reserva de licenças de emissão e quantidades cativadas, a qual consagra para a Cogeração da
Reﬁnaria de Sines, em 2009, a quantidade de 258.184 LE, que foram adicionadas às licenças atribuídas à instalação da Reﬁnaria de Sines. A 31 de Dezembro de 2009, não
foram ainda creditadas estas LE, não se esperando contudo grandes desvios face às quantidades cativadas.
Durante o ano de 2009 as instalações transferiram para a empresa Galp Power, S.A. a quantidade de 745.000 Ton/CO2 em licenças que se encontravam em excesso, de
2008 e 2009 sem expectativa de serem utilizadas. Como tal foi efectuado a venda dessa mesma quantidade em licenças em Bolsa a um preço médio de 13,57 €/TON/CO2

ANEXOS

perfazendo um ganho de mEuros 10.106 registado como proveito operacional (Nota 5).
As licenças acumuladas em carteira a 31 de Dezembro de 2007, e portanto respeitantes ao triénio 2005-2007 (PNALE I), foram utilizadas para satisfazer o montante das
emissões com gases com efeito de estufa emitidos durante o ano de 2007. As licenças remanescentes em carteira que não foram utilizadas perderam a sua validade para
o período 2008-2012.
O Grupo Galp Energia não reﬂecte nas suas demonstrações ﬁnanceiras o reconhecimento de uma eventual valorização ou desvalorização de licenças atribuídas. Caso venha
a adquirir ou vender licenças será efectuado o registo contabilístico.
Contudo, caso venha a ocorrer uma insuﬁciência de licenças serão constituídas as provisões adequadas, caso tal se revele o mais apropriado. Conforme supra indicado, e
apenas no caso da instalação da Reﬁnaria do Porto, as licenças atribuídas revelam-se inferiores ao volume de gases emitidos estimados para o ano. Este déﬁce, caso se
venha a veriﬁcar, pode ser compensado entre instalações do Grupo Galp Energia. Em 31 de Dezembro de 2009, as licenças atribuídas ao Grupo revelam-se superiores ao
volume de gases emitidos, por conseguinte não foram constituídas provisões no exercício.

35. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os principais eventos subsequentes ocorridos após 31 de Dezembro de 2009 são como segue:
Aquisição de 15% da Ventiveste, S.A.
A aquisição de 50% do capital da sociedade Parque Eólico da Penha da Gardunha, Lda., no dia 3 de Fevereiro de 2010, pelo grupo Galp Energia à Martifer Renewables, uma
participada da Martifer, SGPS, a qual detém actualmente 30% do capital social da Ventinveste, S.A. (Ventinveste). O valor da transacção é de aproximadamente 5 milhões
de euros. A Parque Eólico da Penha da Gardunha, Lda. foi adquirida pela Martifer Renewables ao grupo Babcock & Brown em Junho de 2009. A venda de metade do capital
social desta sociedade reequilibrará as participações da Martifer SGPS e do grupo Galp Energia na Ventinveste. Após esta operação os accionistas da Ventinveste são o grupo
Galp Energia com 49%, a Martifer SGPS com 46,6%, a Repower com 2,4% e a Efacec com 2%. A operação obteve autorização por parte da Direcção Geral de Energia e
Geologia (DGEG). Recorde-se que a Ventinveste celebrou com a DGEG, em Setembro de 2007, um contrato que inclui a promoção, construção e exploração de um conjunto
de parques eólicos para um total de 400MW de potência a injectar na Rede Eléctrica de Serviço Público.
Assinatura Contrato de Exploração e Produção no Uruguai.
No dia 9 de Fevereiro a Galp Energia, em consórcio com a Petrobras e a YPF, assinou com a Ancap, a empresa petrolífera estatal do Uruguai, em Montevideu, um contrato
para a exploração e produção de petróleo e gás natural na plataforma continental uruguaia. O contrato reveste a forma de contrato de partilha de produção, modalidade
semelhante à aplicada nos blocos que a Galp Energia detém em Angola.
A assinatura do contrato conclui o processo de licitação dos blocos de exploração da Ronda Uruguai 2009 das bacias de Pelotas e Punta del Este, promovida em Julho de
2009 pelo governo uruguaio e na qual o consórcio apresentou a melhor proposta para os blocos 3 e 4, localizados na região Sul - Sudoeste da bacia de Punta del Este.
A Galp Energia tem uma participação de 20% no bloco 4, a Petrobras será a operadora com 40%, tendo a YPF igual participação. No bloco 3, a Galp Energia tem igualmente
20% de participação, cabendo 40% à Petrobras e 40% à YPF, sendo esta última a operadora desta área.
O consórcio terá um período de quatro anos para estudar os dados sísmicos e decidir se realizará actividades de perfuração. Os compromissos assumidos pelo consórcio na
licitação foram a aquisição de sísmica 2D e a conclusão do reprocessamento de dados já existentes.

36. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 22 de Março de 2010, contudo as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela
Assembleia Geral de Accionistas nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. Carlos Alberto Nunes Barata

Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

Dr. Massimo Mondazzi
Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli
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RELATÓRIOS, OPINIÕES E PARECERES
RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTAS CONSOLIDADAS
Introdução
1. Para os efeitos do artigo 245º do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria sobre a informação ﬁnanceira consolidada contida no
Relatório de Gestão e as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas anexas do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, da Galp Energia, SGPS, S.A. (“Empresa”) e suas
subsidiárias (“Grupo”), as quais compreendem a Demonstração da Posição Financeira Consolidada 31 de Dezembro de 2009 (que evidencia um activo total de 7.242.446
milhares de Euros e capitais próprios de 2.388.663 milhares de Euros, incluindo um resultado líquido consolidado atribuível aos accionistas da Empresa no montante de
347.272 milhares de Euros), as Demonstrações Consolidadas de Resultados, do Rendimento Integral, de Alterações nos Capitais Próprios e dos Fluxos de Caixa do exercício
ﬁndo naquela data e o correspondente Anexo.

Responsabilidades
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração: (i) a preparação de demonstrações ﬁnanceiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada
a posição ﬁnanceira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado e o rendimento integral consolidado das suas operações, as alterações nos seus
capitais próprios consolidados e os seus ﬂuxos consolidados de caixa; (ii) que a informação ﬁnanceira histórica seja preparada de acordo com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro tal como adoptadas na União Europeia e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores
Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados; (iv) a informação de qualquer
facto relevante que tenha inﬂuenciado a sua actividade e a actividade do conjunto das empresas incluídas na consolidação, a sua posição ﬁnanceira ou o seu resultado
e o rendimento integral.
3. A nossa responsabilidade consiste em examinar a informação ﬁnanceira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos, incluindo a veriﬁcação se, para
os aspectos materialmente relevantes, é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos
emitir um relatório proﬁssional e independente baseado no nosso exame.

Âmbito
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão / Auditoria da Ordem dos Revisores Oﬁciais de Contas, as quais
exigem que este seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas estão isentas
de distorções materialmente relevantes. Este exame incluiu a veriﬁcação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações ﬁnanceiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios deﬁnidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação. Este exame
incluiu, igualmente, a veriﬁcação das operações de consolidação, a aplicação do método da equivalência patrimonial e de terem sido apropriadamente examinadas as
demonstrações ﬁnanceiras das empresas incluídas na consolidação, a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua aplicação uniforme
e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, a veriﬁcação da aplicabilidade do princípio da continuidade das operações, a apreciação sobre se é adequada, em
termos globais, a apresentação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas, e a apreciação, para os aspectos materialmente relevantes, se a informação ﬁnanceira é
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. O nosso exame abrangeu também a veriﬁcação da concordância da informação ﬁnanceira consolidada constante
do Relatório de Gestão com os restantes documentos de prestação de contas consolidadas. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para
a expressão da nossa opinião.

Opinião
5. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas referidas no parágrafo 1 acima, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição ﬁnanceira consolidada da Galp Energia, SGPS, S.A. e suas subsidiárias em 31 de Dezembro de 2009, o resultado e o rendimento
integral consolidado das suas operações, as alterações nos seus capitais próprios consolidados e os seus ﬂuxos consolidados de caixa no exercício ﬁndo naquela data,
em conformidade com as normas internacionais de relato ﬁnanceiro tal como adoptadas na União Europeia os quais, com excepção das situações mencionadas na nota
2.24 do Anexo, foram aplicados de forma consistente com os do ano anterior, e a informação nelas constante é, nos termos das deﬁnições incluídas nas directrizes
mencionadas no parágrafo 4 acima, completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 22 de Março de 2010
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS
INTRODUÇÃO
1. Examinámos as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas da Galp Energia, SGPS, S.A. (“Empresa”) do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2009, as quais compreendem
a demonstração da posição ﬁnanceira consolidada em 31 de Dezembro de 2009 (que evidencia um total de 7.242.446 milhares de Euros e um total do capital próprio de
2.388.663 milhares de Euros, incluindo um resultado líquido consolidado do exercício atribuível aos accionistas da Empresa e reconhecido na demonstração consolidada
dos resultados de 347.272 milhares de Euros e um total dos interesses minoritários de 27.184 milhares de Euros), as demonstrações consolidadas dos resultados, do rendimento integral, das alterações nos capitais próprios e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela data, e as correspondentes notas às demonstrações ﬁnanceiras
consolidadas. Estas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial
Reporting Standards (“IFRSs”)), tal como adoptadas na União Europeia.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações ﬁnanceiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
ﬁnanceira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, os resultados e rendimento integral consolidados das suas operações, as alterações no seu capital próprio
consolidado e os seus ﬂuxos de caixa consolidados, a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, bem como a informação de quaisquer factos relevantes que tenham inﬂuenciado a actividade, posição ﬁnanceira ou resultados das empresas incluídas no perímetro
da consolidação.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião proﬁssional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações ﬁnanceiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oﬁciais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável de que as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas estão isentas
de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o exame incluiu a veriﬁcação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações ﬁnanceiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios deﬁnidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação, a veriﬁcação
das operações de consolidação e de terem sido apropriadamente examinadas as demonstrações ﬁnanceiras das empresas incluídas na consolidação, a apreciação da adequação das políticas contabilísticas adoptadas, da sua aplicação uniforme e da sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, a veriﬁcação da aplicabilidade do princípio
da continuidade das operações, e a apreciação da adequação, em termos globais, da apresentação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas.
5. O nosso exame abrangeu também a veriﬁcação da concordância da informação ﬁnanceira consolidada constante do Relatório de Gestão com as demonstrações ﬁnanceiras
consolidadas.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO
7. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas acima referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição ﬁnanceira consolidada da Galp Energia, SGPS, S.A. e suas subsidiárias em 31 de Dezembro de 2009, os resultados e rendimento integral consolidados das
suas operações, as alterações no seu capital próprio consolidado e os seus ﬂuxos de caixa consolidados no exercício ﬁndo naquela data, em conformidade com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRSs”)), tal como adoptadas na União Europeia, aplicadas de forma consistente com o
exercício anterior.

Lisboa, 22 de Março de 2010
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nos termos do artigo 245.º n.º 1 alínea c) do CVM.

Tanto quanto é do seu conhecimento a informação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 245.º do CVM para as contas individuais e consolidadas (i) foi elaborada em
conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação ﬁnanceira e dos resultados da Galp
Energia e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, (ii) expõe ﬁelmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Galp Energia e das empresas
incluídas no perímetro de consolidação e (iii) contém uma descrição dos principais riscos com que a Galp Energia se defronta na sua actividade.

O conselho de administração
Presidente:
Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
Vice-Presidente:
Eng. Manuel Ferreira De Oliveira
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Vogais:
Eng. Manuel Domingos Vicente
Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes
Eng. José António Marques Gonçalves
Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro
Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva
Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves
Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito
Dr. Massimo Mondazzi
Dr. Claudio De Marco
Dr. Paolo Grossi
Eng. Fabrizio Dassogno
Eng. Giuseppe Ricci
Eng. Luigi Spelli
Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia
Eng. Maria Rita Galli
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
CONTAS CONSOLIDADAS
Exmos. Senhores Accionistas
No exercício das suas atribuições em relação ao ano de 2009, o Conselho Fiscal teve oportunidade de acompanhar de perto e de forma pormenorizada o funcionamento da
sociedade, em todas as matérias do seu âmbito de competências, tendo contado com a melhor colaboração de:
• Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Comissão Executiva e Administrador, membro da Comissão Executiva, responsável pelas áreas de Finanças Corporativas, de Contabilidade e Tesouraria e de Serviços Jurídicos e Secretaria Societária;
• Responsáveis operacionais pelos serviços de Auditoria Interna, de Contabilidade e Tesouraria e de Serviços Jurídicos e Secretaria Societária;
• Revisor Oﬁcial de Contas;
• Auditor Externo, função que, no que se refere a todas as sociedades maioritariamente participadas pela Galp Energia, SGPS, S.A. continua a ser exercida em acumulação
com a de Revisor Oﬁcial de Contas.
Todas estas entidades responderam cabalmente às questões que lhes foram sendo colocadas pelo Conselho Fiscal, nomeadamente no que se refere ao modo como exercem,
concretamente, as suas funções de ﬁscalização, de controlo de riscos e de aferição do grau de sustentabilidade dos negócios da sociedade.
É grato ao Conselho Fiscal poder testemunhar o elevado grau de proﬁssionalismo com que são exercidas todas as actividades atrás referidas e a elevada preocupação dos seus
responsáveis em adoptar as melhores práticas internacionais aplicáveis.
Este desempenho, bem como o bom desempenho de todas as áreas operacionais, não bastou para contrariar integralmente as consequências de uma conjuntura muito adversa, marcada pela descida do preço do brent, pela queda das margens de reﬁnação e pela quebra dos mercados, com especial incidência nos volumes vendidos de gás natural,
de que resultou uma diminuição de 55% do resultado líquido apurado. Apesar deste resultado menos positivo, apraz ao Conselho Fiscal veriﬁcar que a Sociedade prosseguiu
o plano de investimentos aprovado, nomeadamente nas áreas da produção de petróleo, da modernização das reﬁnarias de Sines e de Matosinhos e de aproveitamento de
oportunidades de aquisição de capacidade de distribuição e de comercialização de produtos petrolíferos na Península Ibérica.
Em ﬁnal de exercício, o Conselho Fiscal debruçou-se com especial atenção sobre o modo como são tratadas, contabilisticamente, todas as situações de natureza patrimonial
cuja avaliação poderá dar lugar a intervenções de índole mais discricionária ou menos objectiva. Confrontados, tanto os serviços internos responsáveis como o revisor oﬁcial
de contas e o auditor externo, com um conjunto de questões pormenorizadas sobre o modo como foram avaliadas e tratadas estas situações, uma a uma, quer no balanço
consolidado quer na demonstração consolidada dos resultados, as respostas obtidas foram consideradas inteiramente satisfatórias.

Senhores Accionistas
Tendo tomado conhecimento do conteúdo da Certiﬁcação Legal das Contas consolidadas emitida, nos termos da legislação em vigor, pelo Revisor Oﬁcial de Contas, com o
qual concordamos, somos de Parecer que:
• Seja aprovado o Relatório de Gestão Consolidado relativo ao exercício de 2009 e bem assim o Relatório de Governo e o Relatório de Sustentabilidade que o acompanham;
• Sejam aprovadas as Contas Consolidadas (Balanço Consolidado, Demonstração dos Resultados Consolidados por naturezas, Demonstração dos ﬂuxos de caixa consolidados,
Demonstração Consolidada das alterações no capital próprio e correspondentes anexos) relativas ao exercício de 2009.
O Conselho Fiscal declara ainda que tanto quanto é do seu conhecimento, a informação prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 245º do Código dos Valores Mobiliários para
as contas consolidadas (i) foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da
situação ﬁnanceira e dos resultados da Galp Energia e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, (ii) expõe ﬁelmente a evolução dos negócios, do desempenho
e da posição da Galp Energia e das empresas incluídas no perímetro de consolidação e (iii) contém uma descrição dos principais riscos com que a Galp Energia se defronta
na sua actividade.
O Conselho Fiscal entende, por último, manifestar o seu agradecimento tanto ao Conselho de Administração como à Comissão Executiva da Galp Energia SGPS, S.A., cuja
colaboração sempre simpliﬁcou, em muito, o exercício das suas funções.

Presidente - Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal - José Gomes Honorato Ferreira
Vogal - José Maria Rego Ribeiro da Cunha
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GLOSSÁRIO E ABREVIATURAS
Glossário
Aromáticos
Hidrocarbonetos cíclicos insaturados caracterizados por terem pelo menos um anel de benzeno. São conhecidos por aromáticos pelo seu aroma doce. Os aromáticos mais
comuns são o benzeno, o tolueno e o xileno.

Barril de petróleo (bbl)
Unidade de volume utilizada na indústria petrolífera que equivale a 0,15891 metros cúbicos de petróleo bruto a 60ºF (15,6ºC).

Betume
Mistura de hidrocarbonetos sólidos, semi-sólidos ou viscosos, obtido através da destilação primária de petróleo bruto ou pela destilação no vácuo do resíduo da destilação
atmosférica. Tem propriedades adesivas e isolantes e é sobretudo utilizado na pavimentação de estradas, podendo também servir para ﬁns industriais.

Biocombustíveis
Combustíveis como o álcool carburante, o bioetanol e o biodiesel produzidos a partir da biomassa.

Biodiesel
Combustível diesel que contém componentes derivados de matérias-primas tais como óleos vegetais e gordura animal.

Brent
Petróleo bruto leve do Mar do Norte que passou, a partir de Julho de 2006, a incorporar as ramas Fortis e Oseberg. Este cabaz de crude tem uma densidade API média
aproximada de 38,9º.

Dated Brent
Preço de remessas de Brent conforme anunciado pelas agências de ﬁxação de preços. É o preço de referência para a grande maioria dos petróleos brutos vendidos na
Europa, na África e no Médio Oriente e uma das referências mais importantes para os preços do mercado spot.

CO2
Dióxido de carbono, gás incolor e mais pesado que o ar, do qual é um dos seus componentes naturais. É produzido por certos processos naturais como o ciclo do carbono
e pela combustão completa do carbono contido nos combustíveis fósseis.

Cogeração
Tecnologia de geração de energia que permite a produção combinada de electricidade e de calor. A vantagem da cogeração é a sua capacidade de captar o calor produzido
pela queima do combustível, enquanto que na geração tradicional de electricidade este calor é perdido. Este processo permite também que a mesma instalação satisfaça as
necessidades de calor (água quente ou vapor) e de electricidade tanto de clientes industriais como de aglomerações urbanas. Este sistema melhora a eﬁciência energética
do processo de geração e reduz a utilização de combustível.

Combined Cycle Gas Turbine (CCGT)
Central de geração de electricidade que normalmente integra duas turbinas, uma a gás natural e outra a vapor. As CCGTs combinam um turbo-gerador a gás natural – que
gera electricidade através da combustão do gás natural – com um turbo-gerador a vapor. Neste processo, os gases de escape (calor) produzidos pelo turbo-gerador a gás
natural são aproveitados para alimentar a caldeira do turbo-gerador a vapor para produzir mais electricidade.

Complexidade
Medida relativa utilizada na indústria da reﬁnação que procura medir a capacidade de uma reﬁnaria processar petróleo bruto e outras matérias-primas, tais como transformar
petróleo bruto mais pesado e com um teor de enxofre mais elevado em produtos de valor acrescentado. Tipicamente, quanto mais elevada a complexidade e mais ﬂexível
a utilização de diferentes tipos de matérias-primas, melhor posicionada se encontra a reﬁnaria para tirar partido da utilização de diferentes tipos de petróleo bruto que em
determinado momento sejam mais vantajosos em termos de custo, e desta forma aproveitar oportunidades de incremento da margem bruta. A complexidade de uma
reﬁnaria é medida por um “índice de complexidade”, que é calculado separadamente por diferentes organizações do sector, como os consultores para o sector da energia
Solomon Associates e Nelson. O índice de complexidade de uma reﬁnaria é calculado através da atribuição de um factor de complexidade a cada uma das unidades da
reﬁnaria, com base principalmente no nível de tecnologia utilizado na construção da unidade e tomando como referência uma instalação de destilação primária de petróleo
bruto a que é atribuído um factor de complexidade de 1,0. O índice de complexidade de cada unidade é calculado através da multiplicação do factor de complexidade
da unidade pela capacidade da unidade. A complexidade de uma reﬁnaria é equivalente à média ponderada do índice de complexidade de cada uma das suas unidades,
incluindo a unidade de destilação. Uma reﬁnaria com um índice de complexidade de 10,0 é considerada dez vezes mais “complexa” do que uma reﬁnaria equipada apenas
com destilação atmosférica de petróleo bruto, para a mesma quantidade de produto processado.

Condensados
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Hidrocarbonetos que, armazenados nas suas jazidas, se encontram no estado gasoso, mas que à superfície se tornam líquidos em condições normais de pressão e temperatura. Trata-se essencialmente de pentano e de outros produtos mais pesados.
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Conversão
Conjunto de vários tratamentos (catalíticos ou térmicos) cuja reacção principal se efectua sobre as ligações de carbono, podendo ser mais ou menos profunda em função
das condições impostas. Este processo está associado, tipicamente à conversão do fuelóleo em fracções mais leves (gasóleos, gasolinas e gases) e que são mais nobres do
ponto de vista da sua utilização. Numa reﬁnaria moderna, estes processos têm uma importância crescente.

Crack spreads
Diferença entre o preço de um produto ﬁnal e o preço do petróleo bruto.

Cracking
Transformação por ruptura das moléculas de hidrocarbonetos de cadeias longas com o objectivo de se obterem moléculas de cadeias mais curtas, aumentando desta maneira
a proporção dos produtos mais leves e voláteis. Distinguem-se o cracking térmico e o cracking catalítico. O cracking térmico é realizado apenas pela acção do calor e da pressão. O cracking catalítico utiliza catalisadores que permitem, a igual temperatura, a transformação mais profunda e mais selectiva de fracções que podem ser mais pesadas.

ANEXOS

Densidade API
Densidade expressa em graus API, deﬁnida pelo American Petroleum Institute, pela fórmula:
APIº = (141,5/g) – 131,5 em que g é a densidade do petróleo a 60ºF (15,6ºC). É utilizada internacionalmente para determinar a densidade do petróleo bruto. Quanto maior
for a densidade API, mais leve será o petróleo bruto.

Dessulfuração
Processo de puriﬁcação que consiste em eliminar o enxofre e simultaneamente o azoto, o oxigénio e os metais presentes nos produtos semi-acabados obtidos a partir do
petróleo bruto. A dessulfuração pode fazer-se por processos catalíticos ou químicos.

Destilação
Método de separação de substâncias (líquidas ou sólidas) por vaporização seguida de condensação. A destilação pode ser efectuada à pressão atmosférica ou no vácuo,
consoante o produto ﬁnal.

Destilação atmosférica
Destilação do petróleo bruto efectuada à pressão atmosférica da qual resultam fracções petrolíferas (gasolina leve, gasolina pesada, gasóleos e produtos pesados, por
exemplo). Após tratamento adequado, estas fracções, são os componentes dos produtos acabados.

Destilação no vácuo
Destilação que se realiza numa coluna de fraccionamento a uma pressão inferior à pressão atmosférica. À destilação no vácuo são submetidos os resíduos (fracção mais
pesada) obtidos por destilação atmosférica. A redução da pressão baixa o ponto de ebulição das fracções pesadas e permite separá-las dos resíduos a uma temperatura
que não corre o risco de os decompor. Aplica-se, por exemplo, no início da cadeia de fabrico dos óleos base.

Destilados
Qualquer tipo de produto produzido através da destilação do petróleo bruto.

Efeito de estufa
Efeito pelo qual a radiação infravermelha ambiente é retida num espaço fechado. O efeito de estufa produzido pelo dióxido de carbono atmosférico, entre outros gases,
tem como consequência possível o aquecimento da superfície terrestre.

Emissões
Libertação de gases para a atmosfera. No contexto das alterações climáticas globais, os gases libertados incluem gases capazes de alterar o clima, os chamados GEE. Um
exemplo típico de emissão é a libertação de dióxido de carbono durante a queima de combustível.

Energia eólica
Energia cinética – isto é, relacionada com o movimento – que se obtém da deslocação do ar, ou seja, do vento. Pode ser convertida em energia mecânica para o accionamento de bombas, de moinhos e de geradores de energia eléctrica.

Energia renovável
Energia disponível a partir de processos de conversão energética permanentes e naturais e economicamente exploráveis nas condições actuais ou num futuro previsível.

Exploração offshore
Exploração de petróleo que tem lugar no mar podendo ser dividida em três tipos, águas rasas, águas, profunda e águas ultra-profundas, consoante a exploração ocorra a
uma profundidade menos de 1.000 pés, entre 1.000 e 5.000 pés, ou acima de 5.000, respectivamente.

Exploração onshore
Exploração de petróleo que tem lugar em terra.

Fatty Acid Methyl Ester (FAME)
Biodiesel de primeira geração obtido por trans-esteriﬁcação.

Fluid Catalytic Cracking (FCC)
Processo de cracking em que o catalisador se encontra ﬂuidiﬁcado e é continuamente regenerado. É um processo eﬁcaz para aumentar a taxa de produção de gasolina a
partir do petróleo bruto.

Free-ﬂoat
Percentagem das acções de uma sociedade cotada que é livremente transaccionada no mercado, ou seja, que não é detida por investidores estratégicos.

Fuelóleo
Mistura de hidrocarbonetos destinada à produção de calor em instalações térmicas. Há vários tipos de fuelóleo em função da viscosidade, que condiciona a sua utilização.

Hidrocarbonetos gasosos, nas condições normais de temperatura e de pressão e líquidos por elevação da pressão ou por redução da temperatura, permitindo o transporte
e o armazenamento. Os mais comuns são o propano e o butano.

Gás Natural Liquefeito (GNL)
Gás natural que é passado para o estado líquido para facilitar o transporte. A liquefacção é operada por redução da temperatura do gás, à pressão atmosférica, para valores
inferiores a –160ºC. O volume do GNL é de aproximadamente 1/600 do volume do gás natural.

Gasóleo
Mistura de hidrocarbonetos líquidos destinada à alimentação dos motores de ignição por compressão (ciclo Diesel). O comportamento do gasóleo depende das temperaturas
a que é utilizado.
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Gasolina
Combustível para automóveis equipados com motores que utilizam o “ciclo Otto”. Deve satisfazer especiﬁcações precisas quanto às suas características físicas e químicas,
das quais a mais importante é a resistência à auto-inﬂamação.

Geração
Processo de produção de energia eléctrica através da transformação de outras formas de energia. A energia pode ser expressa em joules, quilowatts/hora, calorias ou
unidades térmicas britânicas. Estas unidades podem ser aplicadas a qualquer tipo de energia, independentemente da sua origem.

Henry Hub
Preço de referência mensal para o gás natural nos EUA. Os EUA têm diversos mercados – spot e de futuros – para o gás natural. Os futuros de gás natural são negociados
na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque (NYMEX). O Henry Hub é o preço do gás natural mais utilizado nos Estados Unidos. O contrato de gás natural do NYMEX obriga à
entrega num local no estado da Louisiana chamado Henry Hub. No entanto, menos de 1% dos contratos de futuros chegam ao vencimento. O contrato de gás natural cotado
na NYMEX serve de valor de referência para a ﬁxação mensal do Henry Hub.

Hydrocracking
Processo de cracking com a utilização de hidrogénio e sob a acção de catalisadores que permite converter fracções petrolíferas com elevado ponto de ebulição e pouco valorizadas em fracções leves e mais valorizadas. O hidrogénio permite trabalhar a temperaturas inferiores e com maior selectividade e, portanto, com melhores rendimentos.
Os produtos da reacção são compostos saturados, o que lhes confere características importantes de estabilidade.

Índice de octano
Escala convencional utilizada para caracterizar, em valor numérico, as propriedades antidetonantes de uma gasolina para motor de combustão do ciclo Otto. Quanto mais
elevado, melhores são as características antidetonantes do combustível.

Isomerização
Transformação de hidrocarbonetos parafínicos de cadeia linear ou pouco ramiﬁcada em hidrocarbonetos parafínicos de cadeia muito ramiﬁcada. Esta reacção dá-se na presença de um catalisador e de hidrogénio. Tem como principal aplicação a obtenção de uma fracção leve e com elevado índice de octano, muito importante na composição
das gasolinas.

Jet fuel
Combustível para motores a jacto utilizados na aviação.

Lubriﬁcantes
Produtos obtidos por mistura de um ou mais óleos base e aditivos. Este processo obedece a formulações especíﬁcas, em função da utilização do lubriﬁcante. A percentagem
de aditivos nos óleos lubriﬁcantes chega a atingir 40%. Os óleos lubriﬁcantes têm três grandes utilizações: automóveis, indústria e marinha.

Margem de reﬁnação de Roterdão ou benchmark de Roterdão
Margem de reﬁnação mais utilizada como referência na Europa. As margens de reﬁnação são normalmente comparadas com as margens de referência dos três principais
centros de reﬁnação do mundo: a Costa do Golfo Americana, a Europa do Noroeste (NWE – Roterdão) e Singapura. Em cada um destes casos, as margens baseiam-se num
tipo único de petróleo bruto próprio da região e num conjunto optimizado de produtos com base numa conﬁguração genérica da reﬁnaria, também própria dessa região.
As margens são estabelecidas numa base semi-variável, ou seja, margens deduzidas de todos os custos variáveis e dos custos ﬁxos de energia. A margem de reﬁnação da
Europa do Noroeste é determinada pela utilização, como referência, dos preços formados na reﬁnação de produtos na região de Antuérpia – Roterdão – Amesterdão.

Matéria-prima
É deﬁnida como um produto de elevada homogeneidade, produzido em larga escala por muitos produtores diferentes. Exemplos de matérias-primas são o petróleo, os
cereais e os metais.

Mercado spot
Relativamente a mercadorias como o petróleo, designação utilizada para descrever o comércio internacional em cargas únicas de expedição de mercadorias, tais como o
petróleo bruto, cujos preços acompanham de perto a respectiva procura e disponibilidade.

MTBE
Éter butílico terciário de metilo, componente oxigenado (aumenta o rendimento dos combustíveis), utilizado na produção de gasolina.

Nafta
Fracção petrolífera que se situa entre os gases e o petróleo. É também uma matéria-prima da indústria petroquímica, cujo cracking fornece uma grande variedade de produtos. Pode ainda entrar na composição das gasolinas para motor (nafta leve) ou servir, no caso da nafta pesada, de matéria-prima para a produção de reformado.

Óleo base
Componente principal de misturas para lubriﬁcantes, obtido a partir de destilados, depois de submetidos a várias operações.
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Instalação utilizada por empresas de oleodutos principais e colectores, produtores de crude e operadores de terminais (excepto reﬁnarias) para armazenamento de crude
e de produtos petrolíferos.

Parque eólico
Conjunto de aerogeradores para produção de energia eléctrica interligados a um sistema de rede comum através de um sistema de transformadores, linhas de distribuição
e, habitualmente, uma subestação. As funções de exploração, controlo e manutenção são normalmente centralizadas através de um sistema informático de monitorização,
complementado por inspecção visual.

Pé
É uma unidade de medida de comprimento. Um pé equivale a 30,48 centímetros.

ANEXOS

Petroquímicos
Produto intermédio da reﬁnação do petróleo bruto que é utilizado como matéria-prima para polímeros e outros produtos químicos.

Produção net entitlement
Percentagem da produção detida sobre os direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos de determinada concessão, após o efeito dos contratos de partilha de
produção.

Produção working interest
Percentagem da produção detida sobre os direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos de determinada concessão, antes do efeito dos contratos de partilha de
produção.

Querosene
Combustível destinado à alimentação de motores de reacção, por exemplo na aviação, ou para iluminação e aquecimento. Contém aditivos que lhe conferem as características de segurança necessárias para a sua utilização.

Reﬁnaria
Instalação onde se realizam os processos industriais destinados a transformar o petróleo bruto em produtos adaptados às necessidades dos consumidores (combustíveis,
lubriﬁcantes, betumes, etc.) ou em matérias-primas para outras indústrias, ditas de “segunda geração” (por exemplo indústria petroquímica).

Reformação catalítica ou platforming
Transformação de uma fracção leve de petróleo bruto (por exemplo gasolina pesada), obtida por destilação primária, numa fracção mais pesada à base de hidrocarbonetos
aromáticos (reformado), caracterizada por um elevado índice de octano e que constitui um dos principais componentes das gasolinas para motores. As reacções libertam
hidrogénio no seu conjunto e dão-se na presença de um catalisador à base de platina. O reformado constitui também a principal matéria-prima da petroquímica de base
(produção de benzeno, tolueno e xilenos).

Regaseiﬁcação
Processo de passagem do gás natural liquefeito ao estado gasoso por permuta térmica, com água ou ar atmosférico.

Recursos contingentes
Quantidades de petróleo estimadas, numa determinada data, como sendo potencialmente recuperáveis a partir de jazidas conhecidas, mas que ainda não são comercialmente recuperáveis. Isto pode veriﬁcar-se por várias razões, como, por exemplo, as relacionadas com a maturidade do projecto (a descoberta precisa de mais avaliações
no sentido de suportar o plano de desenvolvimento), as tecnológicas (é necessário desenvolver e testar nova tecnologia que permita explorar comercialmente as quantidades), ou as de mercado (os contratos de venda ainda não estão em vigor ou é necessário instalar infra-estruturas para levar o produto até aos clientes). As quantidades
classiﬁcadas nesta categoria não podem ser consideradas reservas.

Recursos prospectivos
Recursos prospectivos referem-se a quantidades de petróleo estimadas, numa determinada data, como sendo potencialmente recuperáveis a partir de jazidas desconhecidas, pela aplicação de projectos de desenvolvimento futuro. A estimativa dos volumes de determinado prospecto está sujeita a incertezas comerciais e tecnológicas. As
quantidades classiﬁcadas nesta categoria não podem ser classiﬁcadas reservas nem recursos contingentes.

Reservas provadas (P90)
De acordo com as deﬁnições aprovadas pela SPE e pelo WPC, as reservas provadas são as quantidades de petróleo que, por análise dos dados geológicos e de engenharia,
podem ser estimadas com certeza razoável como sendo, a partir de uma determinada data, comercialmente recuperáveis de jazidas conhecidas e nas actuais condições
económicas, métodos operacionais e regulamentos governamentais. No caso de ser utilizada metodologia determinística, o termo “certeza razoável” destina-se a exprimir
um elevado grau de conﬁança de que as quantidades serão recuperadas. No caso de ser utilizada metodologia probabilística, deverá existir uma probabilidade mínima de
90% de as quantidades recuperadas de facto serem iguais à estimativa ou excederem-na. A deﬁnição das condições económicas actuais deve incluir preços históricos do
petróleo e os custos associados. Normalmente, as reservas são consideradas provadas se a capacidade de produção da jazida for suportada pela produção actual ou por
testes de formação. Neste contexto, o termo “provada” refere-se às quantidades reais de reservas de petróleo e não apenas à produtividade do poço ou jazida. A área da
jazida considerada como provada inclui (1) a área delineada por perfuração e deﬁnida por contactos ﬂuidos, se aplicável, e (2) as partes não perfuradas de reservatório
que podem ser razoavelmente consideradas comercialmente produtivas com base nos dados geológicos e de engenharia disponíveis. As reservas podem ser classiﬁcadas
como provadas se as instalações de processamento e transporte dessas reservas para o mercado se encontrarem operacionais no momento da estimativa, ou se houver
uma expectativa razoável de essas instalações virem a ser criadas.

Reservas prováveis (P50)
De acordo com as deﬁnições aprovadas pela SPE e pelo WPC, as reservas prováveis são uma categoria de reservas não provadas. As reservas não provadas baseiam-se em
dados geológicos ou de engenharia semelhantes aos utilizados nos cálculos das reservas provadas, mas em relação aos quais incertezas técnicas, contratuais, económicas,
ou reguladoras impedem que essas reservas sejam classiﬁcadas como provadas.

Por as demonstrações ﬁnanceiras serem elaboradas de acordo com as IFRS, o custo das mercadorias vendidas e matérias-primas consumidas é valorizado a CMP, o que
pode originar uma grande volatilidade nos resultados em momentos em que existam grandes oscilações nos preços das mercadorias e das matérias-primas, através de
ganhos ou perdas de stocks que podem não traduzir o desempenho operacional da empresa, a que chamamos efeito stock. De acordo com esta metodologia, o custo da
mercadoria vendida e matéria-prima consumida é valorizado ao replacement cost, i.e., à média do custo das matérias-primas no mês em que as vendas se realizam e
independentemente das existências detidas no início ou ﬁm dos períodos. O replacement cost não é um critério aceite pelas normas de contabilidade (POC e IFRS), não
sendo consequentemente adoptado para efeitos da valorização de existências e não reﬂecte o custo de substituição de outros activos.

Resultados replacement cost ajustado (RCA)
Para além da utilização da metodologia replacement cost, os resultados ajustados excluem determinados eventos de carácter não recorrente, tais como ganhos ou perdas
na alienação de activos, imparidades ou reposições de imobilizado e provisões ambientais ou de restruturação, que podem afectar a análise dos resultados da empresa, e
que não traduz o seu desempenho operacional.

Taxa de utilização de crude
Rácio da quantidade total de crude processado nas unidades de destilação de crude em relação à capacidade máxima de exploração dessas unidades.
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Abreviaturas
Amorim Energia: Amorim Energia, B.V.
ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível
APETRO: Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas
AQS: Ambiente, Qualidade e Segurança
ARL: Aprovisionamento, Reﬁnação e Logística
bbl: barril de petróleo
BBLT: Benguela-Belize-Lobito-Tomboco
bcm: mil milhões de metros cúbicos
CCGT: combined cycle gas turbine, centrais de ciclo combinado a gás natural
CELE: Comércio Europeu de Licenças de Emissão
cf: conﬁra
CFO: chief ﬁnancial ofﬁcer
CGD: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.
CMP: custo médio ponderado
CONCAWE: Conservation of Clean Air and Water in Europe
CO’s: company operated
CO2: dióxido de carbono
CPT: compliant piled tower
CSC: Código das Sociedades Comerciais
CURr: comercialização de último recurso retalhista
CVM: Código dos Valores Mobiliários
C&Q: consumos & quebras
DEMAC: Degolyer and Macnaughton
DO’s: dealer operated
E&P: Exploração & Produção
EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, resultados antes de juros,
impostos, depreciação e amortização

EMPL: Europe Magrebe Pipeline
ENH: Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
Eni: Eni, S.p.A.
EPC: engineering, procurement and construction
EPCM: engineering, procurement, construction and management
EPS: earnings per share, resultado líquido por acção
ERSE: Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
EUA: Estados Unidos da América
€: euro
FCC: ﬂuid catalytic cracking
FEED: front-end engineering & design
FO’s: franchising operated
FLNG: unidade ﬂutuante de liquefacção de gás natural
FPSO: ﬂoating, production, storage and ofﬂoading
Fundação: Fundação Galp Energia
G&P: Gas & Power
Galp Energia: Galp Energia, SGPS, S.A., Empresa, Grupo ou Sociedade
GBP: libra esterlina
GEE: gases com efeito estufa
GNL: gás natural liquefeito
CNPE: Conselho Nacional de Política Energética

GPL: gás de petróleo liquefeito
GWh: Gigawatt hora
IEA: International Energy Agency
IF: índices de frequência
IRP: imposto sobre o rendimento do petróleo
I&D: investigação e desenvolvimento
JCL: jatropha curcas Linn
JPY: iene japonês
M€: milhões de euros
m3: metro cúbico
Mm3: milhões de metros cúbicos
Mbbl: milhões de barris
mbopd: milhares de barris de petróleo por dia
Mboe: milhões de barris de petróleo equivalente
Mbopd: milhões de barris de petróleo por dia
MTD: melhores técnicas disponíveis
mton: milhares de toneladas
Mton: milhões de toneladas
Nm3/h: normal metro cúbico por hora
NWE: Europa do Noroeste
NYMEX: Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque
OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OPA: oferta pública de aquisição
OPAS: observações preventivas de ambiente e segurança
OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo
PDVSA: Petróleos de Venezuela, S.A.
Petrobras: Petróleo Brasileiro S.A.
PHV: viaturas híbridas plug-in
PIB: produto interno bruto
POC: Plano Oﬁcial de Contabilidade
PSA: contrato de partilha de produção
PSGE: programa de segurança da Galp Energia
p.p.: pontos percentuais
R&D: Reﬁnação & Distribuição
RAB: regulated asset base, base de activos regulados
RC: replacement cost
RCA: replacement cost ajustado
RBOB: reformulated blendstock for oxygenate blending
SPE: Society of Petroleum Engineers
SROC: Sociedade de Revisores Oﬁciais de Contas
SSA: Segurança, Saúde e Ambiente
SXEP: Índice DJ Europe STOXX Oil & Gas
TLD: teste de longa duração
TL: Tômbua-Lândana
ton: tonelada
Usd: dólar americano
URSS: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
WPC: World Petroleum Council
ZIC: zona de interesse comum
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Disclaimer
Este Relatório & Contas contém declarações prospectivas (forward looking statements), no que diz respeito aos resultados das operações e às actividades da Galp Energia,
bem como alguns planos e objectivos da Empresa face a estas questões. Os termos antecipa, acredita, estima, espera, prevê, pretende, planeia, e outros termos similares,
visam identiﬁcar tais forward looking statements. Os forward looking statements envolvem, por natureza, riscos e incertezas, em virtude de estarem associados a eventos
e a circunstâncias susceptíveis de ocorrerem no futuro. Os resultados e desenvolvimentos reais poderão diferir signiﬁcativamente dos resultados expressos ou implícitos
nas declarações em virtude de diferentes factores. Estes incluem, mas não se limitam, a mudanças ao nível dos custos, alterações ao nível de condições económicas e
alterações a nível regulamentar.
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Os forward looking statements reportam-se apenas à data em que são feitos, não assumindo a Galp Energia qualquer obrigação de os actualizar à luz de novas informações
ou desenvolvimentos futuros, nem de explicar as razões porque os resultados efectivamente veriﬁcados são eventualmente diferentes.
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