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SOBRE O RELATÓRIO 

 

Sobre o relatório 

O relatório integrado da Galp destina-se a fornecer uma visão 
transparente e rigorosa dos processos através dos quais a 
Empresa cria valor económico, ambiental e social, bem como 
apresentar os resultados para o período e as práticas de 
governo societário. O relatório permite que o desempenho da 
Galp seja avaliado de uma forma integrada, considerando os 
fatores externos relevantes. 

O relatório é composto por um Relatório Integrado de Gestão 
que incorpora a estratégia da Galp, o desempenho operacional, 
financeiro e de sustentabilidade durante 2019 e os principais 
temas de governo societário e de gestão de risco. O Relatório 
de Governo Societário, com o detalhe do modelo e práticas de 
governo, as Demonstrações financeiras consolidadas e 
individuais a 31 de dezembro de 2019 e todos os anexos são 
apresentados de forma separada a este Relatório Integrado de 
Gestão, fazendo parte integrante do Relatório Integrado 2019 
da seguinte forma: 

Relatório Integrado 2019 

Parte I Parte II Parte III Parte IV 

Relatório Integrado 

de Gestão 

Relatório de 

Governo Societário 

Demonstrações 

financeiras 

consolidadas e 

individuais  

Anexos 

 

O detalhe dos conteúdos de cada uma destas Partes consta do 
índice deste Relatório Integrado de Gestão, apresentado 
anteriormente. 

De modo a avaliar o desempenho da Empresa, o relatório inclui, 
quando relevante, informação relativa aos anos transatos.  

Este relatório foi elaborado em linha com as normas aplicáveis 
e as diretrizes globalmente reconhecidas, nomeadamente: 

▪ as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS); 

▪ as normas do Código das Sociedades Comerciais (CSC) 
em vigor em Portugal relativas ao conteúdo do 
relatório de gestão, incluindo as relativas ao reporte de 
informação não financeira introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 89/2017 de 28 de julho; 

▪ as disposições do Código dos Valores Mobiliários 
(CVM), do Regulamento da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM) n.º 4/2013 referentes ao 
reporte anual do governo societário; 

▪ as disposições da CVM para o relato de pagamentos 
efetuados a administrações públicas; 

▪ as diretrizes para o relatório integrado do International 
Integrated Reporting Council (IIRC); 

▪ as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão 
GRI Standards, na opção "De acordo - Abrangente", 
incluindo as diretrizes do suplemento sectorial Oil & 
Gas, relativas ao relato de sustentabilidade; 

▪ os princípios de inclusão, materialidade, capacidade de 
resposta e impacto, constantes da norma da 
AccountAbility, AA1000 AccountAbility Principles 
Standard (AA1000AP 2018), referentes a informação 
de sustentabilidade; 

▪ as recomendações da Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD) do Financial Stability Board 
(FSB), relativas à divulgação dos riscos financeiros 
relacionados com o clima; e 

▪ os princípios do United Nations Global Compact 
(UNGC), relativos a informação de sustentabilidade. 

As demonstrações financeiras da Galp foram elaboradas de 
acordo com as normas IFRS, sendo o custo das mercadorias 
vendidas e das matérias-primas consumidas valorizado a custo 
médio ponderado (CMP). Quando os preços das mercadorias e 
matérias-primas oscilam, a utilização deste método de 
valorização pode levar à volatilidade nos resultados através de 
ganhos ou perdas em stocks, sem que tal traduza o 



  

 

 

4 

 
SOBRE O RELATÓRIO 

 

desempenho operacional real da Empresa durante o período. 
Este efeito é designado por efeito stock.  

Outro fator que pode influenciar os resultados é o conjunto de 
eventos de natureza não recorrente, tais como ganhos ou 
perdas decorrentes da alienação de ativos, imparidades ou 
reposições de imobilizado e provisões de reestruturação. 

De forma a fornecer uma melhor avaliação do desempenho 
operacional da Empresa excluindo os efeitos mencionados 
acima, a Galp também divulga os seus resultados consolidados 
numa base replacement cost adjusted (RCA), excluindo os 
eventos não recorrentes e o efeito stock, este último pelo facto 
de o custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas 
consumidas ter sido apurado pelo método de valorização de 
custo de substituição designado replacement cost (RC). Os 
resultados IFRS da Galp são sujeitos a auditoria, os resultados 
RC são revistos pelo auditor, enquanto que os resultados RCA 
não são auditados nem revistos.  

Relativamente à informação não financeira, a metodologia de 
consolidação e reporte de informação abrange todas as 
atividades nas quais a Galp detém uma participação igual ou 
superior a 50% e quando detém o controlo operacional. Sem 
prejuízo do que precede, e sempre que o interesse dos 
stakeholders assim o justifique, este relatório inclui também 
informação sobre atividades não controladas em que a Galp 
detém uma participação minoritária. 

A Galp deseja construir a confiança necessária para apoiar a 
tomada de decisão dos stakeholders relativamente à Empresa 
e, por esta razão, submete os conteúdos deste relatório a uma 
avaliação externa, independente e certificada. 

O âmbito de atuação do Revisor Oficial de Contas/Auditor da 
Galp, a Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., 
relativamente ao Relatório Integrado é o seguinte: 

 

 

Demonstrações 
financeiras 

Informação não 
financeira 

Informação do 
governo 

societário 

Outra 
informação 

Certificação Legal 
de Contas e 
Relatório de 

Auditoria 

Verificação da 
inclusão da 

informação não 
financeira exigível 

nos termos do 
Decreto-Lei 

89/2017 de 28 de 
julho 

Verificação da 
inclusão dos 
elementos do 
relato sobre 
governo das 
sociedades 

referidos no artigo 
245.º-A do CVM 

Verificação da 
consistência do 

relatório de gestão 
com as 

demonstrações 
financeiras 

 
No que respeita a informação não financeira divulgada no 
presente Relatório, no nosso website, no documento GRI 
Standards e Recomendações TCFD, é emitido o relatório 
independente de garantia de fiabilidade pela 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, Lda. – o que providencia garantia 
razoável relativa à Pegada de Carbono 2019, e garantia 
limitada relativamente à restante informação não financeira. 

Como complemento ao presente relatório, a Galp publica 
informação não financeira adicional e detalhada no seu website 
corporativo. 

 

A Galp pretende estabelecer um diálogo constante e inclusivo 
com os seus stakeholders, procurando dar resposta às suas 
expectativas e exigências. Poderá enviar a sua opinião acerca 
deste relatório, bem como colocar questões sobre o mesmo, 
para a equipa de Relações com Investidores, através dos 
seguintes contactos: 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Relações com Investidores 

Rua Tomás da Fonseca, Torre A 

1600 – 209 Lisboa, Portugal 

Tel.: +351 217 240 866 

E-mail: investor.relations@galp.com 

https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos
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Mensagem do Conselho de Administração 

Paula Amorim 
Presidente do Conselho de Administração 

Em períodos de profunda transformação, o sucesso da ambição 
de qualquer empresa está intimamente relacionado com a 
confiança dos seus principais stakeholders. Na Galp, somos 
incentivados a inovar e a desenvolver os nossos negócios de 
forma sustentável, disciplinada e responsável, dando o melhor 
de nós em prol da sociedade. Isto faz parte da nossa cultura e é 
a razão fundamental para os resultados e confiança alcançados 
nas últimas décadas, bem como um pilar fundamental para o 
nosso sucesso futuro. 

Como resultado do trabalho e dedicação das nossas pessoas, e 
com o apoio dos nossos investidores, fornecedores e clientes, 
superámos os objetivos a que nos propusemos durante 2019, 
tanto a nível operacional como financeiro, num ano desafiante 
marcado por elevada volatilidade. Proporcionámos 
crescimento. Criámos valor. E o mercado de capitais continuou 
a reconhecê-lo através do desempenho das nossas ações. 

Para além da execução operacional focámo-nos durante o ano 
na nossa estratégia e em como posicionar a Galp para o futuro 
do sector. Contaremos com energia produzida a partir de 
fontes distintas, que será entregue e utilizada pelos nossos 
clientes de diferentes formas. Esta diversidade trará desafios 
que exigirão agilidade na adaptação às novas perspetivas 
regulatórias, tecnológicas, ambientais e sociais. A Galp irá 
identificar as oportunidades certas para criar valor no decorrer 
desta transição. 

O equilíbrio das envolventes ambientais, sociais e de práticas 
governativas é cada vez mais fundamental para o 
desenvolvimento e sucesso do nosso negócio, e na Galp sempre 
assumimos a responsabilidade de garantir esse equilíbrio.  
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Auscultamos e cuidamos da nossa envolvente, das nossas 
pessoas e comunidades que dela fazem parte. E fazemo-lo 
enquanto asseguramos a competitividade e solidez financeira 
que nos permite criar valor. Estas são bases da trajetória que 
tem permitido à Galp ser consistentemente reconhecida pelo 
mercado de capitais e investidores pela sua transparência, 
execução e disciplina. E ambicionamos que assim continue. 

O mundo irá assistir a um desenvolvimento significativo das 
renováveis e de outros negócios de baixo carbono. Este será 
também o caso da Galp, onde o modelo de negócio integrado 
deverá permanecer um pilar fundamental da nossa estratégia. 
Temos hoje uma presença relevante ao longo de toda a cadeia 
de valor da energia, e uma larga base de clientes na Península 
Ibérica. É neste contexto que vemos a geração de eletricidade a 
partir de fontes renováveis como um passo importante para 
responder às necessidades dos nossos clientes o que, aliado ao 
restante portefólio já existente, contribuirá para a continuidade 
do ciclo de criação de valor e de crescimento sustentável que 
temos pela frente. 

Estamos assim naturalmente satisfeitos com a recente 
aquisição de vários projetos solares na Península Ibérica que 
permitirão à Galp tornar-se o maior player regional de 
produção de energia solar, e que criarão a base para futuros 
desenvolvimentos da Empresa na área das energias renováveis. 

A Empresa deverá também beneficiar do cenário de 
transformação atual para adaptar os seus negócios. 
Pretendemos não apenas aumentar a nossa produtividade e 
eficiência, mas também desenvolver novos produtos e serviços, 
sustentados na digitalização e tecnologia, promovendo a 
inovação e sendo criativos. 

A Galp está também a reorganizar os seus negócios para 
responder aos desafios do sector de forma mais eficiente, 
mantendo-se uma empresa integrada de energia, mas mais 
próxima dos nossos clientes e melhor preparada para 
desenvolver novas formas de energia e novos negócios que 
serão uma parte relevante da Galp do futuro. 

É também neste contexto que o Conselho de Administração 
eleito na última Assembleia Geral Anual de Acionistas vê 

reforçada a sua diversidade de género, de perfis e de 
experiência.  

Acreditamos que a Galp se encontra preparada para responder 
à volatilidade atual do mercado e aos desafios que derivam da 
propagação do vírus COVID-19, estando confiantes na sua 
capacidade de executar uma estratégia sustentável, com 
crescente foco na seleção de projetos e disciplina financeira, 
mantendo a utilização das melhores práticas da indústria. 

Neste sentido, nos próximos anos, a Empresa continuará a 
reforçar o compromisso em manter o equilíbrio entre 
investimentos seletivos, que permitam o crescimento futuro da 
Empresa, e uma distribuição acionista progressiva, suportada 
na confiança na trajetória de geração de caixa da Empresa. 

Confiante nesta trajetória, e no seguimento da atual geração 
de caixa e estrutura de capital sólida, o Conselho de 
Administração irá propor à Assembleia Geral Anual de 
Acionistas um aumento de 10% YoY dos dividendos relativos 
ao exercício de 2019, para €0,70 por ação. 

Gostaria de agradecer a todos os nossos acionistas pelo apoio 
e confiança depositada nesta importante jornada da Empresa, 
aos nossos parceiros pelo trabalho conjunto efetuado na 
construção de um futuro mais sustentável, e em especial à 
equipa Galp pela sua extraordinária dedicação e compromisso. 

 

 

 

 

Paula Amorim 
Presidente do Conselho de Administração 
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Carlos Gomes da Silva 

Presidente Executivo 

 

Estimados Stakeholders, 

É com prazer que revisito um ano cheio de oportunidades e 
concretizações ao longo de toda a cadeia de valor da energia. 

O ano de 2019 foi novamente marcado pela volatilidade no 
preço das commodities, o que resultou em preços mais baixos 
de petróleo e gás e num enquadramento macro mais desafiante 
na refinação. Adicionalmente, o mercado evoluiu em direção a 
uma crescente consciencialização sobre temas relacionados 
com a transparência e responsabilização corporativa em 
questões ambientais, sociais e de governança. 

A Galp respondeu a estes desafios mais uma vez com um 
desempenho operacional e financeiro robusto a que aliou uma 
renovação das suas ambições. A estratégia da Empresa 
mantem-se fundamentada no seu perfil integrado, no seu foco 
na captura de valor, permitida pelo desenvolvimento de um 
portefólio competitivo e resiliente, na disciplina de alocação de 
capital e numa crescente distribuição acionista. 

Estamos conscientes do papel da Galp na transição energética, 
sendo a nossa prioridade garantir que desempenhamos as 
nossas atividades de forma responsável e eficiente. 

Mais de 40% dos nossos investimentos no longo prazo visam 
capturar oportunidades no contexto da transição energética. 
Estes incluem o aumento do peso do gás natural ao nosso mix 
de produção, o desenvolvimento de um negócio competitivo de 
geração de energia renovável e a incorporação de novos 
negócios que possam acrescentar valor às nossas atividades, 
acompanhando novas tendências e a transição para uma 
economia de baixo carbono. 

Como detentores de um portefólio de upstream competitivo 
que suportará o nosso próximo ciclo de crescimento, é nossa 
responsabilidade desenvolvê-lo de forma sustentável. 
Reiteramos também o compromisso de aumentar a 
competitividade e a flexibilidade das nossas operações no 
downstream. E para com os nossos clientes, centro de tudo o 
que fazemos, estamos a preparar uma oferta integrada, 
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atrativa, que permita melhorar a sua experiência em casa, na 
estrada, em qualquer lugar a qualquer hora. 

Em 2019, superámos os objetivos a que nos propusemos, o que 
se reflete não só no aumento da produção de petróleo e gás 
natural, mas também na sólida contribuição do downstream, 
apesar do enquadramento desafiante da refinação. 

No upstream, e no Brasil, temos já 10 unidades em produção, 
após o início da FPSO Lula Norte e da unidade localizada em 
Berbigão-Sururu Oeste durante o ano, contribuindo para uma 
capacidade bruta instalada atual superior a 1,4 mmbpd. 
Enquanto a FPSO Lula Norte faz parte da completação da fase 
inicial de desenvolvimento dos projetos Lula e Iracema, 
Berbigão-Sururu é a primeira unidade em produção na licença 
BM-S-11A. 

Em Angola, temos atualmente duas unidades em produção no 
Kaombo, no bloco 32, após a segunda ter iniciado operações no 
princípio do ano, cuja produção mais do que compensou o 
declínio natural do bloco 14. 

Em Moçambique, a Galp e os seus parceiros adjudicaram o 
contrato EPC das infraestruturas onshore para a primeira fase 
do projeto Rovuma LNG, que inicialmente consistirá em dois 
trains de 7,6 mtpa cada, e que desempenhará um papel 
fundamental na descarbonização e no balanceamento do nosso 
portefólio na próxima década. 

Na exploração, iniciámos em 2019 a perfuração do primeiro 
poço de exploração na licença Uirapuru, no pré-sal brasileiro e, 
em São Tomé e Príncipe e na Namíbia, continuámos a avaliação 
de relevantes dados sísmicos. 

O downstream foi impactado durante o período por uma 
envolvente de refinação muito volátil, para além de uma maior 
concentração de atividades de manutenção. Estas 
manutenções contribuíram para a contínua otimização das 
nossas operações e para o aumento da eficiência energética e 
da capacidade de conversão do sistema, no âmbito das 
iniciativas “$1/boe”, as quais estarão totalmente concluídas 
durante o ano de 2020. Continuaremos a procurar projetos de 
otimização das margens e a redução dos custos operacionais 
do nosso sistema refinador, com um novo conjunto de 

iniciativas já identificadas para a captura de $0,5/boe 
adicionais. 

Ainda na refinação, de salientar a entrada em vigor em 2020 do 
limite global de 0,5% de enxofre para combustíveis marítimos 
definido pela IMO, tendo a Galp ajustado o seu sistema 
refinador para cumprir com as especificações deste 
regulamento. 

A comercialização está no centro da nossa história, e sua 
contribuição para os resultados tem sido consistente e robusta. 
Este negócio terá agora uma visão mais integrada, multi-
produto, em que os produtos petrolíferos e non-fuel, o gás 
natural, a eletricidade e os serviços energéticos relacionados 
fazem parte de uma oferta integrada. Propomo-nos a 
desenvolver esta atividade, fortalecendo a nossa posição na 
Península Ibérica e focando-nos cada vez mais na captura de 
valor adicional e na melhoria da experiência dos nossos 
clientes, e onde novos serviços e parcerias irão complementar a 
nossa oferta. 

Estamos a fortalecer o nosso cabaz de aprovisionamento de 
gás, tendo recentemente garantido novos contratos para a 
compra de GN e GNL da Argélia e a Nigéria, respetivamente, 
que serão complementados com o fornecimento de GNL 
proveniente dos EUA e Moçambique. Estas ofertas irão fazer 
parte das nossas atividades de trading de GNL no futuro, a 
somar à crescente atividade de trading de rede em hubs 
europeus. 

No seguimento do anteriormente anunciado compromisso de 
desenvolver um portefólio sustentável de geração de energia, 
durante 2019 garantimos licenças adicionais de geração de 
energia solar em Portugal e, mais recentemente, em janeiro de 
2020, demos um passo significativo ao acordar a aquisição de 
uma seleção de projetos de elevada qualidade em Espanha, 
com capacidade total de 2,9 GW. 

Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia e perfis de 
risco e retorno associados a este tipo de projetos. A mesma 
permitirá à Galp incorporar mais de 900 MW já em operação, 
com a restante capacidade detendo já condições de acesso à 
rede garantidas e com previsão de comissionamento entre 
2020 e 2023. Esta aquisição, em conjunto com os projetos já 
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existentes no nosso portefólio atual, permitirá à Galp vir a ser 
um dos principais players de geração solar da Península Ibérica, 
uma região onde temos várias sinergias para explorar em 
conjunto com os restantes negócios do Grupo. Esta será a 
plataforma para desenvolver a nossa vertente renovável, a 
qual deverá crescer de forma progressiva e seletiva, até a uma 
capacidade instalada esperada de 10 GW até ao final da 
década. 

A exposição crescente ao gás natural e às energias de fonte 
renováveis desempenharão um papel fundamental no nosso 
caminho, alinhado com a transição energética e com o aumento 
da resiliência do nosso portefólio, fazendo naturalmente parte 
do nosso compromisso de reduzir a nossa pegada de carbono. 

Manteremos o foco no crescimento da contribuição das nossas 
operações, fruto dos desenvolvimentos em curso, balanceando 
a nossa estratégia de investimento, ao longo de toda a cadeia 
de valor da energia, com uma distribuição acionista 
progressiva, e acompanhada da disciplina que permitirá manter 
a robustez financeira da Empresa. 

Ao olhar para 2020 e para o futuro, estamos certos dos 
desafios de mercado que temos pela frente, nomeadamente 
dos potenciais impactos decorrentes do surto atual de COVID-
19. Em relação a este tema, os nossos esforços focam-se em 
garantir a saúde e bem-estar das nossas pessoas e dos nossos 
clientes, em manter a continuidade do negócio de forma segura 
– continuando a prover os nossos clientes com os produtos e 
serviços de que necessitam, ajustados a um novo contexto – e 
em apoiar os nossos stakeholders. Estamos seguros da solidez 
e resiliência da nossa estratégia que, aliada a uma alocação de 
capital rigorosa e à forte posição financeira da Empresa, nos 
permitirá ultrapassar as dificuldades e levar-nos mais longe. Os 
tempos vindouros serão desafiantes cuja reposta exigirá 
resiliência, adaptabilidade e criatividade. 

 

O nosso compromisso de criação de valor só é possível com a 
contribuição dos nossos clientes e comunidades onde 
operamos, dos nossos fornecedores e parceiros. A todos dirijo a 
minha sincera gratidão e reconhecimento pela cooperação 
mantida.  

Gostaria de terminar agradecendo ainda aos nossos acionistas 
pela sua confiança e a todos os colaboradores da Galp pelo seu 
compromisso e contribuição para o sucesso da nossa Empresa. 

 

 

 

 

Carlos Gomes da Silva 
Presidente Executivo 

  



  

 

 

10 

 
MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

  



  

 

 

11 

 
MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 



  

 12  1 
 

O MUNDO GALP 

1.1. A NOSSA PRESENÇA 

 

1.1. 
A NOSSA 
PRESENÇA 

 

  



  

 13  1 
 

O MUNDO GALP 

1.1. A NOSSA PRESENÇA 

 

 

 



  

 

 

14  1 
 

O MUNDO GALP 

1.2. MODELO DE CRIAÇÃO DE VALOR 

1.2. 
MODELO DE CRIAÇÃO 
DE VALOR 

 

 

  



  

 

 

15  1 
 

O MUNDO GALP 

1.2. MODELO DE CRIAÇÃO DE VALOR 

 



 

 16   1 
 

O MUNDO GALP 

1.3. ABORDAGEM  À MATERIALIDADE  

 

1.3. 
ABORDAGEM À 
MATERIALIDADE 

Os aspetos materiais do nosso negócio são todos os que 
podem interferir, de forma significativa, na nossa capacidade 
de gerar valor para a Empresa e para os seus stakeholders.  

A identificação e priorização dos potenciais aspetos materiais é 
um processo contínuo, robusto e maduro na Galp, que nos 
orienta na compreensão dos principais desafios e 
oportunidades que enfrentamos, assegurando o alinhamento 
estratégico e de comunicação com os aspetos mais 
significativos. 

Potenciais aspetos materiais 

Identificamos e compreendemos os potenciais temas materiais 
através de análises de contexto interno e externo, de 
tendências globais, sectoriais e da Organização e de benchmark 
com empresas peers e outras de referência. 

Envolvimento dos nossos stakeholders 

Procuramos obter o feedback dos nossos stakeholders chave, 
tanto internos como externos, em particular os seus pontos de 
vista quanto à importância de cada um dos temas e as suas 
principais expectativas quanto ao desempenho da Empresa. 
Este feedback é obtido através da realização de um processo 
formal, periódico e sistemático de auscultação dos grupos de 
stakeholders da Galp. 

 
 

 
  

Em 2019, avaliamos as expectativas de mais de 1.450 
stakeholders sobre a relevância de temas-chave de 
sustentabilidade. 
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Matriz de materialidade 

Desenhamos a nossa matriz de materialidade, revista em 2019, que prioriza os aspetos mais relevantes do ponto de vista dos stakeholders 
chave (externa) e da Empresa (interna). 
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1.4.   
CONTRIBUTO PARA  
OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

A Galp está comprometida com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas, contribuindo para a implementação desta 
agenda mundial 2030.  

O nosso contributo é focado nos ODS que classificamos como 
materiais, através do alinhamento da nossa estratégia e 
atuação, no sentido de dar resposta a estes desafios.  

Olhamos para os 17 ODS como um conjunto integrado  
de objetivos de importância fundamental para um futuro 
sustentável. Porém, quando enquadrados no sector onde 
atuamos e face às nossas atividades, estes objetivos assumem 
relevâncias distintas: ODS materiais, ODS diretos e ODS 
indiretos. 
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ODS Materiais – O nosso impacto na Sociedade 
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1.5.  
A GALP NO MERCADO 
DE CAPITAIS 

Estrutura acionista e distribuição  
do capital social 

O capital social da Galp é composto por 829.250.635 ações 
ordinárias com um valor nominal de €1, estando 93% das 
mesmas listadas na Euronext Lisbon. Cerca de 7,5% do capital 
social da Empresa é detido indiretamente pelo Estado 
português através da Parpública – Participações Públicas, 
SGPS, S.A. (Parpública). Todas as ações conferem os mesmos 
direitos de voto e económicos.  

 

 

1 Número de ações admitidas a negociação não detidas por acionistas de longo prazo (closely-
held shares). 
2 As participações qualificadas no capital social da Galp, a 31 de dezembro de 2019, foram 
calculadas de acordo com o artigo 20º do CVM e comunicadas à Galp em conformidade com o 
artigo 16º do CVM. 

 

No final de 2019, aproximadamente 80% do free float, ou 48% 
da base acionista total, era detido por investidores 
institucionais de 37 países espalhados por cinco continentes. O 
Reino Unido, os EUA e França foram os países mais 
representativos. Os investidores particulares representam 
cerca de 3% do capital social da Galp. 

Para mais detalhe sobre a estrutura acionista, consulte a Parte 
II deste relatório – Relatório de Governo Societário, ou o nosso 
website. 

Desempenho da ação Galp 

No final do ano de 2019, a Galp tinha uma capitalização 
bolsista de cerca de €12,4 bn, representando uma valorização 
de 8% face ao final de 2018. O retorno total para o acionista 
(TSR) durante o ano, considerando a valorização da ação e os 
dividendos distribuídos, foi de 13,4%, superando o SXEP (o 
índice europeu para o sector de Oil & Gas). 

Fonte: Bloomberg. 

1 Peers: Repsol, OMV, Eni, Total; igualmente ponderados. 

 

 

https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/estrutura-acionista
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Cotação da ação @ 31 de dezembro de 2018 €13,80 

Cotação da ação @ 31 de dezembro de 2019 €14,90 

Cotação mínima da ação durante 2019 €12,50 @ 15 de agosto 

Cotação máxima da ação durante 2019 €15,25 @ 19 de novembro 

Total de ações transacionadas 1.411 milhões de ações 

Ações transacionadas no mercado  

regulado (Euronext Lisbon) 
376 milhões de ações 

Média diária de ações transacionadas 5,5 milhões de ações 

Média diária de ações transacionadas no mercado 

regulado (Euronext Lisbon) 
1,5 milhões de ações 

 

Acompanhamento da ação pelos analistas  

A ação da Galp é atualmente coberta por 26 analistas 
financeiros, que produzem as suas análises de research sobre a 
Empresa, bem como estimativas dos resultados futuros. 

Durante o ano de 2019, o Banco BIG e o Bankinter iniciaram a 
cobertura da ação Galp e a Macquarie e o Haitong terminaram 
a sua cobertura da Empresa. Já em 2020, a Nau Securities e a 
Oddo BHF também iniciaram a cobertura da Galp. 

A 31 de dezembro de 2019, o preço-alvo médio da ação Galp 
era de €16,0, com 41%, 41% e 18% dos analistas a 
recomendarem a compra, manutenção e a venda das ações, 
respetivamente. 

A evolução das recomendações e preços-alvo emitidos pelas 
diversas instituições pode ser consultada no nosso website. 

Distribuição de dividendos 

A Empresa está empenhada em assegurar que possui o capital 
necessário à execução do programa de investimentos previsto, 
o qual é fundamental para o sucesso da execução da sua 
estratégia.  

Dada a sólida estrutura de capital atual da Empresa, a Galp 
está confiante no seu plano financeiro e no seu compromisso 
em balancear investimentos de elevada qualidade, focados na 
criação de valor no longo prazo, com o crescimento da 
distribuição acionista. 

Considerando a geração de cash flow em 2019 e a solidez da 
estrutura de capital da Empresa, o Conselho de Administração 
irá propor à Assembleia Geral Anual de Acionistas um 
dividendo relativo a 2019 de €0,70 por ação, em linha com a 
progressão prevista anunciada pela Empresa. 

Em setembro de 2019, o Conselho de Administração aprovou o 
pagamento de um dividendo intercalar, no montante de 
€0,31625 por ação.  

https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/cobertura-de-analistas


 

 

 

22  1 
 

O MUNDO GALP 

1.5. A GALP NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

Participação na Assembleia Geral Anual  
de Acionistas 

A Assembleia Geral Anual de Acionistas da Galp de 2019  
decorreu no dia 12 de abril e teve como principais pontos na 
ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais para o 
quadriénio 2019-2022, nomeadamente os novos membros do 
Conselho de Administração, a aprovação do Relatório e Contas 
relativo ao exercício de 2018, incluindo o reporte de governo 
societário e a informação não financeira consolidada, bem 
como a deliberação sobre a proposta de aplicação de 
resultados para 2018. 

Adicionalmente, deliberou-se em Assembleia Geral a nova 
política de remunerações, que reforça um sistema de incentivos 
que assegura o alinhamento dos interesses dos 
administradores executivos com os interesses da Sociedade e 
respetivos stakeholders, numa perspetiva de sustentabilidade 
económica e financeira de longo prazo.  

Participaram presencialmente ou representados 97 acionistas 
na Assembleia Geral, em representação de 667.185.334 ações, 
ou 80,5% do capital social da Empresa. Todas as propostas 
submetidas foram aprovadas.

Informação ao obrigacionista 

Ao abrigo do programa Euro Medium Term Note (EMTN) de que 
faz parte desde 2013, a Galp já emitiu um total de €1,5 bn de 
dívida. 

Em janeiro de 2019, a Empresa procedeu ao reembolso do 
montante de €500 m, que tinha sido emitida em novembro de 
2013 a uma taxa fixa de 4,125%, a partir da posição de caixa 
disponível. 

Este programa insere-se na estratégia de financiamento da 
Galp, que visa a diversificação das fontes de financiamento e a 
extensão da maturidade média da dívida. 
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1.6. 

A NOSSA MARCA 

Hoje é um bom dia para mudar 

O sucesso da Galp depende, em grande parte, do poder de 
atração que a sua marca é capaz de gerar junto dos públicos 
mais relevantes para a sua atividade. E a sua capacidade para 
aceder a parcerias nas suas áreas de negócio cruciais depende 
da reputação que for capaz de construir. 

A marca e a reputação são, assim, ativos que importa gerir, 
calibrar e afinar com tanto apuro e atenção como uma refinaria 
ou qualquer área de negócio. 

Em 2019, o valor da marca Galp situou-se em €1,3 bn, a 
segunda marca mais valiosa de Portugal, de acordo com a 
consultora Brand Finance, especialista neste tipo de 
indicadores. 

 

Fonte: Brand Finance. 

A Galp lidera entre as empresas do índice de referência bolsista 
nacional, o PSI-20, bem como entre as empresas do sector 
energético. 

 

Fonte: Brand Finance. 

Em termos de reputação, os atributos em que a Empresa é mais 
valorizada são o desempenho económico e a qualidade e 
eficiência dos seus produtos. Em termos estratégicos, a 
prioridade é reforçar os eixos de ligação emocional e construir 
uma marca que, para além da eficiência, tenha igualmente uma 
alma com que os consumidores se identifiquem. 

É aqui que entra o movimento “Hoje é um bom dia para mudar”. 

Alavancando a mudança que a Galp está a fazer em prol de uma 
economia de baixo carbono, foi desenhado e lançado um projeto 
de desafio à sociedade. Considerando que a mudança está ao 
alcance de todos e terá maior impacto quanto mais pessoas se 
envolverem, a Galp desafia cada um a integrar pequenas 
mudanças no seu quotidiano. Simples gestos e comportamentos 
que estão ao alcance de todos. Seja nas pequenas rotinas em 
casa, seja na forma como nos relacionamos com os outros, na 
capacidade de adotarmos pequenos gestos que melhoram a 
nossa comunidade, no esforço para mudarmos para 
comportamentos mais sustentáveis. Se os pequenos gestos 
contam, podemos começar a mudar já. Não precisamos de adiar 
e deixar para amanhã aquilo que podemos começar a fazer já. 
Ou seja: hoje é um bom dia para mudar. 

A par do desafio de mudança, a marca reforçou o seu 
investimento em música, tornando-se o principal patrocinador 
de um dos maiores festivais do mundo o Rock in Rio – um 
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festival de música direcionado a um público familiar, que se 
reconhece pelas causas sociais que abraça, reforçando 
igualmente a visibilidade de muitos dos festivais e iniciativas aos 
quais há muito já nos encontrávamos vinculados. 

São os casos do Galp Beach Party em Matosinhos (maior beach 
party da Europa), o Festival Músicas do Mundo de Sines, que 
apoiamos há 20 anos, ou o Festival Internacional de Música do 
Marvão, ponto de paragem obrigatório para quem gosta de 
música clássica.  

A música representa um território onde as pessoas querem estar 
e no qual vivem as emoções de forma intensa. Neste contexto, a 
sua relação com as marcas que as rodeiam é bastante mais 
aberta e disponível, e o facto de estarem dispostas a viverem 
experiências permite-nos aproximar de forma marcante a cada 
pessoa com quem contactamos, e com isso ganharmos uma 
relevância que até então não tínhamos.

É neste enquadramento que abraçamos a música como palco 
para mostrar o quanto estamos presentes - enquanto marca - 
na vida das pessoas. Ainda através dos patrocínios, o apoio à 
Seleção Nacional de Futebol em Portugal comemorou 20 anos. 
Tem sido um veículo privilegiado que nos permite alavancar 
mensagens emocionais, mostrando uma Galp em sintonia com 
as paixões do seu público. Mais ainda quando caminhamos a 
passos largos para um Campeonato da Europa em que 
participamos numa condição inédita, enquanto defensores do 
título de Campeão. 

Replicamos esta estratégia em Moçambique, onde somos desde 
este ano patrocinadores da seleção moçambicana. 

Estas apostas já permitiram reforçar os eixos de reputação da 
Empresa, com reflexos no índice global da Galp, que tem vindo a 
melhorar de forma ininterrupta desde 2017. O valor de brand 
equity também tem vindo consistentemente a aumentar. 
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 2.1. 
COMO PLANEAMOS  
O FUTURO 

Vivemos num mundo complexo, marcado por enormes desafios, 
especialmente no sector da energia. As alterações climáticas 
num ambiente de permanente inovação tecnológica têm 
conduzido a um enquadramento regulatório muito dinâmico e 
diverso. A forma como estes fatores venham a desenvolver-se 
e relacionar-se entre si será determinante para a evolução dos 
perfis de consumo e consequente alteração do mix energético 
em cada geografia. 

Querendo ser parte da solução para muitos destes desafios, 
procuramos assegurar a resiliência da nossa estratégia em 
relação a vários futuros possíveis. Desenvolvemos quatro 
cenários alternativos e contrastantes, com diferentes níveis de 
disrupção tecnológica e regulação, que consideramos serem as 
incertezas críticas para o sector energético, e procuramos 
antecipar a relação dinâmica entre necessidades e desejos dos 
consumidores e os mecanismos encontrados pelo sector 
energético para os satisfazer. 
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Cenário Negro: A falta de orientações 
políticas e a desaceleração tecnológica 
afastam o mundo dos objetivos  
de sustentabilidade. 

As emissões reais de gases com efeito de estufa ultrapassaram 
consideravelmente os limites globais tidos como razoáveis e os 
líderes mundiais não conseguem alcançar um novo consenso 

sobre a política ambiental. Após uma sensação de fracasso e 
impotência, uma nova geração de políticos promoveu a 
adaptação às alterações climáticas em lugar da sua mitigação, 
e o sentido de urgência em relação à descarbonização 
desapareceu. 

As economias emergentes continuam a insistir no seu próprio 
direito a promover o crescimento aproveitando fontes de 
energia abundantes e baratas, ao passo que os países 
desenvolvidos implementaram medidas protecionistas e 
limitaram os fluxos migratórios para combater o desemprego 
de longa duração e a instabilidade social. 

A procura mundial de energia continua a ser assente em 
tecnologias convencionais e recursos fósseis, não sendo 
possível reduzir de forma relevante a intensidade energética. A 
poluição atmosférica é um dos principais problemas 
enfrentados pelos grandes centros urbanos, mas não ocorrem 
alterações estruturais que permitam uma redução substancial 
das emissões. 

Multiplicam-se as restrições à circulação automóvel nas 
cidades, não apenas por questões ambientais, mas também 
para evitar congestionamentos, e a falta de investimento na 
rede pública de transportes conduz à disseminação de soluções 
privadas de mobilidade partilhada. A falta de capilaridade no 
carregamento de viaturas elétricas e as longas horas no 
trânsito também impediram o crescimento da mobilidade 
elétrica, com o GNV a tornar-se a melhor opção para minimizar 
a poluição urbana. 

Várias nações com recursos não convencionais de petróleo e 
gás criaram fortes indústrias locais, dificultando a decisão 
política de eliminação das fontes de origem fóssil. Devido à 
falta de desenvolvimento tecnológico e a políticas 
desadequadas, as energias renováveis não se conseguem 
tornar verdadeiramente competitivas e permanecem como 
solução de nicho em países desenvolvidos. 
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 Cenário Amarelo: Num mundo  
com avanços tecnológicos limitados,  
são implementadas sucessivas medidas 
regulatórias para tentar cumprir  
com os objetivos ambientais globais. 

O compromisso coletivo assumido pelas principais nações no 
sentido de estabelecer limites de emissão de gases com efeito 
de estufa até ao final do século foi sendo renovado ano após 
ano pelos responsáveis políticos e transposto para a regulação 
de cada país. 

Na ausência de uma transição energética acelerada, a restrição 
ao consumo de combustíveis fósseis foi promovida por efeito 
regulatório, nomeadamente através da implementação de 
quotas, do aumento dos preços de CO2 e de fortes 
investimentos em eficiência energética. A incorporação do 
custo do CO2 ocorreu em todas as atividades, impactando na 
forma como as pessoas viajam, comem ou se vestem e 
forçando, pelo custo, estilos de vida mais sustentáveis. 

O gás natural e a energia nuclear assumiram um papel de 
charneira na substituição do carvão como principal fonte de 
energia primária para a produção de eletricidade, em virtude 
dos poucos avanços no desenvolvimento da tecnologia de 
baterias. O hidrogénio verde, embora mantendo-se mais caro 
que as alternativas fósseis, foi gradualmente promovido como 
solução para a descarbonização do sector energético. 

Na maioria dos países, um forte investimento público levou ao 
reforço dos serviços de transportes públicos, e as medidas de 
planeamento urbano promoveram soluções de micromobilidade 
e restringiram o tráfego automóvel. 

Devido a proibições ou fortes limitações ao uso de veículos de 
combustão interna nas cidades, a mobilidade urbana é 
suportada principalmente em veículos elétricos, embora a 
reduzida autonomia das baterias impeça que sejam uma 
verdadeira alternativa para viagens longas ou como solução 
para veículos pesados, em relação aos quais o gás natural e o 
hidrogénio têm vindo a substituir o gasóleo. 

O combustível para aviação viu o seu preço significativamente 
agravado por taxas de CO₂ e obrigações de incorporação de 
biocombustíveis. O transporte ferroviário ganha relevância 
enquanto alternativa, com vários projetos de alta velocidade a 
substituírem o transporte aéreo para ligações regionais. 

Cenário Azul: A tecnologia está no centro 
de uma sociedade complexa e fechada 
sobre si mesma. 

A aceleração tecnológica contínua criou ondas de choque ao 
nível político e social que conduziram à fragmentação da 
sociedade e ao reforço de hierarquias e mecanismos de poder 
mais informais. Com a maioria da população mundial a viver em 
centros urbanos, as grandes metrópoles transformaram-se em 
novas cidades-estado, enquanto as áreas rurais se encontram 
praticamente desertas. Este novo enquadramento impede a 
formação de um consenso político global e as preocupações 
ambientais são sobretudo resolvidas localmente através do 
combate à poluição nas grandes zonas urbanas. 

Os decisores públicos, incapazes de acompanhar o dinamismo 
da sociedade, abdicaram muitas vezes do seu histórico papel 
regulador, deixando de existir uma monitorização integrada dos 
equilíbrios de mercado. O transporte urbano é assegurado 
maioritariamente por agentes privados, que oferecem aos 
clientes as mais variadas alternativas de transporte coletivo e 
individual, que vão desde simples hoverboards a sofisticados 
drones que encurtam distâncias pelos céus das grandes 
cidades. Quase todas estas soluções são elétricas, com os 
wireless hyperchargers e as superbaterias a tornarem o 
processo de carregamento quase perfeito. 

O mundo vive um processo de contínua digitalização e 
consequente desmaterialização, com ferramentas como o 
“blockchain”, a “internet of things” e “impressão 3D” cada vez 
mais acessíveis, o que ao nível do consumo final de energia 
resulta numa maior procura da eletricidade, gerada a partir de 
um mix de fontes fósseis e renováveis em função da 
competitividade económica de cada solução. 
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 A movimentação global de pessoas foi influenciada pela 
realidade virtual e aumentada, que veio substituir uma parte 
relevante das reuniões e formações presenciais e de idas a 
congressos e seminários, tendo inclusive dado origem a um 
nicho de mercado para turismo virtual. O trabalho à distância 
também aumentou, permitindo a muitos trabalhadores 
deslocarem-se apenas pontualmente às instalações do seu 
empregador, tornando os espaços corporativos 
significativamente mais pequenos. 

A maioria dos bens – nas casas, nos carros, na roupa e até nos 
alimentos – têm algum tipo de geração de dados, o que 
provoca uma explosão dos fluxos de informação e do consumo 
de energia associado. A acentuada redução do custo das 
fontes renováveis de energia, em conjunto com soluções de 
armazenagem de larga escala, favoreceu a proliferação destas 
alternativas e a multiplicação de sistemas off-grid, com muitos 
edifícios, bairros e fábricas a tornarem-se energeticamente 
independentes. Este movimento conduz ao subfinanciamento 
das redes elétricas públicas e dá origem a um sistema elétrico 
menos ordenado e mais descentralizado. 

Cenário Verde: Políticas públicas 
adequadas ajudam a promover uma 
sociedade ambientalmente sustentável, 
sem comprometer a qualidade de vida  
dos cidadãos. 

Políticos, empreendedores e académicos trabalharam juntos 
nas últimas décadas na implementação de um programa global 
para eliminar o consumo de combustíveis fósseis até final do 
século. Políticas públicas apropriadas, adotadas por meio de um 
forte empreendedorismo tecnológico, aumentaram 
significativamente a participação de energia renovável no mix 
energético e o desempenho em eficiência energética, baixando 
a intensidade carbónica para níveis históricos e cumprindo com 
os objetivos de emissões estabelecidos na segunda década do 
século.  

Uma mistura de eletricidade, hidrogénio verde e combustíveis 
sintéticos, alimentados principalmente por hidro, eólica e solar, 

permitiu uma profunda descarbonização da sociedade. O termo 
“Sustech”, que combina sustentabilidade e tecnologia, foi 
considerado a palavra do ano, representando simbolicamente o 
novo paradigma global de um mundo mais equilibrado. 

O advento de soluções de produção à medida nas chamadas 
“fábricas de tudo”, fruto de avanços tecnológicos em robótica, 
materiais e inteligência artificial, permite aproximar a produção 
de bens dos centros de consumo, reduzindo a pegada 
energética do fluxo global de mercadorias. Também a indústria 
alimentar sofreu alterações estruturais, redirecionando-se para 
produtos energeticamente menos intensivos, fruto de 
alterações comportamentais e de progressos na área da 
manipulação genética. O melhor exemplo desta mudança foi o 
forte crescimento da indústria hidropónica, que permite a 
produção de alimentos no interior das zonas urbanas. 

O grande investimento público na modernização das 
infraestruturas rodoviárias acelerou a transição para os 
veículos autónomos, reduzindo gradualmente o número de 
veículos tripulados. Esta revolução reduziu a sinistralidade 
rodoviária e contribuiu positivamente para a economia através 
da produtividade adicional do aumento da esperança de vida e 
da poupança em cuidados de saúde e reparação de veículos. 

A utilização generalizada de veículos autónomos aliada à 
disponibilidade de múltiplas soluções de gestão de mobilidade 
alterou também o paradigma da propriedade do transporte. A 
maioria das pessoas nas zonas urbanas seleciona meios de 
transporte à medida das suas necessidades, não se 
preocupando com a gestão operacional dos mesmos, a qual 
está a cargo de empresas especializadas. 

Este cenário está alinhado ao cenário de desenvolvimento 
sustentável da AIE. 
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 2.2. 
A NOSSA ESTRATÉGIA 

Trabalhamos para que a Galp seja uma Empresa resiliente e 
ágil, preparada para um mundo complexo e dinâmico, refletindo 
na estratégia as nossas grandes linhas orientadoras como 
Empresa integrada de energia focada no desenvolvimento de 
negócios sustentáveis e geradores de valor, com o propósito 
final de melhorar a vida dos nossos clientes. 

 
 
 

 
Reestruturação da Organização 

Reestruturamos a nossa organização de forma a melhor 
capturar o potencial máximo de cada uma das unidades de 
negócio, de acordo com as suas características, geração de 
caixa e perfis de risco.  

A nova estrutura irá consistir em quatro unidades de negócio, a 
unidade de Upstream (inalterada); uma unidade de Refinação & 
Midstream que incorporará o negócio da refinação e logística, 
bem como as atividades de aprovisionamento e trading de 
produtos petrolíferos, gás e eletricidade; a unidade Comercial 
que integrará todas as ofertas para os clientes Galp; e a nova 
unidade de Renováveis & Novos Negócios. 
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 A estratégia da Galp assenta no desenvolvimento de um 
portefólio de upstream competitivo, uma atividade de refinação 
e midstream eficiente e dinâmica, um negócio comercial focado 
nas necessidades dos nossos clientes, e no desenvolvimento de 
um portefólio de renováveis e de novos modelos de negócio 
rentável, suportado em soluções inovadoras e diferenciadoras 
que promovam a transição para uma economia de baixo 
carbono. 

As nossas diretrizes de alocação de capital preveem o 
investimento com vista ao crescimento ao longo de toda a 
cadeia de valor de energia, com mais de 40% dos 
investimentos futuros previstos destinados a capturar 
oportunidades provenientes da transição energética. Este 
objetivo deverá estimular ainda mais a criação de valor que 
deve continuar a viabilizar retornos incrementais para os 
acionistas. 

Esta estratégia está suportada numa capacidade financeira 
sólida e numa cultura organizacional centrada no cliente e na 
promoção de parcerias. Continuamos a construir um ambiente 
corporativo mais ágil, inovador e tecnologicamente evoluído, 
com o fim de enfrentar os desafios e as dinâmicas do sector 
energético num contexto de elevada incerteza e complexidade.  

Estamos empenhados na aplicação das melhores práticas de 
ESG no desenvolvimento das nossas atividades, atuando de 
forma ética e responsável, envolvendo os stakeholders 
relevantes em cada tomada de decisão, valorizando o nosso 
capital humano, gerindo os riscos e oportunidades que 
decorrem da relação entre energia e clima, garantindo a 
proteção das pessoas e do ambiente nas nossas operações e 
promovendo uma cultura de inovação e tecnologia. 

Upstream 

A Galp está empenhada no desenvolvimento do seu portefólio 
de E&P com foco no valor, através da otimização e manutenção 
da sua competitividade simultaneamente com uma geração de 
cash flow forte e sustentada, com base nos seus ativos de 
elevada qualidade que permitirão o crescimento médio anual da 
produção de cerca de 10% até ao final da próxima década.  

A estratégia está assente: (i) na proteção do valor dos ativos, 
através da adequada execução dos projetos em curso, dentro 
do prazo e orçamento previstos, e através da seleção das 
melhores opções de desenvolvimento, (ii) na maximização do 
potencial do portefólio através do aumento dos fatores de 
recuperação e da eficiência de custos, (iii) na garantia de uma 
exposição equilibrada ao gás natural e (iv) na identificação 
seletiva de novas oportunidades em geografias onde exista 
uma vantagem competitiva ou um ângulo estratégico, de modo 
a manter a resiliência e competitividade da produção futura.  

Refinação & Midstream 

A Galp apostará na adaptação do seu aparelho refinador às 
futuras necessidades de mercado, em simultâneo com o 
aumento da eficiência, flexibilidade e redução da intensidade 
carbónica. 

O nosso aparelho industrial irá prosseguir uma estratégia de 
adaptação contínua aos objetivos europeus de promoção da 
economia circular, descarbonização e transição energética, 
assumindo-se como referência regional nesta transformação. 

O nosso negócio de gás natural deverá tirar proveito das 
oportunidades existentes no mercado global de gás, 
continuando a identificar e desenvolver novos mercados e a 
garantir a maximização de valor do portefólio de gás natural e 
GNL. 

Comercial 

A Galp está focada na otimização da oferta integrada de 
serviços e produtos, adaptada a novos padrões de consumo, 
inseridos numa economia aberta, digital e de partilha. Para 
melhor concretizar este objetivo, ao longo do ano alteramos a 
forma como nos organizamos, integrando numa única unidade 
de negócio toda a oferta comercial dos segmentos B2B e B2C. 
Queremos também melhorar o nosso desempenho operacional 
e a experiência dos nossos clientes, através do 
desenvolvimento de talento interno e da utilização das 
melhores ferramentas tecnológicas no mercado. Com esta 
abordagem, acreditamos que poderemos compreender melhor 
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 as necessidades dos nossos clientes e propor soluções que as 
satisfaçam integralmente. 

Na mobilidade, queremos continuar a ser uma referência para 
os nossos clientes. Sabemos que a cada necessidade específica 
corresponderá uma solução diferente de mobilidade 
sustentável. Trabalhamos para garantir que, para cada uma 
delas, teremos uma oferta ajustada à jornada dos nossos 
clientes. O desenvolvimento do nosso negócio de mobilidade 
elétrica responde a esta vontade, criando sinergias importantes 
com produtos e serviços já existentes. 

Nas casas, nos edifícios e nas cidades pretendemos continuar a 
transformar as nossas operações, oferecendo soluções que 
melhorem a qualidade de vida das comunidades e potenciando 
a eficiência energética e a redução de custos. 

Renováveis & Novos Negócios 

O desafio global de descarbonização da sociedade obriga todas 
as atividades económicas e, em particular, o sector energético, 
a uma revisão profunda dos seus processos. As metas 
decorrentes do Acordo de Paris, a intenção de vários países 
relativa à concretização da neutralidade carbónica das suas 
economias e a forma como estes objetivos forem sendo 
prosseguidos nas diferentes geografias do globo serão 
determinantes na definição da estratégia das empresas. 

A Galp ambiciona ter um papel ativo na mudança de paradigma 
energético, nomeadamente através da antecipação de novas 
tendências, adaptando o seu portefólio às necessidades 
futuras, criando, sempre que possível, sinergias com a sua 
atividade presente no mercado Ibérico e promovendo a 
progressiva redução da sua intensidade carbónica.  

A transformação digital em curso tem criado as condições para 
que produtos e serviços inovadores substituam as anteriores 
alternativas, com claros benefícios para as pessoas. De modo a 
materializar com a nossa ação essas oportunidades, 
pretendemos identificar novas cadeias de valor nas quais 
possamos ser uma referência para o mercado, desenvolver 
novas áreas de negócio e testar diferentes soluções para os 
nossos clientes. Procuramos novas respostas para os desafios 

da mobilidade, nomeadamente urbana, recorrendo a 
ferramentas tecnológicas que permitem a gestão inteligente de 
frotas e sistemas integrados de planeamento urbano. 

A Galp tem como objetivo expandir os seus negócios de 
geração de energia renovável de forma rentável, com 10% a 
15% do investimento futuro do Grupo a ser alocado a essas 
atividades, bem como ao desenvolvimento de novos negócios 
que possam ser escaláveis.  

A Galp tem como objetivo expandir os seus negócios de 
geração de energia renovável alavancados em tecnologias 
comprovadas, como a energia solar PV, e na sinergia natural 
com a nossa atividade comercial de eletricidade na Península 
Ibérica. O portefólio de renováveis da Galp consiste em 3,3 GW 
de capacidade a ser instalada até 2023 e com uma ambição de 
longo prazo de atingir c.10 GW até 2030, começando no 
mercado Ibérico, mas procurando explorar oportunidades 
noutras regiões onde acreditamos ter vantagens competitivas. 
Adicionalmente, também apoiaremos os nossos clientes nessa 
transição, desenvolvendo soluções de geração descentralizada, 
adaptadas às suas necessidades. 

Continuaremos a investir em inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico, cruciais para a firme extração de 
valor dos nossos ativos e para a criação de novos modelos de 
negócio, promovendo a sustentabilidade da Empresa e das 
comunidades em que opera. 
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 2.3.  
COMO GERIMOS 
O RISCO 

A Galp desenvolve um Modelo de Gestão de Risco assente 

em três pilares: (i) Cultura de Risco; (ii) Governance  

e normativos; e (iii) Processo de Gestão de Risco  

(três macro atividades).

 

 

 

O Modelo de Gestão de Risco segue a metodologia COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) e está estruturado com base no modelo 
organizacional das três linhas de defesa representado na figura 
abaixo: 
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 O Modelo de Gestão de Risco é implementado através de um 
processo integrado, contínuo e dinâmico que envolve as 
unidades de negócio e as áreas corporativas da Galp, e está 
sustentado na Política de Gestão de Risco e no Manual de 
Controlo Interno aprovados pelo Conselho de Administração.   

As principais classes de risco da Galp, com maior detalhe na 
Parte II do presente relatório – Relatório de Governo Societário 
- são as resumidas na tabela abaixo. 

De salientar que a Galp considera que a transição para uma 
economia de baixo carbono cria oportunidades, mas também 
tem impactos potenciais no seu modelo de negócio, resultantes 
quer de alterações regulatórias, quer de alterações de padrões 
de consumo e tecnológicos.  

 

Classes de Riscos 

Preço 
O valor dos ativos e os resultados da Galp dependem de diversos fatores de mercado, em particular o preço dos produtos 

petrolíferos, do gás natural, do GNL, da eletricidade, e as taxas de câmbio e juro. 

Jurídico 
Alterações no ambiente regulatório e legislativo podem afetar o contexto de negócio em que a Galp opera, impactando a 

sua rentabilidade. 

Ativos 
A execução da estratégia da Galp e a sua sustentabilidade podem ser afetadas se a Sociedade for incapaz de desenvolver, 

manter e gerir eficientemente um portefólio de ativos de elevada qualidade.  

Cadeia Logística A fiabilidade dos ativos e a eficiência na sua operação são fatores determinantes da competitividade da Galp. 

Mercado 
Num ambiente altamente competitivo, a capacidade da Galp reagir às forças competitivas é crucial para garantir um bom 

desempenho financeiro e alcançar os objetivos estratégicos.  

IT & Cibersegurança 

A violação da segurança digital ou falha da infraestrutura digital da Galp podem prejudicar as operações, aumentar os 

custos e afetar a reputação da Galp. A integridade e a disponibilidade dos nossos sistemas são também cruciais para as 

nossas atividades. 

Execução de Projetos O crescimento orgânico e os resultados da Galp dependem da execução dos seus principais projetos. 

Geopolítico 
A exposição a desenvolvimentos políticos e às consequentes mudanças no ambiente operacional podem comprometer a 

continuidade das operações e afetar adversamente o valor dos ativos e os resultados da Galp. 

Continuidade do Negócio 
A falha em responder eficazmente a situações de crise ou disrupções pode prejudicar a atividade, a reputação e o valor para 

o acionista da Galp. 

Crédito 
A exposição ao risco de crédito pode, de forma relevante e adversa, afetar os resultados operacionais e a situação financeira 

da Galp.  

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Politica-de-Gestao-do-Risco.pdf
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 A nossa direção de Gestão de Risco realiza uma avaliação 
recorrente do perfil de risco da Galp e do valor em risco. A 
triagem e a priorização dos riscos acima mencionados podem 
ser representadas em matrizes “probabilidade x impacto”. 

Riscos – visão geral 
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 3.1.  
DESTAQUES DE 2019  

Estratégia de investimento alinhada  
com a transição energética 

A Galp está a desenvolver um portefólio resiliente, tendo 
previsto que mais de 40% dos seus investimentos sejam 
alocados a projetos que promovam a transição energética. A 
Empresa irá promover soluções económica e ambientalmente 
sustentáveis, reforçando a sua estratégia de investimento em 
energias renováveis e em novos modelos de negócio (10% a 
15% aos investimentos futuros), bem como aumentando o peso 
do gás natural no seu portefólio. 

As diretrizes de alocação de capital da Empresa assentam 
numa trajetória crescente de geração de caixa que irá suportar 
o reinvestimento seletivo na estratégia de crescimento, 
balanceada com uma distribuição acionista progressiva, e 
mantendo uma disciplina financeira rigorosa. 

Reestruturação da organização  
para melhor refletir a singularidade  
de cada negócio 

Em 2019, a Galp reorganizou as suas unidades de negócio e, a 
partir de 2020, a Empresa irá reportar de acordo com os novos 
segmentos de negócio. A nova estrutura de reporte irá consistir 
em quatro unidades de negócio: uma unidade de Upstream 
(inalterada); uma unidade de Refinação & Midstream, que 
incorporará o negócio da refinação e logística, bem como o 
aprovisionamento e trading de produtos petrolíferos, gás e 
eletricidade; a unidade Comercial, que integrará todas as 
ofertas de produtos e serviços aos clientes Galp; e a nova 
unidade de Renováveis & Novos Negócios. 

 
 

Reconhecimento pelas melhores práticas de 
sustentabilidade 

O compromisso da Galp na criação de valor através das 
melhores práticas na dimensão ambiental, social e de governo 
corporativo foi, uma vez mais, reconhecido pelas mais 
prestigiadas organizações independentes. No Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI), a Galp foi a primeira classificada 
do sector na Europa e a terceira no mundo. No índice 
FTSE4Good, a classificação geral da Galp situou-se no 
percentil superior (100), tendo atingido a pontuação máxima na 
dimensão governo. A Empresa foi também reconhecida pelo 
CDP, Oekom e pelo Ethibel Sustainability Index. 

Conclusão da primeira fase dos projetos 
Lula e Iracema 

Com o início da produção em fevereiro da FPSO #9 na área de 
Lula Norte, o consórcio BM-S-11 concluiu com êxito a primeira 
fase de desenvolvimento dos projetos Lula e Iracema. Com 
nove unidades a produzir, a capacidade de produção 
combinada instalada atingiu c.1.3 mmbpd, tornando os campos 
de Lula e Iracema os projetos mais produtivos no Brasil. 

10 unidades FPSO a operar no Brasil  
em menos de 10 anos 

A FPSO Cidade Angra dos Reis, a primeira unidade a iniciar o 
desenvolvimento dos reservatórios dos projetos Lula e Iracema, 
iniciou operações na área Piloto de Lula em 2010. Apenas nove 
anos depois, a Galp e os seus parceiros iniciaram, com sucesso, 
a operação da 10ª unidade no polígono do pré-sal brasileiro. A 
FPSO #10 irá desenvolver os recursos de elevada qualidade e 
baixo teor de enxofre nas acumulações de Berbigão e Sururu, e 
será um importante contributo para o futuro crescimento da 
produção da Galp. 
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 Adjudicação de contrato EPC para a Fase I 
do projeto Rovuma LNG em Moçambique 

Após a aprovação pelo Governo de Moçambique do plano de 
desenvolvimento submetido em 2018, a Galp e os seus 
parceiros da Área 4 adjudicaram o contrato EPC para o 
desenvolvimento das infraestruturas onshore relativas à 
primeira fase do projeto Rovuma LNG a um consórcio líder 
mundial. O Rovuma LNG é um projeto-chave na estratégia da 
Galp com vista a um portefólio com um mix de menor carbono. 

Melhoria da eficiência energética  
e operacional do sistema de refinação 

Em 2019, a Galp implementou vários projetos para aumentar a 
eficiência energética e a capacidade de conversão do aparelho 
refinador, no âmbito do programa de iniciativas “+$1/boe". Um 
destes projetos focou-se na renovação dos permutadores de 
calor da unidade de destilação atmosférica na refinaria de 
Sines, o qual permitirá uma economia significativa no consumo 
de energia. 

Início do fornecimento de novos 
combustíveis marítimos em conformidade 
com o Regulamento 2020 da International 
Maritime Organization (IMO)  

A Galp adaptou com sucesso o seu aparelho refinador durante 
2019 e iniciou, em novembro, o fornecimento de um novo 
combustível marítimo (VLSFO) que contém um teor máximo de 
enxofre de 0,5% e está em conformidade com o novo 
regulamento da IMO. 

 
 
 

Assinatura de novos contratos de longo 
prazo de aprovisionamento de GN/GNL  

A Galp celebrou um contrato de 10 anos com a Sonatrach para 
garantir o fornecimento de 2,5 bcm por ano de gás natural 
proveniente da Argélia com destino à Península Ibérica. Já em 
2020, a Empresa assinou outro contrato para a aquisição de 
1,0 mtpa de GNL da Nigéria por 10 anos. Estes contratos estão 
alinhados com o compromisso da Empresa de desenvolver 
soluções energéticas mais eficientes e ambientalmente 
sustentáveis. 

Construindo uma posição sólida  
na geração de energia renovável  
na Península Ibérica 

Durante 2019 e já em 2020, a Galp continuou a reforçar a sua 
posição na produção de energia renovável, com a aquisição de 
licenças de energia solar, tanto em Portugal como em Espanha. 
Em janeiro de 2020, a Galp acordou a aquisição de projetos de 
energia solar fotovoltaica em Espanha, com uma capacidade 
total de geração de c.2,9 GW até 2023, dos quais mais de    
900 MW já em operação. 

Reforço da oferta de power através  
de contratos de compra de energia 
renovável (PPA) 

A Galp reforçou o seu portefólio comercial para o fornecimento 
de energia renovável aos seus clientes, tendo estabelecido dois 
PPAs em Espanha, com a X-Elio e a Grenergy Renovables. O 
fornecimento total de energia renovável da Galp é atualmente 
superior a 650 GWh por ano, em linha com a estratégia da 
Empresa de assegurar um portefólio de fornecimento de longo 
prazo equilibrado e competitivo para as suas atividades de 
power. 
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 Promoção de soluções integradas  
de mobilidade 

A Galp está a promover uma solução totalmente integrada e 
infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. A Flow, 
uma start-up que abraça os desafios do Software as a Service, 
fornece soluções completas de mobilidade para frotas e cidades 
para revolucionar a mobilidade, através da redução de custos e 
da pegada ecológica.  

Reforçar o posicionamento da marca Galp 

Em 2019, a Galp apoiou diversas iniciativas, principalmente nos 
sectores da música e da educação. A Empresa será o principal 
patrocinador das próximas duas edições do Rock in Rio em 
Lisboa, um dos eventos com maior impacto em Portugal. Na 
área da educação, a Galp patrocinou o “The Global Teacher 
Prize”, promovendo projetos educacionais para crianças 
relacionados com energia e sustentabilidade. A presença da 
Galp nestas iniciativas é mais um marco importante numa 
estratégia clara e focada em reforçar a abordagem da Galp 
centrada nas pessoas. 
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Reconhecimentos 

 



 

 3.2.  
EXPLORAÇÃO  
& PRODUÇÃO  

Destaques de 2019  

▪ A produção working interest (WI) foi de 
122 kboepd, um crescimento de 14% face 
a 2018, suportado pelo desenvolvimento 
do projeto Lula no Brasil e pelo ramp-up 
do Kaombo em Angola.  

▪ Início de produção da FPSO #9 na área 
de Lula Norte em fevereiro de 2019, a 
última unidade a iniciar produção no 
âmbito da primeira fase de 
desenvolvimento dos projetos Lula e 
Iracema. 

▪ Início de produção em novembro da FPSO 
#10 no Brasil, alocada às acumulações de 
Berbigão e Sururu, marcando o início de um 
novo projeto de elevado potencial no pré-
sal brasileiro, que irá suportar a trajetória 
de crescimento da Galp nesta região.  

▪ A Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o 
Acordo de Unitização da acumulação de 
Lula, que entrou em vigor a 1 de abril, e em 
agosto o acordo relativo às acumulações 
de Atapu e Sépia, em vigor desde 
setembro. 

▪ No final de 2019, os parceiros submeteram 

a Declaração de Comercialidade da 

descoberta de Bacalhau à ANP, já em 

2020, foram adjudicados os contratos de 

FEED para a primeira fase do projeto. 

 

▪ A FPSO Kaombo Sul, a segunda unidade a 
entrar em produção no bloco 32 em Angola, 
teve um contributo importante para o 
crescimento da produção no período. 

▪ O Governo de Moçambique aprovou em maio o 
Plano de Desenvolvimento do projeto Rovuma 
LNG e os parceiros da Área 4 adjudicaram o 
contracto EPC de midstream para a primeira 
fase do projeto, ao consórcio JFT. 

▪ Trabalhos prospetivos no bloco 6 em São Tomé 
e Príncipe e conclusão da aquisição de dados 
sísmicos 3D na PEL 83 na Namíbia.  

▪ As reservas 2P diminuíram 2% para 739 mmboe 
ao final do ano. Os recursos contingentes 2C 
aumentaram 1% para 1.680 mmboe. 
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Evolução das reservas e dos recursos  

Em 2019, as reservas provadas e prováveis (2P) decresceram 
2% face ao final do ano anterior para 739 mmboe, refletindo 
sobretudo a produção durante o ano e apesar da inclusão de 
Sépia nas reservas. As reservas de gás natural mantiveram-se 
estáveis e representavam 21% das reservas 2P totais. 

Os recursos contingentes 2C aumentaram 1% face ao período 
homólogo para 1.680 mmboe, uma vez que as revisões em alta 
no Brasil, nomeadamente nos blocos BM-S-8, mais do que 
compensaram a transição de Sépia de recursos para reservas. 
Os recursos de gás natural representavam 51% do total dos 
recursos 2C. 

 

 
 
Os recursos prospetivos no final do ano situavam-se nos       
766 mmboe, um aumento de 143 mmboe, refletindo sobretudo 
novas adições em São Tomé e Príncipe. 

As reservas e os recursos da Galp estão sujeitos a uma 
avaliação independente pela DeGolyer and MacNaughton 
(DeMac).  
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 Visão geral da produção em 2019 

Durante o ano de 2019, a produção média WI foi de 122 kboepd, 
um aumento de 14% face ao ano anterior, refletindo a maior 
contribuição dos projetos em desenvolvimento no Brasil, e em 
Angola. O petróleo representa a maior parte da produção da 
Galp, tendo a produção de gás natural em 2019 representado 
11% da produção total, exclusivamente proveniente do gás 
associado dos projetos no Brasil. Espera-se que a contribuição 
do gás natural aumente quando os projetos da Área 4 em 
Moçambique iniciarem a produção.   

No Brasil, a produção WI foi de 108 kboepd, um aumento de  
9% YoY, suportado pelos projetos de Lula e Iracema, 
nomeadamente através do ramp-up da FPSO #8, que atingiu o 
plateau de produção em apenas 10 meses com a conexão do 6º 
poço produtor, e a FPSO #9 que iniciou operações em fevereiro. 
Importa ainda destacar o início da produção da FPSO #10 em 
novembro, marcando o início do desenvolvimento das 
acumulações de Berbigão e Sururu, que serão uma importante 
contribuição para o crescimento esperado da produção da Galp 
em 2020. 

As restantes unidades a operar no Brasil produziram de forma 
estável ao longo do ano, com as atividades de manutenção 
executadas de acordo com o plano, o que inclui inspeções 
obrigatórias de forma a garantir a integridade das unidades e a 
sua operação em condições ótimas.  

Em Angola, a produção WI foi de c.14 kbpd, um aumento de 
65% YoY, suportado pela primeira unidade que entrou em 
produção na área norte do bloco 32, que continuou o ramp-up, 
e pelo início de operação da segunda unidade na área de 
Kaombo Sul em abril. 

 

A competitividade dos volumes produzidos pela Galp é 
suportada por uma vasta base de recursos, com baixos custos 
de desenvolvimento e elevado potencial comercial. Os recursos 
caracterizam-se pela sua elevada qualidade e baixo teor de 
enxofre, posicionando-se de forma positiva para a transição 
energética. O breakeven NPV10 relativo ao desenvolvimento 
futuro do portefólio é inferior a $25/bbl.  
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 Portefólio de E&P da Galp  

A Galp tem 45 projetos de upstream em diferentes estados de 
maturidade, desde a exploração até à fase de desenvolvimento, 
localizados maioritariamente em águas profundas. Os projetos 
mais relevantes incluem o desenvolvimento de uma das 
maiores descobertas de petróleo das últimas décadas, 
localizada no pré-sal brasileiro, as grandes descobertas de gás 
natural na bacia de Rovuma em Moçambique, bem como os 
desenvolvimentos na bacia do Congo em Angola.  

Brasil 

Desenvolvimentos Offshore 

O portefólio da Galp offshore no Brasil é maioritariamente 
focado no polígono do pré-sal, onde a Empresa está presente 
desde a exploração e avaliação dos primeiros prospetos. O pré-
sal brasileiro é uma referência na indústria, principalmente 
devido à abundância e à qualidade dos seus recursos que, 
juntamente com a tecnologia utilizada nos conceitos de 
desenvolvimento, posiciona estes projetos entre os mais 
competitivos a nível global. 

Atualmente, a Galp tem vários projetos, tanto na fase de 
exploração e avaliação, como na fase de desenvolvimento e 
produção, no pré-sal das bacias de Santos e Campos. 
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 Desenvolvimento típico de um projeto no pré-sal  

A Galp iniciou a produção no pré-sal em 2010, através da FPSO 
Cidade Angra dos Reis alocada à área piloto de Lula e, no final 
de 2019, encontravam-se em produção 10 unidades FPSO, das 
quais sete na acumulação de Lula, duas na acumulação de 
Iracema e uma nas acumulações de Berbigão-Sururu Oeste.  
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Unidades em produção no pré-sal na bacia de Santos 



  

 

 

 

 

49  3 
 

EXECUÇÃO ESTRATÉGICA 

3.2. EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO 

 

 

 Lula e Iracema 

Os projetos de Lula e Iracema são, atualmente, os que mais 
contribuem para a produção da Galp. Em menos de 10 anos, 
foram instaladas nove unidades de produção com uma 
capacidade combinada para processar diariamente até            
1,3 mmbbl de petróleo e 56 mm3 de gás natural.  

Durante 2019, os parceiros continuaram focados na execução 
destes projetos de elevada qualidade, tendo sido dada como 
concluída a primeira fase de desenvolvimento com o início da 
produção da FPSO #9 na área de Lula Norte em fevereiro. Das 
nove unidades a operar, todas em diferentes áreas de 
desenvolvimento, oito estão a produzir em níveis de plateau e a 
FPSO localizada no Lula Norte encontra-se em fase de      
ramp-up. 

Relativamente à campanha de perfuração, até ao final de 2019 
foram perfurados 128 poços (70 produtores e 58 injetores) dos 
cerca de 150 poços previstos. Atualmente, estão conectados 
113 poços às unidades FPSO instaladas. 

Durante 2019, os parceiros executaram um extended well test 
(EWT) em Lula Oeste, esperando-se que os resultados 
contribuam para o conhecimento da área. O conceito de 
desenvolvimento de Lula Oeste, a décima área a ser 
desenvolvida nos projetos de Lula e Iracema, encontra-se ainda 
sob análise. 

Uma vez que a acumulação de Lula se estende para a área 
adjacente do Sul de Tupi, que faz parte da Cessão Onerosa, e 
para uma área não contratada, foi necessário um processo de 
unitização. A ANP aprovou em março o Acordo de Unitização 
relativo à acumulação de Lula, o qual entrou em vigor em abril 
de 2019. A Galp detém agora uma participação de 9,21% no 
campo unitizado de Lula. 

A Galp e os seus parceiros estão empenhados em maximizar a 
extração de valor dos seus ativos, otimizando as operações e 
aumentando o fator de recuperação dos recursos descobertos. 
Atualmente, a Galp estima que o fator de recuperação dos 
desenvolvimentos em curso seja de 34%, um aumento de 3 p.p. 
face ao ano anterior. A ambição de longo prazo da Empresa é 
recuperar mais de 40%. 

Berbigão, Sururu e Atapu 

A Galp detém, através do consórcio BM-S-11A, participações 
em Berbigão, Sururu e Atapu, três acumulações localizadas na 
área central do pré-sal da bacia de Santos, a nordeste das 
acumulações de Lula e Iracema. 

A FPSO P-68, que irá desenvolver Berbigão e o flanco oeste de 
Sururu, iniciou produção em novembro de 2019. Esta é a quarta 
FPSO replicante a iniciar produção no pré-sal, e tem 
capacidade para processar 150 kbpd e 6 mm3 de gás natural 
por dia. Esta estará conectada a 10 poços produtores, cinco 
dos quais na área de Berbigão, e a sete injetores. 

A segunda unidade FPSO, que irá desenvolver a acumulação de 
Atapu, já se encontra no Brasil, onde serão concluídos os 
trabalhos de integração, e está previsto que inicie a produção 
no final de 2020. 

A campanha de perfuração está a decorrer de acordo com o 
previsto, já com 13 poços produtores e oito poços injetores 
perfurados ao final de 2019, dos 33 poços planeados. Em 2019, 
os consórcios BM-S-11/11A contrataram uma segunda sonda de 
forma a suportar o programa de perfuração e completação das 
áreas. 

Após a execução de um EWT na área de Sururu em 2018, os 
parceiros continuaram a avaliar os estudos da subsuperfície da 
acumulação com o objetivo de reduzir a incerteza volumétrica e 
melhorar o conceito de desenvolvimento da área. Está previsto 
outro EWT na área de Sururu para 2021. 

Em agosto, a ANP aprovou o Acordo de Unitização da 
acumulação de Atapu, que entrou em vigor a 1 de setembro. O 
acordo estabelece que a licença do BM-S-11A representa 
17,03% da área unitizada (BM-S-11A, área da Cessão Onerosa 
e a área não contratada), com a Galp a deter uma participação 
de 1,70%. As duas acumulações adicionais na licença            
BM-S-11A, Berbigão e Sururu, estão também sujeitas a um 
processo de unitização, sendo que os acordos já foram 
submetidos à ANP e aguardam aprovação. 
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Bacalhau 

O projeto Bacalhau, anteriormente denominado Carcará, 
estende-se pelos blocos BM-S-8 e Bacalhau Norte, é 
considerado um dos ativos mais promissores da bacia de 
Santos no pré-sal, devido às condições de alta pressão do 
reservatório e aos seus recursos de elevada qualidade. 

Após o acordo entre os parceiros em alinhar as suas 
participações no bloco BMS-8 e na área de Bacalhau Norte, a 
última transação pendente foi aprovada pela ANP em junho de 
2019, com a Galp a deter desde então uma participação de 
20% no Grande Bacalhau. 

O projeto Grande Bacalhau será desenvolvido por fases, sendo 
a Fase I composta por uma FPSO com 220 kbpd de capacidade, 
a maior unidade prevista para instalação no pré-sal e, 
considerando a reinjeção total do gás natural associado, a 
solução mais robusta para a gestão do gás. 

No final de 2019, os parceiros submeteram, as Declarações de 
Comercialidade da descoberta de Bacalhau à ANP. Em 2020, 
foram adjudicados os contratos de FEED para a primeira fase 
do projeto Bacalhau, tendo sido atribuído à Modec a unidade 
FPSO e à Subsea Integration Alliance o desenvolvimento dos 
equipamentos de subsea, umbilical, risers e flowlines (SURF). 
Atualmente os membros do consórcio estão a avançar para as 
submissões do Plano de Desenvolvimento e do Acordo de 
Unitização. 

Durante 2019, as atividades do consórcio focaram-se 
sobretudo na campanha de exploração e avaliação, com a 
perfuração de um poço na área de Bacalhau Este e a realização 
de um DST. Este é o segundo poço de avaliação a ser perfurado 
e testado na área de Bacalhau Norte e os dados recolhidos 
serão utilizados para suportar a definição da estratégia de 
desenvolvimento para a segunda fase do projeto. 

Guanxuma 

Após a descoberta de petróleo e a execução de testes na área 
de Guanxuma em 2018, o consórcio do BM-S-8 continuou os 
trabalhos de avaliação com um segundo DST de forma a avaliar 
a pressão, permeabilidade e capacidade produtiva da 
acumulação, estando os respetivos resultados atualmente em 
análise. 

  

Capacidade de inovação da Galp 
reconhecida pela ANP  

A Petrogal Brasil, subsidiária brasileira da Galp, ganhou o 
primeiro prémio na Categoria I, Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás, nos Prémios de Inovação Tecnológica 
promovidos pela ANP. O projeto vencedor, “Captura e 
armazenamento de dióxido de carbono (CCS) e purificação 
de gases associados na produção de petróleo em águas 
ultraprofundas através do processo de produção de 
hidratos dos gases”, foi desenvolvido em parceria com a 
Unicamp, com a USP e com a universidade portuguesa 
FEUP, e concorreu com 147 projetos distribuídos em cinco 
categorias apresentadas por mais de 60 instituições. Este 
prémio é o resultado dos valores de inovação da Galp, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da 
indústria, com uma solução concreta focada em CCS e 
purificação de gás natural através de unidades de escala 
industrial a serem instaladas em plataformas de produção. 
A Galp está totalmente empenhada em reduzir as emissões 
de dióxido de carbono e metano nas suas operações. 

É também de destacar o projeto de inteligência artificial da 
Galp, uma parceria com a IBM para auxiliar na interpretação 
sísmica, que foi finalista na Categoria V, Indústria 4.0.  
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 Sépia 

O bloco BM-S-24 incorpora as áreas de Júpiter e Sépia Leste, 
no pré-sal da bacia de Santos. 

A descoberta de Sépia, uma área da Cessão Onerosa, estende-
se para a área Sépia Leste, dentro da licença BM-S-24 e, 
portanto, foi necessário um processo de unitização. Em agosto, 
a ANP aprovou o Acordo de Unitização de Sépia, que entrou em 
vigor a 1 de setembro. O contrato estabelece que a licença 
representa 12,07% da área unitizada (BM-S-24 + Cessão 
Onerosa), com a Galp a deter uma participação de 2,41% 
através da sua participação de 20% no BM-S-24. 

O início da produção do campo unitizado de Sépia está previsto 
para 2021, através de uma unidade FPSO com capacidade de 
processamento de 180 kbpd e 6 mm3 de gás natural por dia, já 
adjudicada pelo operador Petrobras. 

Júpiter 

O bloco BM-S-24 contém também a descoberta de Júpiter, 
uma acumulação de grande dimensão independente de Sépia. 
Os parceiros estão a dar continuidade aos estudos de 
desenvolvimento tecnológico e a analisar atividades adicionais 
de avaliação de forma a suportar a solução conceptual do 
projeto. 

Uirapuru 

O Uirapuru é um ativo de exploração de elevado potencial 
adjudicado à Galp em 2018 após a 4ª rodada de licitações PSC. 
O consórcio iniciou a campanha de exploração no final de 2019, 
e o primeiro poço foi perfurado a 1.994 metros de profundidade. 
A campanha terá como principal objetivo os reservatórios de 
carbonatos a uma profundidade de cerca de 5.900 metros, com 
os primeiros resultados esperados em 2020. 

 
 

Bloco C-M-791 

O bloco C-M-791 é um ativo de exploração na bacia de Campos 
com potencial de play de pré-sal. Em 2019, o consórcio iniciou 
um programa de exploração com a aquisição de c.2.800 km2 de 
sísmica 3D na região, o que mais do que cobre a área do bloco 
C-M-791. 

Angola 

A Galp tem uma participação no bloco 32, que contém o projeto 
Kaombo, um dos projetos em desenvolvimento mais relevantes 
em Angola, bem como uma posição nos blocos 14 e 14k.  
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 Bloco 32  

O projeto Kaombo está localizado numa área de águas ultra-
profundas e é esperado que o seu desenvolvimento recupere 
650 mmbbl de petróleo através de duas unidades FPSO, com 
uma capacidade de produção total bruta estimada em           
230 kbpd. 

Após o início da operação da segunda unidade em abril, a 
produção do bloco 32 está já próxima do nível de plateau, tendo 
o ramp-up da FPSO Kaombo Sul beneficiado da curva de 
aprendizagem adquirida da unidade anterior. O projeto Kaombo 
contribuiu com 8,5 kbpd para a produção WI da Galp durante o 
período. 

No final de 2019, o consórcio tinha perfurados 41 poços dos 62 
previstos para o desenvolvimento do campo de Kaombo. 

Bloco 14/14k 

A Galp e os parceiros estão focados em otimizar a eficiência e 
os custos do bloco 14/14k, com o objetivo de prolongar o 
período de produção dos campos de Benguela-Belize-Lobito-
Tomboco (BBLT) e TL, os quais estão atualmente em fase de 
declínio natural da produção. Estes blocos contribuíram com 
5,0 kbpd para a produção WI da Galp durante 2019. 

Moçambique 

As descobertas de gás na bacia do Rovuma irão permitir que 
Moçambique se torne um dos fornecedores de gás natural mais 
relevantes a nível mundial. 

Moçambique está em fase de crescimento na indústria de 
petróleo e gás e é expectável que se torne o terceiro maior 
produtor na África Subsariana em meados da próxima década. 
A dimensão e a qualidade dos recursos descobertos serão 
transformantes para o país e também desempenharão um 
papel fundamental para o perfil de produção da Galp, 
contribuindo para um mix de portefólio de menor carbono, 
alinhado com o compromisso estratégico da Galp para uma 
transição energética suave. 

O desenvolvimento da Área 4 inclui o projeto offshore do FLNG 
Coral Sul e o onshore Rovuma LNG. 

 
Coral Sul 

Após a FID em 2017, o Coral Sul será o primeiro projeto a 
desenvolver os grandes recursos de gás natural da Área 4, com 
o início da produção previsto em 2022. 

A construção da unidade FLNG, com uma capacidade de 
processamento de cerca de 3,4 mtpa de GNL, foi iniciada em 
2018 e está a decorrer conforme o esperado. A plataforma 
FLNG será conectada à parte sul da descoberta de Coral, 
localizada exclusivamente na Área 4 e contendo 
aproximadamente 16 tcf de gás na jazida. 

Em 2019, o consórcio iniciou a campanha de perfuração da área 
do Coral, que prevê a perfuração de seis poços. É expectável 
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 que a campanha de perfuração esteja concluída no fim de 
2020. 

Rovuma LNG 

Em maio de 2019, o Governo de Moçambique aprovou o Plano 
de Desenvolvimento para a Fase I do projeto Rovuma LNG, que 
irá produzir, liquefazer e comercializar gás natural dos campos 
de Mamba e que inclui a construção de dois trains de GNL com 
uma capacidade total de 15,2 mtpa. 

A Joint Venture que está a desenvolver a Área 4 adjudicou o 
contrato EPC para o desenvolvimento das infraestruturas 
midstream da Fase I do projeto Rovuma LNG ao consórcio JFT, 
composto pela JGC, Fluor e TechnipFMC. O Governo de 
Moçambique também aprovou os acordos para a compra e 
venda de GNL do projeto. 

Atualmente, os parceiros estão focados na conclusão das 
próximas etapas do projeto para a FID, nomeadamente em 
assegurar o pacote de financiamento do projeto. É estimado 
que a produção de GNL se inicie em meados desta década. 

Desenvolvimento do Projeto Rovuma LNG 

 

São Tomé e Príncipe e Namíbia 

A Galp tem também posições promissoras em ativos de 
exploração na bacia do Atlântico.  

Blocos 6, 11 e 12 

O portefólio de exploração da Galp em São Tomé e Príncipe 
inclui atualmente três blocos offshore, nomeadamente o bloco 
6, onde a Galp é a operadora com uma participação de 45%, e 
os blocos 11 e 12, nos quais a Empresa detém uma participação 
de 20%. Em 2019, a Galp tomou a decisão de abandonar o 
bloco 5, onde estava presente.  

Neste momento, a Galp está a avançar com os estudos 
geológicos e geofísicos, nomeadamente no bloco 6, onde já foi 
identificado um prospeto para perfuração. A Galp e os 
restantes parceiros estão focados na conclusão dos próximos 
trabalhos relevantes, de forma a iniciar a perfuração do 
primeiro poço em 2020/2021. 

PEL 82 e 83 

A posição da Galp na Namíbia é composta por duas licenças de 
exploração offshore, a PEL 82 na bacia de Walvis e a PEL 83 na 
bacia Orange. 

Durante 2019, o consórcio concluiu com sucesso a campanha 
de aquisição sísmica 3D na PEL 83, de aproximadamente   
3.000 km2, com zero incidentes relativos à saúde, segurança e 
ambiente (SSA), no prazo previsto e dentro do orçamento, e 
encontra-se atualmente a processar potenciais leads. 
Relativamente à PEL 82, os resultados da aquisição sísmica 3D 
executada em 2018 estão em fase de análise para a 
identificação de potenciais prospetos. Durante 2019 a Galp 
entregou também as Avaliações de Impacto Ambiental para 
potenciais campanhas de perfuração em ambas as PEL. 
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3.3.  
REFINAÇÃO  
& DISTRIBUIÇÃO 

Destaques de 2019 

▪ As matérias-primas processadas foram 
impactadas pelas atividades de 
manutenção planeadas, também 
relacionadas com a implementação de 
projetos associados às iniciativas 
“+$1/boe" e de forma a garantir o 
desempenho do sistema em condições 
ótimas. 

▪ A margem de refinação da Galp foi de 
$3,1/boe, refletindo o contexto 

internacional volátil e considerando as 
restrições operacionais durante o ano. 

▪ Em novembro, a Galp iniciou o 
abastecimento do novo combustível 
marítimo com um teor máximo de 0,50% 
de enxofre, depois de adaptar com sucesso 
o seu aparelho refinador e ajustar as 
matérias-primas processadas. 

▪ As vendas de produtos petrolíferos a 
clientes diretos mantiveram-se estáveis, 
suportadas pela robusta base de clientes. 

▪ O negócio de comercialização foi 
reestruturado numa abordagem centrada 
nas pessoas, num modelo alavancado em 
ferramentas digitais de forma a criar uma 
proposta de valor integrada e promover um 
melhor relacionamento com o cliente.  
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 A Galp é um dos principais players a operar no downstream na 
Península Ibérica, sendo que também opera em atividades de 
distribuição e marketing em mercados selecionados Africanos. 
Em Portugal, a Empresa opera um sistema integrado de 
refinação, bem como vários ativos logísticos e um negócio de 
distribuição, alavancado num forte reconhecimento da marca e 
numa rede de distribuição extensa e eficiente. 

O negócio de R&D da Galp contribui de forma resiliente para o 
desempenho financeiro da Empresa, mantendo o foco em 
maximizar a criação de valor, aumentando a eficiência das suas 
operações.  

Refinação 

A Galp dispõe de um aparelho refinador integrado, composto 
por duas refinarias em Portugal com capacidade para processar 
330 kbpd de crude. A capacidade de conversão do aparelho 
refinador é suportada pelas unidades de hydrocracking e fluid 
catalytic cracking (FCC) instaladas na refinaria de Sines para a 
produção de destilados médios e leves, respetivamente. Estas 
unidades conferem uma elevada flexibilidade para processar 
diferentes matérias-primas e utilizar várias fontes de energia, 
maximizando a criação de valor de acordo com as condições de 
mercado. A refinaria de Matosinhos compreende uma unidade 
visbreaker, uma fábrica de aromáticos, uma fábrica de óleos 
base e uma fábrica de lubrificantes. O sistema de refinação 
integrado da Galp tem uma classificação de 8,6 no índice de 
complexidade de Nelson. 

Devido à localização estratégica favorável do aparelho 
refinador, com acesso a vários terminais marítimos e 
instalações de armazenamento na Península Ibérica, o sistema 
da Galp é altamente competitivo, exportando produtos para 
diferentes mercados, como a Península Ibérica, América do 
Norte e África. 

A Galp continua focada em melhorar a competitividade do seu 
aparelho refinador, num contexto regulatório cada vez mais 
exigente e num mercado de produtos petrolíferos mais 
desafiante. Os principais impulsionadores do sistema refinador 
são o aumento da eficiência energética e da fiabilidade, a 

redução dos custos não energéticos e a promoção de iniciativas 
de digitalização. 

A Galp tem vindo a implementar vários projetos para aumentar 
a eficiência energética e a capacidade de conversão do seu 
aparelho refinador. As iniciativas “+$ 1/boe” esperam aumentar 
gradualmente a margem realizada da Galp em $1/boe até ao 
final de 2020, quando a execução destes investimentos estiver 
concluída. No fim, cerca de 80% destas iniciativas já tinham 
sido implementadas. Adicionalmente, a Galp está já a preparar 
iniciativas futuras para alcançar otimizações adicionais na sua 
capacidade de refinação, através de melhorias de custo e/ou de 
margem. 
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 Durante 2019, as matérias-primas processadas foram 
aproximadamente 96,0 mmboe, uma descida de 5% face ao 
ano anterior, refletindo maiores níveis de manutenção e um 
ambiente mais volátil nas margens de refinação. O crude 
representou 86% do total de matérias-primas processadas. A 
Galp importou crude de 19 países diferentes, com crudes 
médios e pesados a representar 87% do total. É de salientar 
que, no final de 2019, o cabaz de crudes da Galp já tinha 
transitado para crudes com um menor teor de enxofre, de 
forma a ajustar o aparelho refinador às novas especificações do 
combustível marítimo do IMO para bancas marítimas.

 

Durante o ano, os volumes processados foram impactados 
pelas atividades de manutenção planeadas em ambas as 
refinarias, nomeadamente uma interrupção de 66 dias na 
unidade de destilação atmosférica na refinaria de Sines e uma 
de 47 dias na fábrica de óleos base em Matosinhos. Estas 
atividades de manutenção planeadas são fundamentais para 
garantir a integridade das unidades, bem como a sua operação 
contínua em condições ótimas, contribuindo também 
significativamente para a implementação das iniciativas 
“+$1/boe”. 

A gasolina e o gasóleo são os produtos mais relevantes no mix 
de produção da Galp. A Galp adicionou também ao seu 
portefólio uma nova solução para o sector marítimo, ao iniciar a 
produção e venda de combustíveis marítimos com um teor de 
enxofre máximo de 0,5%, em conformidade com as normas da 
IMO, em vigor desde 1 de janeiro de 2020. 
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Aprovisionamento e Trading 

As atividades de aprovisionamento e trading da Galp são 
responsáveis pela venda da produção do aparelho refinador, 
tanto para as atividades de comercialização da Galp, como 
para outros operadores na Península Ibérica e na exportação.  

Em 2019, as vendas não relacionadas com as atividades da 
Galp foram de 7,5 mt, das quais 3,3 mt correspondem a vendas 
a outros operadores. Beneficiando da excelente localização das 
suas refinarias, a Galp também exporta parte de sua produção. 
Em 2019, foram exportadas 4,2 mt de produtos petrolíferos, o 
que representa uma redução de 14% YoY, devido à menor 
disponibilidade do sistema refinador durante o período. A 
América do Norte, nomeadamente a Costa Leste, continuou a 
ser um destino relevante para a exportação dos componentes 
pesados de gasolina, utilizados posteriormente para fins de 
blending. 

A Galp iniciou o fornecimento de 
combustíveis marítimos mais limpos  

A Galp adaptou com sucesso o seu aparelho refinador, 
iniciando em novembro o fornecimento ao mercado de um 
novo combustível marítimo, com um teor máximo de 
enxofre de 0,50%, em conformidade com o novo 
regulamento da IMO aplicável a todos os navios e com 
efeito desde 1 de janeiro de 2020. 

O novo combustível, conhecido como Very Low Sulfur Fuel 
Oil 0,50% S, é o resultado de quase dois anos de pesquisa 
em que a Galp testou mais de 160 formulações diferentes e 
será produzido exclusivamente nas refinarias de Sines e 
Matosinhos. 

A Galp, alavancando a sua experiência na refinação, 
garante a qualidade e a estabilidade do novo combustível, 
bem como a sua viabilidade técnica. As empresas no sector 
marítimo, ao utilizar esta solução, estarão imediatamente 
em conformidade com a nova legislação da IMO 2020. 

A Galp está focada no desenvolvimento e fornecimento de 
combustíveis mais sustentáveis, reduzindo as emissões e 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da 
indústria. 

Ao final de 2019, a produção de fuelóleo da Galp era já 
praticamente toda VLSFO 0,50% S, considerando as 
necessidades e as condições de mercado durante o período. 
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 A gasolina, o fuelóleo e gasóleo foram os principais produtos 
exportados, representando 36%, 25% e 19% das exportações 
totais, respetivamente, os quais se destinaram 
maioritariamente aos EUA, Espanha e Holanda.  

 
Biocombustíveis 

A Galp opera a Enerfuel, uma unidade industrial em Sines, que 
produz biodiesel FAME (fatty acid methyl ester) 100% 
proveniente de resíduos, através da transformação de óleos 
alimentares usados e gorduras animais. Adicionalmente, a Galp 
é também produtora de Hydrogenated Vegetable Oil (HVO), 
através de uma unidade de hidrogenação na refinaria de Sines, 
a partir do coprocessamento de óleo vegetal em conjunto com 
gasóleo, resultando num biocombustível com características 
semelhantes aos fuels de origem fóssil. Em 2019 a Enerfuel 
produziu 26.601 m3 de biodiesel. 

De acordo com a Renewable Energy Directive (RED I) e a 
legislação nacional, em 2019 a Galp introduziu 7,0% de 
conteúdo energético proveniente de biocombustíveis para o 
transporte rodoviário em Portugal e Espanha. A estratégia da 
Galp para os biocombustíveis, em linha com as iniciativas de 
descarbonização em curso, pretende fomentar o uso de 

biocombustíveis provenientes de resíduos, os quais em 2019 
representaram mais de 50% das matérias-primas.  

De acordo com o RED, em 2020 a Galp terá de incorporar 10% 
de biocombustíveis no conteúdo energético em Portugal, e 
8,5% em Espanha. Adicionalmente, o objetivo é continuar a 
maximizar a utilização de matérias-primas provenientes de 
biocombustíveis de origem residual, face aos resultados de 
2019. A nova regulação Europeia (RED II) já aprovada, irá 
também estabelecer o enquadramento para a próxima década 
(2021 - 30) promovendo os biocombustíveis avançados e o uso 
limitado de algumas matérias-primas. Este enquadramento 
levará a novas oportunidades e novos projetos, nos quais a 
Galp já se encontra a avaliar.  

A Galp encontra-se também envolvida em fóruns que 
pretendem fomentar o uso de biocombustíveis avançados, 
estando a trabalhar com entidades nacionais do sector (LNEG) 
e a estando presente num laboratório colaborativo sobre 
biorefinação. 
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 Distribuição de produtos petrolíferos 

A Galp é um dos principais players na Península Ibérica, onde 
opera uma vasta rede de distribuição de produtos petrolíferos, 
tendo também vindo a reforçar a sua posição em países 
africanos selecionados, onde é estimado um crescimento 
atrativo do mercado. 

A Galp promove um relacionamento próximo com a sua base de 
clientes, através de um forte posicionamento da sua marca, 
que apoia as vendas a clientes diretos, tanto na sua extensa 
rede de estações de serviço, como no segmento wholesale. 

Vendas a clientes diretos  

Em 2019, os volumes vendidos a clientes diretos aumentaram 
1% YoY, totalizando 8,7 mt seguindo a evolução positiva do 
mercado na Ibéria. O volume de vendas em África representou 
cerca de 8% das vendas a clientes diretos. 

A rede de retalho da Galp no final de 2019 era composta por um 
total de 1.465 estações de serviço, das quais 1.280 na Península 
Ibérica e as restantes em África. A Galp detém uma posição de 
liderança em Portugal e uma posição relevante na Península 
Ibérica, com quota de mercado superior a 8%. Em 2019, a Galp 
continuou a otimizar e renovar a sua rede de estações de 
serviço em todas as geografias, implementando também 
metodologias Kaizen, disponibilizando produtos diferenciados e 
expandindo a sua oferta de produtos e serviços de baixo 
carbono. 

 

 

 

 

 

A presença da Galp nos mercados 
Africanos  

Atualmente, a Galp está presente no mercado africano 
através da participação em diversas empresas. Cada 
empresa está focada num mercado específico, permitindo 
que as marcas ajustem o seu marketing e as suas operações 
a diferentes culturas, maximizando o valor para os clientes. 

A Galp desempenha um papel fundamental na 
responsabilidade social e no desenvolvimento dos países 
onde tem operações, promovendo várias iniciativas, como 
por exemplo, o projeto “Educar para o Futuro”, que visa a 
ajudar 16 comunidades em Moçambique e São Tomé e 
Príncipe. Até 2021, esta iniciativa abrangerá 22 escolas e 
dois orfanatos nos dois países, o que corresponde a uma 
comunidade de cerca de 11.400 estudantes, 300 pais e 90 
professores. No decorrer deste projeto, serão entregues 675 
bolsas de estudo e mais de 3.600 pacotes de nutrição. Para 
além disso, como as longas distâncias são uma das 
principais causas do abandono escolar em Moçambique, a 
Galp também entregou cerca de 60 bicicletas a crianças em 
2019, reduzindo o tempo de viagem para a escola e 
melhorando a sua qualidade de vida. 
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Durante 2019, a Galp continuou a apostar em fortes parcerias 
em diferentes segmentos de mercado, o que permitiu aumentar 
vendas cruzadas e diferenciar a marca da Galp como 
prestadora de serviços. A base de clientes associada aos 
programas de fidelização continuou a aumentar, atingindo um 
total de c.2 milhões de clientes em 2019, dos quais cerca de 1,9 
milhões correspondem à parceria com o maior grupo de retalho 
alimentar em Portugal, a Sonae. No segmento de retalho, 66% 
do volume vendido é atribuído a programas de fidelização.  
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  3.4.  
GAS  
& POWER 

Destaques de 2019 

▪ A Empresa vendeu mais de 7,6 bcm de 
GN e GNL em 2019, dos quais 4,7 bcm a 
clientes diretos.  

▪ O trading em rede em hubs europeus 
ganhou importância, com um aumento 
dos volumes de c.40%YoY. 

▪ As vendas de eletricidade a clientes 
diretos ascenderam a 3,2 TWh. 

▪ Com vista à diversificação e otimização do 
cabaz de aprovisionamento de GN/GNL, a 
Galp estabeleceu um novo acordo com a 
Sonatrach para a aquisição de até 2,5 bcm 
anuais de GN durante 10 anos. Já em 
2020, a Galp assinou um SPA com a 
Nigéria LNG para garantir o 
aprovisionamento de 1 mtpa de GNL por 10 
anos.  

▪ A Empresa estabeleceu também contratos 
de longo prazo para a aquisição de energia 
renovável a partir de centrais solares, num 
total de c.650 GWh por ano, enquadrada 
na estratégia de assegurar um 
fornecimento de soluções energéticas 
eficientes e ambientalmente sustentáveis. 
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 O negócio de G&P da Galp inclui as atividades de 
aprovisionamento e comercialização de gás natural e 
eletricidade, bem como a atividade de trading no mercado 
internacional de GN/GNL. 

Com um maior foco em seguir as tendências da procura e de 
transição energética, a Empresa propõe-se atualmente a 
desenvolver a sua atividade de produção de energia elétrica 
através de fontes renováveis, o que permitirá a integração com 
a venda de eletricidade a clientes diretos. 

Aprovisionamento e Trading 

No âmbito da sua atividade de aprovisionamento, a Galp 
disponibiliza uma oferta integrada de gás natural e eletricidade 
aos seus clientes na Península Ibérica, sendo um dos principais 
players na região, e líder de mercado na comercialização em 
Portugal. 

A Empresa atua igualmente no mercado internacional de 
GN/GNL, através da sua atividade de trading de rede e de GNL. 

Em 2019, a Galp vendeu mais de 7,6 bcm de GN/GNL e mais de 
4,5 GWh de eletricidade.  

 

 
Aprovisionamento 

A Galp prossegue uma política de gestão ativa das suas fontes 
de aprovisionamento de GN/GNL, tendo vindo a procurar 
alternativas e a diversificar o seu cabaz no longo prazo.  

Atualmente, o aprovisionamento de GN e GNL da Galp é 
garantido principalmente através de contratos de longo prazo 
estabelecidos com a Sonatrach, na Argélia, e com a Nigeria 
LNG, na Nigéria. Estes representaram cerca de c.60% das 
fontes de aprovisionamento da Empresa em 2019. 

Paralelamente, a Empresa tem também outras fontes de 
aprovisionamento, nomeadamente nos mercados wholesale 
espanhol e francês. As necessidades remanescentes são 
cobertas através de operações no mercado spot. 
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O aprovisionamento de GN com origem na Argélia é feito 
através dos gasodutos Europe Maghreb, Pipeline (EMPL), Al-
Andalus e Extremadura, nos quais a Galp detém participações. 

 

No decorrer de 2019, a Galp e a Sonatrach estabeleceram um 
novo acordo que permitirá a compra pela Galp de até 2,5 bcm 
anuais de GN por um período de 10 anos. Já em 2020 a Galp 
assinou um contrato de compra e venda (SPA) com a Nigéria 
LNG Limited para garantir o aprovisionamento de 1 mtpa de 
GNL durante um período de 10 anos, com início em outubro de 
2021.  

Para concretizar a estratégia da Galp no sentido de assegurar 
fontes de aprovisionamento diversificadas e de longo prazo, em 
2018 a Galp assinou um acordo de compra e venda com a 
Venture Global LNG para a aquisição de 1 mtpa proveniente do 

terminal de exportação de GNL em Calcasieu Pass, nos EUA, 
por um período de 20 anos, a começar em 2023.  

Adicionalmente, a Galp deverá adquirir o gás natural referente 
à sua participação na primeira fase do projeto Rovuma LNG, em 
Moçambique, ainda em desenvolvimento. A Galp detém uma 
participação de 10% nos dois trains de liquefação, cuja 
capacidade ascende a 7,6 mtpa cada. 

Relativamente à eletricidade, a Galp está presente no mercado 
através do Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL), tanto no 
mercado spot (OMEL) como no mercado a prazo (OMIP). Esta 
atividade visa sobretudo a aquisição de eletricidade em 
mercado, a qual é vendida através da atividade de 
comercialização. 

A Empresa tem também procurado diversificar as suas fontes 
de eletricidade, não só a partir da celebração de contratos de 
compra de energia renovável com terceiros, bem como através 
da construção do seu próprio portefólio de geração de energia 
renovável. Para mais informações, consulte o capítulo 3.5. 
Renováveis & Novos Negócios.  

Trading 

A Galp desenvolve a sua atividade de trading de GN/GNL no 
mercado internacional, tendo vindo também a consolidar a sua 
posição em mercados de gás natural em polos europeus, 
nomeadamente Espanha, França e Holanda, através da 
atividade de trading de GN em rede. 

Em 2019, os volumes vendidos em trading situaram-se nos 
2.937 mm3, face aos 2.875 mm3 no período homólogo, com o 
aumento das vendas de trading de rede a mais do que 
compensarem as menores oportunidades de trading de GNL. 
No seguimento do fim do último contrato estruturado de GNL 
durante o terceiro trimestre de 2018, o trading de cargas de 
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 GNL passou a ser mais oportunista. No entanto, o trading de 
rede deverá continuar a ganhar relevância. 

 
Comercialização de gás natural  
e eletricidade 

A atividade de comercialização da Galp assenta sobretudo no 
fornecimento de gás natural e eletricidade a clientes dos 
segmentos B2B e B2C no mercado Ibérico. Atualmente, a 
Empresa conta com mais de 600 mil clientes de Gas & Power, 
sendo o mais relevante comercializador de gás natural em 
Portugal.  

 

 

Em 2019, as vendas de GN a clientes diretos totalizaram         
4,7 bcm, em linha com o ano anterior. Relativamente à 
comercialização de eletricidade, as vendas desceram 17% para 
3,2 TWh. 

Com vista à implementação de operações de GN e GNL mais 
sustentáveis e à redução de emissões, a Galp tem vindo a 
desenvolver projetos relacionados com o fornecimento de gás 
natural para transporte rodoviário e de GNL para navios.  

Em Espanha, após a aquisição de uma participação de 25% 
numa start-up tecnológica, o PODO, em 2017, a Galp conta 
atualmente com 57 mil clientes através de uma plataforma 
digital que possibilita a oferta combinada de gás, eletricidade e 
serviços de uma forma mais ágil. 

Com o lançamento da oferta comercial cartão Galp Eletric, a 
Galp assumiu um papel de liderança na mobilidade elétrica em 
Portugal. Através deste cartão, atribuído a c.7.600 clientes em 
Portugal, a Empresa oferece soluções e serviços de energia e 
mobilidade na estrada e em casa. A Empresa detém a maior 
rede de pontos de carregamento em Portugal, com 24 Pontos 

Em 2019, a Galp em parceria com a NOS, desenvolveu o 
projeto Smart Metering, que consiste na criação de 
contadores inteligentes de GN. Neste projeto pioneiro em 
Portugal os testes decorreram em ambiente real com 
recurso à mais recente tecnologia de comunicações 
NarrowBand-IoT suportada pelos novos modelos de 
contadores e em plataformas de gestão que permitem uma 
comunicação de dados mais fiável e ágil. 
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 de Carregamento Rápido e 32 Pontos de Carregamento Normal. 
O ano de 2020 verá o alargamento da fase de pagamento aos 
pontos de carregamento normal localizados na via pública, 
assim como aos Açores e na Madeira. Adicionalmente, o 
desafio de integração com plataformas digitais e com as redes 
europeias será outro dos focos do próximo ano. 

 

 

Nota: PCR - Pontos de Carregamento Rápido e PCN - Pontos de Carregamento Normal 

A partir da Galp Soluções de Energia, a Empresa tem vindo a 
fomentar a criação de valor para os seus clientes B2B e B2C em 
Portugal, através da oferta de soluções de eficiência 
energética, bem como serviços técnicos que visam otimizar e 
reduzir o consumo de energia com a instalação de 
equipamentos mais eficientes. No segmento B2B, a Galp 
disponibiliza serviços de auditoria, formação e certificação de 
eficiência energética, iluminação eficiente e projetos 
fotovoltaicos. No segmento B2C, a Empresa disponibiliza 
serviços de assistência ao domicílio. 

Power 

Atualmente, a atividade de power da Galp é principalmente 
suportada na operação das duas unidades de cogeração que 
detém em Portugal, instaladas respetivamente nas refinarias 
de Sines e Matosinhos, e com capacidade total de 173 MW, as 
quais produziram c.1.325 GWh em 2019. Estas unidades são 
altamente eficientes uma vez que combinam a geração de calor 
e de eletricidade, um importante fornecedor de vapor para as 
operações das nossas refinarias.  

A Galp detém também uma participação de 50% num projeto com 
12 MW de capacidade instalada numa central de produção de 
energia eólica em Portugal que, em 2019, produziu c.31 GWh. 

Infraestruturas de distribuição regulada  

A Galp detém uma participação não-controlada de 77,5% na 
Galp Gás Natural Distribuição (GGND) resultante da venda em 
2016 de 22,5% ao consórcio liderado pela Marubeni. 

A GGND participa em nove distribuidoras de gás natural em 
Portugal, operando uma rede de mais de 13.000 km. A base de 
ativos regulados (RAB) da GGND relativos à infraestrutura de 
gás atingiu aproximadamente €1,1 bn no final de 2019.  

As regras de remuneração desta atividade são aprovadas pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) com uma 
taxa de remuneração prevista para 2019 e 2020 estabelecida 
em 5,70% e 5,20% respetivamente. 
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3.5.  
RENOVÁVEIS  
& NOVOS NEGÓCIOS 

Como parte da sua estratégia de baixo carbono, a Galp 
pretende desenvolver a sua atividade de geração de energia a 
partir de fontes renováveis diferenciadas que sejam 
competitivas, especialmente num contexto de menor 
intensidade carbónica.  

A nova unidade de Renováveis & Novos Negócios é um passo 
claro para a Galp adotar a transição energética, desenvolvendo 
um portefólio sustentável e diversificado de geração de energia 
renovável e representa uma sinergia natural com as nossas 
atividades comerciais Ibéricas. Adicionalmente, esta unidade 
encontra-se a desenvolver novas oportunidades de negócios 
onde a Empresa apresenta vantagens competitivas para 
crescer rapidamente. 

Renováveis  

A Galp tem vindo a reforçar o seu portefólio comercial para 
disponibilizar energia renovável aos seus clientes. Em 2019, a 
Empresa estabeleceu dois Contratos de Aquisição de Energia 
(PPAs) de longo prazo, num total de c.650 GWh por ano, por 
um período de 12 anos, que têm como base projetos de geração 
de energia solar de 400 MW. Quando operacionais, estes 
permitirão gerar energia suficiente para abastecer mais de 
200.000 casas. 

No decorrer de 2018 e 2019, a Galp adquiriu licenças de geração 
de energia solar no sul de Portugal. Atualmente, a Empresa 
encontra-se a desenvolver estes projetos para garantir uma 
Data de Operação Comercial conveniente, bem como a analisar 
novos projetos que permitirão à Galp desenvolver a sua 
estratégia de incorporar a produção de energia a partir de 
fontes renováveis. 

Já em 2020, a Galp chegou a acordo com o Grupo ACS para a 
aquisição de projetos de solar PV em Espanha, com uma 
capacidade de geração de energia total de c.2,9 GW. O acordo 
inclui mais de 900 MW de capacidade de geração 
recentemente comissionada já em operação e um conjunto de 
projetos em diferentes estágios de desenvolvimento com 
instalação prevista até 2023. Todos os projetos têm já 
assegurado o respetivo acesso à rede. A transação, que inclui a 
aquisição, desenvolvimento e construção dos projetos, tem um 
valor total de c.€2,2 bn até 2023. 

Com todas as oportunidades de energia solar PV que a Galp 
tem em carteira na Península Ibérica, e com previsão de que 
estejam em operação em 2023, a Empresa espera aumentar a 
sua capacidade de geração de energia para 3,3 GW nesse 
período. Espera-se que estes projetos sejam altamente 
alavancados e desenvolvidos através de potenciais parcerias. 

A ambição da Galp passa pelo crescimento gradual deste 
negócio e atingir c.10 GW até 2030, dependendo da 
atratividade das oportunidades e dos retornos potenciais, com 
o foco em fortalecer a presença da Empresa na Península 
Ibérica, enquanto explora oportunidades em regiões onde tenha 
vantagens competitivas. 

Novos Negócios  

A Galp procura ativamente identificar e desenvolver 
oportunidades que se espera que se tornem negócios robustos 
e autónomos, em áreas relacionadas com a sustentabilidade, 
transição energética, transporte, infraestruturas e produção.  

A Galp através do Flow encontra-se a promover a oferta de 
uma solução de mobilidade elétrica integrada para as frotas 
dos seus clientes, incluindo sistemas de carregamento, gestão 
de frotas e vehicle sharing. Esta solução tem como objetivo 
permitir às empresas e aos seus clientes reduzirem a sua 
pegada ecológica e os seus custos, de forma simples e eficiente.  

A aquisição do Flow é um exemplo da forma como a Empresa 
pretende construir os seus novos negócios, com agilidade, 
equipas independentes, com as ferramentas apropriadas, 
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 capacidades e governo para crescer rapidamente e de forma 
sustentável.  

Inovação 

A Galp está comprometida em criar espaço para a inovação 
dentro da organização, o que levou à criação de Centros e de 
uma Fábrica de Inovação. Os Centros de Inovação têm como 
objetivo trabalhar em conjunto com as diferentes unidades de 
negócio para criar novos produtos ou fontes de receita. 

Da Fábrica de Inovação espera-se que tenha a sua própria 
organização e espaço para desenvolver, com equipas 
multifuncionais e parceiros, oportunidades de negócios 
disruptivas. 

Outro exemplo relacionado com a abordagem à inovação é a 
análise que tem vindo a decorrer no âmbito do hidrogénio, com 
a Empresa a estudar com eventuais parceiros a possibilidade de 
produção de hidrogénio verde, ao mesmo tempo que analisa 
opções em toda a cadeia de valor de energia. 
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4.1. 
DESTAQUES DE 2019 
 

O desempenho financeiro robusto foi suportado pelos 
resultados de upstream e downstream, apesar do contexto de 
refinação desafiante. 

O Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO) situou-se nos 
€1,9 bn, um aumento de 7% YoY, excluindo o impacto positivo 
da aplicação da norma IFRS 16 (€189 m). 

O Free Cash Flow (FCF) foi de €922 m, um crescimento de 45% 
YoY. 

O Ebitda RCA foi de c.€2,4 bn, em linha com o ano anterior, 
excluindo a aplicação da norma IFRS 16, e acima da guidance 
inicial. 

 

 

 

O investimento atingiu os €856 m, com o E&P a representar 
70% e o restante maioritariamente focados nas atividades de 
manutenção e melhoria da eficiência energética das refinarias, 
assim como na renovação da rede de distribuição. O capex 
líquido de desinvestimentos e diferenças temporais de 
pagamentos foi de €734 m.  

Ao fim do ano, a dívida líquida foi de €1.435 m, um decréscimo 
de €302 m YoY, e o rácio de dívida líquida para Ebitda RCA 
situou-se em 0,7x.  

Nota: A 1 de janeiro de 2019, a Galp adotou a norma contabilística IFRS 16. Os resultados de 

2018 não foram reexpressos de acordo com esta norma contabilística.  Para informação 

adicional, consultar as Notas 3.1 e 7 das “Notas às demonstrações financeiras consolidadas a 31 

de dezembro de 2019” que constam da Parte III deste relatório – Demonstrações financeiras 

consolidadas e individuais 2019.

Ebitda e Ebit por segmento de negócio em 2019 (€ m) 

  Ebitda IFRS Efeito stock  Ebitda RC 
Eventos não 

recurrentes 
Ebitda RCA  

Total 2.219 (12) 2.207 174 2.381 

E&P 1.552 - 1.552 200 1.751 

R&D 460 (19) 441 (26) 415 

G&P 183 7 189 - 189 

Outros 25 - 25 - 25 

  Ebit IFRS  Efeito stock Ebit RC  
Eventos não 

recurrentes 
Ebit RCA  

Total 1.232 (12) 1.220 167 1.387 

E&P 994 - 994 195 1.189 

R&D 55 (19) 36 (29) 8 

G&P 164 7 171 - 171 

Outros 19 - 19 - 19 
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4.2. 
DESEMPENHO 
OPERACIONAL 

Exploração & Produção 

O Ebitda RCA aumentou 22% YoY para €1.751 m, devido ao 
aumento da produção, à apreciação do Dólar face ao Euro e à 
aplicação da norma IFRS 16, os quais compensaram os menores 
preços de petróleo.  

Em termos unitários, e numa base net entitlement, os custos de 
produção foram de $3,6/boe ou $7,0/boe numa base 
comparável pré-IFRS 16, refletindo o maior efeito de diluição 
tendo em conta o ramp-up dos projetos no Brasil e Angola.   

As amortizações e depreciações (incluindo provisões para 
abandono) atingiram os €561 m, um aumento de €214 m YoY, 
refletindo a maior base de ativos, novas unidades em produção 
e considerando um efeito de €90 m relacionados com a IFRS 16. 
Numa base net entitlement, as depreciações e amortizações 
foram de $14,4/boe (ou $12,1/boe numa base comparável YoY). 

O Ebit RCA foi de €1.189 m, enquanto o Ebit IFRS foi €994 m. 

Refining & Distribuição 

O Ebitda RCA do negócio de R&D foi de €415 m, considerando a 
aplicação da norma IFRS 16 (efeito positivo de €51 m), um 
decréscimo YoY devido à menor contribuição da atividade de 
refinação. 

A margem de refinação da Galp diminuiu YoY para os $3,1/boe, 
refletindo o contexto internacional volátil, bem como maiores 
restrições operacionais no aparelho refinador durante o 
período, nomeadamente no primeiro e terceiro trimestre. 

Os custos de refinação aumentaram YoY para €247 m, ou 
$2,9/boe em termos unitários, devido a custos de manutenção, 
nomeadamente na unidade de destilação atmosférica de Sines, 

bem como a implementação de projetos de eficiência 
energética em unidades chave desta refinaria no âmbito das 
iniciativas “+$1/boe”. 

A atividade de comercialização de produtos petrolíferos 
manteve uma contribuição robusta através das vendas a 
clientes diretos, beneficiando de melhorias no mercado Ibérico 
YoY.  

O Ebit RCA foi de €8 m, enquanto o Ebit IFRS foi de €55 m com 
um efeito stock negativo em €19 m e eventos não recorrentes 
de €26 m relacionados com a reestruturação da unidade de 
negócio e as provisões para desmantelamento na atividade de 
distribuição.  

Gas & Power 

O Ebitda RCA aumentou €53 m YoY para €189 m, como 
resultado de uma maior contribuição da atividade de 
comercialização de gás natural e de eletricidade, mas também 
beneficiando do melhor desempenho da atividade de trading. 

O Ebit RCA foi €171 m, acima 47% YoY, enquanto que o Ebit 
IFRS foi €164 m. 

Os resultados de empresas associadas situaram-se nos €92 m, 
relacionados com as participações da Galp na GGND e nos 
gasodutos internacionais. 
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4.3. 
RESULTADOS CONSOLIDADOS 

Demonstrações de resultados (valores em RCA exceto indicação em contrário) 

    € m 

  2018 2019 Var. % Var 

Vendas e prestações de serviços 17.182                  16.570  (612) (4%) 

Custo das mercadorias vendidas (12.828) (12.405) (424) (3%) 

Fornecimentos e serviços externos (1.780) (1.650) (130) (7%) 

Custos com pessoal (317) (325) 8  3%  

Outros proveitos (custos) operacionais (24)                        189  213  s.s. 

Perdas por imparidade de contas a receber (14)                             1  16  s.s. 

Ebitda RCA  2.218                  2.381  163  7%  

Ebitda IFRS  2.311                  2.219  (91) (4%) 

Depreciações, Amortizações e Imparidades (709) (986) 277  39%  

Provisões 9  (8) (17) s.s. 

Ebit RCA  1.518                  1.387  (131) (9%) 

Ebit IFRS  1.629                  1.232  (398) (24%) 

Resultados de empresas associadas 137                         136  (2) (1%) 

Resultados financeiros (70) (54) (16) (23%) 

       Juros líquidos (41) (16) (25) (61%) 

       Capitalização juros 49                           24  (24) (50%) 

       Diferenças de câmbio (31) (10) (20) (66%) 

       Mark-to-Market de derivados de cobertura (28)                           81  109  s.s. 

       Juros de locações operacionais (IFRS 16) -  (90) (90) s.s. 

       Outros custos/proveitos financeiros (19) (43) 24  s.s. 

Resultados antes impostos e interesses minoritários RCA 1.585                     1.468  (117) (7%) 

Impostos (726) (758) 32  4%  

       Impostos sobre a produção de petróleo e gás natural1 (449) (610) 161  36%  

Interesses que não controlam (151) (150) (2) (1%) 

Resultado líquido RCA 707                    560  (147) (21%) 

Eventos não recorrentes (31) (177) 147  s.s. 

Resultado líquido RC 676                    383  (293) (43%) 

Efeito stock 64                              6  (58) (91%) 

Resultado líquido IFRS 741                    389  (352) (47%) 
 

1 Inclui Impostos sobre o rendimento e impostos sobre a produção de petróleo e gás natural. Inclui a participação especial (PE) aplicável no Brasil e IRP em Angola. 
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Os resultados financeiros foram negativos em €54 m, 
impactados por €90 m de juros relacionados com locações 
operacionais sob a norma IFRS 16. Ainda assim, os resultados 
financeiros foram robustos devido a uma variação positiva em 
mark-to-market, maioritariamente relacionada com contratos 
de derivados para cobrir riscos de preços de gás natural, assim 
como ganhos cambiais e juros líquidos inferiores. Excluindo o 
efeito IFRS 16, os resultados financeiros teriam sido positivos 
em €63 m. 

Os impostos RCA aumentaram YoY para €758 m, refletindo o 
aumento dos resultados operacionais, nomeadamente no 
negócio de upstream. 

Os interesses que não controlam de €150 m foram 
principalmente atribuíveis à participação de 30% da Sinopec na 
Petrogal Brasil.  

O resultado líquido RCA foi de €560 m e o resultado líquido 
IFRS foi de €389 m. Os eventos não recorrentes, de €177 m, 
incluem o impacto das unitizações dos campos de Lula e Sépia, 
assim como c.€50 m relacionados com a CESE e ajustes 
referentes a períodos anteriores da Participação Especial. 

A contabilização efetuada em relação à CESE decorre da 
estrita aplicação dos normativos contabilísticos. No entanto, 
na opinião da Galp, com base na opinião dos mais reputados 
jurisconsultos nacionais, as disposições legislativas 
respeitantes à CESE são violadoras da lei, não sendo exigíveis 
os montantes em causa. 

Eventos não recorrentes 

  € m 

  2018 2019 

Eventos Não Recorrentes com impacto em Ebitda (27,8) 173,5  

     Margem (Variação de produção) – Unitização de Lula -  199,7  

     Ganhos/perdas na alienação de ativos -  (41,3) 

     Write-off ativos -  (5,4) 

     Custos com reestruturação - Pessoal 3,6  20,5  

     Custos com litigância (31,4) -  

Eventos Não Recorrentes com impacto em custos non cash (18,6) (6,7) 

     Depreciações e Amortizações – Unitização de Lula  -  (4,3) 

      Imparidade de ativos (18,6) (2,4) 

Eventos Não Recorrentes com impacto em Financeiros 7,9  34,5  

      Ganhos/Perdas participações financeiras 7,9  14,2  

      Custos Financeiros - Unitização de Lula e Sépia -    20,3  

Eventos Não Recorrentes com impacto em Impostos 69,4  36,1  

      Impostos sobre eventos não recorrentes  9,0  (71,6) 

      Ajustamentos PE de anos anteriores -    58,6  

      Imposto contribuição sector energético 60,4   49,0  

Interesses que não controlam (0,1) (60,0) 

Total de eventos não recorrentes   30,9  177,4  
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4.4.  
INVESTIMENTO 
 

Durante 2019, o investimento atingiu os €856 m. O E&P 
representou 70% do capex, com as atividades de 
desenvolvimento e produção a representar 81% do total do 
upstream, estando maioritariamente alocado ao BM-S-11/11A 
no Brasil e à Área 4 de Moçambique. 

O investimento das atividades de E&A esteve principalmente 
relacionado com trabalhos na área de Bacalhau e à aquisição 
da participação final de 3% na licença BM-S-8, no Brasil. 

O investimento no downstream foi sobretudo focado na 
melhoria da eficiência energética das refinarias, assim como em 
operações de renovação da rede de retalho. 

 
 
 

Investimento por segmento 
 

  € m 

  2018 2019 Var. 

Exploração & Produção 622 600 (22) 

      Atividades de exploração e avaliação 218 115 (104) 

      Atividades de desenvolvimento e produção 403 485             82  

Refinação & Distribuição 258 243 (15) 

Gas & Power 9 2 (7) 

Outros 10 11               0  

Investimento1 899 856 (43) 

 

1 Investimento com base na variação do ativo no período. 
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4.5. 
CASH FLOW 

O CFFO totalizou c.€1,9 bn, o que representa um aumento de 19% YoY, considerando €189 m de impacto positivo relativos à aplicação da 
norma IFRS 16. Excluindo este efeito, o CFFO teria aumentado 7% YoY, suportado por um incremento da contribuição da atividade de 
upstream e apesar da deterioração do contexto internacional de margens de refinação. 

Em 2019, o FCF foi de €922 m, um incremento de 45% YoY. O cash flow após dividendos foi de €232 m, considerando os dividendos do ano 
pagos aos acionistas no valor de €559 m, assim como os pagamentos a interesses que não controlam de €132 m, sobretudo à Sinopec.  

Cash flow – método indireto (valores em IFRS) 

  € m 

  2018 2019 

Ebit1 1.629  1.405  

Dividendos de empresas associadas 118  146  

Depreciações, Amortizações e Imparidades 691  979  

Variação de fundo de maneio (230) (138) 

Impostos sobre o rendimento e sobre a produção de petróleo e gás (613) (503) 

Cash flow das atividades operacionais 1.594  1.890  

Investimento líquido (896) (734) 

Juros pagos e recebidos (63) (45) 

Pagamentos de locações operacionais (IFRS 16)2 -  (189) 

Free cash flow 635  922  

Dividendos pagos aos interesses que não controlam3 (16) (132) 

Dividendos pagos aos acionistas (477) (559) 

Free cash flow após dividendos 142  232  

Outros 7  71  

Variação da dívida líquida (149) (302) 

1 Ajustados do evento não recorrente non-cash das unitizações.  
2 Inclui pagamento tanto de juros como de capital, que em 2019 foram de €90 m e €99 m, respetivamente. 
3 Dividendos maioritariamente pagos à Sinopec.  
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4.6. 
SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

Situação financeira consolidada 

    € m 

  2018 2019 Var. 

Ativo fixo líquido1 7.340 7.358 18  

Direitos de uso (IFRS 16) 0 1.167 1.167  

Fundo de maneio 814 952 138  

Empréstimo à Sinopec  176  -   (176) 

Outros ativos/passivos1 (546) (1.161) (615) 

Capital empregue 7.784 8.316 532 

Dívida de curto prazo 559 278  (281) 

Dívida de médio-longo prazo 2.686 2.616 (69) 

Dívida total 3.245 2.895 (350) 

Caixa e equivalentes 1.508 1.460  (48) 

Dívida líquida 1.737 1.435  (302) 

Locações operacionais (IFRS 16) 0 1.223 1.223  

Capital próprio 6.047 5.657  (389) 

Capital próprio, dívida líquida e locações 

operacionais 
7.784 8.316 532 

1 Para o período concluído a 31 de dezembro de 2019, o ativo fixo líquido e os outros 
ativos/passivos incluem o impacto estimado das unitizações. 

 
A 31 de dezembro de 2019, o ativo fixo líquido era de €7.358 m. 
O investimento em curso, sobretudo relativo ao negócio de 
E&P, foi de €1.927 m. 

Os outros passivos aumentaram €615 m YoY, devido a um 
aumento das provisões relacionadas com a CESE, das 
provisões de abandono e impactos na reversão de créditos 
diferidos de Participação Especial, ambos no negócio de 
upstream. Em termos homólogos, note-se que esta rubrica 
inclui também um valor estimado de €155 m a pagar 
relacionado com o impacto estimado das unitizações, enquanto 
que o valor a receber ainda está por ser registado de acordo 
com o processo de unitização em curso. 

O ROACE ao fim do ano foi 7,3%. Excluindo impactos de 
ajustes relacionados com períodos anteriores, nomeadamente 
processos de unitização, o ROACE seria 9,7%.  

A 31 de dezembro de 2019, a dívida líquida situava-se em 
€1.435 m, uma diminuição de €302 m YoY, suportada na 
robusta geração de caixa durante o período. O passivo 
referente a locações operacionais situou-se nos €1.223 m. O 
rácio de dívida líquida para Ebitda RCA situou-se em 0,7x.  

A taxa de juro média da dívida manteve-se em 1,8% e o prazo 
médio da dívida aumentou para 2,9 anos. 

No final do período, a Galp detinha cerca de €1,2 bn em linhas 
de crédito contratadas, mas não utilizadas. Deste montante, 
cerca de 70% encontravam-se garantidos contratualmente. 
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4.7. 
EVENTOS 
SUBSEQUENTES 

 

No início de 2020, a evolução da pandemia do COVID-19 e os 
preços mais baixos do petróleo tornaram o contexto global 
mais desafiante, com maior volatilidade do mercado e com 
incertezas adicionais sobre o seu potencial efeito na economia. 

A Galp está a tomar ações imediatas com o objetivo de mitigar 
estes efeitos, nomeadamente aqueles relacionados com o bem-
estar das suas Pessoas. Estamos também a envidar os 
melhores esforços para apoiar os nossos clientes e 
comunidades onde operamos nesta fase, procurando garantir a 
continuidade do negócio e a robustez financeira da Empresa. 

Apesar da incerteza causada por estas circunstâncias sem 
precedentes, nesta data, as nossas perspetivas de médio e 
longo-prazo mantêm-se inalteradas. 
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5.1. 
O RITMO  
DA EVOLUÇÃO  
DA SOCIEDADE 

Atualmente emerge o duplo desafio de entregar mais energia a 
uma sociedade em crescimento reduzindo as emissões de gases 
com efeito de estufa, utilizando a tecnologia como um dos 
vetores nesta mudança, o da transição energética. Esta 
transição coloca no topo da agenda global e das organizações a 
integração das variáveis climáticas nos modelos de negócios e 
tomadas de decisão. 

O contexto internacional sobre o desenvolvimento sustentável 
orienta as organizações para o alinhamento com a Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável (ADS) e com o Acordo de Paris.  

A ADS visa a conciliação entre a prosperidade e a proteção do 
planeta, reconhecendo que o desenvolvimento sustentável 
requer a procura simultânea do crescimento económico, da 
inclusão social e da proteção ambiental. O Acordo de Paris, o 
acordo global para redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, estabelece como objetivo manter o aumento da 
temperatura global bem abaixo dos 2ºC, face ao período pré-
industrial, pretendendo motivar o desenvolvimento de visões de 
longo prazo que se traduzem em riscos e oportunidades para os 
modelos de negócios. 

 

 

 

 

O grande desafio reside na sociedade, como um todo, encontrar 
mecanismos e plataformas de transição justas e globais, 
privilegiando os princípios de diversidade tecnológica, focada 
na proporcionalidade da internalização do custo do carbono, e 
de transparência, assente no desenvolvimento de mecanismos 
de mercado que promovam, para cada caso, as soluções mais 
eficientes e competitivas.
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5.2. 
O NOSSO PROPÓSITO 

A nossa proposta de valor 

Considerando os desafios enunciados, o nosso propósito é 
desenvolver negócios rentáveis e sustentáveis, criando valor de 
longo prazo para os nossos stakeholders. 

 

 

 

 

A Galp assume a ambição de contribuir para todos os 
referenciais e princípios de sustentabilidade estabelecidos 
internacionalmente, estando comprometida com uma atuação 
ética e responsável, focada essencialmente em quatro eixos, 
incorporados na nossa estratégia: 

▪ Reduzir progressivamente a nossa intensidade 
carbónica; 

▪ Colocar as Pessoas no centro com um propósito 
comum; 

▪ Reduzir a nossa pegada ecológica; e 

▪ Desenvolver um negócio consciente. 
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O compromisso da Gestão 

Integramos os princípios de sustentabilidade no processo de gestão da Organização, começando pelo modelo de governo. 

O nosso modelo de governo está definido com o objetivo de promover uma cultura de tomada de decisão que se baseia na avaliação de 
riscos e oportunidades e numa abordagem de gestão integrada, que considera todo o ciclo de vida das operações. Asseguramos a excelência 
operacional da gestão integrada através de um Sistema de Gestão Integrado (SIG) de Ambiente, Qualidade, Segurança, Energia e 
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Responsabilidade Social. Somos a primeira Empresa de energia em Portugal a obter, desde 2018, uma certificação externa nestas cinco 
dimensões. 

 

 

 

 

Temos uma visão abrangente em todos os projetos e atividades 
ao longo do seu ciclo de vida, integrando requisitos específicos 
ambientais, sociais, de saúde, segurança e security, com 
recurso a processos de due diligence e de avaliação de impacte 
ambiental e social, cujos resultados constituem parte dos 
critérios para a tomada de decisão. 
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5.3.  
SER RESPONSÁVEL 

Enquanto parte do processo de transição energética que a 
Sociedade atravessa, a Galp promove o debate e partilha de 
conhecimento sobre este tema. No Sustainability Day 2019, 
mobilizámos um amplo conjunto de stakeholders para uma 
discussão sobre o contexto e desafios inerentes à 
descarbonização da energia, contando com a colaboração de 
quadros de gestão da Galp, de parceiros do sector, da Agência 
Portuguesa do Ambiente e da Agência Internacional de Energia. 
Estamos também envolvidos com os nossos peers e parceiros 
científicos no desenvolvimento de metodologias sobre métricas 

de descarbonização aplicáveis ao sector, em alinhamento com 
os Science-Based Targets, num projeto coordenado pelo CDP. 

O compromisso estratégico da Galp com a transição energética 
contempla o desenvolvimento de mecanismos que garantam 
uma gestão adequada dos riscos e oportunidades decorrentes 
da descarbonização da economia. Com esse propósito, criámos 
o Our CO2mmitment, um programa interno de iniciativas de 
baixo carbono com o objetivo de alavancar projetos dentro dos 
seguintes eixos estratégicos de atuação: 
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▪ Desenvolvimento de geração de energia renovável; 

▪ Aumento da presença na cadeia de valor de GN/GNL; 

▪ Eficiência energética dos ativos e das operações; 

▪ Desenvolvimento de combustíveis com baixo/zero teor 
de carbono; e 

▪ Captura, sequestro e utilização de CO2 e opções de 
compensação de emissões. 

 

Este programa tem como objetivo dar resposta aos desafios da 
transição energética, acelerando o desenvolvimento e 
implementação de projetos de baixo carbono enquanto 
incentivamos as operações atuais a reduzirem a sua 
intensidade carbónica.  

O Our CO2mmitment engloba todas as iniciativas destinadas a 
reduzir as emissões de GEE ao longo da cadeia de valor da 
Galp, contemplando uma consolidação e monitorização 
periódicas da evolução destas iniciativas, bem como uma 
verificação anual por entidade externa. 

CO2, uma variável a ter em conta 

Integramos a variável carbono nas nossas decisões, garantindo 
o mapeamento e monitorização das emissões de GEE ao longo 
da cadeia de valor da Galp, antecipando o seu impacto em 
projetos e negócios atuais e futuros. Através de um conjunto de 
ferramentas, modelamos a redução das emissões de GEE das 
nossas atividades e projetos, incorporando esta informação no 
processo de tomada de decisão pela gestão de topo. 
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Preço do Carbono 

A Galp aplica um preço interno de carbono de  
$50/tCO2e sobre as emissões de GEE no 
processo de avaliação de projetos, garantindo que 
potenciais custos decorrentes de um preço 
interno global de carbono são incorporados nas 
análises de investimento. Aquando da avaliação 
das emissões de GEE, englobamos toda a cadeia 
de valor do projeto, garantindo uma gestão 
adequada do risco associado à descarbonização. 
Para esta análise, são estimadas e incorporadas 
as emissões de GEE a montante e a jusante da 
atividade em avaliação, para além do impacto das 
emissões da operação na pegada de carbono da 
Galp. 
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O papel da Galp na transição energética 
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Um upstream competitivo e inovador 

Os nossos ativos de E&P são desenvolvidos de acordo com as 
melhores práticas internacionais, utilizando as mais recentes 
soluções tecnológicas, o que nos permite alcançar uma 
operação mais eficiente em termos ambientais e económicos. 

No pré-sal brasileiro, desenvolvemos tecnologias sustentáveis 
e competitivas que viabilizam o sequestro e captura de 
carbono, através da separação do dióxido de carbono do gás 
natural produzido. Posteriormente, o CO2 é reinjetado nos 
reservatórios, contribuindo não só para uma melhoria da 
eficiência operacional mas também para a redução da pegada 
de carbono e do consumo de água, recurso habitualmente 
utilizado para melhorar as condições de pressão e estabilidade 
dos reservatórios. 

Investimos em investigação e tecnologia nas nossas operações 
de E&P principalmente em tecnologias de captura, sequestro e 
utilização de carbono com foco nas áreas de: 

▪ Utilização de CO2 como matéria-prima em processos 
industriais; 

▪ Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e 
competitivas para a separação de CO2/CH4; 

▪ Desenvolvimento de um simulador do comportamento 
do CO2 para minimizar os problemas associados ao 
fluxo de produção de petróleo com alto teor de 
carbono; e 

▪ Aumento do fator de recuperação de petróleo através 
da reinjeção de CO2, seja autónomo ou misturado com 
água. 

Uma Refinação & Midstream eficiente e 
flexível 

Refinação 

Em 2019, a Galp manteve o seu foco na maximização da 
eficiência energética, dando continuidade ao trabalho de 
melhoria contínua do seu aparelho refinador, utilizando os 
recursos de forma mais eficiente e reduzindo a sua intensidade 
carbónica. 

Para tal, investimos c.€42,6 m. na melhoria da eficiência 
operacional, incluindo energética, e em projetos relevantes, 
como o revamping da unidade de destilação atmosférica, com 
impacto na emissão de gases com efeito de estufa, 
representando uma redução anual de 117 ktCO2e. 

Intensidade carbónica no upstream 

Alcançamos 9,4 kgCO2e/boe de intensidade carbónica, 
considerando as emissões diretas de gases com efeito de 
estufa e a produção de hidrocarbonetos de ativos 
operados e não operados (numa base WI).  

Zero Routine Flaring  

Os atuais projetos offshore da Galp já operam de acordo 
com a iniciativa Zero Routine Flaring by 2030. A Empresa 
continua comprometida com esta iniciativa, assegurando o 
dimensionamento de novos projetos de E&P para zero 
routine flaring em condições de operação normal, 
enquanto operador de E&P. 

Até 2025, teremos investido c.€80 m em projetos de 
ecoeficiência, evitando a emissão de mais de 170 ktCO2e. 
Até 2025, teremos reduzido a nossa intensidade 
carbónica em 25% na refinaria de Sines e 15% na refinaria 
de Matosinhos, com base nos valores de 2013.  
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O desempenho de 2019 foi afetado por paragens sectoriais e 
processuais, para além de eventos extraordinários, com 
impacto sobre os normais níveis de operação. Contudo, 
mantemos uma tendência de melhoria contínua com uma 
redução da intensidade carbónica em 13% e de 8% face a 2013, 
respetivamente nas refinarias de Sines e Matosinhos. 

Biocombustíveis 

Assumimos um papel ativo no desenvolvimento tecnológico do 
segmento dos biocombustíveis em Portugal, participando em 
vários projetos focados no coprocessamento de óleos 
alimentares usados, a geração de etanol e bio óleo, através de 
biomassa florestal, e a produção de crude sintético e 
biometano, através de resíduos sólidos urbanos e combustíveis 
derivados de resíduos.  

 
 
 
 
 

 
Produtos e soluções para o presente  
e futuro 

Energia com menos carbono 

Em 2019, Galp reforçou a sua oferta comercial de energia 
renovável aos clientes, através de energia solar PV (PPAs) de 
longo prazo. Estes contratos, juntamente com o 
desenvolvimento de projetos de energias renováveis já em 
curso, permitirão à Galp disponibilizar, aos seus clientes, 
energia ambientalmente mais sustentável a partir de 2020.  

Capacidade de 400 MW | Produção de c.650 GWh/ano | 
430 ktCO2e evitadas1 

1durante um período de 12 anos 

Uma oferta única de energia e mobilidade 

A Galp posiciona os seus clientes no centro de toda a sua 
atividade e é por isso que demos continuidade ao 
desenvolvimento de soluções de energia para a mobilidade 
elétrica. Terminámos o ano de 2019 com 24 pontos de 
carregamento rápido e 32 pontos de carregamento normal 
instalados. 

 

A Enerfuel em 2019  

A Enerfuel - unidade de biocombustíveis de segunda 
geração – produziu 26.601 m3 de biodiesel, que 
juntamente com os 283.469 m3 de biocombustíveis 
incorporados em Portugal e Espanha, evitou a emissão de 
352.532 tCO2e, quando comparado com um combustível 
de origem exclusivamente fóssil. 
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Galp 21 

O Galp 21 é um programa de cooperação entre a Galp, os seus 
clientes e três universidades de engenharia de referência em 
Portugal, que desenvolve, anualmente, 21 estudos com o 
objetivo de identificar comportamentos e soluções 
energeticamente mais sustentáveis, aplicáveis à indústria e 
edifícios.  

A Galp acompanha e apoia, através de bolsas de estudo, a 
realização dos estudos, com o objetivo de contribuir para a 
materialização de projetos de eficiência energética nos seus 
clientes. 

Galp Soluções de Energia 

A Galp, através do seu negócio de soluções de energia, 
implementa soluções sustentáveis e de eficiência energética 
junto dos clientes, evitando a emissão de GEE e promovendo 
uma redução do consumo e custos da sua energia. 

Em 2019, adicionámos novos projetos à nossa carteira, 
recorrendo a diferentes modelos de negócio, com destaque 
para os projetos de otimização para o perfil de consumo de 
energia da instalação, com base num contrato de performance 
energética (ESCO). Neste ano, a Galp implementou soluções, 
juntamente com os seus clientes, que evitaram emissões de 
345.099 kgCO2e/ano.
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A tecnologia mais exponencial é a relação 
humana  

Adotamos uma abordagem de ciclo de vida integrada para a 
gestão de talentos e potencial, focada no recrutamento, 
integração, gestão de desempenho, desenvolvimento, 
recompensa e reconhecimento, aprendizagem e formação, 
mobilidade, clima organizacional e nos valores da Empresa. 

Promoção da diversidade 

A Galp está fortemente comprometida com a promoção da 
diversidade e inclusão adotando medidas concretas na 
persecução deste objetivo. A 31 de dezembro de 2019, a Galp 
contava com 6.386 colaboradores. 

 

A Galp publica, anualmente, o seu plano para a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, que inclui medidas 
tendentes a alcançar a igualdade de tratamento e promover a 
eliminação da discriminação em função do género. Renovámos 
também o nosso compromisso com o Forum iGen (Fórum 
Organizações para a Igualdade), que visa a incorporação dos 
princípios da igualdade entre mulheres e homens no trabalho e 
no emprego na estratégia e no modelo de gestão. 

 

 

 
Temos ainda definido o compromisso de aumentar o número de 
colaboradores com incapacidade, compromisso este refletido 
no protocolo celebrado com o Inclusive Community Forum 
(ICF), uma iniciativa da Nova SBE. 

No cumprimento dos compromissos assumidos pela Galp, 
destaca-se a constituição de um grupo transversal interno e 
permanente para refletir e agir em prol da promoção da 
igualdade de género e da inclusão de pessoas com deficiência. 
Auscultamos a organização sobre a importância destes temas, 
tendo juntado cerca de 50 pessoas da Galp numa dinâmica de 
World Cafe, onde foram debatidos temas e soluções sobre 
igualdade de género, idade e deficiência. 

Em 2019 implementámos um conjunto de ações de formação, 
transversal a toda a organização, em matéria de diversidade, 
nomeadamente sobre enviesamento inconsciente. 

Para além dos compromissos assumidos no âmbito do Fórum 
iGen e do ICF, implementámos ainda as seguintes iniciativas:  

▪ Adesão ao PWN - Professional Women's Network de 
Lisboa e realização de fóruns de discussão sobre 
neurociências do género. 

▪ Adesão à iniciativa "Equality means business", do 
Pacto Global da ONU, como forma de medir o gender 
gap e o alinhamento de compromissos nesta matéria. 

 
 
 
 
 

        

Categoria 

Profissional 

Idade Género Nacionalidade 

<30 

anos 

30-50 

anos 

>50 

anos 
Feminino Masculino Portuguesa Outra 

Gestores de Topo 0 115 113 48 180 194 34 

Quadros Superiores 1 277 173 165 286 381 70 

Especialistas 196 1.219 463 725 1.153 1.271 607 

Outros 451 2.567 811 1.798 2.031 1.640 2.189 

Total  648 4.178 1.560 2.736 3.650 3.486 2.900 

A Galp é a única empresa em Portugal e do sector 
O&G no mundo selecionada para o Índice de 
Igualdade de Género 2019 da Bloomberg. As 230 
empresas incluídas no índice são líderes globais 
na progressão das mulheres. 
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Gerimos talento e potencial 

Atraímos novas gerações de profissionais 

Através do programa de trainees, o Generation Galp, atraímos 
e desenvolvemos novos profissionais promissores, reforçando a 
nossa ligação com o mundo académico. 

Este programa, com a duração de dois anos, é valorizado pela 
diversidade das oportunidades que oferece, pelo networking e 
pela formação complementar que lhe está associado. 
Desafiamos ainda os nossos trainees e a sua mente inovadora 
a apresentarem à Comissão Executiva ideias que melhorem a 
Organização em diversas matérias, desde o trabalho do futuro 
ao desenvolvimento de novos negócios. 

Em 2019, a 21.ª edição do Programa Generation Galp, acolheu 
na nossa equipa 26 novos elementos, que irão responder a 
diversos desafios profissionais na Empresa. 

 

Identificamos e reconhecemos o potencial das nossas pessoas 

O nosso sistema de gestão de desempenho constitui uma 
componente essencial para o alinhamento de cada colaborador 
com a estratégia, os objetivos e os valores corporativos, 
estando baseado numa cultura de feedback contínuo. 
Promovemos ainda dias dedicados à reflexão e debate sobre o 
desempenho e o potencial das nossas pessoas. 

 

Criamos oportunidades de crescimento  

 

Estratégia de aprendizagem e formação 

Temos vindo a implementar a nova estratégia de aprendizagem 
- 70/20/10 (Fazer, Partilhar, Saber) – learning@galp – 
desenvolvendo pilotos, novos programas e, acima de tudo, 
abordagens mais experienciais e transformacionais, que 
permitem o desenvolvimento personalizado de competências 
para o futuro. 

Parcerias para o conhecimento exponencial 

Com o objetivo de promover e inspirar a inovação, ajudando os 
líderes e empreendedores nacionais a interconectar boas ideias 
e tecnologias emergentes no sentido de responder aos grandes 
desafios globais da sociedade, a Galp associou-se à Singularity 
University como membro fundador em Portugal. Em 2019, esta 
iniciativa contou com 90 participantes numa conferência de 
dois dias e um workshop. 

Somos ainda founding partners do evento internacional anual - 
House of Beautiful Business. Neste evento disruptivo, que 
conta com a presença de diversos CEOs, filósofos, cientistas 
sociais, artistas, empresários, estudantes, etc., o mote de 
discussão centrou-se na humanização dos negócios numa “era 
de máquinas”.  

Em 2019, o processo de avaliação de desempenho 
abrangeu cerca de 97% dos colaboradores. 
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A mobilidade interna beneficia pessoas e equipas 

Acreditamos que a dinâmica de mobilidade na Galp beneficia a 
retenção do talento, o networking, a parceria e a agilidade da 
Organização. Na Galp, o programa de mobilidade está inserido 
numa abordagem integrada ao desenvolvimento das nossas 
pessoas e à construção das suas carreiras, expondo-as a novos 
contextos e desafios. 

As nossas Comunidades 

Com o objetivo da criação de valor partilhado, e dar resposta a 
necessidades sociais, em alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, para cada contexto e geografia 
onde desenvolve as suas atividades.  

Garantimos a licença social para operar 

Avaliamos e definimos estratégias de mitigação de potenciais 
impactos das nossas operações na comunidade local. 
Garantimos que, ao longo do ciclo de vida dos nossos projetos, 
são identificadas, analisadas, estimadas, avaliadas e 
monitorizadas as expectativas dos stakeholders, em especial 
da comunidade local, de forma a aferir os riscos e 
oportunidades que possam concorrer para a obtenção da nossa 
licença social para operar (due diligence).  

Para cada projeto ou operação temos ainda definido e 
implementado um Mecanismo de Reclamações (grievance 
mechanism), adequado aos stakeholders e a cada fase do 
projeto. 

 

 

Investimos na comunidade para gerar impacto 

A nossa política e estratégia de investimento social tem como 
objetivo o desenvolvimento social e económico das 
comunidades locais, por forma a promover resultados 
permanentes e transformadores, alinhados com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.  

Avaliamos o impacto social dos nossos projetos, monitorizando 
o seu retorno em termos de benefícios para a comunidade. 
Entre os projetos que têm impacto no desenvolvimento das 
comunidades envolventes, destacamos os seguintes: 

 

 

 

100% dos projetos em fase de produção e 
desenvolvimento são alvo de consulta às comunidades 
e outras partes interessadas. 

Namíbia   

Como parte do processo de Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) para a fase de perfuração na Namíbia, foi elaborado 
um Plano de Envolvimento de Partes Interessadas, que 
incluiu duas sessões de reuniões públicas, com o objetivo 
de fornecer uma visão geral do projeto, dos principais 
temas de preocupação e potenciais impactos e das 
principais ações de mitigação que serão implementadas. 

Foram também realizadas quatro sessões de formação 
presencial sobre geociência aplicada à indústria de O&G, 
dirigidas a alunos dos cursos de Geologia e Engenharia do 
Petróleo.  
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A Galp é membro do London Benchmarking Group e utiliza a 
sua metodologia, de referência a nível internacional, para 
classificar, gerir, medir e comunicar a sua contribuição na 
sociedade. 

 

 

  

 Motivação (k€)  

Donativos 899 

Investimento na comunidade 20.771 

Iniciativas comerciais na comunidade 1.669 

 Geografia (k€)  

Europa 4.464 

Médio Oriente e África 706 

América do Sul 18.169 

 Total  (k€) 23.339 

  

 Voluntariado  

Número de voluntários 668 

Horas de voluntariado (colaboradores Galp) >2.700 
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Protegemos os recursos hídricos e a 
biodiversidade 

Promovemos a redução do consumo de água e a sua 
reutilização 

 
Atuamos de forma responsável e pró-ativa relativamente à 
proteção dos recursos hídricos. Além da adequada gestão do 
potencial impacto da Galp neste domínio, comunicamos de 
forma regular e transparente o mapeamento das nossas 
operações, em função do risco associado à utilização da água, 
utilizando as ferramentas Water Risk Filter e Aqueduct Water 
Tool, desenvolvidas pela WWF e pelo WRI, respetivamente. De 
acordo com o mapeamento realizado em 2019, 4,6% das 
nossas operações localizam-se em áreas com escassez de 
recursos hídricos, representando apenas 0,09% do consumo 
total de água da Galp. 

As nossas refinarias consomem 88% da água da totalidade das 
nossas operações. Por essa razão, focamos nestas instalações 
a adoção de medidas de eficiência para reduzir o consumo de 
água, aumentar a sua reutilização e reciclagem, melhorar o 
tratamento de águas residuais, e diminuir as descargas 
associadas.  

De forma a garantir a qualidade dos recursos hídricos no 
subsolo, monitorizamos a qualidade das águas subterrâneas 
nas nossas operações de upstream e downstream, 
nomeadamente nos blocos operados onshore e nas refinarias. 

Protegemos os habitats e espécies impactadas pelas nossas 
atividades 

 

A Galp está empenhada em salvaguardar a biodiversidade e os 
serviços dos ecossistemas em todas as geografias onde opera, 
garantindo a sua preservação durante todo o ciclo de vida dos 
seus projetos. Temos desenvolvido normativos e 
procedimentos internos, alinhados com as orientações da IMO, 
IOGP e IPIECA, focados numa melhor integração da 
biodiversidade nas avaliações de impacte ambiental e na 
identificação e implementação de soluções adequadas para a 
gestão de atividades em potenciais áreas sensíveis ao nível de 
biodiversidade. 

Identificamos os riscos e impactos através do mapeamento 
anual das áreas de conservação e proteção da biodiversidade 
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em torno de todas as nossas instalações, até um raio de 50 km, 
utilizando a Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT). 
Monitorizamos ainda o número de espécies pertencentes à lista 
Vermelha de espécies ameaçadas da IUCN (IUCN Red List) em 
torno de todas as nossas instalações.  

Blocos operados  

São Tomé e Príncipe 

Realizámos, em 2019, um Estudo de Impacte Ambiental, Social 
e de Saúde para um programa de perfuração exploratória e de 
avaliação no bloco 6. Neste estudo não foram identificados 
impactos que não pudessem ser minimizados até níveis 
aceitáveis através da aplicação de medidas de mitigação, 
constantes no Plano de Gestão Ambiental e Social do projeto. 
No âmbito da biodiversidade iremos adotar as diretrizes do 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) para minimizar o 
risco de perturbação e danos aos mamíferos marinhos. Estas 
diretrizes irão proteger, adicionalmente, outra fauna marinha, 
como é o caso das tartarugas, através do uso de Observadores 
de Mamíferos Marinhos (MMO).  

Namíbia 

Em 2019, concluímos com sucesso a campanha de aquisição 
sísmica 3D na Licença de Exploração Petrolífera. Antes do início 
desta operação, foi realizada uma avaliação de impacte 
ambiental, com o objetivo de identificar, avaliar e mitigar os 
possíveis impactos nas pessoas, comunidade local e ambiente. 
Para garantir a proteção máxima da biodiversidade local, três 
especialistas em mamíferos marinhos acompanharam toda a 

operação a bordo do navio e monitorizaram as espécies de 
mamíferos marinhos que pudessem ser potencialmente 
afetadas. Foram reportados mais de 61 avistamentos e 
deteções de mamíferos, tendo sido cumpridas todas as 
melhores práticas internacionais.  

Blocos não-operados  

No âmbito da partilha de compromissos estabelecidos nas joint 
ventures, os nossos parceiros, que gerem os blocos não 
operados pela Galp, desenvolvem um conjunto de iniciativas de 
promoção e preservação da biodiversidade. No caso da bacia 
de Santos, nos últimos quatro anos, mais de 8.000 aves, 
tartarugas e mamíferos foram apoiados pelo projeto de 
monitorização de praias, possibilitando a reinserção, no 
ecossistema, de mais de 2.000 animais após tratamento 
veterinário. 

 

Nenhum dos nossos sites em operação está localizado numa 
zona com relevância significativa ao nível da biodiversidade. 
Para esta análise são consideradas as Key Biodiversity Areas 
(Alliance for Zero Extinction Sites e Important Bird and 
biodiversity Areas), assim como as áreas protegidas pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 
Rede Natura 2000, Ramsar e os locais classificados como 
Património Mundial pela UNESCO. 
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Promovemos a economia circular 

O futuro passa por maximizar a valorização e utilização de 
recursos, contribuindo para uma economia de baixo carbono, 
como também orienta o Green Deal da Comissão Europeia. 
Desta forma, temos concentrado esforços na simbiose 
industrial, estudando soluções para os fluxos de materiais, com 
o intuito de fechar o ciclo dos mesmos.  

 

 

 

Destacamos a aprovação do processo de utilização do 
catalisador exausto como subproduto, na refinaria de Sines, 
sendo reutilizado e incorporado na indústria das argamassas.  

A fim de intensificar o seu nível de circularidade, a Galp criou 
outros mecanismos para explorar novas oportunidades. A 
abordagem exploratória adotada passou por estudar soluções 
tecnológicas para a conversão de matéria-prima residual em 
combustíveis de baixo teor de carbono e/ou produtos químicos, 
bem como tecnologias de captura e utilização de carbono. 
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A nossa cultura de transparência e ética 

Na Galp, pautamos a nossa atuação pela ética e conduta 
empresarial e estendemos estes valores a todos os nossos 
stakeholders.  

 

 

 

 

O Código de Ética e Conduta é uma das principais expressões 
da cultura corporativa da Organização, orientando o 
comportamento pessoal e profissional de todas as pessoas do 
Grupo, bem como a relação com todos os stakeholders. 

A Galp dispõe de um canal de comunicação confidencial de 
irregularidades - Linha de Ética «Open Talk» - acessível a 
qualquer parte interessada relacionada com a Empresa. Este 
mecanismo é gerido pela Comissão de Ética e Conduta, uma 
estrutura interna independente e imparcial que é responsável 
pela monitorização da implementação e interpretação do 
Código de Ética e Conduta. 

 

100% dos colaboradores e fornecedores tier 1 tiveram 
acesso ao e-learning sobre Código de Ética e Conduta 
da Galp. 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Comissoes-Especializadas/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf
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Endereçamos os direitos humanos 

Proteger, Respeitar, Reparar 

A Galp opera em contextos sociais, políticos e culturais 
diversos. Desta forma, estamos comprometidos a atuar de 
modo a que nenhuma das nossas ações e atividades de gestão 
origine, direta ou indiretamente o abuso ou violação dos 
direitos humanos. 

 

Adotamos um processo contínuo de due diligence para 
assegurar esta abordagem nos 11 países onde estamos 
presentes, em que prevemos a definição de planos de ação, e a 
sua respetiva monitorização, para garantir que as nossas 
práticas estão alinhadas com a Política de Direitos Humanos da  
Galp. O nosso foco incide sobre 3 áreas onde o respeito pelos 
direitos humanos é particularmente crítico na forma como 
operamos: Comunidades, Colaboradores e Fornecedores e 
Parceiros. 

Em 2019, realizámos uma avaliação de direitos humanos nas 
atividades da Petrogal Brasil, em que entrevistámos 
colaboradores e prestadores de serviços sobre diversos temas, 
nomeadamente, saúde e segurança, trabalho infantil, 
discriminação e diversidade, grupos vulneráveis e comunidades, 
entre outros. 

Proteger pessoas e ativos 

Responsabilidade cria segurança 

A segurança dos ativos, das pessoas e do ambiente é um 
objetivo crítico para a Empresa. Procuramos atuar de acordo  

 
 
 
 

com as melhores práticas de segurança, recorrendo a guidelines 
e peritos internacionais neste domínio, adotando 
comportamentos seguros, que consubstanciem a nossa 
ambição de alcançar zero acidentes. 

Avaliamos a eficácia das medidas de mitigação adotadas, e 
gerimos a segurança identificando de forma regular as 
potenciais vulnerabilidades dos nossos ativos e operações, de 
forma a manter o risco em níveis aceitáveis. 

Em 2019, Carlos Gomes da Silva juntou-se ao grupo de 
CEOs portugueses signatários do Guia do CEO sobre os 
Direitos Humanos, do BCSD Portugal. 
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Em 2019, realizamos um conjunto de formações sobre quase 
acidentes para toda a Empresa. Após um total de 2.216 horas 
de formação, 542 pessoas de todas as geografias Galp estão 
melhor preparadas para identificarem e reportarem quase 
acidentes.  

 

Promovemos uma cultura de segurança  
 
Temos como compromisso fazer evoluir a Cultura de Segurança 
para o nível de independência, onde prevalecerá a liderança 
pelo exemplo e a motivação interna para cumprir as regras de 
segurança. Para tal, temos definido um plano estratégico 2019-
2022, que resulta num conjunto de ações e em iniciativas 
específicas a implementar em todos os níveis hierárquicos. 
 

A implementação destes planos de ação, com início em 2019, está focada em quatro áreas chave: 
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O ano de 2019 foi marcado pelo lançamento oficial das Galp Life Saving Rules, alicerçado numa forte campanha de comunicação – Galp Safe 
Energy – que foi destinada a colocar as questões da segurança de pessoas, ambiente e ativos no top-of-mind de todos os que têm 
atividades nas nossas instalações. 

Neste âmbito, foi ainda lançada uma App e um programa de e-learning direcionado a todos os colaboradores e prestadores de serviço da 
Galp. 

Desempenho de segurança pessoal 

 2017 2018 2019 

 Fatalidades Acidentes IFA IFAT Fatalidades Acidentes IFA IFAT Fatalidades Acidentes IFA IFAT 

Colaboradores 0 13 1,1 2,3 0 19 1,6 3,0 0 19 1,5 1,9 

Prestadores de Serviços 0 4 0,4 1,0 0 16 1,3 2,9 0 13 0,8 1,6 

Colaboradores e Prestadores de Serviços 0 17 0,8 1,7 0 35 1,5 3,0 0 32 1,1 1,7 

 

IFA (Índice de Frequência de Acidentes): Todos os acidentes com baixa (inclui fatalidade e acidentes com baixa) por milhão de horas trabalhadas. 
IFAT (Índice de Frequência de Acidentes Totais): Todos os acidentes (inclui fatalidades, acidentes com baixa e tratamento médico, exclui primeiros socorros) por milhão de horas trabalhadas. 
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Segurança de processo  

Em 2019, redefinimos o framework de gestão de segurança de 
processo, baseando-o no framework do Energy Institute, que 
inclui objetivos e requisitos claros a alcançar em áreas chave 
como a avaliação de risco, controlo operacional, gestão da 
mudança, competência e monitorização do desempenho. A 
nova abordagem coloca a liderança no centro da conquista da 
excelência, ao reconhecer o seu papel fundamental no 
estabelecimento de uma cultura de segurança positiva e na 
promoção e orientação de prioridades para a gestão de riscos. 
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Desempenho de segurança de processo 

Taxa de Eventos de Segurança 
de Processo 2017 2018 2019 

Meta 
2020 

Tier 1 0,23 0,09 0,10 0,09 

Tier 2 0,47 0,30 0,17 0,17 

Tier 1 é uma perda de contenção primária de grandes consequências: libertação não planeada 
de qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, de um processo que 
resulta numa consequência muito grave. 
Tier 2 é uma perda de contenção primária de menores consequências: libertação não planeada 
de qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis, que resulta numa 
consequência. 
 

A estratégia de segurança de processos da Galp mostrou uma 
tendência positiva, especialmente no tier 2, e continuamos a 
trabalhar com o objetivo de reduzir a taxa de eventos de 
segurança de processo por um milhão de horas trabalhadas.  

Security 

A Galp, como ator global e integrado de energia, desenvolve 
atividades em diversas geografias, sujeitas a diferentes 
condições geopolíticas e contextos socioeconómicos, 
identificando eventuais ameaças a que possa estar exposta e 
definindo medidas ativas e passivas com o intuito de reduzir 
este risco. 

Desta forma, todos os colaboradores que viajem em serviço ou 
que se encontrem expatriados, terão acesso, a partir de 2020, 
a uma aplicação móvel que permite o acesso a serviços de 
assistência médica, security e apoio na gestão de crises 
International SOS Assistance App. 

Ao lado dos nossos fornecedores  

Estabelecemos princípios fundamentais  
de conduta 

Em qualquer contexto da economia global, a nossa atuação 
junto de parceiros de negócio assenta em políticas, códigos e 
práticas reconhecidas e alinhadas com padrões exigentes de 
gestão, éticos, sociais, ambientais e de qualidade. 

Esta parceria é assim regida pela conformidade com quatro 
princípios fundamentais:  

▪ Respeitar os direitos humanos e as condições laborais;  

▪ Atuar com transparência e integridade;  

▪ Assumir a qualidade como fator crítico de sucesso; e  

▪ Proteger o ambiente, pessoas e ativos.  

A Galp apenas estabelece ou mantém relações com os 
fornecedores que estejam comprometidos com estes princípios, 
ao longo de toda a sua cadeia de valor.  

Security e Direitos humanos 

A Galp é signatária dos Princípios Voluntários de Security 
e Direitos Humanos trabalhando diligentemente para 
incorporar estes princípios nas operações e negócios.  

Em 2020 iremos promover sessões de formação sobre os 
direitos humanos e o uso da força, adaptada às nossas 
geografias e operações, tendo como público-alvo as 
forças de segurança. 
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Conhecemos os nossos fornecedores e o seu risco 
de sustentabilidade 

Gerimos os riscos de sustentabilidade da cadeia de 
fornecimento em diferentes etapas, designadamente no 
processo de seleção, de qualificação e de avaliação do 
desempenho dos fornecedores de bens ou serviços. 

 

1 Fornecedores críticos: Fornecedores com elevados valores de faturação (> €250.000); 
fornecedores não substituíveis; fornecedores de bens ou serviços cuja falha de fornecimento ou 
de continuação da operação pode afetar as atividades do grupo Galp, em áreas como a 
compliance e a segurança das pessoas, do ambiente e dos ativos. 
 

Em 2019, restruturamos o processo de qualificação e avaliação 
de risco de fornecedores, através da integração de um sistema 
de referência na nossa plataforma de procurement 
Supply4Galp.  

Este novo modelo híbrido, que combina a informação financeira 
e não financeira disponível no mercado, a ser fornecida pelos 
nossos parceiros, o conhecimento disponível nos nossos 
sistemas e a introdução no modelo da estratificação por níveis 
de risco, traduz-se numa maior abrangência na monitorização 
de várias áreas de risco da nossa cadeia de fornecimento, 
nomeadamente de ESG e cibersegurança. 

As auditorias a fornecedores são também uma ferramenta 
fundamental para avaliarmos os nossos fornecedores mais 
críticos no que respeita ao seu risco de sustentabilidade. 

Avaliamos a exposição dos nossos fornecedores  

ao risco de sustentabilidade  

 

Nível de Risco 2017 2018 2019 

A+ (Sem risco) 140 131 145 

A (Risco baixo) 141 159 177 

B (Com risco) 57 55 65 

 

Na Galp valorizamos que os nossos fornecedores detenham 
certificações como garantia do seu compromisso de melhoria 
de desempenho em matéria de sustentabilidade. Em 2019, 55% 
dos fornecedores tier 1 possuíam certificação em, pelo menos, 
um dos seguintes normativos internacionais: 

Norma Internacional 2017 2018 2019 

ISO 9001 2.938 2.791 3.127 

ISO 14001 1.305 1.474 1.872 

OHSAS 18001 1.261 1.330 1.971 

Outras certificações 581 760 956 

100% das nossas compras incluem critérios de 
sustentabilidade nas respetivas cláusulas contratuais. 

Pretendemos obter 100% de eficácia da pré-qualificação 
de fornecedores. 
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Monitorizamos continuamente o desempenho dos nossos 
fornecedores 

Desde o início do programa de auditorias a fornecedores que 
temos vindo a aumentar o número de auditorias realizadas e a 
taxa de fornecedores auditados. Em 2019, realizámos 49 
auditorias, cumprindo o objetivo definido para este ano – 40. 

Garantimos que são aplicados planos de ações corretivas ou 
planos de ações de melhoria a 100% dos fornecedores que 
tenham tido constatações graves identificadas nas auditorias.  

Envolvemos os fornecedores e promovemos a 
partilha de conhecimento e de boas práticas 

Para promover o alinhamento total dos fornecedores e 
prestadores de serviços com o Código de Ética e Conduta, 
convidámos todos os fornecedores tier 1, representando 
aproximadamente 100% do total de volume faturado em 2018, 
a realizar um e-learning sobre o mesmo.  

 

 

 

 

No âmbito da nossa Política de Segurança, Saúde e Ambiente, 
desenvolvemos, em 2019, um conjunto de ações de formação e 
sessões de partilha de conhecimento nesta matéria, 
envolvendo mais de 360 parceiros. 

Somos subscritores da Carta de Princípios do BCSD Portugal, 
que estabelece princípios fundamentais de sustentabilidade, 
que nos comprometemos a adotar para a nossa Organização, e 
convidámos todos os nossos fornecedores a fazê-lo.  

Avaliação da satisfação  
dos fornecedores  

Em 2019, lançámos um questionário de satisfação aos 
nossos fornecedores no sentido de aferir a qualidade dos 
serviços da plataforma colaborativa de compras da Galp, 
o Supply4Galp. Os resultados obtidos indicam um nível de 
satisfação acima dos 80%. 

Foi obtida uma taxa de 95% de respostas corretas no e-
learning sobre o Código de Ética e Conduta. Destacam-se, 
entre outros, os temas de Direitos Humanos e Segurança, 
com 99%. 

Temos como meta realizar 35 auditorias aos nossos 
fornecedores em 2020. 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/regulamentos/P-002%20-%20Rev%2002%20Politica%20de%20Seguranca%20Saude%20e%20Ambiente.pdf
https://www.bcsdportugal.org/carta-principios
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6.1. 
MODELO DE GOVERNO 

 

A Galp adota o modelo de governo societário monista clássico 
composto por: 

▪ Assembleia Geral, que reúne os acionistas da 
sociedade;  

▪ Administração, correspondente a um Conselho de 
Administração e a uma Comissão Executiva com 
poderes delegados;  

▪ Fiscalização, que compreende um Conselho Fiscal e um 
Revisor Oficial de Contas; e  

▪ Secretário da Sociedade, encarregue do apoio 
especializado aos órgãos sociais.  

O modelo de governo da Galp visa a transparência e a eficácia 
do funcionamento do Grupo Galp, assente numa separação de 
poderes de gestão e de fiscalização. Enquanto o Conselho de 
Administração desempenha funções de supervisão, de controlo 
e de acompanhamento das orientações estratégicas, as 
funções da Comissão Executiva – delegadas pelo Conselho de 
Administração – são de natureza operacional e consistem na 
gestão corrente dos negócios e do centro corporativo.  

Os poderes de supervisão do Conselho de Administração são 
reforçados pela existência de um Lead Independent Director e 
de três comissões criadas no seio do Conselho de 
Administração, compostas exclusivamente por administradores 
não executivos. Estas comissões providenciam suporte nos 
temas chave relacionados com o seu papel de supervisão.
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A Sociedade tem ainda outras comissões 
especializadas dedicadas a temas relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Galp decidiu voluntariamente adotar o Código de Governo 
das Sociedades do Instituto Português de Corporate 
Governance, aprovado em 2018 («Código de Governo das 
Sociedades do IPCG»), que se encontra disponível no website 
desta entidade: https://www.cgov.pt, o código é constituído 
por um conjunto de princípios e recomendações de bom 
governo alinhados com as melhores práticas internacionais, 
adaptados à realidade societária portuguesa. A Galp adotou 49 
das 51 recomendações que lhe são aplicáveis, apresentando na 
Parte II deste relatório a exposição acerca da respetiva adoção, 
de acordo com a regra “comply or explain”.  

Para mais informações sobre o modelo de governo, consulte a 
Parte II deste relatório – Relatório de Governo Societário. 

 

 Comissão de Gestão de Risco Comissão de Sustentabilidade Comissão de Auditoria 

Competências 
Acompanhamento do sistema  

de gestão de risco da Galp 

Acompanhamento da integração dos 

princípios de sustentabilidade no processo 

de gestão 

Acompanhamento da supervisão  

do sistema de auditoria interna 

   

 Comissão de Ética e Conduta Comissão de Remunerações    

Competências 

Monitorização da implementação do Código de Ética e Conduta; 

esclarecimento de questões acerca da sua aplicação e receção  

e tratamento de comunicações de irregularidades através  

da linha de ética Opentalk. 

Fixação da remuneração dos membros dos órgãos sociais; elaboração e 

apresentação à Assembleia Geral da declaração anual sobre a política de 

remunerações dos órgãos sociais; avaliação de desempenho anual dos 

administradores executivos. 

https://www.cgov.pt/
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6.2. 
ORGÃOS SOCIAIS 

Os atuais membros dos órgãos sociais foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 12 de abril de 2019 para o quadriénio 2019-2022. 

 

 

1De acordo com os critérios de aferição de independência dos membros não executivos do Conselho de Administração referidos no Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate 

Governance  
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O Conselho de Administração integra 12 administradores não 
executivos, representando 63% do total de administradores, 
dos quais cinco são independentes, ou seja 42%, o que 
constitui um número adequado de administradores não 
executivos e de independentes, tendo em conta o modelo de 
governo adotado pela Sociedade, a estrutura acionista da Galp, 
o respetivo free float, a dimensão da Sociedade e a 
complexidade dos riscos inerentes à sua atividade, em 
conformidade com as recomendações do Código de Governo 
das Sociedades do IPCG e as melhores práticas de governo.  

Diversidade do Conselho de Administração 

▪ Etária: de 32 a 74 anos; 

▪ Género: 26,3% feminino (acima do mínimo legal de 
20%); 

▪ Geográfica: 5 países; e 

▪ Independência: 42% dos administradores não 
executivos. 

A Política de Diversidade nos órgãos de administração e 
fiscalização aprovada pelo Conselho de Administração em 15 de 
dezembro de 2019 teve impacto nas designações realizadas na 
Assembleia Geral eletiva de 2019, com a eleição para membros 
do Conselho de Administração de personalidades que, para 
além da diversidade etária, de género e de origem geográfica, 
possuem uma variedade de competências, backgrounds 
académicos e experiência profissional, tal como demonstrado 
na figura abaixo. Estes mostram-se adequados às atividades 
prosseguidas pela Galp e à respetiva estratégia, evidenciando 
uma efetiva diversidade no seio do Conselho de Administração, 
que assume um papel relevante no processo decisório da 
Sociedade.  

Para mais informações sobre as competências dos membros do 
Conselho de Administração, ver a secção 19 da Parte II deste 
relatório – Relatório de Governo Societário. 

 

 

Poderes do Conselho de Administração 

▪ Definição das funções de supervisão, de controlo e de 
acompanhamento das orientações estratégicas; 

▪ Acompanhamento da gestão e do relacionamento 
entre os acionistas e os restantes órgãos; e 

▪ Assuntos de competência exclusiva – não sujeitos a 
delegação na Comissão Executiva – e que lhe permitem 
promover a definição e o acompanhamento das 
orientações estratégicas da Galp. 

Eleição 

Nos termos da lei portuguesa, os membros do Conselho de 
Administração são eleitos pelos acionistas em Assembleia 
Geral, para quatro anos civis, mediante listas, incidindo o voto 
sobre a totalidade da lista e não sobre cada um dos seus 
membros. Os Estatutos da Galp asseguram que os acionistas 
minoritários detentores de uma percentagem mínima de 
direitos de voto, por si ou agrupados com outros, disponham do 
direito a propor a eleição isolada de um administrador. 

Apesar disso, a continuidade em funções de cada administrador 
depende de uma apreciação anual do seu desempenho, 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo%20Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_de_Diversidade_nos_Orgaos_de_Administracao_e_Fiscalizacao_-_versao_publicada-_pt.pdf,
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mediante voto de louvor e/ou de confiança. A ausência de uma 
apreciação anual positiva, através da atribuição de um voto de 
desconfiança, pode conduzir à destituição do administrador em 
causa, nos termos legalmente previstos. 

Limitação de cargos 

Todos os membros do Conselho de Administração devem ter a 
disponibilidade adequada para o exercício das respetivas 
funções, pelo que se determina no respetivo regulamento 
interno que os administradores não executivos não devem 
exercer funções de administração em mais de quatro 
sociedades com ações admitidas à negociação em mercado 
regulamentado que não integrem o Grupo Galp. 

Avaliação de desempenho 

O Conselho de Administração avalia anualmente o seu 
desempenho e o das suas comissões. Essa avaliação tem em 
conta o cumprimento do plano estratégico e orçamento da 
Sociedade, a gestão de riscos, o seu funcionamento interno e o 
contributo de cada membro para esses objetivos, bem como as 
relações do próprio Conselho de Administração com os outros 
órgãos e comissões da Empresa. 

Reuniões realizadas em 2019: 9  
(assiduidade: 99%) 

 

Comissão Executiva 
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Poderes da Comissão Executiva  
 
Gestão corrente dos negócios e do centro corporativo, de 
acordo com a delegação de poderes, com as orientações 
estratégicas definidas pelo Conselho de Administração e nos 
termos da afetação funcional entre os membros da Comissão 
Executiva relativa aos negócios e atividades da Sociedade e das 
sociedades do Grupo definida pelo Presidente da Comissão 
Executiva. 
 

Avaliação de desempenho 

Os administradores executivos são avaliados anualmente pela 
Comissão de Remunerações, em função do cumprimento de 
determinados objetivos económicos, financeiros, operacionais e 
de segurança e sustentabilidade ambiental, definidos 
anualmente pela política de remunerações proposta pela 
Comissão de Remunerações e sujeita a aprovação em 
Assembleia Geral. 
 

Limitação de cargos 

De acordo com o regulamento interno do Conselho de 
Administração, os membros da Comissão Executiva não devem 
exercer funções executivas em sociedades com ações admitidas 
à negociação em mercado regulamentado que não integrem o 
grupo Galp. 

Reuniões realizadas em 2019: 43  
(assiduidade: 99%) 

Conselho Fiscal 

Presidente: José Pereira Alves 

Vogais: Fátima Geada e Pedro Almeida 

Poderes: 

▪ Controlo da informação financeira da Sociedade; 

▪ Fiscalização dos sistemas internos de gestão de riscos, 
controlo interno e auditoria interna; 

▪ Receção e tratamento de comunicações de irregularidades 
através da Comissão de Ética e Conduta;  

▪ Selecionar e propor o Revisor Oficial de Contas à 
Assembleia Geral e respetiva remuneração; 

▪ Verificar e controlar a independência do Auditor 
Externo; e 

▪ Acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes 
legalmente conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas 
estratégicas e a política de risco definida pelo Conselho 
de Administração. 

Revisor Oficial de Contas 

Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., 

representada por Rui Abel Serra Martins 

Suplente: Manuel Mota 

Poderes: controlo e revisão da informação financeira  

da Empresa 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Ana Perestrelo de Oliveira 

Vice-Presidente: Rafael Lucas Pires 

Secretária: Sofia Leite Borges 

A Assembleia Geral é o órgão supremo de governo da 
Sociedade. É através desta que os acionistas participam 
ativamente nas decisões da Empresa. Qualquer acionista que 
seja titular de, pelo menos, uma ação na data de registo e tenha 
declarado essa intenção, fazendo prova dessa titularidade nos 
prazos legais, pode participar, discutir e votar na Assembleia 
Geral, pessoalmente ou através de representante. Os acionistas 
da Galp podem ainda exercer o direito de voto por 
correspondência e participar na assembleia através de meios 
telemáticos.
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6.3. 
POLÍTICA  
DE REMUNERAÇÃO 

Em conformidade com o princípio de say-on-pay, a Assembleia 
Geral em 12 de abril de 2019 aprovou com 96,95% dos votos, a 
declaração anual sobre a política de remuneração dos seus 
órgãos sociais para 2019 preparada e apresentada, nos termos 
do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, na sua atual 
redação, pela Comissão de Remunerações, órgão estatutário 
competente para aprovar a remuneração dos órgãos sociais 
(artigo 8.º dos Estatutos). 

Com vista a fomentar uma gestão alinhada com os interesses 
de médio e longo prazo da Sociedade e dos acionistas, a 
política de remuneração prevê objetivos anuais e plurianuais 
para os membros executivos do Conselho de Administração, 
considerando um período temporal de três anos para a 
determinação do valor da componente variável plurianual da 
remuneração e diferindo uma parte significativa do pagamento 
por um período de três anos, o qual está associado e 
dependente do desempenho da Sociedade durante este 
período.  

A política de remuneração dos administradores executivos para 
2019 constitui uma evolução em relação à do ano anterior, em 
quatro matérias fundamentais:

 

 

1. O CFFO, critério económico para a realização de 
investimento e remuneração dos acionistas, foi incluído 
como indicador para a avaliação do desempenho de 
gestão e determinação da remuneração variável anual;  

2. Foram introduzidos o CFFO e o Retorno do Capital 
Médio Empregue (ROACE) como indicadores para a 
determinação da remuneração variável trianual e 
manteve-se o Retorno Total Acionista como fator que 
reflete o crescimento da capitalização bolsista; 

3. Foram reforçados os fatores de avaliação de 
desempenho da gestão relacionados com a segurança 
e a sustentabilidade ambiental de atividades 
relevantes da Empresa, no contexto da adequada 
gestão da respetiva intensidade carbónica, através da 
especificação de indicadores explícitos nestas matérias 
relacionados com os gases de efeito de estufa de 
âmbito 1, 2 e 3 resultantes de produção, transformação 
e comercialização de energia, baseado no The 
Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting 
and Reporting Standard; 

4. Foi introduzido um mecanismo de pagamento parcial 
da remuneração variável trianual através de ações da 
Empresa, com vista a reforçar os elementos de governo 
societário que promovem o alinhamento da gestão da 
Empresa com os interesses de longo prazo dos 
acionistas. 
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Estrutura de remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração 
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A remuneração dos administradores da Galp inclui todas as 
remunerações pelos cargos exercidos em órgãos sociais de 
outras empresas do Grupo. 

A Política de Remunerações para 2019 prevê a possibilidade de 
restituição do montante de remuneração variável atribuída a 
um membro da Comissão Executiva em determinadas situações 
(claw-back). 

O montante anual total e individual da remuneração recebida 
pelos membros do Conselho de Administração em 2019, 
conforme estabelecido pela Comissão de Remunerações, bem 
como outras informações relacionadas com a Política de 
Remunerações, estão disponíveis na secção 77, Parte II deste 
relatório - Relatório de Governo Societário.

Os membros não executivos do Conselho de Administração 
recebem um valor mensal fixo estabelecido pela Comissão de 
Remunerações, tendo em conta as práticas correntes de 
mercado, que pode ser diferenciado no caso de membros não 
executivos que exerçam funções especiais de supervisão ou 
sejam um membro de uma comissão especial. A Presidente do 
Conselho de Administração renunciou à respetiva 
remuneração, atribuindo o respetivo valor à Fundação Galp. 

Os membros do Conselho Fiscal recebem uma retribuição fixa 
mensal, paga doze vezes por ano, sendo a remuneração do 
Presidente do Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as 
funções especiais desempenhadas. A remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal não inclui qualquer componente 
variável. 

O Revisor Oficial de Contas tem a remuneração contratualizada 

em condições normais de mercado.  
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A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o exercício de 2019 com 

um resultado líquido positivo de €536.914.812,63, apurado em 

base individual, em conformidade com as Normas 

Internacionais do Relato Financeiro (IFRS).  

 

O Conselho de Administração propõe, nos termos legais, que o 

resultado líquido do exercício de 2019 de €536.914.812,63 seja 

distribuído aos acionistas. O Conselho de Administração 

propõe ainda, ao abrigo do artigo 31.º do Código das 

Sociedades Comerciais, a distribuição aos acionistas do 

montante de €€43.560.631,87, proveniente de resultados 

acumulados.  

 

O montante de distribuições aos acionistas relativo ao exercício 

de 2019 será de €318.224.931,18, correspondente a 

€0,38375/ação, que adicionado aos €262.250.513,32, 

correspondente a €0,31625/ação, pagos a título de 

adiantamento sobre lucros em setembro de 2019, totaliza um 

montante a distribuir aos acionistas de €580.475.444,50, 

correspondente a €0,70/ação.  

 

Propõe-se ainda que seja distribuído aos colaboradores do 

Grupo Galp e administradores executivos da Galp Energia 

SGPS, S.A., a título de participação nos resultados de 2019, um 

valor máximo de €28.625.738,87, montante este já reconhecido 

e expresso nas demonstrações financeiras consolidadas da 

Galp Energia, SGPS, S.A. e nas individuais de cada uma das 

suas participadas, tendo os respetivos resultados líquidos de 

2019 sido apurados já considerando aquele valor. Deste 

montante, €3.584.135,74 foram pagos no ano de 2019 a título 

de adiantamento de participação de lucros de 2019.  

 

A repartição deste montante entre as empresas do Grupo Galp 
para distribuição aos respetivos colaboradores será 
determinada pela Comissão Executiva da Galp Energia, SGPS, 
S.A., nos termos das normas internas aplicáveis, e entre os 
administradores executivos da Galp será determinada pela 
Comissão de Remunerações, nos termos legais aplicáveis. 

Lisboa, 20 de março de 2020 

O Conselho de Administração 

Presidente 

Paula Amorim 

Vice-Presidentes 

Miguel Athayde Marques                                                              
Carlos Gomes da Silva 

Vogais 

Filipe Crisóstomo Silva            

Thore E. Kristiansen 

Carlos Costa Pina  

José Carlos Silva 

Sofia Tenreiro 

Susana Quintana-Plaza 

Marta Amorim  

Francisco Teixeira Rêgo 

Carlos Pinto 

Luis Todo Bom 

Jorge Seabra de Freitas  

Rui Paulo Gonçalves 

Diogo Tavares 

Edmar de Almeida 

Cristina Fonseca 

Adolfo Mesquita Nunes
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DECLARAÇÃO 

 

Declaração 

 

O presente relatório constitui o Relatório Integrado de Gestão e Contas de acordo com os requisitos da legislação Portuguesa e 
Europeia, apresentado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 para a Galp Energia, SGPS, S.A. (a “Sociedade”) e as suas subsidiárias (em conjunto designadas por “Galp”). Este relatório consolida o 
Relatório de Gestão, o Relatório de Governo Societário, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Galp e as Demonstrações 
Financeiras Individuais da Sociedade. O presente relatório contém determinadas declarações prospetivas. Declarações prospetivas são 
declarações que, com exceção daquelas que se referem a factos históricos, compreendem riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas 
que podem fazer com que os resultados, níveis de performance ou eventos reais resultem materialmente diferentes daqueles expressa ou 
implicitamente contidos nestas declarações. Os termos “acredita”, “ambiciona”, “antecipa”, “continua”, “deve”, “estima”, “meta”, “objetivos”, 
“perspetivas”, “pode”, “pretende”, “prevê”, “procura”, “programa”, “riscos”, “vai”, “visa” e outros termos e expressões semelhantes 
identificam em regra estas declarações prospetivas. As declarações prospetivas podem incluir declarações relativas a: objetivos, metas, 
estratégia, visão e perspetivas de crescimento; planos futuros, eventos, níveis de performance e potencial para crescimento futuro; liquidez, 
recursos de capital e despesas de capital; perspetivas económicas e tendências do sector; procura e oferta de energia; desenvolvimento dos 
mercados da Galp; o impacto de iniciativas regulatórias; e a capacidade dos concorrentes da Galp. As declarações prospetivas contidas 
neste relatório são baseadas em diversas suposições, muitas das quais são, por sua vez, baseadas em outras suposições, as quais incluem, 
sem limitar, a análise pela administração de tendências operacionais históricas, os dados existentes nos registos internos da Galp, e outros 
dados disponíveis de terceiros. Embora a Galp acredite que estas suposições foram feitas de forma razoável à data em que foram feitas, 
estas estão inerentemente sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros  fatores importantes difíceis ou 
impossíveis de prever e que estão para além do seu controlo. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os 
resultados reais e as expetativas apresentadas sobre eventos ou factos futuros incluem, sem limitar, a estratégia de negócio da Sociedade; 
o desenvolvimento da indústria; flutuações no preço do petróleo, gás natural e eletricidade; alterações na procura pelos produtos e 
serviços da Galp; flutuações monetárias; condições económicas e financeiras do mercado; desenvolvimentos legislativos, fiscais e 
regulatórios, incluindo iniciativas regulatórias para lidar com as mudanças climáticas; riscos políticos; mudanças nas condições comerciais 
incerteza dos resultados de futuros projetos e operações, planos, objetivos, expetativas e intenções, entre outros. Estes riscos, incertezas, 
contingências bem como outros fatores importantes, podem fazer com que os resultados reais da Galp ou da indústria sejam materialmente 
diferentes dos resultados expressos ou implícitos neste relatório e nestas declarações prospetivas. Consulte ainda a secção “Fatores De 
Risco” neste relatório para riscos e análise adicionais. Não se assegura que o pagamento de dividendos futuros irá corresponder ou exceder 
as anteriores distribuições de dividendos. Todas as declarações prospetivas contidas neste relatório são expressamente e integralmente 
qualificadas por esta secção. Os leitores não devem confiar indevidamente nas declarações prospetivas. As informações, opiniões e 
declarações prospetivas são válidas apenas para a data deste relatório e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Galp e os seus 
representantes, agentes, trabalhadores, ou consultores não pretendem, e expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação 
de elaborar, divulgar, qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou declarações prospetivas 
contidas neste relatório para que reflitam quaisquer alterações, eventos, condições ou circunstâncias. 



 

 




