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standards e diretrizes na divulgacao de
informacao
Este relatorio foi elaborado em linha com as normas aplicaveis e as
diretrizes globalmente reconhecidas, nomeadamente:

•

as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS);

•

as normas do C6cligo des Sociedades Comerciais (CSC) em vigor
em Portugal relativas ao conte6do do relatorio de gestdo,
incluindo as relativas ao reporte de informacdo ndo financeira
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 89/2017 de 28 de julho;

•

•

•

•

5

o modelo de reporte de informacdo ndo financeira por emitentes
de valores mobiliarios admitidos a negociacdo em mercado
regulamentado apresentado pela Comissdo do Mercado de
Valores Mobiliarios (CMVM);
as disposicoes do C6cligo dos Valores Mobiliarios (CVM), do
Regulamento da CMVM n.° 4/2013, referentes ao reporte anual
do governo societario;
as disposicoes da CVM para o relato de pagamentos efetuados a
administracoes pUblicas;

•

Enquodromento
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Execucdo estrotegico

GRI

STANDARDS

o Sustainability Accounting Standards
Board (SASB) para Oil & Gas (Exploration &
Production, Midstream e Refining and
Marketing Standards)
(relatorio completo disponivel aqui);

•

as recomendacoes da Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD),
do Financial Stability Board (FSB), relativas
a divulgacdo dos riscos financeiros
relacionados com o clima (relatorio completo disponivel aqui);

•

os principios do United Nations Global Compact (UNGC)
(relatorio completo disponivel aqui);

•

o World Economic Forum (WEF), Measuring Stakeholder Capitalism
metrics and disclosures (relatorio completo disponivel aqui);

•

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)
(relatorio completo disponivel aqui); e,

•

os principios de inclusdo, materialidade, capacidade de resposta
e impacto, constantes da norma da AccountAbility, AA1000
AccountAbility Principles Standard (AA1000AP 2018), referentes
a informacdo de sustentabilidade.

as diretrizes para o relatOrio integrado do International
Integrated Reporting Council (IIRC);
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as diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI), versdo GRI Standards, na opcdo
"De acordo - Abrangente", incluindo as
diretrizes do suplemento sectorial Oil & Gas,
relativas ao relato de sustentabilidade
(relatorio completo disponivel aqui);
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As demonstracoes financeiras da Galp foram elaboradas de acordo corn
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A Galp deseja construir a confianca necessaria para apoiar a tomada de

as normas IFRS, sendo o custo das mercadorias vendidas e das

decisdo dos stakeholders relativamente a Empresa e, por esta razdo,

materias-primas consumidas valorizado a custo medio ponderado

submete os conteados deste relatorio a uma avaliacdo externa,

(CMP). Quando os precos das mercadorias e materias-primas oscilam, a

independente e certificada.

utilizacdo deste metodo de valorizacdo pode levar a volatilidade nos
resultados, atraves de ganhos ou perdas em inventarios, sem que tal

0 ambito do trabalho do Revisor Oficial de Contas/Auditor da Galp, a

traduza o desempenho operacional real da Empresa durante o period°.

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., relativamente ao

Este efeito e designado por efeito stock.

RelatOrio lntegrado e o seguinte:

Outros fatores que podem influenciar os resultados sao eventos de

Demonstracc5es
financeiras

Informacao ndo
financeira

Informacao
do governo
societdrio

Outra informacao

Relatorio
estatutario e do
auditor sabre a
auditoria das
demonstracoes
financeiras
consolidados e
individuais

Verificacno do
inclusao da
informacao nno
financeira exigivel
nos termos do
Decreto-Lei
89/2017 de 28 de
julho

Verificacno do
inclusao dos
elementos do
relato sabre
governo dos
sociedades,
referidos no artigo
245.°-A do CVM

Verificacno do
consistencia do
relatorio de gestao
corn as
demonstracoes
financeiras

natureza ndo recorrente, tais como ganhos ou perdas decorrentes da
alienacdo de ativos, imparidades ou provisoes de reestruturacao.
De forma a fornecer uma melhor avaliacdo do desempenho operacional
da Empresa, excluindo os efeitos mencionados acima, a Galp divulga
tambem os seus resultados consolidados numa base de replacement
cost adjusted (RCA), excluindo os eventos ndo recorrentes e o efeito
stock, este Ultimo pelo facto de o custo das mercadorias vendidas e das
materias-primas consumidas ter sido apurado pelo metodo de
valorizacao de custo de substituicdo, designado replacement cost (RC).
Os resultados IFRS da Galp sao sujeitos a auditoria, os resultados RC
sao revistos pelo auditor, enquanto que os resultados RCA ndo sao
auditados nem revistos.
Relativamente a informacao nao financeira, a metodologia de
consolidacdo e reporte de informacao abrange todas as atividades nos
quais a Galp detem uma participacao igual ou superior a 50% e quando
detem o controlo operacional. Sempre que seja relevante, este relatorio
inclui tambem informacao sobre atividades ndo controladas em que a
Galp detem uma participacao minoritaria.
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No que respeita a informacdo ndo financeira divulgada no presente
RelatOrio, no nosso website e no documento GRI Standards e
Recomendacoes TCFD, e emitido o relatOrio independente de garantia de
fiabilidade pela PricewaterhouseCoopers 6 Associados - Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. - o que providencia garantia razoavel
relativa a Pegada de Carbon() (Ambito 1 e Ambito 2) 2020, e garantia
limitada relativamente a restante informacdo ndo financeira.
Como complemento ao presente relatOrio, a Galp publica informacdo
ndo financeira adicional e detalhada no seu website corporativo.
A Galp pretende estabelecer urn dialog() constante e inclusivo corn os
seus stakeholders. Podera enviar a sua opinido acerca deste relaterio,
bem como colocar questdes sobre o mesmo, para a equipa de Relacdes
corn Investidores, atraves dos seguintes contactos:
Galp Energia, SGPS, S.A.
Relacdes corn Investidores
Tel.: +351 217 240 866
E-mail: investor.relations@galp.com
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Paula Amorim
Presidente do Conselho de Administracao
0 setor do oil and gas foi severamente impactado durante 2020 corn o
ambiente pandemico causado pela Covid-19, levando a quedas sem
precedentes na procura da generalidade dos produtos, a urn aumento da
competicao de precos entre 'Daises exportadores e a urn contexto de
margens de refinacao muito desafiante, por varios meses.
A nossa prioridade foi salvaguardar o bem-estar dos nossos
colaboradores e clientes, e apoiar as comunidades nas quais estamos
profundamente envolvidos. Articulamos os nossos esforcos corn
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diversas entidades nacionais de saUde, e estou muito orgulhosa dos
meios que conseguimos disponibilizar e pelo contributo das nossas
pessoas neste ambito.
Simultaneamente, garantimos a estabilidade das nossas operacaes, a
integridade dos ativos e a preservacao do balanco patrimonial para
proteger a nossa posicao financeira. 0 rapido ajuste do piano de
investimento teve urn papel fundamental. Apesar de operar em
condicaes particularmente adversas, a Galp continuou a apresentar
crescimento no Upstream, ajustou rapidamente as suas atividades
comerciais, adaptando-se corn sucesso a urn modus operandi muito
diferente, e reforcou as atividades de aprovisionamento e trading
permitindo manter aqui urn forte contributo.
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No entanto, as nossas operacoes de refinacao foram significativamente
afetadas pelas condicoes de mercado. Durante 2020 assistimos a uma
aceleracdo des mudancas estruturais que afetam o contexto da
atividade de refinacao, agravadas pelo contexto regulaterio europeu e
pelo aparecimento de mais capacidade em regioes corn menor regulacao.
Nestas circunstaincias, o Conselho de Administracao decidiu concentrar
todas as atividades de refinacao ern Sines e encerrar as atividades de
refinacao em Matosinhos. Matosinhos continuara a desempenhar urn
papel importante nos nossas operacoes logisticas, estando ainda a ser
avaliadas outras alternatives, que possam ester alinhadas com as
tendencies do mercado.
Ern 2020 demos urn passo muito relevante pars acelerar o
posicionamento da Galp no futuro da energia, tornando-nos num dos
principais players na geracao de energia solar na Peninsula lberica. No
final deste periodo, a nossa joint venture com a ACS tinha mais de 900
MW de capacidade solar fotovoltaica instalada, elevando o portefelio
atual da Galp a urn total de c.3.800 MW, suportado numa carteira de
projetos de alto qualidade a serem implementados nos prOximos tres
anos.

Leading today's energy into our i44re.

0 Conselho de Administracao ira propor a Assembleia Geral o
pagamento de dividendos relativos ao exercicio fiscal de 2020 de €0,35
por acao, uma reducao de 50% relativamente ao ono anterior. Ainda
assim, o Conselho esta confiante na trajetOria que temos pela frente.
Andy Brown juntou-se a Empresa no inicio de 2021 e e agora CEO da
Galp. Estamos entusiasmados por to-lo a liderar a execucao da nossa
estrategia, corn o intuito de prosperar na transicdo energetics. Nesse
percurso sera apoiado pelas extraordinarias pessoas que, em condicoes
pessoais too dificeis, tornaram esta Empresa ainda mais forte em 2020.
Gostaria tambem de expresser uma palavra de agradecimento aos
nossos parceiros e a equips Galp pela notavel dedicacdo e empenho,
num ambiente too complexo. Uma Ultima palavra de agradecimento aos
nossos acionistas, pela continuidade do apoio e confianca a medida que
avancamos neste nosso caminho

0 portefOlio de upstream da Galp e composto por ativos de excelencia,
que combinam a lideranca em competitividade com baixo custo de
producao, longevidade e uma intensidade carbOnica que e metade da
media da inclUstria.
Paula Amorim
Estee urn excelente ponto de partida pars suportar a construcdo de um
negOcio global de energia, de baixo teor de carbon°, com o compromisso
de alinharmos as nossas operacoes a ambicdo europeia estabelecida
pelo Acordo de Paris de atingir a neutralidade carbOnica ate 2050.

9

0 mundo Golp

Enquodromento
estrotegico

Execucdo estrotegico

Presidente do Conselho de Administracao

Desempenho finonceiro

0 cominho [Dora urn
futuro sustentovel

Governo societOrio

Proposto
de aplicocao
de resultodos

Galp

Leading today's energy into our i44re.

Relatorio integrado de gesteio 2020 I Mensagem do conselho de administracCio

Andy Brown
Deixem-me partilhar convosco as reflexoes que fiz durante os meus
primeiros digs na Empresa:

Presidente Executivo
Estimados stakeholders,
Gostaria de comecar esta carta manifestando a minha enorme
admiracoo por todas os profissionais Galp que, ao longo deste Ultimo
ono, deram o seu melhor pela Empresa, em condicaes too dificeis para
todos. Fiquei impressionado corn a forma como a Galp tomou medidas
para garantir o bem-estar e a saale dos seus colaboradores, ao mesmo
tempo que manteve as suas operacaes, servindo as necessidades dos
seus Clientes.
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A Galp detern uma posicao invejavel no Upstream, com um solido
portefolio no Brasil, Angola e em Mocambique. 0 portefolio altamente
competitivo da Empresa é considerado de primeira linha em termos de
sustentabilidade, tanto a nivel economic°, corn custos de producao
muito reduzidos, como a nivel ambiental, com urn dos niveis de
intensidade carbonica mais baixos da indastria. A Galp detern ainda uma
solida atividade na refinacoo e uma marca forte, que suporta a sua
cadeia de valor comercial desde os produtos petroliferos, gas natural ate
a eletricidade, na Peninsula lberica bem como em alguns poises
Africa nos.
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Embora dentro do setor da Energia apareca mais tradicionalmente
integrada no Oil & Gas, a Galp como empresa lean e agil, tern vindo a
demonstrar ser capaz de se adaptor e transformer a urn ritmo acelerado.
0 movimento estrategico realizado ern 2020, corn a aquisicao de
projetos solares fotovoltaicos ern Espanha, permitiu a Empresa integrarse corn sucesso no cadeia de valor da eletricidade e tornar-se urn dos
lideres ern energia solar no Peninsula lberica, detendo hoje uma
plataf01-1110 robusta para suportar o crescimento futuro.
A Galp mantem ha muito o foco na melhoria continua e sustentabilidade
das suns atividades. 0 desempenho nesta area tern sido reconhecido
pelas instituicoes mais conceituadas na avaliacao de criterios ESG,
sendo lider na Europa.
Nao tenho clUvidas de que este foi urn dos anos mais desafiantes da
histOria deste setor, e estamos ainda a observar as ondas de choque
resultantes desta pandemia, esperando-se que os mercados
permanecam incertos. Adicionalmente, o sistema energetic° esta a
mudar a grande velocidade, o que significa que a Galp tern de se
transformer ainda mais rapidamente de forma a manter-se no
vanguards.

Leading today's energy into our i44re.

de elevada qualidade , conhecemos os nossos pontos fortes, e iremos
aprimorar o nosso foco, tornando a organizacao mais agil, para estarmos
melhor preparados para enderecar oportunidades e desafios futuros.
Compartilharemos a nossa estrategia e o seu caminho no Capital
Markets Day que se realizara ern maio de 2021, onde terei o prazer de
apresentar o nosso rumo de criacao de valor, focado no crescimento
sustentavel, corn o compromisso de entregar oportunidades de
investimento diferenciadas aos nossos acionistas.
Gostaria tambem de deixar uma palavra de agradecimento a todos os
meus antecessores, que trouxeram a Galp ate onde se encontra hoje.
Born trabalho!
Por fim, termino como comecei, corn uma palavra a todas as pessoas
Galp, profundamente comprometidas corn o futuro da Empresa e corn
quern terei o privilegio de trabalhar. Estou certo de que juntos
construiremos uma Empresa de energia ainda mais forte e sustentavel.

E assim, corn grande entusiasmo que vejo o futuro desta Empresa e
assumo a lideranca durante a sua transformacao. Vamos continuar a
posicionar a Galp para o futuro da energia e a prosseguir corn uma
estrategia alinhada corn a transicao para uma economic de baixo
carbono.
Andy Brown
lrei trabalhar corn a leadership team e corn o Conselho de Administracao
para reforcar a orientacao da Galp, corn o objetivo de permitir que a
Empresa prospere num contexto de transicao energetica, mantendo uma
marca forte e sendo urn excelente local de trabalho. Temos urn portefOlio

11

0 mundo Galp

Enquodromento
estrotegico

Execucdo estrotegico

Presidente Executivo

Desempenho finonceiro

0 cominho [Dora urn
futuro sustentavel

Governo societOrio

Proposto
de aplicocao
de resultodos

Galp

Relatorio integrado de gestao 2020 I 0 mundo Golp

Galp

Relatorio integrado de gestao 2020 I 0 mundo Galp

Leading today's energy into our i44re.

A nossa presenca

Upstream

Comercial

o portefolio de Upstream da Gala esta distribuido par varios

A unidade de negocio Comercial inclui produtos petroliferos,

poises e dividido em fases de maturidade distintas, desde a
exploracao,

gas natural, eletricidade, lubrificantes e a oferta non-fuel no

passando pela ava Macao, ate ao

retalho para os segmentos B28 e B2C. Esta abordagem

desenvolvimento e producao. Estes projetos estao

integrada permite a Galp avaliar melhor as

principalmente distribuidos em tres prinicipais regioes:

necessidades dos clientes e apresentar solucaes a sua

no pre-sal da [Dacia de Santos no Brasil, em Angola e

medida em todas as geografias onde opera.

em Mocambique.

Refirlacdo & Midstream

Renovaveis & Novos Negocios

A unidade de negocio Refinacao & Midstream inclui todas as

/

A unidade de Renovaveis & Novos Negacios abraca a transicao

atividades de refinacao, cogeracao e logistics, bem comp os

energetica, desenvolvendo urn portefOlio diversificado e

negOcios de trading de produtos petrofliferos, gas e eletricidade. Este

sustentcivel de geracdo de energia renovavel e identificando negOcias

unidade garante o abastecimento, processamento e fornecimento de

autanomos que podem aderecar novos segmentos de mercados corn

produtos energeticos as nossas operacoes, bem coma para outros players nos

agilidade.

mercados em que atuamos, explorando opartunidades internacionalmente.
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1.2.

Modelo de criacao de valor
inputs
Capital
Financeiro

€8.021 m

€1.473 m

custo des materies
consumidas e mercedorias
vendidas RCA

fornecimento e services
externos RCA

€898 m
investimento

Modelo de neg6cio

€ 49,8 m

€302 m

A Gulp assume uma abordagem integrada de criacao

investidos na protecao dos
pessoos, ambiente e ativos

salarios e beneticios

de valor sustentavel, atraves da antecipacao de riscos,
maximizacao de oportunidades e criacao de relacoes
solidas e duradouras corn os stakeholders.

000
9,9 milhoes ms
ague brute
Capital
Natural

€4,4 m

38.863 TJ

investimento real
em ecoeficiencia
na refinactio

energia primal-1a
consumida

1.558 TJ

Segmentos de negocio
Upstream

eletricidade comprada

6 poises

700 mboe

dos quaffs tres core:
Brasil, Mocambique e
Angola

Reserves 2P

1.720 mboe
Recursos contingentes 2C

6.114

51

€210

colaboradores

nocionalidades

Mn
/010
111

P

investimento
em formacao
por colaborador

43%

11

mulheres

€14,6 m
Capital
intelectuul

investimento
em inovacao eIST
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1.2. Modelo de
criacao de valor

187
contratacoes

>169 mil

114
>€180 m
investimento ern inovacgo
e 1ST planeado ate 2025

9

free float

99%
contratacgo local

2.814

75%

766

fornecedores

compras locals

horas de voluntariado

Execuodo estrotegico

Comercial

Mestrados
em Engenhoria
do Petraleo
desde 2014

50
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Refinccao
Er Midstream

horns ds formacao

parses

parcerias relevantes em entidodes
e ossociacoes sectoriais

59,18%

15

130 kboepd
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Renovaveis
Novos Negocios
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producao media WI

42 projetos

330 kbpd

13,9 mt

capacidade
refinacCio

vendas de produtos
petroliferos

87,1 mboe
materras primes
processadas

173 MW

6,0 mt
vendos de produtos
petroliferos

22,9 TWh
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estacoes de service.

vendas totals
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1.2. Modelo de criacao de valor

Outputs
€1.025 m
C11.381 m
vendas e prestacaes
de servicos RCA

-€42 m

€1.570 m

1,5x

resultado lIquida RCA

Ebitda RCA

cash flow gerado peias
atividades operacionals

divides
Ebitda RCA

atribufvel aos aciontstas
des Galp Energies, SGPS, S.A.

C0,35
dividendo por acdo

6
5,9 millhoes m3
aqua residual

7
n.° de perdas de contencdo

0,07 Tier 1
0,48 Tier 2

0,5 LTIF

0
fatalidades

3,1 mt

56%

CiD(Flaring)- E&P Operodos

residuos
vaiorizados

eventas de seouranco
de processo

COse - ambito 2

27,9 kt

0,04 mt

residuos

que atingirarn o ambiente

acidentes com bob por rondo
de horas trabalhadas

COse - dmbito 1

869 tCO2

1-Q\

2,6%

4.)

rotatividade

€4,57

91%

99%

retenodo de trainees
apds o primeiro ono

colabarodores
avaliados

7,47%
absentismo

ROI
(return on investment)
em capital human°

ri
~

co,

•

>100

6

30

7

projetos de inovacdo
implementados

progromas teenologicos
no Upstream

projetos !SD no
Upstream no Brasil

projetos de CCUS

7

C21,4 m
em investimento
na comunidade
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13.

Abordagem a materialidade
Os aspetos materials da Galp sao todos os que podem interferir, de
forma significative, na capacidade de gerar valor para a Empresa e para
os seus stakeholders.

Potenciais aspetos materials
A Galp, seguindo referenciais internacionalmente reconhecidos,
identifica e compreende os potenciais aspetos materiais atraves de
analises de contexto interno e externo, de tendencias globais, sectoriais
e da Organizacao, e de benchmark corn empresas pares e outras de
referencia.

Envolvimento dos stakeholders
A Galp considera essencial o dialogo e envolvimento dos stakeholders
para conhecer as suas principais expectativas quanto ao desempenho da
Empresa e obter os seus pontos de vista quanto a importancia de coda
urn dos temas. Este feedback é obtido atraves da realizacao de urn
processo formal, periodic° e sisternatico de auscultacao dos grupos de
stakeholders chave da Galp.
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1.3. Abordagem a materialidade

Matriz de materialidade
A matriz de materialidade resulta da priorizacao dos aspetos mais relevantes do ponto de vista dos stakeholders chave (externa) e da Empresa (interna). Para
estes temas, a Galp tern estabelecidos objetivos e metas, cujo progresso monitoriza, nomeadamente atraves do seu Plano Estrategico de Sustentabilidade.

Portefolio
energetico
sustentovel

Atractio
e retenctio
de talento

ne
11J 111

Seguranca

Aspetos
Chave

Desenvolvimento
do capital
humano

a

Etica
empresarial

Direitos
Humanos

Outros aspetos relevantes
Governo corporativo I Gestoo do risco I Investigacao, tecnologia e digitalizacao I Qualidade do portefolio de produtos e servicos I Inovacao de produtos e servicos
Gestdo sustentavel da cadeia de fornecimento I Estrategia fiscal I Estratorgia climatic° I Economia circular I Eco-eficie'ncia operacional I Biodiversidade e ecossistemas
Gestao da cigua I Security I SaLide I Praticas e condicaes loborais I Impact° social nos comunidades I Cidadania efilantropia
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1.4.

Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel
Desde 2015 que a Galp assume o compromisso de contribuir para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), definidos na Agenda 2030 da
Organizacao dos Nacoes Unidas.
De modo a dar resposta a estes desafios e inequivocamente deixar a sua marca no desenvolvimento de um futuro sustentavel, a Galp alinha a sua
estrategia e atuacao com os ODS, em particular corn foco naqueles em que tern urn maior contributo e impacto.
Assim, quando enquadrados no setor onde atua e face as suns atividades, estes objetivos assumem relevancias distintas na Empresa: ODS materiais, ODS
diretos e ODS indiretos.

ODS Materials - Impacto da Galp na Sociedade
17 "Law"'

17. Parcerias para a implementacao dos objetivos

7. Energias renovaveis e acessiveis

• Membros do WBCSD e do BCSD Portugal

. 20.600 m3 de biodiesel produzido

• Subscritora dos Voluntary Principles on Security and Human Rights

.327.202 MWh de energia renovovel produzida

• Cornpromisso corn os dez principios universals do United Nations

• 38% do eletricidade comercializado de origem

uumn Es
RRORRIIA

Global Compact

re n ovovel

2 Z`g"'
ER
15 7,Vg..

ILRE

13. Acao climatica

8. Trabalho digno e crescimento
economic°

• Subscritora da iniciativa Task-force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)

4 AIL

• Subscritora do iniciativa de Zero Routine Flaring by 2030
• 922.095 tCO2e de emissaes evitadas atroves de energic

.10% de colaboradores corn menos de 30 anus
. 93% de colaboradores abrangidos por seguro de saude

5 =

renovavel e solucoes de energia

13

12. Producao e consumo sustentoveis
• €4,4 m investment° real em 2020 em ecoeficiencia na

6 15/nMTI
11/01111
12 FRIMUD

5011-11101R-

refinacao

.99% de contratocao local

e IbT planeado ate 2025
. €14,6 in investidos em inovacroo e !GT

to r.16/1:
5
.,

. Aquisicao de eletricidade 100% renovavel
nas nossas operacoes em Portugal em 2021

9. Inc:Istria, Inovacao e Infraestruturas
. Mais de €181 m de investment° em inovaedo

VIAMA
ROVOIS

.17% de ague reutilizado no refinocOo

. Membro fundador da Singularity University e parceira
da Heriot-Watt University

Q ftECRESCI
1141111[ME1111
10M0
ODS materiais
7 1 8 1 9 112 113 117
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1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentovel

Reconhecimento pelas melhores praticas
de sustentabilidade
0 compromisso da Galp na criacao de valor atraves das melhores
praticas na dimensoo ambiental, social e de governo corporativo tern
sido, consistentemente, reconhecido pelas mais prestigiadas
organizacoes independentes.
No Dow Jones Sustainability Index (DJSI), a Empresa voltou a ser
classificada como a Empresa mais sustentavel da Europa no seu setor e
a terceira melhor a nivel mundial. Alern de manter a pontuacao global
que tinha alcancado na edicao anterior deste ranking - ou seja, a melhor
de sempre nos nove anos de presenca da empresa nestes indices - a
Galp conseguiu ainda aumentar o percentil obtido para os 97 pontos. A
Galp lidera o DJSI 2020 nos criterios de "Materialidade", "Reporte
Ambiental", "Ecoeficiencia Operacional", "Estrategia Climatica", "Riscos
Relacionados corn Agua", "Reporte Social" e "Desenvolvimento de
Capital Humano."

Durante o ano, a Galp confirmou tambem a sua classificacao triple-A
(AAA) no MSCI e manteve a sua posicdo no top 5 entre as 50 empresas
integradas de Oil & Gas, avaliadas pela Sustainalytics.
A Galp foi novamente incluida no Bloomberg Gender-Equality Index, que
avalia as praticas e politicos de igualdade de genero das empresas
cotadas, bem como a transparencia no prestacdo de informacdo sobre
este tema.
Para mais informacoes sobre os reconhecimentos obtidos em 2020,
consulte o nosso website aqui.

Dow Jones
Sustainability indices

et

SUSTAINALYTICS MSCI
ESG F,TiNSS

EURONEXT

Pavarco bytheS,P0kAalLSA
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FTSE4Good

(Euronext Eurozone
E5G Large 80 Index)

O CDP Climate classificou a Galp entre as empresas de Oil & Gas que
adotaram de forma mais eficaz as melhores praticas ern materia de
clima, melhorando os resultados do ano anterior e atingindo o nivel de
"Leadership" e a classificacao "A-". Esta classificacao bate a media
europeia de "C", assim como a media "B" do setor Oil Er Gas mundial, no
qual apenas uma ern cada ties empresas atingiu o nivel de "Leadership".
A Galp destacou-se pela forma como integrou os riscos e as
oportunidades ern termos de alteracoes climaticas na sua estrategia e
no seu planeamento financeiro, e pelas iniciativas de reducao de
emissoes implementadas.

CDP

(CAM
emcee oars 2020
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1.5.

A Galp no mercado de capitais
Estrutura acionista

Participacao Acionista a 31 dezembro 2020

A Galp encontra-se listada na Euronext Lisbon desde 23 de outubro de
2006.

Porticipacao
Qualificada2

O capital social da Galp é composto por 829.250.635 acoes ordinarias
corn urn valor nominal de €1, estando c.93% das mesmas listadas na
Euronext Lisbon. As restantes acoes, cerca de 7% do capital social da
Empresa, sClo detidas indiretamente pelo Estado portugues atraves da
ParpUblica - ParticipacCies PUblicas, SGPS, S.A. (ParpUblica). Todas as
acoes conferem os mesmos direitos de voto e econornicos.

Amorim Energia, B.V.

No final de 2020, aproximadamente 86% do free float era detido por
investidores institucionais de 34 poises espalhados pelo mundo.

33,34%

Porpablica Participaaaes Pa blicas

7,48%

T. Rowe Price
Group, Inc.

5,02%

Massachussetts Financial
Services Company

5,02%

4,99%
Pam mais detalhe sobre a estrutura acionista, consulte a Parte II deste
relatorio - Relatorio de Governo Societario, ou o nosso website.
2,08%
1111

•

59,2% Free Float'

50% Europa
46%Arnerica do Norte
4% Resta do Mundo

• 33,3% Amorim Energia B.V.

Black Creek Investment
Management Inc..

2,03%

7,5% Parpablica

Namero de acoes admitidas a negociacao noo detidas por acionistos de longo prazo (closely-held shares).
As participacoes gualificadas no capital social do Galp, a 31 de dezembro de 2020, foram calculadas
de acordo corn o artigo 20* do CVM e comunicadas a Galp ern conformidade corn o artigo la' do CVM.
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1.5. A Galp no mercado de capitals

€14,90

Cotacao da acao @ 31 de dezembro de 2019

Desempenho da acao Galp

Cotacao da acno @ 31 de dezembro de 2020

No final do ano de 2020, a Galp tinha uma capitalizacao bolsista de cerca de
€7,3 bn, representando uma desvalorizacao de 41% face ao final de 2019. 0
retorno total para o acionista (TSR) durante o ano, considerando a
desvalorizacao da acao e os dividendos distribuldos, foi de -39,1%.

Desempenho Oa acao Galp em 2020
GALP

SXEP

PSI-20

PEERS'.

€8,75

Cotacao minima da acao durante 2020

€6,82 @ 29 de outubro

Cotacao maxima da acao durante 2020

€15,76 @ 6 de janeiro

Total de acoes transacionadas

1.762 milh8es de acoes

Acoes transacionadas no mercado
regulado (Euronext Lisbon)

581,3 milhoes de acoes

Media diaria de acoes transacionadas

6,8 milh8es de acoes

Media dioria de acoes transacionadas no mercado
regulado (Euronext Lisbon)

2,3 milhc5es de acoes

-Z7%

Cobertura de analistas
A acao da Galp e atualmente coberta por 24 analistas financeiros, que
produzem as suas analises de research sobre a Empresa, bem como
estimativas dos resultados futuros.

-21,4%

-32,3%

Durante o ano de 2020, o JB Capital Markets, a Nau Securities, a Oddo
BHF e a Redburn iniciaram a cobertura da acao Galp e o BIG, o BBVA e o
Deutsche Bank terminaram a sua cobertura da Empresa.

-39,1%

Fonts: Bloomberg 'BP, ENI, Equinor, OMV, Repsol, Shell e Total

A 31 de dezembro de 2020, o preco-alvo medio da acao Galp era de
€12,0, corn 52% dos analistas a recomendar a sua compra, 48% a sua
manutencdo e sem recomendacoes para venda.
A evolucao das recomendacbes e precos-alvo emitidos pelas diversas
instituicbes pode ser consultada no nosso website.
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1.5. A Galp no mercado de capitals

Distribuicao de dividendos
Considerando os efeitos nos resultados do Grupo durante o ano de 2020, causados pela acentuada queda da procura e dos precos dos produtos
petroliferos, e por restricoes operacionais, em grande medida causada pela situacao pandernica global, bem como a incerteza do outlook para 2021, o
Conselho de Administracao ira propor a Assembleia Geral Anual de Acionistas urn dividendo de €0,35 por GO° relacionado corn o ano fiscal de 2020.

Participacao na Assembleia Geral Anual de Acionistas
A Assembleia Geral Anual de Acionistas da Galp de 2020 decorreu no dia 24 de abril e teve como principais pontos na ordem de trabalhos deliberar sobre o
RelatOrio Integrado de Gestalo, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestacalo de contas respeitantes ao exercicio de 2019.
Adicionalmente, aprovou-se a proposta de aplicacalo dos resultados do exercicio de 2019, e procedeu-se a apreciacalo geral do Conselho de Administracdo,
do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas do exercicio de 2019.
Deliberou-se sabre a declaracalo da Comissalo de Remuneracoes sabre a politica de remuneracdo dos Orgdos de administracalo e fiscalizacalo e dos membros
da Mesa da Assembleia Geral, assim como sabre a concessalo de autorizacalo ao Conselho de Administracdo para a aquisicdo e alienacdo de acoes prOprias
e de obrigacoes prOprias, ou outros valores mobiliarios prOprios representativos de divida, pela Sociedade e instrumentos de sociedades participadas.
Participaram na Assembleia Geral, presencialmente ou representados, 68 acionistas em representacdo de 686.201.368 acoes, ou 82,8% do capital social da
Empresa. Todas as propostas submetidas para deliberacdo foram aprovadas.

Informacao ao obrigacionista
Divida emitida ao abrigo do programa Euro Medium Term Note (EMTN)
ISIN

Data de Emissao

Maturidade

Montante

Cupao

Yield no final do
ano (%)

Var. desde pricing (bp)

PTGALJOE0008

14-07-2014

14-01-2021

€500 m

3,000%

(0.1)

(325)

PTGALLOM0004

15-11-2017

15-02-2023

€500 m

1,000%

0.5

(56)

PTGALCOM0013

18-06-2020

15-01-2026

€500 m

2,000%

1.3

(78)

Denominacno

Galp 3,000%
01.2021
Galp 1,000%
02.2023
Galp 2,000%
01.2026

23

0 mundo Galp
1.5. A Galp no
mercado de capitals

Enquadramento
estrategico

Execucao estrategica

Desempenho financeiro

0 caminho par° urn
futuro sustentovel

Governo societario

Proposta
de aplicacao
de resultados

Galp

Relatorio integrado de gesteio 2020 I 0 mundo Galp

Leading today's energy into our i44re.

1.6.

A nossa marca
0 desafio da Marco num ano inesperado
Marca de confianca
0 ano de 2020 marcou urn teste sem precedentes a resiliencia das
atividades e operacoes das empresas, mas tambern ao papel
preponderante que as marcas devem assumir na sociedade e na vida de
coda urn. Por esse motivo, a Galp ajustou os seus pianos, estabeleceu
novas prioridades e assumiu que o impacto da marca teria de se fazer
sentir. Para que pudessemos alcancar esse objetivo, foi necessario
avancar corn uma adaptacdo radical de tudo o que estava planeado face
eclosdo da pandemia da Covid-19, no final do primeiro trimestre,
sublinhando ainda mais o nosso proposito essencial, de que a vida das
pessoas ndo pode parar.

Reforcar a Galp como marca ainda mais proximo das
pessoas

69,0
661 2

1
2019

2020

62,

das pessoas inquiridas
classificam a Galp
como marca importante
para as comunidades

Estudo de acompanhamento de marca por International Marketing Research (escala 100)

Perante o desafio da mudanca inesperada, a Galp assumiu a letra o
papel de life enabler, colocando ern acao urn piano de contingencia que
visou assegurar o bem-estar dos colaboradores e a operacionalidade de
infraestruturas criticas para a economia e para os consumidores.
G-Loud, uma nova plataforma agregadora para colaboradores Galp, foi
disponibilizada de forma a facilitar e otimizar o trabalho remoto e acesso
Os ferramentas transversais, noticias e iniciativas Galp, e que passou a
ser utilizada por todas as pessoas em todas as geografias onde a Galp
esta presente. Com uma media de 5.600 utilizadores e as visitas de
pagina bem acima de 50 mil por mes, a plataforma esta disponivel em
qualquer dispositivo para todas as Pessoas Galp e em tres linguas
diferentes.
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Quando se percebeu o inevitavel impacto economic° que a pandemia
teria, a Galp anunciou que ndo suspenderia fornecimento a quern
perdesse rendimentos e abriu as portas a negociacdo de prazos de
pagamento especificos. E foi ainda mais longe, mapeando as
necessidades mais prementes nas geografias onde atua e tomando
medidas ineditas: Em Portugal, ofereceu 171 ventiladores ao SNS,
ofereceu combustive) a entidades de saUcle, disponibilizou energia
gratuita durante urn mes a 500 instituicoes de solidariedade social,
ofereceu a energia a hospitais de campanha, cedeu os hotspot de
aquecimento a gas que aqueceram abrigos montados em Lisboa para os
sem-abrigo, foi parceira de mobilidade da Rede de Emergencia
Alimentar, e juntou-se a TVI e a Radio Comercial para levar urn "Camido
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1.6. A nossa marca

do Esperanca" que percorreu as zonas mais isoladas porn fazer cerca de
100 testes por dia a Covid-19.
Em Espanho, a Empresa juntou-se a Uber Eats no programa "A to lado",
uma iniciativa Save the Children, para entregar cabazes de bens
essenciais a mais de 1.500 familias corn dificuldades econemicas. No
Brasil, a Petrogal Brasil participou no Programa FioCruz, um fundo de
emergencia criado para apoiar acoes de resposta a pandemia como a
construcao de um Centro Hospitalar, a producao e otimizacao de testes,
entre outras acoes.
Em Mocambique, ern parceria corn a ONGD Helpo - alem de acoes de
prevencao e sensibilizacao para o Covid-19 - os voluntarios Galp
estiveram muito ativos no distribuicao de materiais de protecao
individual nos postos de sciale e centros de acolhimento de criancas,
numa iniciativa que beneficiou mais de 70 mil pessoas.

Apontar ao futuro e liderar o caminho
A proatividade corn que foram atacados os problemos criados pela
pandemia no mercado global e no vida de coda urn teve efeito visivel no
percecao dos portugueses relativamente a marca Golp, que foi avaliada
como uma dos 10 marcas mais relevantes em Portugal no resposta ao
apoio da sociedade e dos seus cidaddos, num estudo conduzido pela
Nielsen.
Adicionalmente, no estudo de Reputacao e Relacao Emocional das
marcas corn os cidaddos portugueses durante os primeiros seis meses do
periodo de pandemia, no ambito do estudo anual RepScore", os dodos
apurados pela consultora OnStrategy situaram a Galp como a marca
com o melhor indice de reputacao e relacao emocional no setor da
energia, com urn valor de 74,4 pontos/100. Este resultado foi o reflexo
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do caminho que a marca tern vindo a fazer ao nivel do reforco do sua
reputacao, corn crescente aproximacao as pessoas, uma atencao cada
vez mais detalhado as necessidades dos clientes e urn foco muito
presente nos questa- es de sustentabilidade.

Inovar corn a energia de sempre
Embora a pandemia tenha colocado ern suspenso alguns dos pilares que
a Empresa tinha definido para a comunicacao do sua marca ern 2020 nomeadomente os patrocinios a Selecao Nacional no Euro 2020 e os
patrocinios a festivais como o Rock in Rio, o Galp Beach Party ou o
Festival MUsicas do Mundo a Galp nao deixou de trabalhar alguns dos
seus eixos estrategicos, mesmo que condicionados a nova realidade.
0 formato "E se a vida comecasse agora?" foi urn exemplo perfeito de
adaptacao a um contexto muito especifico. No fim de semana que
marcaria o inicio do festival, a Galp e o Rock in Rio uniram esforcos para
uma emissao especial de varias horas, nos redes sociais e na SIC Radical,
que juntou a comunidade artistica e os fas. E no Ultimo trimestre do ono,
as duos marcas lancaram no mercado a plataforma "Cria-te", que visa
impulsionor a saCide mental, a autodescoberta e o
conhecimento/educacao.
0 foco do Empresa na inovacao e na procura de novos modelos de negocio
tambern nao parou, e continuaram a contribuir para que a marca reforcasse
o seu estatuto de marca mais inovadora no setor do energia (Brand Track
Study por International Marketing Research). Para esse efeito muito
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contribuiu o lancamento da nova Fabrica de Inovacao Up - Upcoming
Energies, criada para aproximar a Galp do ecossistema de inovacao,
empreendedorismo e start-up, a GoWithF/ow, na area da mobilidade
inteligente, ou da El - Energia Independente, empresa corn urn foco no
autoconsumo solar, e que serviram para reforcar a imagem da Galp como
uma referencia na sustentabilidade (Brand Track Study por International
Marketing Research).
Ern resumo, embora 2020 tenha sido urn ano muito desafiante ern termos
de performance tambem para a marca Galp, a Empresa melhorou a sue
pontuacdo ern quase todas as dimensoes avaliadas, sobretudo nos
indicadores confianca e responsabilidade social/cidadania. No final deste
exercicio, de acordo corn a avaliacao da OnStrategy, a marca Galp valia ern
2020 cerca de €1,3 bn, ern linha corn o ano homOlogo - e mantendo-se
como a segunda marca mais valiosa de Portugal.
Concluindo, num ano absolutamente at/plc° e que reformulou todos os
planeamentos e orcamentos previstos para 2020, a Galp continuou a
inovar e a ester atenta as novas necessidades dos clientes, ao mesmo
tempo que respondia as emergencies da pandemia.
Num novo contexto, ern tern-Lori° desconhecido, mas corn a energia de
sempre.

26

0 mundo Galp
1.6. A nossa marca

Enquadromento
estrategico

Execucdo estrategica

Desempenho finonceiro

O cominho para urn
futuro sustentOvel

Governo societnno

Proposta
de aplicacao
de resultados

Galp

Relatorio integrado de gestao 2020 I Enquadramento estrategico

Galp

Leading today's energy into our i44re.

Relatorio integrado de gesteio 2020 I Enquadramento estrategico

2.1.

Como planeamos o futuro
Apos urn ano particularmente marcado pela imprevisibilidade, todos nos
apercebemos que no complexo sistema em que vivemos o futuro nunca é
um dado adquirido. Algumas tendencias foram claramente aceleradas,
como a digitalizacao e a transicao energetica, ao passo que outras, que
pareciam evidentes como a globalizacao, foram postas em causa.
Para garantir que estamos preparados para um conjunto amplo de
futuros possiveis, nomeadamente para o seu impacto na cadeia de valor
da energia em diferentes geografias, a Galp incorpora no seu
planeamento estrategico urn processo de reflexao critica sobre o futuro.
Este engloba, entre outros aspetos, a construcao de cenarios que
consideramos verosimeis ern funcao da evolucao possivel de um
conjunto de incertezas.
Com o objetivo de garantir que a Galp é parte da solucao para os
desafios de hoje e de amanha e para assegurar a resiliencia da nossa
estrategia, desenvolvemos dois cenarios alternativos e contrastantes.
Estes cenarios assentam na premissa de que o desenvolvimento
tecnologico existe e continuara a ocorrer, e contribuir positivamente
para solucaes energeticas de menor intensidade carbonica. Porem, a
incerteza relacionada com o alinhamento global relativo a reducao de
emissoes de carbono e potencial impacto nos acordos de comercio
global, devera assumir um papel chave para o desbloqueio das
tecnologias futuras e a aceleracao da descarbonizacao do setor
energetic° a uma escala global.

28

0 mundo Golp

Enquadramento
estrategico
2.1. Como planeamos
o futuro

Execucdo estrategica

Desempenho financeiro

0 cominho porn urn
futuro sustentovel

Governo societ6rio

Proposta
de aplicacao
de resultados

Galp

Relator-lc) integrado de gesteio 2020 I Enquadramento estrategico

Leading today's energy into our

2.1. Como planeamos o futuro

Os nossos cenorios
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2.1. Como planeamos o futuro

Cenario Fragmented
Num mundo menos globalizado, os varios blocos geograficos
implementam politicas disperses e barreiras comerciais, resultando
numa regulamentacao desequilibrada e incapaz de desbloquear todo o
potencial tecnologico, impedindo uma transicao energetica adequada e
eficaz no combate as alteracoes climaticas.
Os acordos e instituicaes internacionais perdem relevancia, devido a sua
incapacidade para lidar corn urn mundo acelerado e volatil, onde as
principais economias estop exclusivamente focadas ern si. 0
protecionismo econornico aumenta, levando tambern a urn aumento da
tensao politica entre os principais blocos geopoliticos. 0 ambiente
economic° e regulatorio incerto, juntamente corn as grandes barreiras
comerciais, levam a urn aumento gradual da dificuldade ern obter
financiamento para grandes investimentos. Este contexto provoca uma
desaceleracao do crescimento econornico, muito marcado pelo aumento
de impostos e pelo pesado controlo dos estados sobre a economia. Nem
todas as tecnologias verdes se tornam competitivas, o que leva a que
algumas delas necessitem de ser subsidiadas.
Numa realidade onde impera a descoordenacao entre os varios blocos,
coda regiao adota a sua estrategia de descarbonizacao, privilegiando a
seguranca energetica nacional e os seus recursos endogenos, o que nao
permite atingir os objetivos climaticos do Acordo de Paris. Ainda assim,
algumas regioes, como a Uniao Europeia, continuam a fazer da
neutralidade carbonica a sua bandeira, impulsionando este objetivo
atraves da regulacao, recorrendo a taxas alfandegarias sobre o carbono
para manter a sua competitividade face as importacoes e nas suas
exportacoes.

30

0 mundo Golp

Enquadramento
estrategico
2.1. Como planeamos
o futuro

Execucdo estrategica

Os centros urbanos transformam-se em conjuntos de bairros, onde
todos os servicos necessarios estao a uma distancia maxima de 15
minutos, com os corros a combustao interne a serem gradualmente
removidos das cidades e os transportes pUblicos a servirem como meio
de transporte nos centros. As empresas e escolas sac) responsaveis pela
mobilidade dos seus colaboradores/estudantes, promovendo politicos de
proximidade e o trabalho a distancia.
Enquanto os padroes de mobilidade mudam nas cidades corn maior
densidade populacional, atualmente com uma mobilidade mais
partilhada e descarbonizada, o transporte de maior distancia continua a
ser bastante semelhante ao que conhecemos hoje. 0 desenvolvimento
tecnolOgico nao foi suficiente para alterar o transporte pesado e de
longa distancia, que continua assente em combustiveis fOsseis, ainda
que, corn um incremento significativo da incorporacao de combustiveis
de baixo carbono. Tambem no indUstria, a transicao nao teve o impacto
inicialmente esperado, e a maioria das fabricas continua a depender
duma matriz energetica semelhante a atual.
Diferentes regioes tern visa- es bastante diferentes sobre as tecnologias
de captura e utilizacao de carbono, bem como sobre as licences de
emissoes e creditos de compensacao. De urn ludo, assistimos a uma
Uniao Europeia focada no desenvolvimento de areas de controlo de
emissoes e na sua reducao, do outro, observamos regioes que
promovem a descarbonizacao atraves de tecnologias de captura e
utilizacao e, em casos mais extremos, de sistemas de compensacao de
emissoes.
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Cenario Committed

aplicar medidas semelhantes porn a promocao da transicao energetics e
da reducao de emissoes.

Urn novo alinhamento global entre os principais blocos geopoliticos
promove o comercio livre e desenvolve urn quadro econornico, politico e
regulatorio adequado para a descarbonizacao, reduzindo as emissoes
globais numa tendencia compativel corn o objetivo de 1,5°C.

A globalizacao floresce e as trocas comerciais entre diferentes regioes
do globo intensificam-se, enquanto o desenvolvimento de novas
solucoes energeticas e tecnolOgicas permitem que seja necessaria
menos energia para a realizar estas trocas. A mobilidade transforma-se,
face ao que conhecemos hoje, popularizando a mobilidade como urn
servico, autOnoma, descarbonizada e partilhada.

Os principais blocos geopoliticos chegam a urn consenso quanto as suas
posicoes ern materia ambiental, econornica e social nas principais
organizacoes mundiais, como a Organizacao das Nacoes Unidas, a
Organizacao Mundial de Comercio e o Banco Mundial. As cadeias de
valor globais adaptam-se rapidamente e tornam-se mais resilientes,
corn a digitalizacao a permitir urn aumento da transparencia e uma
reducao dos custos. A estabilidade regulatoria e a transparencia das
operacoes promovem o aumento do investimento de longo prazo,
acelerando a transicao energetica, corn o desenvolvimento economic° a
manter-se robusto, mesmo corn urn aumento populacional mais lento,
uma vez que os 'Daises ern desenvolvimento conseguem melhorar os seus
padraes de vida. 0 crescimento do PIB mundial é acelerado pelo
consenso global e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, ern
particular as ditas tecnologias verdes. As tecnologias limpas tornam-se
mais baratas do que os combustiveis fosseis.
O acordo global para a reducao de emissoes é ratificado e renovado
periodicamente, demonstrando a ambicao crescente dos lideres politicos
das varias partes do mundo, bem como das grandes empresas e setor
financeiro, que se juntam ao acordo de forma a acelerar a reducao de
emissoes, atraves da acalo corporativa. A Unialo Europeia cumpre o seu
objetivo de ser neutra ern carbono ern 2050, urn compromisso
inicialmente pioneiro, mas que acaba por influenciar o resto do globo a
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A reducao dos custos de mobilidade, juntamente corn o trabalho e
ensino a distancia leva muitas familias a mudarem-se para casas
maiores nos subUrbios, alterando a paisagem urbana tal como a
conhecemos hoje. A producao de energia eletrica tambem se torna
bastante mais descentralizada, ern muitos casos indo alem do
autoconsumo e promovendo comunidades de microgeracao de energia
que apoiam o balanco da rede eletrica.
A descarbonizacao dos setores mais intensivos ern termos de emissoes,
como a inclUstria e os veiculos pesados, e suportada pelo
desenvolvimento de novas tecnologias que viabilizam o continuo
aumento da sun atividade, mss, pela primeira vez, sem urn aumento de
emissoes agregado.
Os mercados de comercio de licencas de emissoes e creditos de
compensacao tern urn enquadramento mundial, passando a ser uma
pratica ern varios poises. 0 aumento da transparencia associado a estes
mercados contribui para o seu crescimento e para a reducao das
emissoes globais.
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2.2.

A nossa estrategia
Procura de Energia Primdria na UniCio Europeia (Gtoe)

Procura de Energia Primaria Global (Gtoe)
17,1

18,6

17.1

1,4
14,4
1,1

1,1

1,0

1,0

Ano de Referencia
2019
• Carvdo

STEPS'. Fragmented SC.5
2040
Petroleo

1,0
0,9

Committed

Gas Natural

Fragmented Committed
2050
• Nuclear

• Renovaveis

Ano de Referencia
2019
• Carvdo

JI6

13,0

12,6

STEPS' Fragmented SOS
2040
Petroleo

12,7

Fragmented Committed
2050

Committed

Gas Natural

• Nuclear

• Renovovels

Canaria Stated Policies
2

Temos o desejo de, diariamente, energizer a vida dos nossos clientes
corn as solucoes que Ihes sejam mais sustentaveis. Procuramos
desenhar uma estrategia que responda ao contexto atual e ao futuro da
energia e da mobilidade, garantindo a resiliencia e a agilidade da Galp
num mundo cada vez mais complexo, rapid° e ern constante mudanca.
Enquanto Empresa integrada de energia, estamos focados no
desenvolvimento de negOcios sustentaveis e geradores de valor, atraves
de urn portefelio diferenciado, que vai da producao de petrOleo e gas
natural as energias renovaveis, de uma base industrial orientada para as
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Cenario Sustainable Development

novas necessidades de mercado, atraves da adaptacao, eficiencia e
transformacao continua dos seus processos, e de solucoes comerciais
mais inovadoras que promovam a transicao energetica dos nossos
clientes e consumidores. A organizacao, as competencias e os negOcios
que desenvolvemos ate hoje sac) a base que nos permite colocar ern
pratica esta estrategia. A realizacao de parcerias bem-sucedidas em
projetos chave e a presenca internacional e locos culturais da Galp em
muitos poises, demonstram a nossa capacidade para o desenvolvimento
de colaboracoes fortes e de uma visa() transversal da nossa atividade.
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A transicao energetica ira exigir a transformacao da forma como os
nossos clientes consomem (e produzem) essa energia, acelerando a
adaptacao a novas value pools comerciais. A base de ativos flexivel e de
proximidade que a Galp possui, nomeadamente na Peninsula lberica, e o
ponto de partida ideal para esta transformacao, mantendo a Galp
sempre presente na vida dos seus clientes, tanto hoje como no futuro.
Tambem a forma como a energia e transformada sera diferente no
futuro, exigindo uma adaptacao dos ativos industrials existentes. A
progressiva descarbonizacao e digitalizacao, conduzirao a conversao
destes ativos em complexos industrials energeticos. A Galp esta a
preparar-se, recorrendo as suns vastas competencias industrials e
experiencia acumulada, para garantir a transformacao tecnolOgica e a
transicao justa da refinacao.
Como em qualquer transicao, as empresas melhor preparadas ganharao
vantagem face a concorrencia. Acreditamos que as nossas
competencias e recursos garantem que temos a agilidade para entrar em
novos mercados e negOcios diferenciadores, de forma eficaz, com um
foco claro sobre a geracao de valor.
Com base nesta visao estrategica, definimos uma orientacao integrada
para suportar o desenvolvimento dos varios negOcios, em funcao do seu
estagio de maturidade, da geracao sustentavel de valor e do
crescimento da Empresa.

Upstream
A Galp esta focada no crescimento do seu negocio de Upstream, assente
em ativos orientados para a criacao de valor. Procuramos extrair o
maxim° valor dos nossos ativos, atraves da otimizacao e de uma gestao
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dinamica do portefelio, construindo opcoes de investimento e
desinvestimento que garantam a resiliencia do negOcio.
0 alinhamento do negOcio de Upstream com a transicao energetica
parte da nossa estrategia de negOcio. A Galp promove uma participacao
ativa nas suns parcerias, tendo em vista o desenvolvimento dos seus
principais ativos, atraves da sua constante otimizacao e excelencia
operational, contribuindo para a reducao da intensidade carbOnica da
atividade.

Refinacao & Midstream
A transformacao dos ativos industriais e outras atividades de Midstream
é fundamental. 0 objetivo é adapta-los progressivamente as
necessidades evolutivas do mercado, atraves da reducao das emissaes
associadas e de uma major otimizacao e integracao, que garantam a
maxima extracao de valor desses ativos.
A Galp continuara a seguir uma estrategia de adaptacao do seu
aparelho refinador aos objetivos europeus, no ambito da
descarbonizacao, economia circular e transicao energetica. 0 reforco da
eficiencia e flexibilidade dos nossos ativos sera complementado por uma
major integracao com as atividades de trading, tendo em vista a
otimizacao da margem integrada.
Atividades estas que tambem abrangem outros produtos, como o gas
natural, onde queremos maximizar as oportunidades do mercado global,
desenvolvendo novas oportunidades para aumentar a geracao de valor
do portefolio.
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corn as necessidades futuras, sempre que possivel, estabelecendo
sinergias corn os seus negOcios atuais, e progressivamente diminuindo a
intensidade carbOnica da sua atividade e dos seus clientes.

Comercial
Queremos reforcar a nossa aposta de posicionamento do cliente no
centro de todas as nossas acaes e atuar como urn facilitador para as
pessoas, empresas e cidades. A resposta as mudancas nos padraes de
consumo é feita no dia a dia e apenas é possivel atraves do apoio e
presenca constantes da Galp junto dos seus clientes; atraves de uma
plataforma fisica, corn a conveniencia e proximidade que a nossa rede de
ativos oferece, e tambern digital, acompanhando os nossos clientes ao
longo da sua jornada diaria.
A gestalo conjunta destas plataformas coloca-nos numa posicao
vantajosa para fornecer a energia de hoje, mas tambern a de amanha,
para explorar as novas tendencias da mobilidade juntamente corn as
comunidades onde esta presente, e para disponibilizar a conveniencia
necessaria a vida e negocios dos nossos clientes. Atraves de uma
abordagem e oferta integradas, como uma Unica Galp, capaz de entregar
os produtos e servicos do presente e do futuro, apoiamos a jornada dos
nossos clientes rumo a descarbonizacao e digitalizacao do seu consumo.

Contribuindo para a descarbonizacao da economic, a Galp ira continuer
a apostar na geracao de energia renovavel, recorrendo a tecnologias
comprovadas e projetos diferenciadores, corn ambicao aumentar a sua
capacidade instalada de energia renovavel. 0 atual portefelio da Galp
assents ern 3,8 GW de capacidade renovavel, a ser instalada ate 2024,
corn foco sobre a Peninsula lberica, urn mercado vantajoso para a Galp
devido as sinergias corn a atividade comercial de eletricidade. lremos
expandir o nosso portefOlio corn base ern oportunidades de investimento
e explorar as nossas vantagens competitivas.
De forma complementar, a Galp promove a transicao energetica junto
dos seus clientes, atraves do investimento ern solucoes descentralizadas
de energia renovavel.
Enquanto Empress que ambiciona ter urn papel ativo na transicao
energetica, pretendemos continuer a desenvolver urn portefOlio
diferenciador de geracao de energia renovavel e de novos negOcios,
associado as tendencias de mercado e corn uma abordagem inovadora.

Renovaveis & Novos Negocios
A necessidade de descarbonizacao da sociedade trouxe desafios porn
todos os setores econamicos, corn destaque para energia, responsavel
por uma parte significative des emissoes globais. Hoje, e clam que a
forma como geramos, transformamos e consumimos energia ira mudar e
corn ela, algo que sera moldado e acompanhado pela estrategia des
empresas nos diferentes geografias. A Galp ambiciona ter urn papel
ativo na transicao energetica que a sociedade esta a enfrentar,
procurando antecipar tendencias, desenvolver urn portefOlio alinhado
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A alocacao de capital do Grupo esters assim alinhada corn os eixos
estrategicos acima descritos, suportada pela implementacao duma
gestic) de portefOlio ativa, corn o objetivo de cobrir as necessidades de
investimento, assegurar a manutencao duma estrutura de capital solids
e maximizar o valor dos negOcios do portefelio da Galp. Tal permitira
assegurar uma distribuicao acionista competitiva e equilibrada corn o
perfil da Empresa.
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2.3.

Como gerimos o risco
Como Empresa integrada de energia, a Galp esta exposta a riscos que
podem ter urn impacto materialmente adverso no seu desempenho
operational e financeiro, na sua reputacao e na sua capitalizacao.

Na Galp, a estrutura e a organizacdo de governo de gestdo do risco
seguem a metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission), e estdo estruturadas corn base no
modelo organizational dos ties linhas de defesa, ern articulacdo corn os
Orgdos de supervisdo externos, como representado na figura abaixo:

A gestdo desses riscos, assenta num Modelo de Gestao de Risco
implementado atraves de urn processo integrado, continuo e dinamico,
que envolve as unidades de negocio e as areas corporativas da Galp, e
que esta sustentado na Politica de Gestao de Risco, no Modelo de
Governo da Gestdo de Risco, e no Manual de Controlo Interno,
aprovados pelo Conselho de Administracao.
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Definicao de regras e normas e
monotorizacao dos niveis de risco
e controlo interno

Direcao de Seguranca
e Sustentabilidade, Direcao
de Planeamento e Controlo
Corporativo e Controlo interno

Direcao
de Assuntos Juriclicos

Directio de Gestao
de Risco
In

Primelra linha de defesa
Atividades diaries de gestao de risco e de controlo
interno em linha corn a estrategia dos negocios e
regulamentos internos. Local Risk Officers atuam
como focal points na reiacao entre Unidades de
Negocio/Centro Corporativo e Direcao de Gestao
e Risco.
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2.3. Como gerimos o risco

Os riscos sac) agrupados em classes, de acordo corn a sua natureza. As principals classes de risco da Galp, apresentadas com major detalhe na Parte II do
presente relaterio — RelatOrio de Governo Societario, sao resumidas na tabela abaixo.

Classes de Risco
O valor dos ativos e os resultados da Galp dependem de diversos fatores de mercado, em particular o preco dos produtos petroliferos,

Preco

do gas natural, do Gas Natural Liquefeito (GNL), da eletricidade, e as taxas de cambio e juro.
Garantir a resiliencia cibernetica e digital da Galp e essencial, dado que uma eventual violacao da seguranca digital ou falha da

IT Ef Ciberseguranca

infraestrutura digital da Galp, poderao prejudicar a disponibilidade dos nossos servicos e operacc5es, aumentar os custos e afetar a
reputacao da Galp.
A execucao da estrategia da Galp e a sua sustentabilidade podem ser afetadas se a Empresa for incapaz de desenvolver, manter e

Portefolio

gerir eficientemente urn portefolio de ativos de elevada qualidade.
A falha em antecipar apropriadamente as alteracc5es de mercado e as expectativas dos clientes, pode comprometer a competitividade

Inovacao

e sustentabilidade financeira da Empresa a longo prazo.
Num ambiente altamente condicionado pelas dinamicas da procura e oferta, a capacidade da Galp em adaptor-se a novos

Mercado

paradigmas e reagir as forcas competitivas e crucial para garantir um bom desempenho financeiro e alcancar os objetivos
estrategicos.

Execucao de Projetos

0 crescimento organic° e os resultados da Galp dependem da execucao dos seus principais projetos.
A exposicao a desenvolvimentos politicos e as consequentes mudancas no ambiente operacional, podem comprometer a continuidade

Geopolitico

dos operacoes e afetar adversamente o valor dos ativos e os resultados da Galp.

Continuidade do Negocio

37

A falha em responder eficazmente a situacaes de crise ou disrupcoes, pode per em causa a continuidade das operacaes e prejudicar a
reputacao e o valor para o acionista da Galp.

Credito

A exposicao ao risco de credit° pode, de forma relevante e adversa, afetar os resultados operacionais e a situacao financeira da Galp.

Juridico

Alteracoes legais e regulamentares podem alterar o contexto de negocio em que a Galp opera, impactando a sua rentabilidade.
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2.3. Como gerimos o risco

Alguns desses riscos sao sensiveis ao fenOmeno dos alteracoes climaticas e aos
cenarios de transicao para uma economia de baixo carbono, particularmente
aqueles associados a regulamentacao ("Juridico"), tende'ncias futuras de
procura ("Mercado"), flutuacoes de precos de hidrocarbonetos e de outras
commodities ("Preco"), alteracao do modelo de negOcio e potencial aumento da
concorre'ncia ("Porte-Folio").

Top 10 Classes de Risco

Mercado

5,5

IT 6
Ci erseguranca

Dada a natureza emergente dos riscos e oportunidades associados a transicao
para uma economia de baixo carbon() e, face aos compromissos assumidos, a
Galp alargou o ambito da sua analise de risco, incorporando-os e
monitorizando-os regularmente.

4,5
•

•
Preto

Execucao
de Projetos

Juridico
3,5

A Direcao de Gestao de Risco avalia e analisa os principais riscos, e monitoriza o
perfil de risco da Galp. A severidade dos riscos e avaliada de acordo corn a sua
probabilidade de ocorre'ncia e o seu nivel de impacto, e os riscos sao mapeados
em matrizes de "impacto x probabilidade".

•

•

•
4
Geopolitico
Continuidode •
do Isiegocio

2,5

PortefaIio
•

•

•
Inovacd

O
Credit!)

O

1.5

•

2

a

2

Impacto

38

0 mundo Golp

Enquadramento
estrategico
2.3. Como gerimos
o risco

Execucdo estrategico

Desempenho finonceiro

0 cominho porn urn
futuro sustentovel

3

Natureza

4

dos riscos

•

Operocionais

•

Estrategicos

•

Financeiros

•

Sistemas ET

•

Juridicos e Governance

Governo societOrio

Proposto
de aplicocao
de resultodos

Galp

Relatorio integrado de gesteio 2020 I Execucao estrategica

&f-1041-0-4

estrategica

Galp

Leading today's energy into our i44ry

Relatorio integrado de gesteio 2020 I Execucao estrategica

3.1. Destaques de 2020

adaptacdo das operacoes, corn a paragem da refinaria de Sines e de
varias unidades em Matosinhos, de forma a fazer face a reducao da
procura e ao elevado nivel de inventarios verificados durante o period°.

pkuuptacao das operacoes num ano muito
Nas Renovaveis & Novos NegOcios, a Empresa ajustou o piano de
desenvolvimento de forma a cumprir com os seus compromissos de
investimento.

desafiante
Na sequencia da pandemia Covid-19, a Galp implementou rapidamente
urn piano de contingencia que salvaguardou a saUde e seguranca das
suas Pessoas, Clientes, Fornecedores e stakeholders, bem como a
continuidade das operacoes da Empresa.
Adicionalmente, foram desenvolvidas varias initiatives corn o objetivo de
preserver a vertente financeira da Empresa, num contexto da reducao
acentuada da procura e de urn ambiente macroeconornico mais volatil e
de menores precos de commodities.
No Upstream, a Galp ajustou o seu piano de desenvolvimento. As
operacoes foram impactadas pela pandemia, sendo que rapidamente se
reforcaram as medidas preventives de forma a assegurar a seguranca
das pessoas e a continuidade das operacoes.
No segmento Comercial, tanto as operacoes como a estrutura de custos
foram ajustadas de imediato, promovendo tambern a inovacao e
adaptacao da oferta non-fuel de forma a captar novos clientes. A
Empresa garantiu as medidas maximas de higienizacao e prevencao, sem
qualquer interrupcoo do abastecimento energetico nos mercados onde
opera.
Na refinacao, os niveis de operacao e os pianos de manutencao das
refinarias foram ajustados de forma a minimizar qualquer impacto
negativo. A flexibilidade do apareiho refinador permitiu rapidamente a
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Por Ultimo, a Galp ajustou a sua estrutura corporativa e das diferentes
unidades de negOcio, tornando a organizacdo mais eficiente e agil.
Paralelamente, a Empresa impiementou importantes medidas de
preservacdo de caixa, reduzindo significativamente o seu piano de
investimentos de forma proteger o equilibrio financeiro da Empresa.

Apoio as comunidades atingidas pela
pandemia da Covid-19
A Galp apoiou cerca de 500 entidades, ern articulacdo com varias
instituicoes, corn pacotes de medidas de apoio para o combate ao
Covid-19 nos comunidades onde opera. Entre as medidas adotadas e de
destacar a oferta de ventiiadores a hospitais, a oferta de testes de
Covid-19 a comunidade numa unidade move) permitindo chegar a
regioes mais remotes, o fornecimento de energia a novas unidades de
saUde para tratamento da Covid-19, apoio corn combustive) a veiculos
de emergencia e bombeiros, a cedencia do espaco publicitario do Galp a
DGS para divulgacdo de mensagens de prevencdo, entre outras
medidas. Podera consultor todas as medidas adotadas pela Galp no
combate ao Covid-19 nas multiples geografias aqui.

Desempenho finonceiro
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Acordo sobre sistema integrado de gas
na Bacia de Santos no Brasil

JIB
Tupi e Iracema atingem marco historico
de producao e parceiros irao submeter urn
novo piano de desenvolvimento
Os campos de Tupi e Iracema, localizados no pre-sal brasileiro da Bacia
de Santos, atingiram o plateau de producdo da fase inicial de
desenvolvimento apes a conclusdo do ramp-up da unidade flutuante de
producdo, armazenagem e transferencia (FPSO) #9, na area de Tupi
Norte, em 2020. Durante os Ultimos 10 anos, estes campos
ultrapassaram a marca histerica de producdo de 2 bn boe, provando as
suns extraordinarias caracteristicas e a escala do reservatOrio.

Em conjunto corn os parceiros nos gasodutos do pre-sal da Bacia de
Santos, foi acordado urn novo enquadramento integrado para o
escoamento de gas natural offshore e processamento onshore. Estes
novos acordos irdo reformular a evacuacdo e processamento de gas
proveniente dos campos do pre-sal na Bacia de Santos, integrando
todas as rotas de exportacdo disponiveis e infraestruturas de
processamento.
A combinacdo da estrutura integrada para exportacdo e processamento
de gas aumenta a flexibilidade operacional dos parceiros e a otimizacdo
de solucoes de desenvolvimento. Adicionalmente, esta nova estrutura
oferece opcoes para as atividades de comercializacdo de gas, em
alinhamento com o processo de liberalizacdo em curso no mercado
brasileiro de gas.

Em outubro, os parceiros acordaram na preparacdo de um Plano de
Desenvolvimento atualizado para os campos de Tupi e Iracema, em
paralelo com a venda da unidade P-71. Este piano devera ser submetido
a Agenda Nacional do Petraleo, Gas Natural e Biocombustiveis do Brasil
(ANP) durante 2021, com o objetivo de identificar projetos de
desenvolvimento adicionais, resilientes a baixos precos de petreleo, e
incluira avaliacoes para um potencial pedido de extensdo de vide do
Ca mpo.
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Ada ptacao da oferta Comercial as novas

Venda da infraestrutura regulada de gas

necessidades e tendencias do mercado

(GGND)

No ambito da transicao energetica, a Galp continuou a expandir a sua
presenca no mercado eletrico da Peninsula lberica, atingindo urn total de
544 pontos de carregamento instalados ate ao final de 2020, bem como
a expansao dos postos de abastecimento corn acesso a gas natural
veicular (GNV) e gas natural liquefeito (GNL). Na oferta de eletricidade
ern casa, a Galp passou a dispor de pianos de energia verde, tanto para
clientes individuais como para empresas.

A Galp acordou a venda de 75,01% da sua participacao na Galp Gas
Natural Distribuicao (GGND) a Allianz Capital Partners. A transacao foi
reconhecida ern 2020, no entanto a sua conclusao sera no primeiro
trimestre de 2021, corn a Galp a permanecer corn uma participacao de
2,49%. Esta transacao faz parte da estrategia da Galp de rotacao de
ativos, cristalizando o seu valor e fortalecendo a posicao financeira da
Empresa.

A Empresa desenvolveu tambern a sua oferta non-fuel, tornando-a mais
digital atraves de novas parcerias corn marcas como a Uber Eats e a
Glovo e corn a disponibilizacao de novos servicos.

Galp concentra operacoes de refinacao em
Sines
As alteracoes estruturais dos padroes de consumo de produtos
petroliferos, motivadas pelo contexto regulatorio Europeu e pelos efeitos
da pandemia Covid-19, originaram urn impacto significativo nas
atividades industriais de downstream da Galp.
Apos uma rigorosa avaliacao de alternativas, a Galp decidiu concentrar
as suas atividades de refinacao e desenvolvimentos futuros no complexo
de Sines e descontinuar as operacaes de refinacao ern Matosinhos, a
partir de 2021. A Galp continuara a abastecer o mercado regional
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mantendo o acesso ao terminal maritimo, armazenagem e
infraestruturas de distribuicao em Matosinhos, encontrando-se a avaliar
alternativas de utilizacao para o complexo.

Galp reforca a sua posicao como urn dos
principais operadores solar na Peninsula
I be rico

Galp lanca El - Energia Independente, uma
solucao de energia descentralizada
A Galp deu mais um passo no seu compromisso corn a transicao
energetica, atraves da geracao descentralizada de energia FV, 100%
renovavel. A nova empresa El - Energia Independente visa o mercado de
autoconsumo solar, com base ern ferramentas tecnologicas inovadoras
que permitem identificar de forma detalhada o potencial de cada
telhado, construir uma proposta personalizada para cada cliente apos
instalacao do sistema FV e monitorizar continuamente o seu
desempenho, maximizando a rentabilidade de cada instalacao.

Desenvolvimento da mobilidade do futuro

Durante o ano de 2020, a Galp posicionou-se como o major produtor de
energia solar FV renovavel na Peninsula lberica. Em setembro, a Galp e a
ACS concluiram a transacao relativa a constituicao de uma joint
venture, corn vista ao desenvolvimento, construcao e operacao de
projetos solares FV ern Espanha, corn uma capacidade de geracao de 2,9
GWp.

0 lancamento do GoWithFlow, uma plataforma de gestao de mobilidade
sustentavel, e a assinatura de um novo acordo corn a Mobi.e para a
gestao da rede de mobilidade eletrica.

Em novembro, a Galp chegou a acordo para a aquisicao adicional de um
projeto de energia solar FV ern desenvolvimento, ern Espanha, com uma
capacidade de 359 MWp.
No final do ano de 2020, a capacidade total do portefolio ern producao e
desenvolvimento para a geracao de energia renovavel da Galp era
3,8 GWp.
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Alinhamento corn as ambicoes climoticas da

Reconhecimento pelas melhores praticas

UE ern 2050

de sustentabilidade

A Galp reiterou a sua estrategia de descarbonizacdo, reforcando o
compromisso de alinhar o seu portefolio e operacoes corn a visdo da
neutralidade carbonica na Europa em 2050. A estrategia da Empresa
continuara assente ern oportunidades de crescimento sustentavel,
alinhadas com a transicdo energetica.

0 compromisso da Galp na criacdo de valor atraves das melhores
praticas na dimensdo ambiental, social e de govern() corporativo foi, uma
vez mais, reconhecido pelas mais prestigiadas organizacoes
independentes. No Dow Jones Sustainability Index, a Empresa voltou a
ser classificada como a Empresa mais sustentavel da Europa no seu
setor e a terceira melhor a nivel mundial. 0 CDP Climate classificou a
Galp entre as empresas de Oil Er Gas que adotaram de forma mais eficaz
as melhores praticas em materia de clima, atingindo o nivel de
"Leadership" e a classificacdo "A-". Durante o ano, a Galp confirmou
tambem a sua classificacdo triple-A (AAA) no MSCI e manteve a sua
posicdo no top 5 entre as 50 empresas integradas de Oil 5 Gas,
avaliadas pela Sustainalytics. Para mais informacoes sobre os
reconhecimentos obtidos em 2020, consulte o nosso website aqui.
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• Durante o ano de 2020, a producao working

•

interest (WI) foi de 130 kboepd, urn aumento de
cerca de 7% face ao ano anterior, refletindo a
major contribuicao dos projetos ern
desenvoivimento no Brasil e em Angola.

•

Os campos de Tupi (anteriormente Lula) e lracema,
atingiram o plateau de producao da fase initial de
desenvoivimento apps a conclusao do ramp-up da
FPSO #9, na area de Tupi Norte, ern julho.

Acordada a apresentacao de urn Plano de
Desenvolvimento (PoD) atualizado para os campos
de Tupi e lracema e, em paralelo, a venda da
unidade P-71. Este piano devera ser submetido a
ANP durante o ano de 2021, com o objetivo de
identificar projetos de desenvoivimento adicionais,
inciuindo avaliacoes para um potential pedido de
extensao de vida do campo.
Os parceiros do bloco BM-S-8 submeteram a ANP
o Plano de Desenvolvimento da primeira fase do
projeto Bacalhau, assim como adjudicaram os
respetivos contratos de front-end engeneering
design (FEED).

• Em Sao Tome e Principe, apps alteracoes de
participacoes entre os parceiros, a Galp assumiu a
posicao de operadora do bloco 12. No bloco 6, a
nova parceria continua a progredir na execucao de
trabalhos preparatorios para a perfuracao do poco
de exploracao Jaca.

• As reservas 2P diminuiram 5,2%, face ao ano
anterior, para 700 mboe. Os recursos contingentes
2C aumentaram 2,4% para 1.720 mboe.

• Em Mocambique, o projeto Coral FLNG continua a
progredir conforme planeado, com o levantamento
do Ultimo modulo da unidade, no final de 2020. Os
parceiros continuaram, tambem, esforcos para a
otimizacao do conceito de desenvoivimento do
projeto onshore Rovuma LNG.

Indicadores principals

130

a.
0
.0

Produedo
media WI
2019

2020

N° de colaboradores

218

168

Reservas 1P (mboe)

404

385

Reservas 2P (mboe)

739

700

Reservas 1C (mboe)

498

525

Reservas 2C (mboe)

1.680

1.720

Producoo media working interest' (kboepd)

121,8

130

Producoo media net entitlement' (kboepd)

120,0

128,2

9,4

9,9

(7,3)

(5,6)

3,6

2,3

Intensidade carbonica no Upstream' (kgCO2e/boe)
Realizacoes de petroleo e gas — dif. para Brent ($/boe)
Custos de producao ($/boe)
DD5A3 ($/boe)

14,4

Ebitda RCA (€m)

1.751

Ebit RCA (€m)

1.189

407

CFFO (€m)

1.133

826

Investimento (€m)

600

326

Noto, volores unitados corn base no producao net entitlement.

2,3

working interest dos blocos noo onerados.

provisoes para abandon() e exclui imparidades relacionadas corn ativos exploratorios.
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Custos de Producao

1.111

2,4
Reservas 2P

' Inclui producao de gas natural exportado, exclui gas natural consumido ou injetado.

3 Considera 100% dos ernissOes do producao de petrOleo e gas de blocos onerados e
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Evolucao das reservas e dos recursos
Os recursos contingentes 2C situam-se em 1.720 mboe, um aumento de
2% relativamente ao ano anterior, principalmente devido a incorporacao
de recursos do primeiro poco exploratOrio no bloco Uirapuru, no Brasil.
Os recursos de gas natural representam 51% dos recursos 2C,
principalmente atribuiveis a Mocambique.

Em 2020, as reservas 2P, juntamente corn os recursos contingentes 2C,
permaneceram estaveis YoY, ern 2,4 bn boe.
As reservas 2P diminuiram 5% YoY, Para 700 mboe, refletindo
sobretudo a producao do period°, uma vez que ndo foram tomadas
Decisoes Finais de Investimento em 2020. As reservas de gas natural
representam 21% das reservas 2P atuais.

Reservas (mboe)

3P
0
0

N

MIS

3.471

923
O

700
385

982
739

2P

1P =111404

-

Petroleo

-

Gas

mean
un risked
mean
risked

4.910

IIII

861

525

3.394

3C

00

0

1.720

2C

is

3P

0
N

Recursos prospectivos (mboe)

Recursos contigentes (mboe)

2P

1P

As reservas e os recursos da Galp estao sujeitos a uma avaliacao
independente pela DeGolyer and MacNaughton (DeMac).

mean
un risked

1.680

2C

is

mean
risked

4.530
766

498

Net= Reservas numb base net entitlement. Recursos contigentes e recursos prospectivos numa base working interest.
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Visao geral da producao em 2020
A producdo WI foi de 130 kboepd, representando urn crescimento de 7%
face a 2019, suportado pelo continuo desenvolvimento do projeto Tupi,
pelo ramp-up de Berbigdo 6 Sururu, ambos no Brasil, e tambern pelo
ramp-up de Kaombo Sul, em Angola.
A producdo de gas natural representou cerca de 10% da producdo total,
exclusivamente proveniente do gas associado dos projetos no Brasil.
Espera-se que a contribuicdo do gas natural aumente quando os
projetos da Area 4 em Mocambique iniciarem a producdo.
No Brasil, a producdo WI foi de 115.8 kboepd, um aumento de 7% YoY,
YoY, corn a Galp a apresentar, mais uma vez, urn crescimento apesar das
restricaes operacionais durante o period°. Este perfil de crescimento
diferenciador é uma das principais caracteristicas do portefolio de
Upstream da Galp, em comparacdo corn os seus pares, e é consequencia
da elevada eficiencia e resiliencia dos ativos. Durante o period°, a FPSO
Tupi Norte completou o seu processo de ramp-up no Brasil, enquanto a
FPSO de Berbigoo/Sururu continuou o incremento de producdo.
Tambern é de destacar o inicio da producdo da FPSO #11 em junho,
marcando o inicio do desenvolvimento da acumulacdo de Atapu.
Em Angola, a producdo WI foi de 14,3 kbpd, um aumento de 6% YoY,
suportado sobretudo pelo ramp-up de producdo da unidade na area de
Kaombo Sul, no bloco 32.

Productio working interest (kboepd)

130,0

2020

14,3

102,6

13,1

2019

121,8
13,5

94,5

-

Petroleo de Angola

-

Petroleo do Brasil

-

Gas do Brasil

13,8

A Galp continua focada na otimizacdo do portefOlio, no reforco dos
pianos de desenvolvimento e na implementacdo de todas as iniciativas
que permitem a extracdo de valor nos projetos-chave, promovendo urn
crescimento sustentavel baseado num portefalio altamente competitivo.

A producdo foi principalmente suportada pelo desenvolvimento continuo
dos projetos brasileiros, apesar dos impactos da pandemia ern todas as
atividades offshore.
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Portefolio de Upstream da Galp
Compromisso corn a transicao energetica

A Galp tern 42 projetos de Upstream em diferentes estados de
maturidade, desde exploracdo ate a fase de desenvolvimento,
localizados maioritariamente em aguas profundas. Os projetos mais
relevantes incluem o desenvolvimento do bloco BM-S-11, na bacia de
Santos no Brasil, que contern uma das maiores descobertas mundiais de
petroleo das Ultimas decadas, as grandes descobertas de gas natural na
bacia de Rovuma, em Mocambique, bem como os desenvolvimentos na
bacia do Congo, em Angola.

0 perfil de crescimento da Galp mantem-se assente num
portefOlio de Upstream distinto, corn recursos que se
caracterizam pela sua elevada sustentabilidade, considerando
os baixos custos de producdo e a menor pegada carbOnica. A
competitividade destes desenvolvimentos permitiu uma
geracdo de emissoes de CO2 de 9,9 kgCO2e/boe em 2020, a
qual compara corn uma media da inclUstria de
18,8 kgCO2e/boe (fonte: IOGP 2019), suportando assim uma
abordagem sustentavel e baseada na geracdo de valor.

0 breakeven NPVio relativo a todo o desenvolvimento do portefolio Galp
é inferior a $25/bbl.

Intensidade carbanica no Upstream' (kgCO2e/boe)

A

9,9

18,8

•

Galp

• Media da inthistria (IOGP 2019)

Considera 100% dos emissoes do producao de petraleo e gas
de blocos operados e working interest dos blocos ndo operados.
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Brasil
Portefolio offshore da Galp no Brasil
Offshore
0 portefOlio da Galp offshore no Brasil e maioritariamente focado no
poligono do pre-sal, onde a Empresa esta presente desde as fuses de
exploracdo e avaliacdo dos primeiros prospetos. 0 pre-sal brasileiro
uma referencia na inclUstria, sobretudo devido a dimensdo e a qualidade
dos seus recursos que, juntamente corn a tecnologia utilizada nos
conceitos de desenvolvimento, posicionam estes projetos entre os mais
competitivos e sustentaveis a nivel global.

Bacia de Santos

a

ra p u ru
BM-S-11
Irocema

Atualmente, a Galp e urn dos principais players no Brasil, corn varios
projetos no pre-sal das bacias de Santos e Campos, tanto nas fuses de
exploracdo e avaliacdo, como na fuse de desenvolvimento e producdo.

BM-S-11A
Berageo,
Sururu
e Atapu

Norte
de Bacalhau

p

Buda de Compos

BM-S-24
Jupiter

BM-S-8
Bacahad
BM-S-11
Tupi

BM-S-24
Sepia Leste
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Unidades em producao no pre-sal na bacia de Santos
A Galp iniciou a producao no pre-sal em 2010, atraves da FPSO Cidade Angra dos Reis alocada a area piloto de Tupi e, no final de 2020, detinha 11
unidades FPSO em operacao, das quais sete se encontram na acumulacao de Tupi, duos na acumulacao de Iracema, uma a desenvolver as acumulacaes de
Berbigao e Sururu e, finalmente, uma alocada a Atapu.

Unidade

Designacao

Localizacao

FPSO #1

Cidade Angra dos Reis

Tupi Piloto

FPSO #2

Cidade de Paraty

Tupi Nordeste

FPSO #3

Cidade de Mangaratiba

Iracema Sul

FPSO #4

Capacidade
Petroleo I Gas natural

Inicio de Producao

Ramp-up

Plauteau
desde

Participacao
da Galp

100 kbpd 15 mm3/d

out. 2010

19 meses

abr. 2012

9,2%

120 kbpd 15 mm3/d

jun. 2013

15 meses

ago. 2014

9,2%

150 kbpd 18 mm3/d

out. 2014

13 meses

out. 2015

10,0%

Cidade de Itaguai

Iracema Norte

150 kbpd 18 mm3/d

jul. 2015

13 meses

jul. 2016

10,0%

FPSO #5

Cidade de Marica

Tupi Alto

150 kbpd 16 mm3/d

fev. 2016

10 meses

nov. 2016

9,2%

FPSO #6

Cidade de Saquarema

Tupi Central

150 kbpd 16 mm3/d

jul. 2016

11 meses

mai. 2017

9,2%

FPSO #7

P-66

Tupi Sul

150 kbpd 16 mm3/d

mai. 2017

11 meses

mar. 2018

9,2%

FPSO #8

P-69

Tupi Extremo Sul

150 kbpd 16 mm3/d

out. 2018

10 meses

jul. 2019

9,2%

FPSO #9

P-67

Tupi Norte

150 kbpd 16 mm3/d

feb. 2019

18 meses

jul. 2020

FPSO #10

P-68

Berbigao e Sururu

150 kbpd 16 mm3/d

nov. 2019

Em curso

10,0 %'

FPSO #11

P-70

Atapu

150 kbpd 16 mm3/d

jun. 2020

Em curso

1,7%

9,2%

' Sujeito a aprovocao do ocordo de unitizacao.
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Productio e Desenvolvimento

ono de 2021, e devera incluir avaliacoes para um potential pedido de
extensao de vide do campo.

Tupi e Iracema

Considerando as caracteristicas das unidades avaliadas para o futuro
desenvolvimento na area de Tupi e Iracema, os parceiros acordaram
tambem no venda a Petrobras da unidade P-71, atualmente em
construcao.

Os projetos de Tupi e Iracema iniciaram producao em 2010, atraves da
area Tupi Piloto, sendo os que mais contribuem para a producao da Galp.
Em apenas 9 anos foram instaladas nove unidades de producao corn
uma capacidade combinada para processor, diariamente, ate 1,3 mbbl de
petraeo e 56 mm3 de gas natural.

Projetos de investigacdo que alavancam
Em 2020 foi atingida a marca histOrica de 2 bn boe de producao
acumulada, tendo tambem sido concluido o ramp-up da Ultima unidade
a entrar em producao, a FPSO #9 no area de Tupi Norte. As nove
unidades instaladas, todas em diferentes areas de desenvolvimento,
encontram-se atualmente a produzir em niveis de plateau.
Relativamente a campanha de perfuracao, ao final de 2020 foram
perfurados 130 pocos (71 produtores e 59 injetores) dos cerca de 150
pocos planeados. Atualmente, estao conectados 119 pocos as unidades
FPSO instaladas.
Os parceiros estao empenhados em maximizer a extracao de valor dos
seus ativos, otimizando as operac6es e aumentando o fator de
recuperacao dos recursos descobertos. Atualmente, a Galp estima que o
fator de recuperacao dos desenvolvimentos em curso seja de 34%.
Em 2020, a Galp, em conjunto corn os parceiros, acordou o
enquadramento para desenvolvimentos futuros nos tempos de Tupi e
Iracema. Sera detalhado um Plano de Desenvolvimento atualizado, corn
o objetivo de identificar projetos de desenvolvimento adicionais. 0 Plano
de Desenvolvimento atualizado devera ser submetido a ANP durante o
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ativos em dguas profundas
A Galp em parceria com a Activatec, a ISQ e a Petrobras, no
ambito do regulamento de Investigacao 6 Desenvolvimento
(I&D) da ANP, esta a desenvolver uma ferramenta de inspecao
de risers de producao, para utilizacao em aguas ultraprofundas. A ROVSCAN sera a primeira ferramenta de inspecao
de linha de producao deste genero no mundo. 0 projeto de I6D
encontra-se a avancar, sendo que os testes hiperbaricos ja
foram concluidos e a ferramenta encontra-se em preparacao
bora os testes de combo.

Berbigao, Sururu e Atapu
A Galp detem, atraves do consercio BM-S-11A, participacoes em
Berbigao, Sururu e Atapu, tres acumulacoes localizadas no area central
do pre-sal da bacia de Santos, a nordeste das acumulac6es de Tupi e
Iracema.
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As acumulaedes Berbigdo e flanco oeste de Sururu estdo em
desenvolvimento atraves do FPSO P-68, a qual se encontra em fase de
ramp-up de produedo. No final de 2020, a unidade contava com quatro
pocos produtores conectodos, de urn total de 10 programados, contando
tambem corn urn poeo injetor conectodo, dos sete planeados.
A FPSO P-70, na acumulaedo Atapu, iniciou a produedo em junho de
2020, contando no final de 2020 corn urn poeo produtor conectodo, de
um total de oito programodos, e um poeo injetor conectodo, dos oito
planeados.
A campanha de perfumed° nas ties acumulaedes esta a decorrer de
acordo com o previsto, ja corn 14 pocos produtores e 10 pocos injetores
perfurados no final de 2020, dos 33 pocos planeados.
No area de Sururu a Galp e os parceiros continua= os estudos de
subsuperficie do acumulaedo, tendo sido perfurado o poeo RDA
(Reservoir Data Acquisition) Sururu Main ern 2020, com o objetivo de
reduzir a incerteza volumetrica e melhorar o conceito de
desenvolvimento do area. Para 2021, esta prevista a execuedo de EWT
(Extended Well Test) com o mesmo objetivo.
As acumulaedes Berbigdo e Sururu estendem-se para alem dos limites
do bloco BM-S-11A e, por esse motivo, estardo sujeitas a unitizacdo corn
as areas circundontes. Em 2018, os membros do consorcio juntamente
com a Petrobras, por parte da area da cessao onerosa, apresentaram a
ANP os Acordos de Individualizaedo da Produedo (AIP) para o
desenvolvimento destas acumulaedes e &guard= a aprovaedo do
agencia.
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Bacalhau
O projeto Bacalhau estende-se pelos blocos BM-S-8 e Bacalhau Norte,
nos quais a Galp detern uma participaeao de 20%.
O projeto Bacalhau é considerado urn dos ativos mais promissores no
pre-sal da bacia de Santos, devido as condieaes de alta pressdo do
reservatorio e aos seus recursos de elevada qualidade. Trata-se de urn
projeto competitivo e sustentavel, quer ern termos econamicos como
ambientais, corn uma intensidade carbonica estimada inferior a
9 kgCO2e/boe.
A execuedo do projeto Bacalhau sera desenvolvida por fases, estando
planeado para a Fase I alocar uma FPSO corn 220 kbpd de capacidade
de produeao de petraleo, considerando a reinjeedo total do gas natural
associado.
No final de 2019, os parceiros submeteram as Declaraeoes de
Comercialidade da descoberta de Bacalhau a ANP e, ja ern julho de
2020, foi submetido tambern a ANP o Plano de Desenvolvimento para as
areas.
O Plano de Desenvolvimento conjunto, como é norma na inclUstria, o
consorcio submeteu a ANP o AIP, no final do 2020, corn o intuito de
unitizar as areas do projeto de Bacalhau.
No inicio de 2020, foram adjudicados os contratos de FEED para a
primeira fase do projeto Bacalhau, tendo sido atribuido a Modec a
unidade FPSO, e a Subsea Integration Alliance o desenvolvimento dos
equipamentos de subsea, umbilical, risers e flowlines (SURF). Os
trabalhos de construed° da FPSO ja estao a decorrer, tendo a cerimania
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do primeiro corte de aco decorrido no final de 2020, nos estaleiros da
Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC), na China.
0 sancionamento do projeto esta previsto para 2021, ambicionando o
inicio de producao em 2024.

Em agosto de 2020, foi concluido com sucesso o teste dinamico de
producao (DST) do pow conhecido como Apollonia, o que representou
um marco importante para o avanco da descoberta de J6piter. Dado o
ratio elevado de condensado-gas (CGR) e o alto conte6do de CO2, este
DST e considerado um grande avanco tecnico.
Os resultados preliminares do DST reforcam o potencial do reservatOrio
de J6piter, com amostras de condensado de elevado valor agregado.

Sepia
0 desenvolvimento da acumulacao de Sepia sera realizado atraves da
FPSO Carioca, adjudicada a Modec em 2017. A unidade, corn uma
capacidade projetada de processamento de 180 kbbl e 6 mm3 de gas
natural por dia, saiu do estaleiro na China em novembro de 2020, rumo
ao Brasil.

Uirapuru
0 Uirapuru é urn ativo de exploracao adjudicado a Galp em 2018, apos a
quarto rodada de licitacoes Production Sharing Contract (PSC), tendo o
consorcio iniciado a campanha de exploracao no final de 2019.

0 inicio da producao do campo de Sepia esta previsto para 2021.
A campanha de perfuracao esta a decorrer de acordo com o previsto, ja
corn quatro pocos produtores e seis pocos injetores perfurados no final
de 2020, de urn total de 15 pocos planeados.

0 primeiro pow de exploracao perfurado, conhecido como Araucaria,
esta localizado a cerca de 200 km da costa da cidade de Santos. Esta
localizado numa lamina de agua de 1.995 m e revelou a presenca de Oleo
em reservatorios porosos. 0 consorcio encontra-se a avaliar os
resultados do pow e futuras atividades prospetivas na area de Uirapuru.

Exploracao & Avaliacao
Jupiter
A descoberta de J6piter, localizada inteiramente no bloco BM-S-24,
uma acumulacao de grande dimensao, ainda em fase de avaliacao.
Durante 2020, os parceiros deram continuidade aos estudos de
desenvolvimento tecnolOgico e a analise de atividades adicionais de
avaliacao, de forma a suportar a solucao conceptual do projeto.
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Bloco C-M-791

Projetos do Galp em Angola

0 bloco C-M-791 é urn ativo de exploracao na bacia de Campos corn
potential geologic° de pre-sal, embora se encontre localizado fora do
poligono de pre-sal.
Republica Democrotica do Congo

Em 2019, o consorcio iniciou um programa de exploracao corn a
aquisicao de c.2.800 km2 de sismica 3D na regiao, mais do que cobrindo
a area do bloco C-M-791, estando agora em fase final de processamento
de dados.
0 consorcio estabeleceu a hierarquizacao dos prospetos identificados,
estimando-se a perfuracao de um poco exploratorio no campo ern
2021/22.

Angola

Angola
A Galp tern uma participacoo no bloco 32, que contem o projeto
Kaombo, atualmente urn dos projetos mais relevantes em Angola, bem
como uma posicdo de longa data nos blocos 14 e 14k.

Bloco 32
ii

50 KM

Bloco 32
0 projeto Kaombo, no bloco 32, esta localizado numa area de aguas
ultraprofundas do offshore Angolano, e é esperado que o seu
desenvolvimento recupere cerca de 635 mbbl de petroleo atraves das
duos unidades FPSO, com uma capacidade estimada de producao diaria
combinada de 230 kbpd.

0 consorcio continua a trabalhar em medidas de gestoo dos
reservatOrios para melhorar a eficiencia da operacoo, tendo iniciado uma
campanha de sismica 4D, com o objetivo de otimizar a localizacoo de
futuros pocos.
No final de 2020, o consorcio tinha perfurado 45 pocos dos 62 previstos
para o desenvolvimento do campo de Kaombo.
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Bloco 14/14k
A Galp e os parceiros estao focados em otimizar a eficiencia e os custos
do bloco 14/14k, corn o objetivo de prolongar o periodo de producao dos
campos de Benguela-Belize-Lobito-Tomboco (BBLT) e TomboaLandana (TL), os quais estao atualmente em fase de declinio natural de
producao.
No bloco 14, o consorcio negociou com a concessionaria ANPG o
aumento do Cost Oil e a unificacao das tres areas de desenvolvimento.
Este acordo suporta a extensao do limite econornico deste ativo, a
continuidade da campanha de infill drilling em vigor e a recuperacao de
parte dos custos nao recuperaveis.

Projetos da Galp em Mocambique

Tanzania

Mamba

Mocambique
Mocambique
Coral

As descobertas de gas na bacia do Rovuma irao permitir que
Mocambique se tome urn dos fornecedores de gas natural mais
relevantes a nivel mundial.
A dimensao e a qualidade dos recursos descobertos sera°
transformantes para o pals e tambem desempenharao urn papel
fundamental no perfil de producao da Galp, ern linha corn a estrategia de
transicao energetica da Empresa.

20 KM

0 desenvolvimento da Area 4, na bacia de Rovuma, inclui o projeto
offshore de FLNG Coral Sul e o projeto onshore Rovuma LNG.
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Coral Sul

Rovuma LNG

Apos o sancionamento em 2017, o Coral Sul sera o primeiro projeto a
desenvolver os recursos de gas natural de largo escala da Area 4, corn o
inicio da producao prevista para 2022.

Ern maio de 2019, o Governo de Mocambique aprovou o Plano de
Desenvolvimento para a Fase I do projeto Rovuma LNG, que ira produzir,
liquefazer e comercializar gas natural dos campos de Mamba.

A construcao da unidade Floating LNG (FLNG) foi iniciada ern 2018 e
esta a decorrer conforme o planeado. A unidade tern uma capacidade de
processamento de cerca de 3,4 mtpa de gas natural liquefeito (GNL). 0
levantamento do Ultimo modulo da unidade FLNG ocorreu em novembro
de 2020.

Atualmente, os parceiros da joint venture estoo focados na otimizacao
do conceito e na avaliacao de opcaes para assegurar a robustez do
desenvolvimento, de forma a avancar para o sancionamento do projeto.
E estimado que a producao de GNL se inicie na segunda metade desta
decada.

A unidade FLNG sera conectada a regiao sul da descoberta de Coral,
localizada exclusivamente na Area 4 e contendo, aproximadamente,
16 tcf de gas natural na jazida.
A campanha de perfuracao encontra-se a progredir sem impactos na
calendarizacao do projeto, apesar da sua suspensoo em 2020 como
medida preventiva a pandemia Covid-19.
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Namibia

Nigeria

maroes

A posicao da Galp na Namibia é composta por duos licencas de
exploracao offshore, a PEL 82 na bacia de Walvis e a PEL 83 na bacia
Orange.
Os resultados da aquisicao sismica 3D, executada em 2018 na area da
PEL 82, estao em fase de analise para a identificacao de potenciais
prospetos.
Durante 2019, o consarcio concluiu corn sucesso a campanha de
aquisicao sismica 3D na PEL 83, encontrando-se atualmente ern fase de
analise dos dados para identificar potenciais leads.

Ilho do
Principe

ran II

•
Guine
Equatorial

IlmFB 6

i
f

r

Blocos Galp concessionados
Poises Onshore

•

Blocos STP EEZ

•

Blocos STPJDZ

loco 12

Sao Tome e Principe
0 portefOlio de exploracao da Galp em Sao Tome e Principe inclui
atualmente tres blocos offshore, nomeadamente, os blocos 6 e 12, onde
a Galp e a operadora com uma participacao de 45% e 41%,
respetivamente, e o bloco 11, no qual a Empresa detem uma participacao
de 20%.
A Galp assumiu o papel de operadora do bloco 12 em marco de 2020, em
substituicao da anterior operadora Kosmos Energy. A distribuicao dos
interesses da Kosmos foi feita proporcionalmente as participacaes dos
restantes membros do consercio.
No seguimento dos estudos geolOgicos e geofisicos realizados no
bloco 6, a Galp e os restantes parceiros estao a ultimar a preparacao do
primeiro poco exploratOrio a realizar no bloco. Preve-se que o pow,
conhecido como Jaca, seja iniciado em 2021.
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Sao Tome

Gaboo

Apoio a Comunidade no combate a
Covid-19
Em 2020, a Galp, em conjunto com a Agenda Nacional do
Petraeo de Sao Tome e Principe (ANP-STP) e a Equator
Exploration, ofereceram cerca de 23 t de material de desinfecao
ao Governo, atraves do Ministerio da SaUcle, como contribuicao
para o combate a Covid-19 no pais.
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Portefolio de projetos Upstream no final de 2020
Propriedades do petroleo
Bloco(s)

Bacia

# Projetos

Projetos
Principals

API (°) Enxofre (%wt)

Fa se

POI-Ce 1- 0 S

Brasil (via Petrogal Brasil)

59

BM-S-11

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Tupi

27-34

<0,5

Desenvolvimento
6 Producao

Galp 9,2% I Petrobras 67,2% (op.)
Shell 23,0% I PPSA 0,6%

BM-S-11

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Iracema

28-32

<0,5

Desenvolvimento
Er Producao

Galp 10% I Petrobras 65% (op.)
Shell 25%

BM-S-11A

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Berbigno

25-28

<0,5

Desenvolvimento
6 Producao

Galp 10% I Petrobras 42,5% (op.)
Shell 25% I Total 22,5%

BM-S-11A

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Sururu

24-29

<0,5

Desenvolvimento
Er Producao

Galp 10% I Petrobras 42,5% (op.)
Shell 25% I Total 22,5%

BM-S-11A

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Atapu

27-29

<0,5

Desenvolvimento
6 Producao

Galp 1,7% I Petrobras 89,3% (op.)
Shell 4,3% I Total 3,8% I PPSA
0.9%

BM-S-8

Santos

Aguas
ultraprofundas

2

Bacalhau

30-32

<0,5

Exploracao
6 Appraisal

Galp 20% I Equinor 40% (op.)
ExxonMobil 40%

Bacalhau Norte Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Bacalhau
Norte

30-32

<0,5

Exploracao
6 Appraisal

Galp 20% I Equinor 40% (op.)
ExxonMobil 40%

Uirapuru

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Exploracao

Galp14% I Petrobras 30% (op.)
Equinor 28% I ExxonMobil 28%

Sepia

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Sepia

<0,5 Desenvolvimento

Galp 2,4%
Petrobras 97,6% (op.)

BM-S-24

Santos

Aguas
ultraprofundas

1

Jupiter

Appraisal

Galp 20%
Petrobras 80% (op.)

C-M-791

Campos

Aguas
ultraprofundas

1

Exploracao

Galp 20% I Shell 40% (op.)
Chevron 40%

POT-T480/479/436

Potiguar

Onshore

1

Producao

Galp 50%
Petrobras 50% (op.)
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Propriedades do petroleo
Bloco(s)

Bacia

Tipo

BM-POT 16

Potiguar

Aguas rasas a
ultraprofundas

BM- POT 17

Potiguar

BM-PEPB783/839
BAR-M-300/
342/344/388

# Projetos

Projetos
Principals

API (°) Enxofre (%wt)

Fa se

Parceiros

2

Exploracao

Galp 20% 1 Petrobras 30% (op.)
BP 30% 1 IBV 20%

Aguas rasas a
ultraprofundas

2

Exploracao
6 Appraisal

Galp 20% 1 Petrobras 40% (op.)
BP 40%

PernambucoParaiba

Aguas profundas a
ultraprofundas

2

Exploracao

Galp 20%
Petrobras 80% (op.)

Barreirinhas

Aguas rasas a
ultraprofundas

4

Exploracao

Galp 10% 1 Shell 50% (op.)
Petrobras 40%

Propriedades do petroleo
# Projetos

Projetos
Principals

API (°)

Enxofre (%wt)

Fa se

8

BBLT1TL
Kuito

24-36

<0,8

Desenvolvimento
Er Producao

Lianzi

35-37

<0,5

Desenvolvimento
Producao

26-32

<0,9

Desenvolvimento
Producao

Bacia

Tipo

Bloco 14

Lower Congo

Aguas rasas a
ultraprofundas

Bloco 14k

Lower Congo

Aguas rasas a
ultraprofundas

Bloco 32

Lower Congo

Aguas
ultraprofundas

2

Kaombo

Rovuma

Aguas
ultraprofundas

2

Coral Sul
Rovuma
LNG

Bloco(s)

Parceiros

Angola
Galp 9% 1 Chevron 31% (op.)
Sonangol 20% 1 Eni 20%
Total 20%
Galp 4,5% 1 Chevron 31,25% (op.)
Total 36,75% 1 Sonangol 10%
Eni 10% I SNPC 7,5%
Galp 5% 1Total 30% (op.)
Sonangol 30% I China Sonangol 20%
ExxonMobil 15%

Mocambique

Area 4
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Propriedades do petroleo
Bacia

Tipo

PEL 82

Walvis

PEL 83

Orange

Bloco(s)

# Projetos

Projetos
Principais

API (°) Enxofre (%wt)

Fa se

Parceiros

Aguas rasas a
ultraprofundas

Exploracao

Galp 40% (op.) I ExxonMobil 40%
NAMCOR 10% I Custos 10%

Aguas rasas a
ultraprofundas

EXplOrOca0

Galp 80% (op.) I NAMCOR 10%
Custos 10%

Namibia

S. Tome e Principe
Bloco 6

Rio Muni

Aguas
ultraprofundas

EXplOr0c60

Galp 45% (op.) I Kosmos 45%
ANP 10%

Bloco 11

Rio Muni

Aguas
ultraprofundas

EXp101-000

Galp 20% I Kosmos 35% (op.)
Shell 30% I ANP 15%

Bloco 12

Rio Muni

Aguas
ultraprofundas

EXp101-000

Galp 41,2% (op.) I Equator 46,3%
ANP 12,5%

Aguas rasas a
ultraprofundas

EXplOr0c60

Galp 10% I Eni 80% (op.)
Kogas 10%

Timor- Leste
Bloco E
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Comercial

Vendas de produtos petroliferos
•

Em 2020, a Galp integrou toda a sua oferta comercial, incluindo
produtos petroliferos, gas, eletricidade e outros servicos, numa Unica
unidade de negacio. Atraves de uma abordagem centrada no cliente,
esta nova organizacao fornecera solucaes mais adequadas as empresas
e clientes nas geografias em que a Empresa opera.
A Empresa esta focada na otimizacao da sua oferta integrada de
produtos e servicos, adaptando-se aos novos padroes de consumo,
numa economia mais sustentavel, aberta, digital e partilhada. Atraves
de um forte posicionamento da marca Galp na Peninsula lberica e numa
selecao de 'Daises Africanos, as atividades comerciais da Galp tem a
base de clientes no centro dos seus negocios.

Performance 2020
Em 2020, o desempenho operational da Comercial refletiu as condicoes
econamicas desafiantes e as medidas preventives implementadas pelos
governos.
Os volumes de produtos petroliferos vendidos a clientes diretos diminuiram
28% YoY, totalizando 6,0 mt, refletindo sobretudo a menor procura durante
o ano.

33%

8%
•
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8,3 mt

2019

62%
Iberia B2C

• Iberia B2B

As vendas de gas natural a clientes diretos totalizaram 22,9 TWh, um
decrescimo de 27% face ao ano anterior, impactadas pelo ambiente de
mercado volatil e pela menor contribuicao do segmento B2B. Na
comercializacao de eletricidade, as vendas foram de 3,3 TWh, 4% superiores
ao ano homblogo, suportadas tambem por uma maior contribuicao do
segmento B2B.

Vendas de gas natural e eletricidade
111
3%6%

3%4%
•
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Business-to-Consumer
Novo conceito de lojas de conveniencia
Na estrada

em Espanha

Atraves da rede de distribuicdo da marca Galp, a oferta da Empresa
abrange produtos petroliferos, mobilidade eletrica, novas energies,
produtos non-fuel e de conveniencia, bem como outros servicos
diversos.
No final de 2020, a rede de retalho da Galp era constituida por urn total
de 1.276 estac6es de servico na Peninsula lberica, des quais 704 ern
Portugal. A Empresa dispoe tambem de 343 lojas de conveniencia ern
Portugal e 378 em Espanha.

Mantendo sempre o foco na experiencia do cliente, em 2020, a
Galp remodelou mais de 45 lojas de conveniencia em Espanha,
adotando um novo layout e com um servico de cafeteria
diferenciado. Todas as lojas abrangidas por este projeto
apresentaram resultados bastante positivos e um aumento
significativo da contribuicao de produtos e servicos de non-fuel,
permitindo fortalecer o posicionamento da marca Galp neste
segmento.

No que respeita a produtos petroliferos, em 2020, a Gala manteve a sue
lideranca de mercado em Portugal e manteve uma posicdo relevante na
Peninsula lberica, atingindo uma quota de mercado de c.28% em
Portugal e c.4% em Espanha.
A Gala tern vindo a renovar a sue rede de lojas e estacoes de servico,
disponibilizando produtos e servicos diferenciados, assim como
privilegiando e otimizando a experiencia dos seus clientes. Neste
contexto, a digitalizacdo assume urn papel fundamental na adaptacdo
da oferta non-fuel nos novos padr6es de consumo. Os produtos e
servicos non-fuel representaram 17% da margem de contribuicao total
no segmento B2C na Peninsula lberica.
A Gala continua a apostar em parcerias fortes nos diferentes segmentos
de mercado ern que opera, o que permitiu aumentar as vendas cruzadas
e diferenciar a marca da Gala como prestadora de servicos. Durante
2020, a Empresa desenvolveu parcerias corn plataformas de entrega
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online, como a Uber Eats e a Glovo, para a disponibilizacdo de produtos
das nossas lojas de conveniencia, facilitando e potenciando a entrega e
distribuicdo de bens essenciais. Em Espanha, a Galp desenvolveu
tambem fortes parcerias, nomeadamente corn a Amazon para a
implementacdo de Amazon lockers nas suns estacoes de servico.
A base de clientes associada aos programas de fidelizacdo continuou a
aumentar, atingindo urn total de cerca de 2 milhoes de clientes ern 2020,
suportados, maioritariamente, na parceria corn o major grupo de retalho
alimentar em Portugal, a Sonae. No segmento de retalho iberico, 42% do
volume vendido de produtos petroliferos encontra-se associado a
programas de fidelizacdo.

A Empresa detem uma rede de pontos de carregamento ern Portugal,
com 65 Pontos de Carregamento Rapid° (PCR) e 448 Pontos de
Carregamento Normal (PCN), e lancou ern 2020 o primeiro ponto de
carregamento Ultrarrapido no pals. A Empresa tambem se encontra a
desenvolver a sua infraestrutura em Espanha, corn 31 pontos de
carregamento instalados. Em 2020, a Galp ganhou o concurso pUblico
da Mobi.e, que permitiu o acesso a c.400 novos pontos de
carregamento. A Empresa tambem continuou a desenvolver a sua
parceria corn o grupo Sonae Sierra, que possibilitou a expansao da rede
ern centros comerciais, jai corn a presenca ern 19 novas superficies em
Portugal.

Como resultado da pandemia Covid-19, a Galp adotou diversas iniciativas
de forma a garantir o fornecimento continuo de energia aos seus clientes, de
uma forma segura e de acordo com as normas definidas pelas entidades
reguladoras. Foram tomadas as medidas maximas de higienizacdo e
prevencdo na rede de retalho, garantindo a seguranca e bem-estar dos
nossos clientes e colaboradores da Empresa. Entre as varias medidas
implementadas, e de destacar o redimensionamento e realocacdo de
equipas nas estac6es de servico, e a implementacao de mais de 600
terminals para pagamentos totalmente eletranicos e contactless.
De forma a capturar novas oportunidades de mercado, a Galp tem vindo
a explorar novas fontes de criacao de valor no ambito das novas
energias, o que inclui o mercado eletrico e o Gas Natural Veicular (GNV).
Pontos

Na mobilidade eletrica, apps o lancamento da oferta comercial cartdo
Galp Electric, a Galp assumiu um papel de lideranca em Portugal, com
uma quota de mercado de cerca de 21%. Atraves desta oferta a Empresa
oferece solucoes e servicos de energia e mobilidade na estrada e ern
casa, emitindo mais de 10 mil cartoes em 2020.
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Durante 2021, a Empresa continuara focada na expansao da sua rede de
postos de carregamento, privilegiando novas parcerias e instalacoes na
sua rede de estacoes de servico, mas tambem identificando outras
localizacoes, tanto na via pUblica como privada.

principais players da regiao e lider de mercado em Portugal, corn uma
quota de mercado de 23% no gas natural e de c.5% na eletricidade.

Digitalizacao dos canals de aquisicao de

Em casa
A Galp esta tambern proxima dos seus clientes residenciais, atraves da
oferta integrada de gas natural, eletricidade e GPL na Peninsula lberica,
bem como varios servicos destinados a garantir seguranca, eficiencia e
conforto.

Base de Clientes Galp B2C na Peninsula lberica

>555
0

Mil

00000000 0 0000
N
P ht P 0
i u

clientes
A Empresa tern vindo a digitalizar os seus canais para a
aquisicao de novos clientes. Em 2020, a Galp lancou a "3minute App", uma ferramenta que permite agilizar a
contratacao de novos clientes ern tempo recorde, e de uma
forma totalmente digital, tendo ja sido implementada ern
estacoes de servico e espacos de revendedores.

A adaptacao das ofertas comerciais as novas tendencias e exigencias do
mercado é uma das principais prioridades da Galp. A preocupacao
hambiental e a necessidade de uma transicao energetica sustentavel,
tern vindo a tornar-se cada vez mais relevantes. A partir do segundo
semestre do ano de 2020, a Galp passou a fornecer aos seus novos
clientes eletricidade verde produzida a partir de fontes 100%
renovaveis, esta nova oferta registou uma forte adesdo.
A Galp disponibiliza tambern solucoes de eficiencia energetica, bem
como servicos tecnicos destinados a otimizar e reduzir o consumo de
energia corn a instalacao de equipamentos mais eficientes.

A Galp fornece gas natural e eletricidade a mais de 555 mil clientes na
Peninsula lberica. A Empresa possui uma oferta integrada, sendo urn dos
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Em Espanha, a Galp esta presente no mercado de gas e eletricidade
atraves de uma participacao de 25% num fornecedor digital, a PODO,
que atualmente possui 94 mil clientes numa plataforma digital que
permite o fornecimento combinado de gas, eletricidade e servicos de
uma forma mais agil.

Expansao do rede de postos
de abastecimento de gas natural
Corn vista a implementacao de operacaes de gas natural (GN) e
GNL mais sustentaveis e a reducao de emissaes, a Galp tern
vindo a desenvolver projetos relacionados corn o fornecimento
de gas natural para transporte rodoviario e de GNL para navios.

Business-to-Business
A oferta da Galp no segmento B2B na Peninsula lberica é transversal a
todo o portefolio, incluindo produtos petroliferos, tais como
combustiveis, quimicos e lubrificantes, assim como gas natural,
eletricidade, novas energias e servicos. Atraves da oferta integrada de
produtos e servicos, a Galp cobre varias necessidades das empresas,
maximizando a criacao de solucoes de elevado valor acrescentado.

A Galp inaugurou ern 2020 urn novo posto de abastecimento de
Gas Natural Liquefeito (GNL), destinado a abastecer frotas de
transporte de pesados de passageiros e de mercadorias de longo
curso. Assim, a Galp eleva para 10 o total de postos corn gas
natural para veiculos na Iberia.

Vendos lbericas de produtos petroliferos
no segmento B2B em 2020
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Neste segmento, a Empresa conta corn mais de 21 mil clientes de
produtos petroliferos e mais de 10 mil clientes de gas natural e de
eletricidade na Iberia, que se encontram dispersos pelos mais variados
segmentos como revendedores, transportes rodoviario, marinha,
aviacdo, inclUstria, servicos, setor pUblico e outros.

GALP
Rein° de Eswatini

ENACOL
Cabo Verde

mu

A Empresa tern vindo a fomentar a criacdo de valor para os seus
clientes, atraves da oferta de solucoes de eficiencia energetica, bem
como servicos tecnicos que visam otimizar e reduzir o consumo de
energia, corn a instalacao de equipamentos mais eficientes. No
segmento B2B, a Galp disponibiliza servicos de auditoria, formacdo e
certificacdo de eficiencia energetica, iluminacao eficiente, instalacao de
pontos de carregamento e paineis solares, entre outros.

PETROMAR
Gun Bissau

SONANGALP
Angola

0
GALP
Moca mbique

Internacional
Atualmente, a Galp esta presente em Africa atraves de participacoes em
diversas empresas. Cada empresa esta focada num mercado especifico,
permitindo que as marcas ajustem o seu marketing e as suas operacoes a
diferentes culturas, maximizando o valor para os clientes.
A Empresa tem vindo a reforcar a sua posicao em 'Daises selecionados em
Africa, onde se espera urn crescimento de mercado. A qualidade dos
produtos, bem como a localizacao geografica e sinergias com as
capacidades logisticas e negocios jai existentes, sac) os principais fatores de
contribuicao para o desenvolvimento do mercado da Galp nestes poises.
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Neste momento, a Empresa opera uma rede corn 199 estacoes de servico
e 135 lojas de conveni6ncia, disperses por cinco 'Daises: Angola, Cabo
Verde, Mocambique, Eswatini e Guine-Bissau. A Galp mantem uma
posicdo relevante na maioria dos mercados africanos ern que se
encontra presente.
Na Guine-Bissau, em 2020, foi concluido o projeto de substituicdo da
ponte de cais e respetivos Duques D'Alba na CLC GB, empresa que
detida 90% pela Petrogal Guine-Bissau. Esta 6 a Unica infraestrutura de
descarga de combustiveis liquidos, jet e GPL existente no pals, sendo por
isso urn projeto de importancia significativa para o desenvolvimento
economic° da regido e para a consolidacdo da operacdo da Galp.

Infraestruturas logisticas em
Mocambique
As instalacoes logisticas de Mocambique sdo fundamentals
para apoiar as atividades regionais, razdo pela qual, no
segmento internacional, um dos projetos mais relevantes a
decorrer relaciona-se com a construcdo de duos novas bases
logisticas para rececdo, armazenagem e expedicdo de
combustiveis liquidos e de GPL na Beira e Matola, ern
Mocambique.
Estes projetos irdo permitir duplicar a capacidade de
armazenamento ate agora existente na zona sul do pals,
contribuindo assim para reduzir os custos de abastecimento e,
ao mesmo tempo, garantir major disponibilidade do gas
domestic°, indispensavel para fazer face a crescente procura.
Para alem disso, a Galp podera alargar a sua area de influencia
nesta regido de Africa, expandindo as suas atividades para
poises vizinhos.
0 parque de Matola iniciou operacoes ern 2020 e o parque da
Beira foi ativado ja no inicio de 2021.
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3.4. Refinacao & Midstream

Destaques 2020
•

•

•

A pandemic impactou a procura mundial de
produtos petroliferos, refletindo-se num
contexto internacional de refinacao desafiante
durante o ano;
0 desempenho da atividade de refinacao da
Galp refletiu as adversas condicoes
macroeconomicas, corn a margem de refinacao
da Galp a diminuir para $1,1/boe;

complexo de Sines e descontinuar as operacoes
de refinacao em Matosinhos a partir de 2021;

•

A Galp assinou urn Sales and Purchase
Agreement (SPA) com a Nigeria LNG para
garantir o aprovisionamento de 1 mtpa de GNL
por 10 anos;

•

A Empresa acordou a venda de 75,01% da sua
participacao na Galp Gas Natural Distribuicao
(GGND) a Allianz Capital Partners.

Apos uma rigorosa avaliacao de alternativas, a
Galp ire concentrar as suas atividades de
refinacao e desenvolvimentos futuros no

87,11
Matenas primes
processadas

Principais indicadores
N.° de colaboradores
Materias-primas processadas (mboe)

2019

2020

1.428

1.313

96,0

87,1

Margem de refinacao Galp ($/boe)

3,1

1,1

Custo de refinacao' ($/boe)

2,9

2,7

Vendas de produtos petroliferos (mt)

16,2

13,9

Aprovisionamento 5 Trading de GN/GNL (TWh)

89,3

71,4

34,3

26,0

I

Trading (TWh)
Vendas de eletricidade a rede (TWh)
Emissoes de CO2(tCO2e)
Consumo de agua por cargo tratada (m7t)

AM.

Percentagem de agua reutilizada

1,3

1,4

3.265.510

3.073.958

0,63

0,68

15%

16%

207

113

(109)

(210)

CFFO (€m)

323

(204)

Investimento (ern)

142

76

Ebitda RCA (€m)
Ebit RCA (€m)
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0 segmento de negOcio de Refinacao & Midstream inclui as atividades de
refinacao, cogeracao e logistica, bem como os negOcios de
aprovisionamento e trading de produtos petroliferos, de gas natural e
eletricidade, o negOcio das infraestruturas reguladas de gas, e as
atividades de biocombustiveis.
A Galp continua focada em maximizar a criacao de valor neste
segmento, aumentando a eficiencia das suas operacoes, e em adaptor o
seu portefelio a visa() do compromisso de neutralidade carbenica na
Europa ate 2050.

Refinacao & Logistica
A Galp é detentora de duos refinarias em Portugal, localizadas em Sines
e em Matosinhos, operando ainda varios terminais maritimos e parques
de armazenagem na Peninsula lberica.
As alteracoes estruturais dos padroes de consumo de produtos
petroliferos, motivadas pelo contexto regulatorio Europeu e pelos efeitos
da pandemia, originaram um impacto significativo nas atividades
industriais da Galp.
Apos uma rigorosa avaliacao de alternativas, a Galp decidiu concentrar
as suas atividades de refinacao e desenvolvimentos futuros no complexo
de Sines e descontinuar as operacoes de refinacao em Matosinhos a
partir de 2021.
A Galp continuara a abastecer o mercado regional mantendo o acesso
ao terminal maritimo, armazenagem e infraestruturas de distribuicao
existentes em Matosinhos, encontrando-se a avaliar alternativas de
utilizacao para o complexo.
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Esta reconfiguracao permitira uma reducao de mais de €90 m por ano
em custos fixos e investimentos, e cerca de 900 kt CO2e (scopel e 2)
associadas ao sistema atual.

Refinacao 4.0
A refinaria 4.0 permite a otimizacao do sistema de refinacao
atraves da minimizacao dos custos e maximizacao da
disponibilidade do sistema refinador.
A primeira fase do projeto consiste na implementacao do
projeto Market Production Data Platform (MPDP) que
desempenhara um papel importante na otimizacao da cadeia de
abastecimento da refinaria. A MPDP é uma plataforma digital
que integrara os dodos das refinarias, logistica e mercados
permitindo antecipar cenarios futuros nas condicoes aitimas e
garantindo o time to market, atraves de modelos analiticos
preditivos. Esta diminuira erros e falhas no processo,
possibilitando fluxos de trabalho estruturados e mecanismos de
alerta, alem de proporcionar visualizacao em tempo real das
informacoes do negaicio e respectivos cenarios.
A Galp encontra-se a desenvolver varias iniciativas, que serao
implementadas em 2021, entre as quais se destacam o Mobile
Operator, que garante que os operadores de exterior
comuniquem de uma forma mais rapida e eficaz; reduzir
procedimentos administrativos; e aumentar o rastreio das
ocorrencias operacionais. A primeira fase do MPDP esta
planeada ser lancada em 2021.
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Producao das refinarias em 2020

A refinaria de Sines detem uma capacidade de destilacdo de cerca de
220 kbpd, sendo a principal refinaria de Portugal e uma das maiores
refinarias da Peninsula lberica. A complexidade e capacidade de
conversdo, assim como a vantagem estrategica proveniente da
localizacdo costeira e das infraestruturas portuarias de Sines, tanto para
o aprovisionamento de crude como para a exportacdo de produtos,
tornam este sistema refinador altamente competitivo.

Desempenho operacional em 2020
Durante 2020, as materias-primas processadas foram de cerca de
87,1 mboe, uma descida de 9% face ao ano anterior, refletindo a
desaceleracao das atividades de refinacao para fazer face as severas
condicaes de mercado. 0 crude representou 89% do total de materiasprimas processadas. A margem de refinacao foi de $1,1/boe, refletindo
sobretudo a quebra acentuada nos cracks de destilados medios
verificada no ano.
0 gasoleo e a gasolina sao os produtos mais relevantes no mix de
producao da Galp representando 41% e 20%, respetivamente. A
importancia do Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) no portefolio da Galp
cresceu devido as normas da International Maritime Organisation (IMO)
que exigem um teor de enxofre maxim° de 0,5% para combustiveis
maritimos. Aproximadamente toda a producao de fueloleo foi VLSFO
A Galp continua focada em melhorar a competitividade do seu aparelho
refinador de Sines, num ambiente coda vez mais exigente do ponto de
vista de regulacao e num mercado de produtos petroliferos cada vez
mais desafiante.
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•

18% Fuelcileo

• 8% Consumos & Quebras

•

S% Jet
3% Outros

20% Gasolino

Aromaticos
•

2% Gases

Adaptacao a situacao de Covid-19
A Galp implementou urn piano de contingencia nas refinarias, composto
por varias medidas de controlo, incluindo o rastreio de casos suspeitos
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de Covid-19 nos pontos de entrada, garantindo a seguranca dos seus
colaboradores, prestadores de servicos e clientes.

Aprovisionamento & Trading

Devido a urn mercado internacional de refinacao adverso e consequente
quebra nos cracks dos destilados, a Galp tambem implementou urn
conjunto de medidas preventivas e de protecao de valor, incluindo uma
desaceleracdo das operacoes no seu aparelho refinador.

Materias-primas e produtos petroliferos

Assim, ern resposta a uma reducao na procura de produtos petroliferos e
a urn nivel de inventarios elevado, a Galp suspendeu as operacoes no
complexo de Sines durante cerca de urn mes, ern maio, tendo tambem
ajustado a utilizacdo da fabrica de combustiveis ern Matosinhos.
Atendendo a persistente fragilidade do ambiente de refinacao no final do
ono a Galp voltou a ajustar a suas operacoes ern Matosinhos. Os
compromissos previamente estabelecidos corn os clientes da Galp nao
foram impactados por esta desaceleracdo, tendo a refinaria de Sines
continuado a maximizer a utilizacdo das suas unidades de maior
conversao.

A Galp procede a gestao do aprovisionamento de crude e de outras
materias-primas, corn vista a maximizacdo da margem de refinacao,
tendo ern conta a estrategia de diversificacdo de aprovisionamento e a
especificidades dos aparelhos refinadores.
A Galp importou crude de 17 poises diferentes, corn crudes medios e
pesados a representar 88% do total. E de salientar que ern 2020, o
cabaz de crudes da Galp ja refletia urn menor teor de enxofre, no
seguimento das normas da IMO, ern vigor desde 1 de janeiro de 2020.
A venda dos produtos petroliferos resultantes das atividades de
refinacao e trading sao canalizadas para a unidade de negacio
Comercial, para outros operadores e exportacoes. Ern 2020, os volumes
vendidos foram de 13,9 mt, dos quais 6,2 mt a Comercial, 2,8 mt a outros
operadores e 4,9 mt foram exportados.

Adicionalmente, a Galp desenvolveu esforcos para otimizacdo de custos
tendo alcancado uma reducdo significative de investimentos e de custos
operacionais. A Galp planeia manter estas medidas de contencao de
custos para os prOximos anos.
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Os E.U.A., nomeadamente a Costa Leste, continuam a ser urn destino
relevante para a exportacdo dos componentes pesados de gasolina. 0
fuelbleo, a gasolina e o gaseleo foram os principais produtos exportados,
representando 35%, 25% e 24% das exportacoes totals,
respetivamente, os quais se destinaram maioritariamente aos E.U.A.,
Espanha e Gibraltar.

Origem do crude em 2020

•

37% Africa Ocidentol

ip

•

10% Modio Oriente

• 7% FSU

7% America do Norte

Exportocoes por produto em 2020

26% America Latino
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5% Norte de Africa
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Gas natural
A Galp tern uma unidade de aprovisionamento e trading de GN/GNL.
Atualmente, o aprovisionamento de GN e GNL da Galp tern
principalmente como base contratos de longo prazo estabelecidos corn a
Sonatrach, na Argelia, e de LNG, na Nigeria. Estes representaram cerca
de 67% das fontes de aprovisionamento da Empresa em 2020.

Fontes de aprovisionamento de GN/GNL em 2020

Paralelamente, a Galp explora tambem outras fontes de
aprovisionamento, nomeadamente os mercados wholesale espanhol e
-Frances. As necessidades remanescentes sdo cobertas atraves de
operacaes no mercado spot.
0 aprovisionamento de GN corn origem na Argelia e feito atraves dos
gasodutos Europe Maghreb, Pipeline (EMPL), Al-Andalus e Extremadura,
nos quais a Galp detem participacaes ate outubro 2021, period° em que
os contractos atuais estao planeados expirar.
A Galp e a Sonatrach estabeleceram em 2019 um novo acordo ao abrigo
do qual a Galp continuara a comprar gas natural da Argelia para a Iberia,
atraves das rotas de gasodutos internacionais existentes. Neste
contexto, a Galp jai assegurou 1 bcm por ano durante um period° de
cinco anos. Ern 2020, a Galp assinou um SPA corn a Nigeria LNG Limited
para garantir o aprovisionamento de 1 mtpa de GNL, durante um period°
de 10 anos, corn inicio em outubro de 2021.
De forma a diversificar as fontes de aprovisionamento de longo prazo, a
Galp tern tambem um acordo de compra e venda corn a Venture Global
LNG para a aquisicao del mtpa proveniente do terminal de exportacdo
de GNL em Calcasieu Pass, nos E.U.A., por um period() de 20 anos, a
comecar em 2023. No final do ano, a Galp acordou a contratacdo de um
navio de GNL com a Pan Ocean Co., Ltd., por um period° inicial de cinco
anos, para suportar o transporte de GNL da Venture Global LNG.

75

0 mundo Galp

46% Nigeria (GNL)

•

32% Spot(GN)

21% Ariel° (GN)

•

1% Spot (GNL)

Enquadromento
estrategico

Execucao estrategica
3.4. Refinocdo
Midstream

A Galp desenvolve a sua atividade de trading de GN/GNL no mercado
internacional, tendo vindo tambem a consolidar a sua posicdo em
mercados de gas natural em polos europeus, nomeadamente Espanha,
Franca e Holanda, atraves da atividade de trading de GN em rede.
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Em 2020, os volumes de GN vendidos em trading foram de 26,0 TWh,
sendo a maioria atraves de vendas de trading de rede.

Infraestrutura de distribuicao regulada

Power

A Galp, atraves da sua associada GGND, temem nove distribuidoras de
gas natural ern Portugal, operando ao todo uma rede de mais de
13.000 km. A base de ativos regulados (RAB) da GGND relativos
infraestrutura de gas atingiu aproximadamente €1,1 bn, no final de 2020.

A Galp esta presente no mercado de eletricidade atraves do Mercado
lberico de Electricidade (MIBEL), tanto no mercado spot (OMEL) como no
mercado a prazo (OMIP). Esta atividade visa sobretudo a aquisicao de
eletricidade a terceiros, para posterior venda a retalho atraves da area
Comercial.
Atualmente, a Galp detern dois contratos de longo prazo para a
aquisicao de energia renovavel a partir de centrais solares num total de
cerca de 650 GWh por ano, enquadrada na estrategia de assegurar urn
fornecimento de solucoes energeticas eficientes e ambientalmente
sustentaveis.

As regras de remuneracao desta atividade sao aprovadas pela Entidade
Reguladora dos Servicos Energeticos (ERSE) corn uma taxa de
remuneracao prevista para 2020 e 2021 estabelecida ern 4,73%.
Ern novembro, a Galp acordou a venda de uma participacao de 75,01%
na GGND, onde detinha 77,5%, corn a Allianz Capital Partners por urn
montante de €368 m, permanecendo corn uma participacao na GGND de
2,49%.

Biocombustiveis
Cogeracao
A atividade de power da Galp é tambern suportada pela operacao das
duos unidades de cogeracao que detern ern Portugal, instaladas nas
refinarias de Sines e Matosinhos, corn capacidade total de 173 MW.
Estas unidades sao altamente eficientes uma vez que combinam a
geracao de calor e de eletricidade, representando urn importante
fornecedor de vapor para as operacaes das refinarias.
Ern 2020, as unidades de cogeracao produziram cerca de 1,4 TWh, 2%
acima face ao ano hornologo.
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A Galp opera a Enerfuel, uma unidade industrial em Sines que produz
biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Este produto el00%
proveniente de resicluos, produzido atraves da transformacao de
gorduras animais e Oleos alimentares usados. A Enerfuel em 2020
produziu cerca de 26 kt de biodiesel.
A Galp produz tambem Hydrogenated Vegetable Oil (HVO), numa
unidade de hidrogenacao na refinaria de Sines. Este biocombustivel
decorre do coprocessamento de Oleo vegetal em conjunto com gasOleo,
resultando num biocombustivel com caracteristicas semelhantes as dos
fuels de origem fossil. Em 2020, a producao foi cerca de 25 kt, o que
equivale a uma reducao de 80 kt de emissoes de CO2.
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Destaques 2020
• Criacao do unidade de negocio Renovaveis 6 Novos
Negocios e definicao do sua estrategia e modelo de
Governance. Estes nova unidade é urn marco na
integracao do transicao energetics, atraves do
desenvolvimento de urn portefolio sustentavel e
diversificado de geracao de energia renovavel, e de
novas solucoes na area do mobilidade e energia;

•

Lancamento da El, urn negocio de producao de
energia descentralizada que promove a venda e
otimizacOo de sistemas de autoconsumo de
energia solar FV nos segmentos B2C e B2B;

•

Lancamento de uma plataforma de gestao de
mobilidade sustentdvel e formalizacOo de urn novo
acordo corn a Mobi.e, para a gestao do rede de
carregamentos eletricos;

• Aquisicao de 75,01% numa JV que incorpora uma
selecao de projetos solares fotovoltaicos de alto
qualidade em Espanha corn uma capacidade total
de 2,9 GWp. 0 acordo inclui 914 MWp de
capacidade de geracao comissionada ja em
operacao e urn conjunto de projetos em diferentes
estagios de desenvolvimento;

• Expansno do portefolio de renovaveis, agora
totalizando 3,8 GWp;

• Ao final de 2020, a Galp era o lider de producao de

•

A Galp, juntamente corn parceiros nacionais e
internacionais, es-La a desenvolver urn estudo de
viabilidade de urn projeto pan-europeu que visa
implementor urn cluster industrial de producao de
hidrogenio verde corn base ern Sines;

• Participacao no fundo de venture capital European
Impact Partners (EIP), que centra a sua atividade
nas oportunidades de transicao energetica nas
areas da energia, da tecnologia e da mobilidade.

Lider
de solar FV
no Iberia

3,8

Geracdo renovavel
em operacao e em
desenvolvimento

energia solar na Iberia e urn dos players chave de
energia renovavel no regino com uma capacidade
instalada de 926 MWp, numa base a 100%;

926

Capocidode instolada
pars gerocoo de renovaveis

Principals indicadores
2019

2020

N° de colaboradores

14

82

Capacidade instalada para geracao de renovaveis (MW)

12

926

Energia renovavel gerada (GWh)

31

327
98.910

Emissoes CO2 evitadas (tonCO2e)
Ebitda RCA' (€m)

(5,6)

(9,3)

Ebit RCA 2 (€m)

(5,6)

(18,7)

(8)
16

(18)

CFFO (€ m)
Investment (€m)

V

' Inclui apenas Renovdveis e GoWithFlow.
0 portefolio de renovaveis atualmente em producao é desenvolvido atraves de uma Joint Venture e contobilitado de acordo corn o rnetodo de equivatencia patrimonial.
Pelo que, nao e considerada a sua contribuisao nos resultados consolidados apresentados anteriorrnente (Ebitda, Ebit).
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Renovaveis & Novos Negocios
Como parte da sua estrategia de baixo carbono, a Galp pretende desenvolver a sua atividade de geracao de energia a partir de fontes renovaveis
diferenciadas e competitivas.
A nova unidade de Renovaveis 8 Novos Negocios é urn passo claro para a Galp progredir na sua transicao energetica, desenvolvendo urn portefolio
sustentavel e diversificado de geracao de energia renovavel, alavancado em sinergias com as restantes atividades de trading de energia da Empresa.
Adicionalmente, esta unidade pretende maximizar a criacao de valor, tomando partido das alteracoes disruptivas que os mercados da energia estqlo a
experienciar, atraves do desenvolvimento de novas oportunidades de negocio, alinhadas corn as tendencias de mercado.

Renovaveis
0 portefOlio de projetos de geracao de energia renovavel da Galp e cerca de 3,8 GWp, dos quais 926 MWp ja se encontravam em producoo no final de
2020.

Portefolio de Renovaveis
Projeto

-.

Zero-E Euro Assets

°0 detida

Grupo operador

Espanha

Solar

75,01

Galp/ACS

914

Em operacao

100%) MWp

Situacao do Projeto

Zero-E Euro Assets

Espanha

Solar

75,01

Galp/ACS

2.011

Construcno/Desenvolvimento

Magallon

Espanha

Solar

100

Galp

359

Desenvolvimento

Alcoutim

Portugal

Solar

100

Galp

144

Em construcdo

Ourique

Portugal

Solar

100

Galp

343

Desenvolvimento

Odemira

Portugal

Solar

100

Galp

8

Desenvolvimento

Portugal

Ealica

Galp

12

Em operacqo

Vale Grande
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A ambicdo da Galp passa pelo crescimento gradual do seu portefOlio. Na
expansdo do seu negOcio de renovaveis, a Empresa pretende alavancar a
sua forte presenca na Peninsula lberica, por ser uma das regioes corn
maior potencial de producdo solar na Europa, para alem de ter urn
mercado de eletricidade (MIBEL) estavel e competitivo.
Procurando a diversificacdo do portefOlio e a criacdo de valor, a Galp
tambern avalia oportunidades de crescimento ern outras geografias, bem
como diferentes tecnologias, para explorar a presenca e as vantagens
competitivas da Empresa na inclUstria da geracao de energia renovavel,
que se encontra ern rapid() crescimento.

Em 2020, a Galp entrou no mercado solar em Espanha, tendo chegado a
acordo com o Grupo ACS para a transacao relativa a constituicao de
uma joint venture (JV) corn vista ao desenvolvimento de uma carteira de
projetos de solar fotovoltaico, com uma capacidade de geracao de
energia total de 2,9 GWp.
Este portefolio inclui 914 MWp de capacidade de geracao ja em operacao
e um conjunto de projetos ern diferentes estagios de desenvolvimento.
Estima-se que a capacidade total esteja operacional em 2024.
Todos os projetos tern ja assegurado o respetivo acesso a rede, estando
a ser desenvolvido o processo de licenciamento administrativo e
ambiental para dar inicio a fase de construcao dos parques solares.

10

Copacidade insta lada ern GWp

Espanha

a
0 portefolio incorpora uma selecao de projetos de elevada qualidade em
localizacoes privilegiadas, e espera-se que tenha uma yield de 1.800
horas de sol equivalentes por ano, os quais suportam as ambicoes
estrategicas da Galp e posicionam a Empresa como lider ern solar FV na
Peninsula lberica.

6

4

2

0

0,9
2020

• Em operator) em Portugal

2025E

2030E

Ern operatao em Espanha

• Adicional au
pipeline atuel

A transacao considera urn valor empresarial de cerca de €2,2 bn
(enterprise value) relacionado corn a aquisicao, desenvolvimento e
construcao de todo o portefolio (100%) e foi completada ern setembro
de 2020. A Galp pagou €325 m a ACS, relativamente a aquisicao da
participacao e custos de desenvolvimento passados. A JV tinha, ao final
do ano, €434 m de divida relacionada com os ativos operacionais, e os
parceiros pretendem continuar a recorrer a project finance para financiar
os restantes desenvolvimentos.

Fontel Galp
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Portefolio Renovavel Galp na Iberia

Portugal
Em Portugal, a Galp detern atualmente um portefolio composto por
cerca de 495 MWp de projetos de solar FV, dos quais 144 MWp em
Alcoutim, no Algarve, assim como 343 MWp em Ourique e 8 MWp em
Odemira, ambos no Alentejo. Estes projetos encontram-se em diferentes
estagios de desenvolvimento, sendo estimado que a capacidade
instalada total esteja operacional em 2023.
Solar
Em Operacdo 914 MWp
•

•

Em Desenvolvimento 2.865 MWp

Para alem da capacidade solar FV, a capacidade instalada de geracao
renovavel da Galp em Portugal inclui, tambern,12 MWp de um parque
eolico em que a Empresa participa, atraves da associada Ventinveste,
S.A., Portugal, e na qual a Galp detern uma participacao de 51,5%.

&Mica
•

Em Operacao 12 MWp

A Gala detem 75,01% da JV, mantendo a ACS Group uma participacoo
de 24,99%. Foi criada uma estrutura de governo de controlo conjunto e a
participacdo sera contabilizada nas demonstracoes financeiras da Galp
pelo metodo de equivalencia patrimonial.
Ainda em 2020, a Galp expandiu o seu portefOlio em Espanha, com uma
capacidade instalada total de 3,8 GWp.

Novos negocios
A Galp procura ativamente identificar e desenvolver oportunidades com
potencial de evolucdo para negOcios robustos e autenomos, em areas
relacionadas com a sustentabilidade, transicdo energetica, transporte,
infraestruturas e producdo.

Energia independente
A El, é a aposta da Galp para o desenvolvimento da producao de energia
descentralizada a partir de fontes renovaveis. Com o lancamento da El, a
Galp promove a venda de sistemas de monitorizacao de autoconsumo
de energia solar prestando os seus servicos aos segmentos B2C e B2B.
Esta nova empresa, utiliza tecnologias avancadas, como a analise de
imagens por satelite, algoritmos de inteligencia artificial e big data, corn
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o objetivo de otimizar o custo de aquisicao e de instalacao, oferecendo a
melhor solucao para as necessidades de coda cliente.

maiores scaleups portuguesas em 2020, integrando o ranking das 25
startups mais promissoras em Portugal.

A El pretende posicionar a Galp na area da transicao energetics aliada a
uma abordagem digital inovadora.
Partindo da venda direta de solucoes solares, a El procura o
desenvolvimento de novos produtos e servicos (por exemplo, baterias,
smart home) de forma a captor o elevado potencial do mercado iberico e
potenciar a entrada em novas geografias.
Lancamento da plataforma
de gestdo de mobilidade
sustentavel

GoWithFlow
A Galp, atraves da GoWithFlow, promove uma solucao para a
transformacao das frotas dos seus clientes para EV's, incluindo sistemas
de carregamento, gestao de frotas e partilha de veiculos. Atraves de
uma visdo integrada dos veiculos e de dados de energia, as frotas e a
gestao das instalacaes podem planear e operar uma rede heterogenea
de veiculos eletricos (VE) e de combustao, enquanto otimizam o
consumo de eletricidade e de combustivel.
4.500 veiculos e 4.000 pontos de carregamento
Atualmente, a Galp encontra-se a analisar o potencial de expansao
deste modelo de negocio para novas geografias, tais como os E.U.A., o
Reino Unido, a Europa Central e do Norte, bem como o desenvolvimento
de parcerias tecnologicas e de novos canais de vendas.
Em 2020, a GoWithFlow venceu o premio de melhor 'Startup de
Tecnologias Limpas e da Inchistria 4.0', atribuido pela BGI - Building
Global Innovators e a EIT Digital. A GoWithFlow foi ainda eleita uma das
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Assinatura de novo acordo
corn a Mobi.E pan] a gestdo
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Hidrogenio Verde
A Empresa encontra-se tambern a analisar novas opcoes corn vista a
descarbonizacao da economia, tais como a producao de hidrogenio
verde.
A Galp, parceira no H2 Sines, ern conjunto corn a EDP, a Martifer, a REN,
a Vestas, a Engie e a Bondalti, esta a desenvolver urn estudo de
viabilidade de urn projeto pan-europeu que visa implementor urn cluster
industrial de producao de hidrogenio verde, corn base ern Sines. Este
projeto compreende uma importante dimensao internacional, e esta
posicionado como urn dos mais competitivos no Europa.
Garantindo o equilibrio financeiro do projeto, este devera desenvolver-se
de forma progressiva, procurando otimizar a adequacao dos volumes de
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producao de hidrogenio e do respetivo consumo, bem como a
competitividade dos custos das tecnologias envolvidas. Numa primeira
fuse, preve-se o desenvolvimento de urn projeto-piloto para a producao
de hidrogenio verde atraves de eletrOlise de ague que posse, em funcao
de criterios econOmicos e tecnolOgicos, evoluir ate 1 GW de capacidade
de eletrOlise, suportada por cerca de 1,5 GWp de capacidade de geracao
eletrica renovavel altamente competitive.
0 projeto esta enquadrado no ambito da Estrategia Nacional para o
Hidrogenio do governo portugues, particularmente pela sue dimensao
exportadora, mos tambem pela sue contribuicao-chave para uma
transicao energetics sustentavel do tecido industrial portugues. Cumpre
assim, os criterios para uma candidature ao estatuto de Projeto
lmportante de Interesse Europeu Comum (IPCEI).
Para alem do projeto H2 Sines, a Galp esta a avaliar outras
oportunidades no mercado de hidrogenio como parte do seu
compromisso com a transicao energetics.

producao de baterias, construcao de VE e outras atividades relacionadas
corn a eletrificacao da sociedade.
Este ambicao esta a ser efetuada atraves de parcerias estrategicas, corn
o objetivo de catalisar o estabelecimento de uma inclUstria local e
sustentavel de VE e de baterias de roes de Rio.

Inovacao da Galp/Fabrica de Inovacao (Up)
O principal objetivo da Inovacao é garantir que a Galp esta focada no
desenvolvimento de solucaes inovadoras e escalaveis em direcao a uma
nova agenda da energia, na qual o mundo sera mais sustentavel.
Durante 2020, a Galp definiu uma nova estrutura organizacional que
levou a criacao de quatro Centros de Inovacao e de uma Fabrica de
Inovacao (Up). Os Centros de Inovacao trabalham ern conjunto com as
diferentes unidades de negocio para criar produtos, servicos ou solucaes
que podem gerar novas fontes de valor, de forma a garantir o
crescimento sustentavel dos negocios atuais.

Cadeia de valor do Rio para veiculos eletricos
A eletrificacao do consumo energetic° sera fulcral para sustentar a
ambicao Europeia de neutralidade carbonica ate 2050. A armazenagem
de eletricidade desempenhara urn papel fundamental nests transicao
sustentavel, onde a UE ambiciona posicionar-se como a geografia lider
na producao de baterias de roes de lit° e na mobilidade eletrica.
A Galp esta a avaliar oportunidades na cadeia de valor das baterias de
roes de Rio. Atraves da alavancagem em materias-primes locais e na
instalacao de capacidade planeada para o processamento de Rio, a Galp
espera desenvolver uma cadeia de valor local e integrada associada
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A Up é um catalisador para acelerar novas competencias e novas formas
de trabalhar atraves de abordagens centradas em pessoas, corn esta
nova fabrics, a Galp pretende criar um ambiente onde as ideias podem
nascer e crescer, protegidas da estrutura organizacional e processos.
Corn a nova estrutura da inovacao, a Galp pretende posicionar-se para o
proximo ciclo de crescimento e para o futuro da energia, aumentando a
resiliencia e a competitividade do seu portefolio atraves do investimento
ao longo da cadeia de valor energetica, alinhada com os 3D's da energia:
Descarbonizacao, Descentralizacao e Digitalizacao.
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4.1.

Destaques de 2020
0 cash flow operacional (CFFO) foi de €1.025 m, uma diminuicdo de 46%
YoY, enquanto o Ebitda RCA totalizou €1.570 m, urn decrescimo de 34%
YoY, refletindo as condicoes de mercado particularmente adversas
durante o period°, atribuiveis a pandemia.

A divida liquida aumentou para €2.066 m, considerando €544 m de
dividendos pagos a acionistas e a interesses minoritarios durante o
periodo, bem como €129 m de outros efeitos, maioritariamente
relacionados corn a desvalorizacdo do Real Brasileiro e do Dolor dos
E.U.A..

0 free cash flow (FCF) foi positivo ern €42 m, num dos anos mais
desafiantes para o setor e considerando a relevante aquisicdo
estrategica realizada na divisdo das renovaveis.
0 investimento liquid() ascendeu a €830 m, considerando os proveitos
dos processos de unitizacdo e incluindo o pagamento de €325 m
relacionados corn a transacdo do portefelio solar FV. 0 investimento nas
atividades de upstream corresponderam a 36% do total, sendo 23%
direcionado as atividades de downstream e 39% para a area de
Renovaveis & Novos NegOcios.
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4.1. Destaques de 2020

Ebitda e Ebit por segmento de negocio em 2020 (€m)
Ebitda IFRS

Efeito stock

Ebitda RC

Eventos nno recorrentes

Ebitda RCA

Galp

1.113

469

1.582

(12)

1.570

Upstream

1.177

0

1.177

(66)

1.111

Comercial

320

8

328

(2)

325

(396)

462

65

48

113

Refinacdo Er Midstream
Renovaveis 6 Novos Neg.
Outros

(9)

21

21

8

30

(9)

Ebit IFRS

Efeito stock

Ebit RC

Eventos nno recorrentes

Ebit RCA

(282)

469

187

240

427

Upstream

468

0

468

(61)

407

Comercial

227

8

234

(2)

232

(967)

462

(505)

295

(210)

Galp

Refinacao Ef Midstream
Renovoveis Er Novos Neg.
Outros
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4.2.

Desempenho operacional
Upstream

Refinacao & Midstream

O Ebitda RCA foi de €1.111 m, urn decrescimo de 37% YoY, refletindo
sobretudo o menor preco do petrOleo no period() e a desvalorizacao do
Dolor dos E.U.A. face ao Euro os quais, mais do que compensaram o
aumento da producao.

O Ebitda RCA de Refinacao & Midstream diminuiu €94 m YoY, para €113
m, devido ao menor desempenho da atividade de refinacao.

Os custos de producao foram de €97 m, os quais excluem os custos
relacionados corn locacoes de €133 m. Ern termos unitarios, e numa base
net entitlement, os custos de producao foram $2,3/boe.
Amortizacoes e depreciacoes (incluindo provisoes para abandono)
totalizaram €701 m, urn aumento de €140 m YoY, devido ao aumento da
base de ativos e incluindo imparidades de €101 m relacionadas corn
ativos de exploracao, refletindo o menor potencial de descobertas
realizadas sobretudo na bacia de Potiguar. Numa base net entitlement, e
excluindo as imparidades, o DDErA foi $14,7/boe.
O Ebit RCA foi de €407 m, urn decrescimo YoY de €1.189 m. 0 Ebit IFRS
foi de €468 m.

Comercial
O Ebitda RCA decresceu 21% YoY para €325 m, refletindo os menores
volumes de produtos petroliferos e gas natural vendidos a clientes
diretos no periodo.

A margem de refinacao da Galp diminuiu YoY de $3,1/boe para $1,1/boe,
refletindo sobretudo o contexto desafiante do mercado de refinacao
internacional durante o ono.
Os custos de refinacao foram de $2,7/boe, urn decrescimo YoY, devido
as medidas de otimizacao de custos implementadas. As operacoes de
cobertura da margem de refinacao impactaram positivamente o Ebitda
do period° ern €16 m.
A contribuicao do segmento de Midstream beneficiou da volatilidade do
mercado, nomeadamente de urn efeito positivo no desfasamento
temporal das formulas de pricing durante a primeira metade do ano.
Os resultados de empresas associadas situaram-se nos €70 m.
O Ebit RCA foi de -€210 m. 0 Ebit IFRS foi de -€967 m, refletindo urn
efeito de inventario materialmente negativo, custos de restruturacao de
-€35 m e imparidades e provisoes no valor de -€247 m antes de
impostos, relacionadas corn a decisdo de concentracao das atividades
de refinacao na refinaria de Sines, descontinuando as operacoes ern
Matosinhos.

O Ebit RCA e o Ebit IFRS, foram de €232 m e €227 m, respetivamente.
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Renovaveis & Novos Negocios
0 Ebitda consolidado da unidade de Renovaveis 6 Novos NegOcios inclui
despesas gerais administrativas e corporativas, corn os resultados de €2,3 m de renovaveis e da joint venture (JV) de producdo de Oleo vegetal
sustentavel no Brasil em empresas associadas.
0 Ebitda da JV de solar FV com a ACS, numa base 100%, foi de €5 m,
considerando o period() de quatro meses que se seguiu a concretizacdo
da aquisicdo e refletindo a baixa geracdo no period°, impactada pelas
restricoes operacionais nos transformadores.
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Resultados consolidados
Resultados consolidados (valores em RCA, exceto indicactio em contrario)

Vendas e prestacc5es de servicos
Custo dos mercadorias vendidas
Fornecimentos e servicos externos
Custos corn pessoal
Outros proveitos (custos) operacionais
Perdas por imparidade de cantos a receber
Ebitda RCA
Ebitda IFRS
Depreciacoes, AmortizacOes e lmparidades
Provisoes
Ebit RCA
Ebit IFRS
Resultados de empresas associadas
Resultados financeiros
Juros liquidos
COpitaliZaca0 jUMS
Diferencas de cambio
Mark-to-Market de derivados
Juros de locacoes IFRS 16
Outros custos/proveitos financeiros
Res. antes impostos e interesses minoritorios RCA
Impostos
Impostos sobre a producno de petroleo e gas natural'
Interesses que nao controlam
Resultado liquid° RCA
Eventos ndo recorrentes
Resultado liquid° RC
Efeito stock
Resultado liquido IFRS

2019
16.570
(12.405)
(1.650)
(325)
189
1
2.381
2.219
(986)
(8)
1.387
1.232
136
(54)
(16)
24
(10)
81
(90)
(43)
1.468
(758)
(610)
(150)
560
(177)
383
6
389

2020
11.381
(8.021)
(1.473)
(302)
(6)

Var.
(5.189)
(4.383)
(177)
(24)
(195)

(8)
1.570
1.113
(1.131)
(13)
427
(282)
73
(182)
(39)
22
(78)
(44)
(80)
37
319
(337)
(301)
(24)
(42)
(171)
(213)
(338)
(551)

(9)
(810)
(1.106)
144
5
(959)
(1.514)
(63)
127
23
(3)
67
(125)
(10)
81
(1.150)
(421)
(309)
(126)
(603)
(7)
(596)
(344)
(940)

Cm
°o Var
(31%)
(35%)
(11%)
(7%)
n.m.
n.m.
(34%)
(50%)
15%
62%
(69%)
n.m.
(46%)
n.m.
n.m.
(11%)
n.m.
n.m.
(11%)
n.m.
(78%)
(55%)
(51%)
(84%)
n.m.
(4%)
n.m.
n.m.
n.m.

' lnclui Impostos sabre o rendimento e impostos sabre a produbao de petroleo e gas natural, tais como participabao especial aplicavel no Brasil e imposto sobre o rendimento do petroleo (IRP) em Angola.
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O Ebitda RCA diminuiu 34% YoY para €1.570 m, impactado pelas
condicoes de mercado desafiantes no periodo. 0 Ebit RCA diminuiu 69%
YoY para €427 m, incluindo as imparidades relacionadas corn o
Upstream.

Eventos rid() recorrentes

174

(12)

Margem (VariacOo de producao) - Unitizacao

200

(30)

Ganhos/perdas na alienacOo de ativos

(47)

Custos corn reestruturacao de Pessoal

21

Eventos NO° Recorrentes com impacto em Ebitda

O Ebitda IFRS e o Ebit IFRS foram de €1.113 m e -€282 m,
respetivamente, refletindo o significativo efeito de stock e as
imparidades e provisoes relativas a refinaria de Matosinhos.
Os resultados financeiros foram -€182 m, impactados por diferencas
cambiais de -€78 m resultantes da depreciacao do Dolor dos E.U.A. e do
Real Brasileiro, e uma variacao negativa no mark - to- market de -€44 m,
sobretudo relacionada corn derivados de cobertura.

Diferencas de cambia relacionadas corn processos de
unitizacao no Brasil
Eventos NO° Recorrentes com impacto em Non Cash Costs

O resultado liquido RCA foi negativo ern -€42 m, enquanto o resultado
liquido IFRS foi -€551 m, corn urn efeito stock material de -€338 m e
eventos nao recorrentes de -€171 m, refletindo efeitos liquidos de
impostos das imparidades e provisoes relacionadas corn a refinaria de
Matosinhos, parcialmente compensados pela mais-valia na venda da
participacao na GGND.
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5
153

Eventos NO° Recorrentes corn impacto ern Financeiros
Ganhos/Perdas participacoes financeiras (GGND)'

Custos Financeiros - Unitizacao
Eventos No.° Recorrentes corn impacto ern Impostos
lmpostos sabre eventos nao recorrentes

Os interesses que nao controlam foram negativos ern -€24 m,
relacionados corn a Petrogal Brasil.

(7)

Imparidade de ativos (Refinaria Matosinhos)

Ganhos/Perdas participacoes financeiras - Unitizacao

Os impostos RCA diminuiram de €758 m para €337 m, na sequencia de
menores impostos sobre a producao e resultados operacionais.

(36)

ProvisOo para meio ambiente e outras (Refinaria Matosinhos)
Amortizacc5es e Depreciacoes - Unitizacao

Os resultados financeiros incluem tambern a perda relacionada corn
derivados de licencas de CO2, bem como ganhos corn derivativos de
Brent e corn a monetizacao das restantes posicaes de cobertura de
refinacao ern aberto.

54

Impacto de impostos diferidos no Brasil por FX BRL/USD

35

(142)

14

(91)

-

(56)

20

5

36

81

(72)

(75)

-

119

Ajustamentos PE de anos anteriores

59

Imposto contribuicao setor energetic°

49

36

(60)

(8)

177

171

Interesses que ndo controlam (Unitizacao e FX ern impostos
diferidos Brasil)
Total de eventos nao recorrentes
' lnclui ajustes do correspondente CESE anteriormente contobilizados na GGND.
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4.4.

Investimento
0 investimento totalizou €898 m, corn as Renovaveis 6 Novos Negocios
a corresponder a 39% do mesmo, maioritariamente relacionado corn a
transacao do portefolio de energia solar FV ern Espanha, no valor de
€325 m.
0 Upstream representou 36% do investimento do Grupo e esteve
sobretudo relacionado corn a execucao dos projetos no BM-S-11/11A e
Bacalhau no Brasil, assim como corn os projetos na Area 4, ern
Mocambique.
0 investimento ern atividades de downstream esteve sobretudo
relacionado corn a Comercial, incluindo a valorizacao do segmento de
retalho ern Portugal e ativos logisticos ern Mocambique, e corn melhorias
de eficiencia no sistema refinador.

Investimento por segmento
Cm

Upstream
Atividades de exploracno e avaliacno
Atividades de desenvolvimento e
producao
Comercial
Refinacao Er Midstream
Renovaveis 6 Novos Negocios

2019

2020

Var.

600

326

(274)

115

0

(114)

485

325

(160)

83

127

43

142

76

(65)

16

350

333

Out MS

15

19

5

Capex'

856

898

42

Investimento corn base na vadasUo do ativo no periodo.
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4.5.

Cash flow
0 CFFO foi de €1.025 m, uma diminuicao de 46% YoY, enquanto que o
Ebitda RCA totalizou €1.570 m, urn decrescimo de 34% YoY, ambos
refletindo as condicaes de mercado mais adversas no period°.

Cash flow - metodo indireto (valores em IFRS)
Cm

0 investimento liquido, considerando os proveitos dos processos de
unitizacao, ascendeu a €830 m, incluindo o pagamento de €325 m
relacionados corn a transacao solar FV. 0 Upstream correspondeu a
36% do investimento do Grupo, enquanto que as atividades de
downstream representaram 23% e as Renovaveis 6 Novos Negocios
39%.

2019

2020

1.405

(282)

Depreciacoes, Amortizac6es e Imparidades

979

1.289

Dividendos de empresas associadas

146

90

(129)

346

Ebit'

Variacno de fundo de maneio
Impostos

0 FCF foi €42 m, num dos anos mais desafiantes para o setor e
considerando a relevante aquisicao estrategica realizada na divisdo das
renovaveis.

Cash flow das atividades operacionais2
Investimento liquido2
Juros pagos e recebidos

(512)

(417)

1.890

1.025

(734)

(909)

(45)

(43)

(189)

(191)

Realizac6es de derivados
Pagamentos de locacoes (IFRS 16)3

80

Equalizacqo de processos de unitizacao2
Free cash flow
Dividendos pagos aos interesses que ndo
controlam4
Dividendos pagos aos acionistas
Outros5
Variacao da divida liquida
1

80
922

42

(132)

(225)

(559)

(318)

71

(129)

(302)

631

2019 ajustados do events nao recorrente non-cash das unitizacges.

'Ajustado dos efeltos relacionados corn o process() de equalizabao de Lula, Atapu e Sepia, nomeadamente urn impacto de -€137 m
em CFFO e €220 m em investimento liquido, os quais originaram uma posicao liquida recebedora de €83 mi
lnclui pagamento tanto de ju ros como de capital que em 2020 ascenderam a €82 m e €104 m, respetivarnente.
4 Dividendos

maiontariamente pagos d Sinopec.

Outros incluem carrega mentos relacionados corn a Sonangol e variabges cambials em posiboes de calms.
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4.6.

Situaceio financeira
Os ativos fixos liquidos diminuiram €1.050 m YoY. As variacoes

Situacao financeira consolidada

decorreram principalmente da desvalorizacdo do DOlar dos E.U.A no
period°, dos ajustes relacionados corn a conclusdo dos tres processos de
€m

Ativo fixo
Direitos de use (IFRS 16)
Fundo de maneio
Outros ativos/passivos1

2019

2020

Var.

7.358

6.308

(1.050)

1.167

1.002

(165)

943

597

(346)

(1.152)

(653)

500

unitizacdo, as imparidades relacionadas corn a descontinuidade das
operacoes de refinacdo em Matosinhos e da venda de 75,01% da
participacdo na GGND. 0 investimento em curso, essencialmente
relacionado corn o Upstream, foi de €1.501 m.
Atendendo a que foram cumpridas as condicoes regulamentares
relevantes, a venda da GGND foi registada nas demonstracoes
financeiras da Galp, anteriormente classificada como ativos detidos para

8.316

7.254

(1.062)

278

539

261

resultados consolidada em IFRS. Os proveitos financeiros foram

Divida de medio-longo prazo

2.616

3.204

588

registados em Outros ativos/passivos.

Divida total

2.895

3.743

849

Caixa e equivalentes

1.460

1.678

218

Capital empregue
Divida de curto prazo

Divida liquida

1.435

2.066

631

Locacoes (IFRS 16)

1.223

1.089

(135)

Capital proprio

5.657

4.100

(1.558)

8.316

7.254

(1.062)

venda, como uma mais-valia contabilizada na demonstracdo de

O capital prOprio diminuiu €1.558 m YoY, refletindo o resultado liquido
IFRS de -€551 m e as distribuicoes efetuadas aos acionistas e interesses
minoritarios de €544 m, bem como os impactos da desvalorizacdo do

Lapital proprio, divida liquida e locacoes

I 0 ativo fixo liquido e os outros ativos/passivos incluem o impacts) estenado das unitizasaes.

Delar dos E.U.A. e do Real Brasileiro face ao Euro.
A 31 de dezembro de 2020, a divida liquida situava-se em €2.066 m,
com o racio de divida liquida para Ebitda RCA em 1,5x. Considerando os
€368 m provenientes da receita relativa a venda da GGND, que se
espera ser recebida no 1121, a divida liquida ao fim do ano teria sido de
€1.7 bn e o racio de divida liquida para Ebitda RCA de 1,2x.
No final do period°, a Galp detinha cerca de €1,3 bn em linhas de credit°
nalo utilizadas, das quais c.75% estavam garantidas contratualmente.
Em janeiro de 2021, uma Eurobond de €500 m foi paga, ndo havendo
nenhum reembolso de divida material necessario ate meados de 2022.
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5.1.

0 ritmo da evolucao da sociedade
Durante as proximas decadas, a transicao energetica sera fundamental
para enfrentar o desafio de entregar mais energia a uma sociedade em
crescimento, reduzindo simultaneamente as emissoes de gases com
efeito de estufa.
Atualmente, existem para as empresas varios fatores que contribuem
para a definicao do seu caminho para a descarbonizacao - a combinacao
entre as opcoes politicos e a tecnologia, a performance ESG como
criterio de decisaes de investimento e o alinhamento da sociedade corn o
objetivo de proteger o planeta e melhorar a qualidade de vida. A
competitividade de uma empresa esta, assim, dependente do
alinhamento dos seus servicos, produtos e modelos de negocio com as
oportunidades decorrentes da descarbonizacao.
Em paralelo, o designio do cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel das Nacaes Unidas é uma das linhas
orientadoras para a definicao de uma estrategia de negocio sustentavel.
Tal estrategia deve incorporar um diagnostico que inclua o progresso e
as areas onde devera ser necessario atuar para garantir o cumprimento
destes objetivos.
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5.2.

Transformacao corn responsabilidade
Em periodos de profunda transformacdo, a Galp trabalha para ser uma
Empresa resiliente e agil, criando valor de longo prazo para os seus
stakeholders.

•

World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism.

Preparada para um mundo complexo e dinomico, a Galp assume a
ambicao de contribuir para todos os referenciais e principios de
sustentabilidade estabelecidos internacionalmente. A Galp esta
comprometida com uma atuacao etica e responsavel, focada
essencialmente em quatro eixos, incorporados na estrategia:

•

Reduzir a intensidade carbOnica;

•

Colocar as Pessoas no centro com um propOsito comum;

•

Reduzir a pegada ecolOgica; e

•

Desenvolver um negOcio consciente.

Tecnologias
Exponenciais

0 nosso aminho
para urn futuro
sustentavel
11/
< '
Ser Responsavel

•

International Reporting Council (IIRC);

•

Global Reporting Initiative (GRI);

•

Sustainability Accounting Standards Board (SASB);

•

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD);

•

United Nations Global Compact (UNGC) e,

0 mundo Golp
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Ser Transformativo

A Galp divulga o seu desempenho ndo financeiro de acordo com padroes e
estruturas de relato voluntario internacionalmente reconhecidas,
contribuindo para um dialog() continuo, claro e transparente corn os seus
stakeholders.
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5.2. Transformacao corn responsabilidade

0 compromisso da Gestao
A Galp acredita numa abordagem integrada de criacao de valor
sustentavel. Este é o motivo pelo qual a inclusao dos principios de
sustentabilidade no processo de gestao da Empresa comeca desde logo
pelo seu modelo de governo.

Conselho de

Comissao

Centro Corporativo

Administracao (CA)

Executiva (CE)

Unidades de Negocio

DZV
Define, monitorial e
supervsiona os drivers
estrategicos

0 modelo de governo da Galp assenta numa cultura de tomada de
decisqlo, baseada na avaliacao de riscos e oportunidades, e numa
abordagem de gestao integrada que abrange todo o ciclo de vida das
suas operacaes - desde a identificacao da oportunidade de negocio ate
ao descomissionamento. Para tal, recorre, nomeadamente, a processos
de due diligence e de avaliacao de impacte ambiental e social.

Comissao
de Sustentabilidade

a-1
%WI
Criada pelo CA em 2019 e
composta por tres administradores
nao executives, suporta o CA no
integracdo dos principios de
sustentabilldade no
processo de
gestdo

A Galp é primeira Empresa de energia em Portugal a obter, desde 2018,
uma certificacao externa nestas seis dimensaes.
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desenvolvimento estrategico
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Comissoes Especializadas

Em 2020, a Galp viu novamente reconhecida a excelencia operational da
sua gestao integrada atraves da obtencoo da certificacao do seu
Sistema de Gestao Integrado (SIG) de Ambiente, Qualidade, Seguranca,
Energia e Responsabilidade Social que, desde este ano, integrou tambem
a dimensao de Continuidade do Negocio segundo a norma ISO 22301.
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5.3.

Abordagem as alteracoes climerticas
0 caminho para a descarbonizacao
Descarbonizaci5o gradual do portefolio
0 ano de 2020 foi urn ano marcado por profundas mudancas e desafios. Num contexto em que a transicao energetics ganhou elevada preponderancia, a
Galp consolidou a sua estrategia de responder ao paradigms de entregar mais energia a uma sociedade ern crescimento, reduzindo simultaneamente as
emissoes de gases com efeito de estufa (GEE).

Os nossos
Objetivos
0 nosso
Progresso
comparado a 2017

nosso
alinhamento
corn os
ODS

CO2

CO2

Alinhar 0 portfolio coma visa() de
neutralidade carbonic° na Europa
ate 2050 e reduzir a intensidade
carbonic° em pelo menos15% ate
2030

7

Zero emissaes de CO,e
relacionadas cam eletricidade
adquirida em Portugal em 2021

c2

Zero

80%
Meta 7.1: Assegurar o acesso universal
a energia confiavel, moderns e a
precos acessiveis
Meta 7.2: Aumentar a participacao de
energias renovaveis na matriz
energetica global
Meta 7.3: Duplicar a taxa global de
melhoria de eficiancia energetic°

9
/NDOSTRIA
tNOVACAO E
INFRAEST§UTURAS

Meta 11.2: Proporcionar acesso a
sistemas de transporte sustentoveis
para todos

Investimento crescents
planeado, alocado
projetos que promovam
a transicao energetica

Investimento olocado o
projetos que promovam
transicao energetica

Eletricidade renovavel adquirida
nas operacoes em Portugal

Intensidade carbonica

c. -3%

ENERGht,
RENOVAV EIS
E ACESSIVEIS

CO2

c.€450 m
Meta 9.4: Modernizar a infraestrutura
e reabilitar as indListrias para
tarns-las sustentaveis
Meta 9.5: Fortaiecer a pesquisa
cientifica, melhorar as capacidades
tecnologicas dos setores insdustriais,
incentivando a inovacao

13
A
CLIMATICA
`

Meta 13.2: Integrar
medidas dos
alteracoes
ciimaticas nas
politicos,
estrategias e
planeamentos
nacionais

Meta 12.2: Alcancar a gestao
sustentavel e o use eficiente dos
recursos naturals

ODS e Metas chave
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas

0 piano estrategico da Galp preve a descarbonizacdo gradual do seu
portefolio, garantindo simultaneamente uma gestdo adequada dos
riscos e das oportunidades decorrentes deste desafio.

A Empresa tambem se comprometeu a reduzir a intensidade carbOnica
dos seus produtos vendidos em, pelo menos, 15% ate 2030 face a 2017,
ano em que anunciou a diversificacdo do seu portefolio para os negOcios
de baixo carbono.

Novos objectivos de longo prazo

2030

2050

Pelo menos 15%
de reducdo
da Intensidade
Carbonical

A Galp encontra-se a explorar a viabilidade tecnica e econernica de
solucoes que levem a reducdo da sua intensidade carbenica, como a
producao de combustiveis renovaveis e sinteticos, a producao de
hidrogenio verde ou o sequestro e utilizacdo de CO2.

Esta reducdo devera ser alcancada principalmente como consequencia
da implementacdo da estrategia jb anunciada pela Empresa,
nomeadamente o crescimento na producao e venda de energia eletrica, a
execucdo de projetos upstream altamente eficientes, o aumento da
eficiencia do aparelho refinador e a adaptacdo da oferta comercial para
produtos de menor intensidade carbenica.

Alinhamento
do portefolio
corn a Neutralidade
carbonic° no Europa

Face ao ano de referencia de 2017(789 CO,e/MJ)

Em 2020, a Empresa alinhou os seus objetivos de longo prazo e
portefolio corn a visdo da neutralidade carbonica na Europa ate 2050.
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas

Intensidade carbonica

Pegada de carbono (Emissaes de CO2e - ornbitos 1, 2 e 3)

A Intensidade Carbonica da Galp reflete as alteracaes do seu portefolio
de comercializacao de produtos energeticos e respetiva evolucao futura.

A pegada de carbono das atividades da Galp é rigorosamente calculada,
corn base em metodologias e recomendacaes internacionalmente
reconhecidas, monitorizada e verificada por uma terceira parte.

Esta metrica integra as emissoes diretas e indiretas (ambitos 1, 2 e 3)
associadas ao ciclo de vida dos produtos energeticos Galp e, como tal,
considera os processos de producao, transformacao e transporte,
refletindo o impacto da eficiencia das operacoes da Empresa.

Pegada de Carbono

Informacao detalhada sobre a metodologia de calculo da metrica de
carbono encontra-se disporthrel no Canal de Sustentabilidade.

0,9 ktC0.e

17 ktC0ze

0,003 ktCO,e

0,03 ktC0ze
(11
3,1 mton[0:'

16.067 ktCO2e

0 29.136 ktC0ze

(?)

0,04 mtonCOs
3.078 ktCO2e

Refinacao &
Midstream

O

46,9 mtonCO2'

42,0 IctCO2e
1.730 ktCO2e

® Ambito 1
0 Ambito 2
Blocos operados
Inclui o use de produtos cornercializadospela Galp a dientes finds

2017

c.3%
de Reducao

20 20

Inclui emissoes de GEE relativas a atividcdes corporativas, nao especificas de nenhurn segmento de negocio. 0 calcule do pegada
de corbono i-lOo Integra as cadeias de valor upstream, refinacao e midstream e comercial e incIM out ros emissoes de Ombito 3

Ambito 3
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas

CO2, uma variovel a ter em conta
A Galp integra o impacto do carbono nas suas decisdes, assegurando 0
calculo e a monitorizacdo das emissoes de GEE ao longo da cadeia de
valor da Empresa, antecipando assim o seu impacto em projetos e
negocios atuais e futuros. Atraves de um conjunto de ferramentas, como
o prey) interno de carbono de $50/tCO2e e de mecanismos - norma de
investimentos e analise do piano de negocios a medio prazo - esta
variavel é assim incorporada no processo de tomada de decisdo pela
gestdo de topo.

Principles", que estabelecem o compromisso de contribuir para a
aceleracdo da transicdo energetics e da reducdo de emissoes de
GEE, de acordo com os objetivos do Acordo de Paris.

Os seis Principios da Transicao
Energetica:
1. Apoiar publicamente o Acordo de Paris;

Envolvimento corn pares e parceiros
A Galp encontra-se ativamente envolvida corn os seus pares e parceiros,
nomeadamente:

•

na discussdo da politica climatica e de trajetOrias de
descarbonizacdo, ern diversos projetos liderados pelo World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD);

•

na iniciativa ACT - Assessing low-Carbon Transition, que avails a
preparacdo das empresas de diferentes setores para a transicdo
para uma economic de baixa intensidade carbOnica;

•

•

101

no desenvolvimento de metodologias sobre metricas de
descarbonizacdo aplicaveis ao setor, ern alinhamento com os
Science-Based Targets, num projeto coordenado pelo CDP;

2. Trabalhar para reduzir as emissoes resultantes de
operacaes e do consumo de energia, em conjunto com os
clientes;
3. Colaborar com consumidores, investidores e governos para
desenvolver e promover acaes que reduzam as emissoes
resultantes da utilizacdo de energia;
4. Apoiar e promover o desenvolvimento de sumidouros de
emissoes;
5. Divulgar informacdo relacionada com os riscos e
oportunidades decorrentes das alteracoes climaticas,
consistentes com as recomendacaes do TCFD;

6.

na definicdo e subscricdo, ern conjunto corn sete outras empresas
lideres no setor energetic° (bp, Eni, Equinor, Occidental Petroleum
Corporation, Repsol, Shell e Total), dos "Energy Transition

0 mundo Golp
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Divulgar informacdo sobre a participacdo em foruns e
associacaes de indastria e o seu alinhamento com as
posicaes e politicas de defesa do clima das empresas.
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas

0 papel da Galp na descarbonizacao
da economia
Upstream competitivo e inovador
0 perfil de crescimento da Galp mantern-se assente num portefolio de
upstream distinto, corn recursos que se caracterizam pela sus
sustentabilidade, considerando nomeadamente os baixos custos de
producdo e a menor pegada carbonica. A competitividade destes
desenvolvimentos permite uma geracdo de emissaes de CO2 de
9,9 kgCO2e/boe, comparativamente a uma media da inclUstria de
18,8 kgCO2e/boe (fonte: IOGEP 2019). Para tal, contribuem a separacdo
e reinjecdo de CO2 no reservatorio, reduzindo as emissaes de carbono no
desenvolvimento dos campos do pre-sal no Brasil.

•

Refinacdo

•

Biocombustiveis

•

Geracao de energia Renovavel

•

Energio Independents

•

Venda de eletricidade

ifty
81
ktCO3e

Galp Eletric
Gulp Saiuc5es de Energia
Uso de lubdficantes

20
ktCO2e
1,2
ktco2e
0.35
ktCO2e
0,4
ktC0e.

Emiss5es de GEE evitadas
Em 2020, a Galp evitou a emissdo de cerca de 922 kt de GEE atraves da
implementacdo de medidas de eficiencia energetics na refinacdo, na
integracdo de biocombustiveis, na producdo e venda de energia
renovavel, na disponibilizacdo de servicos de producdo de energia
descentralizada e eficiencia energetics, e no fornecimento de eletricidade
para mobilidade eletrica.

0 mundo Galp
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98
ktCO3e

922 ktCO2e
evitadas

Adicionalmente, a Galp é subscritora da iniciativa Zero Routine Flaring
by 2030 do Banco Mundial, na qual se compromete a ndo ter emissaes
associadas a processos de routine flaring nos seus projetos de producdo
de hidrocarbonetos, o que Xi se verifica atualmente.
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5.4.

As pessoas no centro

Os
nossos
Objetivos
O nosso
Progresso

1-0K1 > 75%
aj

Indice de envolvimento
dos colaboradores
corn a Organizacao

Mulheres no CA
ape's 2022

> 90%
Colaboradores contratados
localmente

33%

0

rc(C2101 79%
I iju I

Mulheres no
mandato atual

99°/o
26%

o - osso
alinhamento
corn os „LE
ODS

Meta 5.1: Acabar corn todas as
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5.4. As pessoas no centro

A tecnologia mais exponential é a relacao
humana
A Galp acredita na necessidade de uma abordagem integrada para a
gestalo de talento e desenvolvimento do potential humano, corn foco no
recrutamento, na integracao, na gestalo de desempenho, na recompensa,
no reconhecimento, na aprendizagem e formacao, na mobilidade, no
bem-estar e nos valores da Empresa.
G-Ioud - A Galp implementou uma nova intranet, uma plataforma
flexivel e colaborativa, que ira tornar a experiencia de trabalho mais
fluida e personalizada.

Adaptacao, confianca e colaboracao
Flexibilidade, produtividade e lideranca foram os requisitos para a Galp
se adaptar aos novos tempos. Perante a ameaca de saUcle pUblica da
pandemia da Covid-19, a Galp criou, de forma pronta, as condicaes
necessarias para que mais de 3.000 colaboradores pudessem exercer as
suas funcoes a partir de casa.

A avaliacao da organizacao do trabalho a distancia na Galp foi muito
satisfatoria, corn 82% dos colaboradores a atribuir-Ihe uma nota
positiva e 76% a considerar que a produtividade foi beneficiada. Ern
termos de comunicacao, 98% dos colaboradores confirma que manteve
urn contacto regular corn os colegas e 95% corn a chefia, refletindo o
sucesso da adaptacao da Galp a este novo contexto.
Os programas de desenvolvimento e promocao do bem-estar das
pessoas da Galp tambem se adaptaram rapidamente. 0 programa de
Wellbeing migrou rapidamente para urn formato online, foi lancado urn
piano de Remote Talks semanais e reforcaram-se todos os conte6clos
online de formacao, corn urn especial enfoque na resposta a gestao do
trabalho a distoncia. Foram ainda disponibilizadas consultas de apoio
psicolOgico para quern se sentisse fragilizado pelo contexto particular do
confinamento e da pandemia, bem como urn servico de consultoria
juriclico-financeira gratuito.
Corn o regime de teletrabalho instituido durante o ano, a Galp transitou
para urn modelo digital das Remote Talks, corn a realizacao de 40
sessoes online, oradores maioritariamente internos, e que contou corn
6.351 participacoes no total.

Foram distribuidos computadores portateis e disponibilizadas
ferramentas de trabalho colaborativas que permitiram que os
colaboradores se mantivessem ligados entre si e corn as suas chefias, e
pudessem, ern equipa, manter a execucao das suas atividades. A
adaptacalo dos colaboradores ao novo contexto fez-se de forma muito
rapida e sem efeitos visiveis ern termos de perda de produtividade ou
qualidade do trabalho realizado.
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Fr
i
Energia sustentdvel e protecao do biodiversidade

Educacao e conhecimento

Emergencias Socials

Promover a prosperidade do comunidade atraves
do energic e contribuir pare a preservacao e valorizacao
dos recursos nature is do planeta

Promover o acesso a educacao inclusive e de qualidade,
o empreendedorismo e a inovacoo social

Apoiar as comunidades em situacoes inesperadas,
atraves de ajuda humanitarra, em cooperacao e porceria

TERRA DA ESPERANCA, ENERGIZA, FUMUKABA

EDUCAR PARA 0 FUTURO
(Mocambique e sao Tome e Principe)

COVID-19 I UM GESTO MUDA TUDO

Impacto

Impacto ern 2020

Impacto

• 500.000 arvores plantadas

• + 524.000 pessoas e 1.500 -Families receberam apoio em
alimentos, computadores, energia e equipamentos de
saade e higiene em Portugal, Espanha, Guine-Bissau,
Mocambique e Sao Tome e Principe

• 141.000 pessoas apoiadas
• 276 bolsas sociais atribuidas

42,5 kton CO2 sequestrodos nos proximos
30 anos

Impacto am 2025

• Cerca de 6.000 mocombicanos corn acesso a fontes de
energia renovcivel

• 11.261 pessoas apaadas
• 700 balsas sociais atribuidas
• 10.277 beneficiarios indiretos

• 100.000 hectares de desfiorestactio evitados nos
proximos 30 anos

115.000 litros de combustive! doados a meios de
emergencies medico (ex.: INEM, Bombeiros)
2.500 testes as Covid-19 em Portugal

PROMOVER 0 CONSUMO SUSTENTAVEL I Future UP
171 ventiladores doados a hospitals em Portugal, Cabo
Verde, Eswatini, Guine-Bissau a Mocambique

Impacto am 2020
• + 1.001 escolas I + 26.121 alunos I +1.447 professores
+ 210 aulas de energia

+ 2.000.000 litros de agua potavel pare comunidades
em risco - Angola

Impacto ate 2025
• + 2.643 escolas I + 75.541 alunosl + 240 aulas de energia

• 0100c 0009
3 :L. 4

5 = 7

it

12L 13 M.. 14

+2170 entidades beneficiarias
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Reduzir a pegada ecologica

Os
nossos
Objetivos

Aumentar a ecoeficiencia,
come foco nos indicadores
de consumes de agua e emissaes
atmosf6ricas normalizadas ate
2022

>15%

O nose

Emissoes
de NOx'

Sites avaliados sobre
os riscos hidricos
e de biodiversidade

No net loss
na biodiversidade

100%

Emissoes
de S02'

Emissoes
de perticulasr

Captacao de
aqua'

Consumo
de energies'

Progresso
compared° a 2017

O nosso
alinhamento
corn os
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-14%
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5.5. Reduzir a pegada ecologica

Promocao da ecoeficiencia
A Galp implementa medidas de eficiencia na utilizacao e gestao de recursos em todas as fases do ciclo de vida das instalacoes, produtos e servicos, ou seja,
desde a concecao e projeto, exploracao e vida Util ate ao fim de vida e desativacao. Promove ainda a adocao das melhores tecnologias disponiveis e
estabelece objetivos e metas corn vista a melhoria continua do seu desempenho. Os pianos de acompanhamento e reporte periodico do desempenho sao
realizados ern todas as geografias e submetidos a revisaes por terceira parte.

2017

2018

2019

2020

dos quais
Refinacao 1

49.815

41.688

40.906

38.863

99%

1.911

1.771

1.597

1.558

86%

10.812

10.319

10.774

9.881

90%

5.697

6.455

5.989

5.913

90%

30.115

44.203

39.674

27.894

62%

NUmero de perdas de contencao primoria que atingiram o ambiente 2

3

8

3

7

14%

Volume de perdas de contencao primaria que atingiram o ambiente (m3)2

5

14

61

302

99%

3.578.168

3.216.219

3.258.709

3.067.805

100%

Emissc5es de NOx (t) (ambito 1)

1.617

1.530

1.458

1.384

96%

Emiss6es de SO2 (t) (ambito 1)

5.664

3.957

3.069

1.113

99%

227

221

243

182

99%

3.624.706

3.264.935

3.298.107

3.096.401

99%

228.035

133.516

112.504

42.026

79%

1.109.485

1.191.924

1.019.818

341.298

0%

Consumo direto de energia por fontes primaries (TJ)
Compra de eletricidade (TJ)
Consumo total de dgua bruta (103 m3)
Efluentes (103 m3)
Residuos produzidos (t)

Emissoes GEE no ambito do CELE (tCO2e)

Emissc5es de particulas (t) (ambito 1)
Pegada de carbono - Emissoes diretas (tCO2e) (ambito 1)
Pegada de carbono - Emiss8es indiretas (tCO2e) (ambito 2)
Gas flaring - Upstream (m3)
' A refinacdo e o segrnento de atividade corn male, materialidade no desempenho da Galp.
Inclui perdas de contencao
excluindo produtos gasosos.
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5.5. Reduzir a pegada ecologica

Protecao dos recursos hidricos e da
biodiversidade
Uso eficiente e responsovel da agua

Alem da gestao adequada do potencial impacto da Galp neste recurso, a
Empresa comunica de forma regular e transparente o mapeamento das
suas operacoes, em funcao do risco associado a utilizacao da agua. De
acordo com o mapeamento realizado em 2020, 3,5% das nossas
operacoes localizam-se em areas com escassez de recursos hidricos,
representando apenas 0,05% do consumo total de agua da Galp.

1
5%
de recuperacao de agua
nos operacOes do Galp

Focada no uso eficiente e responsavel da agua, a Galp tem adotado
medidas de reducao do consumo da agua, de aumento da sua
reutilizacao e reciclagem, de melhoria no tratamento de aguas residuals
e de reducao das descargas associadas, nomeadamente nos refinarias,
cujo consumo de agua represents 90% da agua total das operacoes da
Empresa. A Galp monitoriza ainda a qualidade dos recursos hidricos no
subsolo, nomeadamente nas suas operacoes nos blocos operados
onshore e nas refinarias, atraves do seu controlo sistematico e periodic°.

100%
dos operacoes do Galp cujo
risco associado ao uso de agua
é monitorizado

3,

Proteci5o dos habitats e das especies
Empenhada em proteger a biodiversidade e os servicos dos
ecossistemas de todas as geografias onde opera, a Galp assegura a
preservacao das areas naturais e das especies durante todo o ciclo de
vida dos seus projetos. Este compromisso é suportado por normas e
procedimentos internos, em linha com as orientacaes da Organizacao
Maritima Internacional (IMO), da Associacao Internacional dos
Produtores de Petroleo e Gas (IOGP) e da Associacao Internacional de

dos instalacaes do Galp
estao localizadas em areas
de escassez hiclrica
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Cultura de transparencia e etica

Em 2020, a Galp iniciou o processo de certificacao do Programa de
Prevencao da Corrupcao da Galp, segundo a Norma ISO 37001.

0 Codigo de Etica e Conduta é uma das principais expressoes da cultura
corporativa da Organizacao, orientando o comportamento pessoal e
profissional de todas as pessoas do Grupo, bem como a relacao corn
todos os stakeholders.

Abordar os Direitos Humanos
Proteger, Respeitar, Reparar

Em 2020, a Galp lancou urn novo e-learning sobre o C6digo de Etica e
Conduta da Galp, disponivel a todos os colaboradores, com o objetivo
de reforcar o conhecimento sobre temas como os conflitos de
interesses, a prevencao da corrupcao, o assedio moral e os direitos
humanos.
A Galp dispoe de urn canal de comunicacao confidential de
irregularidades - Linha de Etica «Open Tallo> - acessivel a qualquer parte
interessada relacionada corn a Empresa. Este mecanismo é gerido pela
Comissao de Etica e Conduta, uma estrutura interna independente e
impartial responsavel pela monitorizacao da implementacao e
interpretacao do Codigo de Etica e Conduta.

A Galp assume o compromisso de atuar de modo a que nenhuma das
suas acoes e atividades de gestao origine, direta ou indiretamente, o
abuso ou a violacao dos direitos humanos, nos diversos contextos
sociais, politicos e culturais onde opera.
A Galp adota urn processo continuo de due diligence para assegurar esta
abordagem nos 11 [Daises onde esta presente, ern que preve a definicao
de pianos de acao, e a sua respetiva monitorizacao, para garantir que as
suas praticas estao alinhadas corn a Politica de Direitos Humanos da
Galp. Estao definidas tres areas de foco onde o respeito pelos direitos
humanos é particularmente critico na forma como a Empresa opera:
Comunidades, Colaboradores e Fornecedores e Parceiros.

Cornbate a corrupcao
A prevencao da corrupcao representa urn dos compromissos a que a
Galp atribui major enfase na prossecucao das suas atividades.
Com o propOsito de reforcar a importancia de cada colaborador adotar
um comportamento pautado pela integridade, foi tambem preparada em
2020 uma formacao transversal especificamente dedicada a prevencao
da corrupcao e dos conflitos de interesses. Foram ainda implementadas
plataformas digitais online para o registo de ofertas e identificacao de
situacoes de conflitos de interesses.
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5.6. Desenvolver urn negocio consciente

A estrategia de seguranca de processo da Galp mostrou uma tendencia
positiva no tier1, melhorando 30% face a 2019.

Security
0 ano de 2020 foi sobretudo de revisdo do nivel de risco de security dos
principais instalacoes da Galp, garantindo que as mesmas se encontram
num nivel baixo de risco.
A concretizacao dos pianos elaborados na sequencia de avaliacoes
anteriores foi fundamental para garantir que este objetivo fosse
alcancado. Verificou-se uma reducao do nivel de risco de sete
instalacoes, sendo que quatro obtiveram a classificacao de baixo risco.
Adicionalmente, para validar estes resultados, a Galp lancou urn
programa de exercicios de Red Team para aferir a vuinerabilidade dos
instalacoes.
Security e Direitos Humanos - A Galp, enquanto signataria dos
Voluntary Principles on Security and Human Rights, trabalha

Pandemics. 0 seu objetivo prioritario e assegurar urn ambiente de
trabalho adequado porn todos os colaboradores, porn servir os seus
clientes e porn a resiliencia dos suns operacoes.
Este piano determinou a adocao de diversas medidas e iniciativas,
alinhadas corn as recomendacoes gerais da Organizacao Mundial de
Sa6cle (OMS) e da Direcao Geral de Sa6de (DGS), bem como outras
medidas suplementares consideradas apropriadas para assegurar a
continuidade dos diversos negOcios, assim como nos suns instalacoes
nos diversas geografias.
Ern 2020, destaca-se o reforco dos condicoes de higiene e saUcle no
trabalho, a definicao de regras para deslocacoes e regras de socializacao
dentro da Empresa. Houve ainda lugar a execucao do trabalho ern
regime de teletrabalho, para as funcoes passiveis de tai, corn diversas
iniciativas corporativas para minimizer os impactos dessa situacao sensibilizacao para as boas praticas do trabalho a distancia, atividade
fisica online, meditacao online e linha de apoio psicolOgico.

diligentemente para incorporar estes principios nas operacoes e
neg6cios. Em 2020, deu-se continuidade a implementacao do piano de
acoes resultante das avaliagoes de Direitos Humanos realizadas em
Mocambique e no Brasil e formacao nos temas de Direitos Humanos e
use da forgo.

25.704
Kits de protecao
individual

1.209
Testes PCR

7.591
Testes
serologicos

Protecdo da saCide
A Galp definiu, e tem vindo a atualizar, um piano de contingencia
orientado para a prevencao e mitigacalo dos riscos associados
propagacao do novo virus Covid-19, em cornplemento cos seus Pianos
de Continuidade do Negocio, ern particular ao Plano de Prevencao de
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6.1. Modelo de governo

A Sociedade tern ainda outras comissoes especializadas dedicadas a
temas relevantes.

Conselho Fiscal

Assembleia Geral

Comissao de Etica
e Conduta

Comissao
de RemuneracOes

3 membros
Presidents: Administrador
nao executivo independente

3 membros acionistas

Pam mais informacoes sobre o modelo de governo, consulte a Parte II
deste relatOrio - RelatOrio de Governo Societario

2 reunioes em 2020

7 reunides em 2020

Competencias

Competencias
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Comissao de Gestao de Risco

Comissao de Sustentabilidade

Comissao de Auditoria

Acompanhamento do sistema de gestao de risco da
Galp

Acompanhamento da integracao dos
principios de sustentabilidade no processo de
gestao

Acompanhamento da supervisao do sistema de
auditoria interna

Comissao de Etica e Conduta

Comissao de Remuneracoes

Monitorizacno do implementacao do Codigo de Etica e Conduta;
esclarecimento de quest8es acerca da sua aplicacao e rececno
e tratamento de comunicac8es de irregularidades atraves da linha de
etica Opentolk.

Fixacno do remuneracao dos membros dos orgnos sociais; elaboracno e
apresentacno a Assembleia Geral da declaracao anual sobre a politica de
remunerac8es dos orgaos sociais; avaliacao de desempenho anual dos
administradores executivos.
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6.2.

Orgaos socials
Os atuais membros dos Orgdos sociais foram eleitos na Assembleia Geral Anual de 12 de abril de 2019 para o quadnenio 2019-2022.

Conselho de Administrocdo

Presidente
Paula Amorim
Presidente da Comissao
de Auditoria
Primeira norneacao:
24 abril 2012

Vice-Presidente
e Lead Independent Director
Miguel Athayde Marques
Presidente da Comissdo
de Sustentabilidade
Membro da Comissdo
de Gestao de Risco
Primeira nomeacao:
23 novembro 2012

Chief Financial Officer
Filipe Crisostomo Silva

COO Upstream
Thore E. Kristiansen

Prirneira nom eaciio:
26 julho 2012

Primeira nameacEo:
3 outubro 2014

42,
dos administradores
nc3o executivos

Vice-Presidente
e Presidente
da Comissao
Executiva (CEO)
Andy Brown

sata independentes

Primeira nomeacdo:
5 fevereiro 2021

k

COO Comercial
Sofia Tenreiro

Primeira norneacao:
12 abril 2019

Malik
COO Refinacao
e Midstream
Jos4 Carlos Silva

COO Renovaveis
e Novos Negoclos
Susana Quintana-Plaza

Primeira nomeactioi
23 novembro 2012

Primeira nomeciedo:
12 abril 2019

COO Corporativo e outros
Carlos Costa Pina
Primeira nomeacao:
24 obri 12012

Ale
Luis Todo Born

Adolfo Mesa ulta Nunes

Cristina Neves

Edmar de Almeida

Presidente da Comissdo
de Gestao de Risco
Membro da Comissao
de Auditoria
Primeira nomeacao:
23 novembro 2012

Presidente da Comissdo
de Etica e Conduta
Primeira nomeacao:
12 abril 2019

Fonseca
Membro do Comissao
de Sustentabilidade
Primeira nomeacao:
12 abril 2019

Primeira nomeacao:
12 abril 2012

Membro Executivo
Membro independent&

Diogo ',fandango Tavares

Rui Paulo Doncalves

Jorge Senbra

Membro do Comissao
de Sustentabilidade
Primeira nomeacao:
22 fevereiro 2006

Membro da Comissdo
de Gestao de Risco
Primeira nomeacao;
6 rnorpo 2008

de Freitas
Membro do Comissao
de Auditoria
Primeira nomeacao:
23 novembro 2012

Francisco Teixeira
Rego
Primeira nomeacao:
16 abril 2015

Marta Amorim

Carlos Pinto

Primeira nomeacao:
14 outubro 2016

Primeira nomeccao:
12 abril 2019

Outros Membros Nao Executivos
'De ocordo corn os criterios de afericdo de
independencio dos membros ndo executivos
do Conselho de Adrninistroodo referidos no
Cddigo de Governo dos So c ied odes do I nstituto
Portugas ,de Corporate Governance.

Nota: 0 ex-presidente da comissao executiva Carlos Grimes da Silva resignou no dia 5 de Fevereiro de 2021 e foi substituldo por Andy Brown na mesma data por cooptacao
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6.2. Orgaos sociais

Comisseio Executiva

CEO
Andy Brown

CFO
Filipe Crisostorno Silva

COO
Thore E. Kristiansen

-

Estrategia e Market Intelligence
Relacoes corn Investidores
Pessoas
Marketing e Comunicacao
Assuntos Juridicos
- Secretaries Societal-ha
& Governance

- Planeamento e Controlo Corporative
- Financas Corporativos e MCA
- Contobilidade, Fiscalidade
e Controlo Interno
- IT e Digital
- Data Office

- Upstream

COO
Sofia Tenreiro

COO
Jose Carlos Silva

COO
Susana Quintana- Plaza

- Comercial

- Refinacao & Midstream
- Procurement e Contratacao
- Engenharia e Gestao de Projetos
- Gestao de PotrimOnio

- Renovaveis & Novos Negocios
- I novaca o

COO
Carlos Costa Pina
- Gestao de Risco
- Seguranca e Sustentabilidade
- Relacaes Externas
- Regulacao

Notes: 0 ex-presidente do comissao executive Carlos Comes do Silva resignou no dia 5 de Fevereiro de 2021 e foi substituido por Andy Brown na mesma data por cooptacao
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6.2. Orgaos sociais

Poderes da comissao executiva
Gestao corrente dos negocios e do centro corporativo, de acordo corn a
delegacao de poderes, corn as orientacaes estrategicas definidas pelo
Conselho de Administracao e nos termos da afetacao funcional entre os
membros da Comissao Executiva relativa aos negocios e atividades da
Sociedade e das sociedades do Grupo definida pelo Presidente da
Comissao Executiva.

Conselho fiscal
Presidente: Jose Pereira Alves
Vogais: Fatima Geada e Pedro Almeida
Poderes:

•
•
•

Avaliacao de desempenho

•
Os administradores executivos sao avaliados anualmente pela Comissao
de Remuneracoes, em funcao do cumprimento de determinados
objetivos econemicos, financeiros, operacionais e de seguranca e
sustentabilidade ambiental, definidos anualmente pela politica de
remuneracoes proposta pela Comissao de Remuneracoes e sujeita a
aprovacao em Assembleia Geral.

•
•

Controlo da informacao financeira da Sociedade;
Fiscalizacao dos sistemas internos de gestao de riscos, controlo
interno e auditoria interna;
Rececao e tratamento de comunicacoes de irregularidades atraves da
Comissao de Etica e Conduta;
Selecionar e propor o Revisor Oficial de Contasa Assembleia Geral e
respetiva remuneracao;
Verificar e controlar a independencia do Auditor Externo; e
Acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente
conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas estrategicas e a politica de
risco definida pelo Conselho de Administracao.

Revisor oficial de contas

Limitacao de cargos
De acordo corn o regulamento interno do Conselho de Administracao, os
membros da Comissao Executiva nao devem exercer funcoes executivas
em sociedades com acoes admitidas a negociacao ern mercado
regulamentado que nalo integrem o Grupo Galp.

Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada
por Rui Abel Serra Martins
Suplente: Manuel Mota
Poderes:

•

Controlo e revisao da informacao financeira da Empresa

Reunities realizadas em 2020: 46
(assiduidade: 99%)
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6.2. Orgaos sociais

Mesa da assembleia geral
Presidente: Ana Perestrelo de Oliveira
Vice-Presidente: Rafael Lucas Pires
Secretaria: Sofia Leite Borges
A Assembleia Geral é o orgoo final de governo da Sociedade. E atraves
desta que os acionistas participam ativamente nas decisaes da Empresa.
Qualquer acionista que seja titular de, pelo menos, uma acao na data de
registo e tenha declarado essa intencoo, fazendo prova dessa
titularidade nos prazos legais, pode participar, discutir e votar na
Assembleia Geral, pessoalmente ou atraves de representante. Os
acionistas da Galp podem ainda exercer o direito de voto por
correspondencia e participar na assembleia atraves de meios telematicos
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6.3.

Politica de remuneracao
Em conformidade corn o principio de say-on-pay, a Assembleia Geral
em 24 de abril de 2020 aprovou corn 98,13% dos votos a declaracdo anual
sobre a politica de remuneracdo dos seus Orgdos sociais para 2019, preparada e
apresentada, nos termos do artigo 2.° da Lei n.°28/2009, de 19 de junho, na sue
atual reclacao, pela Comissao de Remuneracoes, &goo estatutario competente
para aprovar a remuneracdo dos organs sociais (artigo 8.° dos Estatutos).

considerando um periodo temporal de ties anos para a determinacdo do valor
da componente variavel plurianual da remuneracdo e diferindo uma parte
significative do pagamento por um periodo de ties anos, o qual esta associado
e dependente do desempenho da Sociedade durante este periodo.
A politica de remuneracdo dos administradores executivos para 2020
ndo contem alteracoes em relacdo a politica definida na Assembleia
Geral de 12 de abril de 2019 para o mandato do quadrienio 2019-2022,
a qual e esquematizada na figura abaixo.

Corn vista a fomenter uma gestdo alinhada corn os interesses de medio e longo
prazo da Sociedade e dos acionistas, a politica de remuneracdo preve objetivos
anuais e plurianuais para os membros executivos do Conselho de Administracao,

Remuneracdo

Fixa

Avaliacdo
quantitativa
(65%)

- Ind ice de Intensidade CarbOnica (5%)
- Cash Flow dos Atividades Operacionois (CFFO) (75%)
- Indice de Freque'ncia de Acidentes Totals (10%)
- Aumento do Producdo de Energia (10%)

Anual
(limite maxima, potencial
de 60% do total da
rernuneracao fixa anual)

Avaliacdo
qualitativa
(35%)

Avaliacdo de desempenho
pela Comissoo de Remuneracdes

Voriavel
Tricinual
moximo potencial
de 60% do total da
remuneracElo fixa anual)

Avaliacao
quantitativa
(65%)

- Cash Flow dos Atividades Operacionais (CFFO) (55%)
- Retorno Total Acionista Gulp vs. Peer Group (25%)
- Retorno do Capitol Medio Empregue (ROACE) (20%)

Avaliacdo
qualitativa
(35%)
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6.3. Politica de remuneracao

Estrutura de remuneracao dos membros
executivos do conselho de administracao
A remuneracao dos administradores da Galp inclui todas as
remuneracoes pelos cargos exercidos em orgaos sociais de outras
empresas do Grupo.
A Politica de Remuneracoes para 2020 preve a possibilidade de
restituicao do montante de remuneracao variavel atribuida a urn
membro da Comissao Executiva ern determinadas situacoes
(claw-back).
0 montante anual total e individual da remuneracao recebida pelos
membros do Conselho de Administracao ern 2020, conforme
estabelecido pela Comissao de Remuneracoes, bem como outras
informacoes relacionadas com a Politica de Remuneracoes, estop
disponiveis na seccao 77, Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo
Societario.
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Os membros nap executivos do Conselho de Administracao recebem urn
valor mensal fixo estabelecido pela Comissao de Remuneracoes, tendo
ern conta as praticas correntes de mercado, que pode ser diferenciado
no caso de membros nao executivos que exercam funcoes especiais de
supervisao ou sejam urn membro de uma comissao especial. A
Presidente do Conselho de Administracao renunciou a respetiva
remuneracao, atribuindo o respetivo valor a Fundacao Galp.
Os membros do Conselho Fiscal recebem uma retribuicao fixa mensal,
paga doze vezes por ano, sendo a remuneracao do Presidente do
Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as funcoes especiais
desempenhadas. A remuneracao dos membros do Conselho Fiscal nao
inclui qualquer componente variavel.
O Revisor Oficial de Contas tern a remuneracao contratualizada ern
condicoes normais de mercado.
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6.4.

Cumprimento corn o codigo de governo das sociedades
A Galp decidiu voluntariamente adotar o Codigo de Governo das
Sociedades do Institute Portugues de Corporate Governance, aprovado
em 2018 e revisto em 2020 («Codigo de Governo das Sociedades do
IPCG»), que se encontra disponivel no website desta entidade:
https://www.cgov.pt. 0 codigo é constituido por urn conjunto de
principios e recomendacoes de bom governo, adaptados a realidade
societaria portuguesa.
Em 2020, a Galp adotou a totalidade das 44 recomendacoes que Ihe sao
aplicaveis, conforme mostrado na figura ao lado.
Na Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo Societario, apresenta-se a exposicao acerca da adocao das recomendacoes, de acordo com a
regra "comply or explain".
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A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o
exercicio de 2020 corn urn resultado liquid°
positivo de €337.427.016,86, apurado em
base individual, ern conformidade corn as
Normas Internacionais do Relato Financeiro
(IFRS).

Vice-Presidentes

Marta Amorim
Miguel Athayde Marques
Francisco Teixeira Rego

0 Conselho de Administracao prop6e, nos
termos legais, que o resultado liquid() do
exercicio de 2020 de €337.427.016,86 seja
aplicado da seguinte forma: que
€290.237.722,25 (€0,35/acdo) sejam
distribuidos aos acionistas sobre a forma de
dividendos e o valor remanescente,
€47.189.294,61, seja transferido para
resultados acumulados.

Andy Brown
Carlos Pinto

Vogais

Luis Todo Bom

Filipe CrisOstomo Silva

Jorge Seabra de Freitas

Lisboa, 19 de marco de 2021
Thore E. Kristiansen

0 conselho de
administracao

Rui Paulo Gonsalves

Diogo Tavares

Carlos Costa Pina

Presidente

Edmar de Almeida

Jose Carlos Silva

Cristina Fonseca

Sofia Tenreiro
Paula Amorim
Susana Quintana-Plaza

141

0 mundo Galp

Enquodromento
estrotegico

Execucdo estrotegico

Desempenho finonceiro

Adolfo Mesquita Nunes

0 cominho [Dora urn
futuro sustentovel

Governo societ6rio

Proposta
de aplicactio
de resultados

Galp

Leading today's energy into our i44re.

Relatorio Integrado de gestao 2020

"considerar", "poderia", "prover", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos",

Declaracao

"perspetiva", "piano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "programa", "procurar", "clever",
"visor", "pensar", "alvos" ou a negacao desses termos e terminologia semelhante.

O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras,
relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de calm], dividendos e retorno

A informacao financeira por segmento de negocio é reportada de acordo corn as politicos de

acionista; liquidez; despesas de capital e operacionais; niveis de performance, objetivos,

relato de gestao do Galp e apresenta informacao interne que é utilizada para gerir e medir o

standards IFRS, sao apresentadas certas medidas

metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e resultados de

desempenho do Grupo. Para alem dos

projetos; niveis de producao; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp este presente; e

alternativas de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens

impactos do pandemia de COVID-19 nos negocios e resultados do Galp; os quais podem

especiais (resultados ajustados antes de juros, impostos, depreciac6es e amortizacoes,

divergir significativamente em funcoo de diversos fatores, incluindo a oferta e procure de

resultados ajustados antes de juros e impostos e resultados liquidos ajustados), rendibilidade

crude, gas natural, produtos petroliferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os

de capitals proprios (ROE), rendibilidade media sobre capitals investidos (ROACE), nivel de

afetem; os efeitos de politicos e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em

endividamento, fluxos de caixa dos operac6es e fluxos de caixa disponiveis. Estes indicadores

relacoo a COVID-19 e para a manutencoo do funcionamento das economias e dos mercados

tern como objetivo facilitar a analise do desempenho financeiro da Galp e a comparacoo dos

nacionais e internacionais; os impactos do pandemia de COVID-19 nas pessoas e nas

resultados e fluxos de caixa entre os diferentes periodos. Adicionalmente, os resultados sao

economias; o impact() das medidas adotadas pela Galp para proteger a saude e seguranca

ainda medidos de acordo com o metodo de replacement cost, ajustado para elementos em

dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as awes dos concorrentes e

particular. Este metodo e usado para avaliar o desempenho de cada segmento de negocio e

contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de divida de curto e

facilitar a comparacoo do desempenho de coda um dos segmentos corn os dos seus

medio prazo atempadamente e em condicoes economicas favordveis; a atuacao dos

concorrentes. Este documento contem ainda indicadores de desempenho nao financeiros,

consumidores; outros fatores juridicos e politicos, incluindo a alteracao do legislacao e

incluindo um indicador de intensidade de carbono para os produtos energeticos

regulamentacoo aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessaries; eventos

comercializados pela Galp, que mode a quantidade de emissoes de gases corn efeito de estufa

operacionais ou dificuldades tecnicas inesperadas; o resultado de negociacoes comerciais,

(GEE) de cada um desses produtos, desde a sua producao ate a sua utilizacao final, por

incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relaterio

unidade de energia entregue. Este indicador abrange as emissoes diretas de GEE das

Contas do Galp apresentado a Comissoo do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) em

instalacoes de producao e processamento (ambito 1) e as suas emissoes indiretas associadas

relocao ao exercicio findo a 31 de dezembro de 2019 e disponivel no sitio da internet do Galp

a energia adquirida (ambito 2), assim como as emissoes associadas a utilizacao de produtos

em galp.com. Este documento tombem pode conter declaracoes sobre as perspetivas,

pelos clientes Galp (ambito 3). Estas emissoes sao ainda consideradas para produtos

objetivos e metas do Galp, incluindo no que diz respeito a transicoo energetica, reducao da

adquiridos a terceiros e vendidos ou transformados pela Galp. Para uma definicoo completa

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado

dos ambitos 1, 2 e 3 e da metodologia utilizada pela Galp para este indicador, consulte o site

pretendido ou desejado pela Galp, esclarecendo-se que os meios a mobilizar para o efeito nao

da Galp em galp.com.

podem depender exclusivamente da Galp. Todas as declaracoes, exceto as declaracoes
referentes a factos historicos, sao ou podem ser consideradas declaracoes prospetivas. As
declaracoes prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nos expectativas e
pressupostos utilizados polo administracao no data em que sac) divulgadas e envolvem riscos
e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados,
desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais
declaracoes. As declaracoes prospetivas incluem, entre outras, declaracoes relativas a
potencial exposicao da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas,
conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essas
declaracoes prospetivas podem geralmente ser identificadas polo use do tempo futuro ou
condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicao", "antecipar", "acreditar",
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A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores nao pretendem, e
expressamente rejeitam qualquer clever, compromisso ou obrigacao de elaborar ou divulgar
qualquer complemento, alteracao, atualizacao ou revisdo de qualquer dos informacoes,
opinioes ou declaracoes prospetivas contidas neste documento de forma a refletir qualquer
alteracao em eventos, condicoes ou circunstancias. Este documento nao constitui
aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem dove ser interpretado como
uma oferta para venda ou emissao, ou como solicitacao de oferta para comprar ou de outra
forma adquirir valores mobilidrios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsididrias ou
afiliadas em qualquer jurisdicoo ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de
investimento em qualquer jurisdicao
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