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Recomendacc5es da Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), do Financial Stability 
Board (FSB), relativas a divulgacao dos riscos financeiros relacionados corn o clima; 

Principios do United Nations Global Compact (UNGC); 

World Economic Forum (WEF), Measuring Stakeholder Capitalism metrics and disclosures; 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS); e 

Os principios de inclusno, materialidade, capacidade de resposta e impacto, constantes da norma da 
AccountAbility, AA10 0 0 AccountAbility Principles Standard (AA10 0 OAP 2018), referentes a informacao de 
sustentabilidade; 
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Os aspetos materials da Galp sao todos os que podem interferir, de forma significativa, na capacidade de 
gerar valor para a Empresa e para os seus stakeholders. A sua identificacao é urn processo continuo, robusto 
e maduro na Galp, que orienta a Empresa na compreensno dos principals desafios e oportunidades que 
enfrenta, assegurando o alinhamento estrategico e de comunicacno corn os aspetos mais significativos. A 
informacno nno financeira da Galp é apresentada publicamente, e submetida a verificacno por terceira parte, 
no relatorio integrado anual da empresa, no website da mesma e ern outros suportes de comunicacao 
relevantes, como é o caso do documento Informacao nno financeira 2020 - GRI Standards . 

B. Modelo empresarial 

Descricao geral do modelo de negocio e forma de 
organizacao da Sociedade/Grupo, indicando principals areas 
de negocio e mercados em que opera 

C. Principals fatores de risco 

1=r 
A Galp tem uma estrutura org8nica assente, a nivel operacional, em quatro unidades de negocio: Upstream, 
Midstream, Comercial, e Renovoveis e Novos Negocios. 

A Galp opera nos seguintes mercados: Portugal, Espanha, Brasil, Mocambique, Angola, Namibia, Cabo 
Verde, Guine-Bissau, sao Tome e Principe, Eswatini e Timor-Leste. 

Para mais informacao consultor a Parte III do presente relatorio — Relatorio Integrado de Gestao — "Notas as 
demonstracc5es financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020" e o website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/o-que-fazemos  e https://www.galp.com/corp/pt/sobre-
nos/presenca  - no-mu ndo  

1. Identificacao dos principals riscos associados aos temas 
objeto de reporte e decorrentes dos atividades, produtos, 
servicos ou relacoes comerciais da Sociedade, incluindo, 
se for caso disso e sempre que possivel, as cadeias de 
fornecimento e subcontratacno. 	

Informacao disponivel para consulta no seccao 53 da Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo 
2. Indicacao da forma como esses riscos sao identificados e Societario (descricao dos principals riscos a que a Empresa esta exposta no desenvolvimento da sua 

geridos pela Sociedade. 	 atividade). 

3. Explicitacno da divisdo funcional interna de 
competencias, incluindo os orgaos sociais, comiss8es, 
comites ou departamentos responsaveis pela 
identificacao e gestao/acompanhamento dos riscos. 
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4. Indicacao expresso dos novas riscos identificados pela 
Sociedade face ao relatado em anos anteriores, bem 
como dos riscos que deixaram de o ser. 

5. Indicacao e breve descricao dos principals oportunidades 
que sejam identificadas pela Sociedade no contexto dos 
temas objeto de reporte. 

E. Politicos implementadas 

A Galp assume o compromisso de gerir de forma eficiente e transparente todas as materias relacionadas 
com a gestao dos riscos e impactos dos suas atividades (sejam eles ambientais, sociais, fiscais ou de 
governance). Neste sentido, a Galp desenvolveu urn conjunto de Politicos que regem a sua atuacao e que 
permitem a gestao sustentovel do negocio e o estabelecimento e cumprimento de objetivos e metas 
desafiadoras. 

Descricao dos politicos: i. ambientais, ii. sociais e fiscais, 
referentes a trabalhadores e igualdade entre genera e nao 
discriminacao, iv. referentes a direitos humanos e v. 
referentes ao combate a corrupcao e as tentativas de 
suborno da Sociedade, incluindo as politicos de devida 
diligencia (due diligence), bem como os resultados da sua 
aplicacao, incluindo indicadores de desempenho essenciais 
nao financeiros conexos, e respetiva comparacao quanta ao 
ano anterior. 

Politica de Seguranca, Saucle e Ambiente 

Atraves da Politica de Seguranca, Saucle e Ambiente, a Galp compromete-se a integrar de forma sinergica 
aspetos relacionados corn a seguranca, saUcle e ambiente na sua estrategia e a assegurar a gestao 
adequada dos mesmos, com o claro objetivo de atuar de forma responsovel, reduzindo, assim, possiveis 
impactos negativos e maximizando o efeito positivo dos suas atividades. 

Requisitos Especificos de SaCide. Seguranca e Ambiente  

Este Regulamento define os requisitos no ambito de saUcle, seguranca e ambiente (SSSE/A) que devem ser 
cumpridos na tornado de decisao, em todo o ciclo de vida dos projetos, de modo a garantir a protecao dos 
pessoas, do ambiente e dos ativos. 0 Regulamento pressupae a avaliacao de risco de SSSE/A e esta alinhado 
com a Politica de Seguranca, SaUcle e Ambiente da Galp e seus compromissos. 

Politica de Alteracaes Climaticas 
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A Galp considera essencial promover e contribuir para a satisfacno dos necessidades energeticas do futuro, 
em estreita linha de cooperacno corn os objetivos propostos para o combate as alterac8es climaticas. Neste 
sentido, e consciente que este é verdadeiramente urn desafio do futuro, a Galp atualiza a sua Politica de 
Alteracoes Climaticas em linha corn o seu compromisso de acompanhar as boas praticas e tendencies de 
mercado nesta materia. 

Codigo de Etica e Conduta  

0 Codigo de Etica e Conduta da Galp e urn guia pare a atuacao da empresa, dos sues pessoas e parceiros de 
negocio, que trace as diretrizes eticas fundamentais de atuacao da Galp e que consagra, para coda urn dos 
principios nele elencados, compromissos, responsabilidades e boas praticas. 

Politica de Direitos Humanos 

Consciente que os Direitos Humanos sao inerentes a condicao humane, a Galp assume o compromisso de 
apoiar no defesa e promocao dos mesmos, ern todas as geografias e contextos em que opera. 

Politica de Responsabilidade Social Corporative  

Para a Galp, a responsabilidade social corporative é uma dimensno fundamental da gestao. Esta Politica, 
aplicavel aos diversos contextos e geografias em que a Galp opera, estabelece objetivos e comportamentos 
esperados ao longo da cadeia de valor e na relacao com os stakeholders. 

Politica Fiscal  

A Galp assume, atraves da Politica Fiscal, o compromisso de monitorizar a evolucao dos melhores praticas 
em materia fiscal, estabelecendo a persente politica o reconhecimento, por parte da Galp, da importdncia ern 
adotar e implementor as melhores praticas internacionais em termos de transparencia fiscal. 

Politica de Investimento na Comunidade 

Enquanto empresa de referencia no setor de energia, presente ern diversas geografias, a Galp assume o 
compromisso de ser urn parceiro essencial dos comunidades onde exerce atividade, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento social e economic° des mesmas, em linha com a sua estrategia. 

Plano pare a lgualdade 2020  
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A Galp, no seu Plano para a lgualdade para 2020, consagra os objetivos, medidas e praticas implementadas 
em 2019 e a implementor em 2020 em materia de igualdade de genera. Este Plano é atualizado anualmente. 

Plano para a lgualdade 2021  

A Galp, no seu Plano para a Igualdade para 2021, consagra os objetivos, medidas e praticas implementadas 
em 2020 e a implementor em 2021 em materia de igualdade de genero. Este Plano e atualizado anualmente. 

Politica de Diversidade nos orgaos de Administracao e Fiscalizacao  

A Galp reconhece, no sua Politica de Diversidade nos orgaos de Administracao e Fiscalizacao, os beneficios 
da diversidade no seio dos seus orgaos de administracao e fiscalizacao como forma de assegurar major 
equilibrio no sua composicao, melhorar o desempenho dos seus membros, reforcar a qualidade dos 
processos de tomada de decisao e de control°, evitar o efeito de group thinking e contribuir para o 
desenvolvimento sustentovel da empresa. 

Politica de Prevencao da Corrupcao 

Na Politica de Prevencao da Corrupcao a Galp enumera as diretrizes para a prevencao do risco de corrupcao 
no Grupo. 0 compromisso assumido pela Galp neste ambito pressup8e ainda a monitorizacao e melhoria 
continua dos boas praticas nesta materia. 

Norma de Prevencao da Corrupcao 

A Norma de Prevencao da Corrupcao da Galp estabelece regras e procedimentos que visam a prevencao, 
detecao e resposta ao risco de corrupcao no Grupo Galp, concretizando e desenvolvendo o disposto no 
Codigo de Etica e Conduta e na Politica de Prevencao da Corrupcao, em linha com os valores da Galp, as 
obrigacc5es legais e regulamentares a que a Galp e os seus colaboradores estao sujeitos, os riscos especificos 
de corrupcao que a Galp enfrenta na prossecucao dos suas atividades, nas diversas geografias onde se 
encontra presente, e as expectativas dos seus stakeholders. 

Politica de Prevencao do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo 

A Galp considera essencial a prevencao, detecao e resposta aos riscos de exposicao ao branqueamento de 
capitais e financiamento de terrorismo no dmbito dos suas transacoes com terceiros. Neste sentido, foi 
implementada uma Politica de Prevencao do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo 
que enumera os compromissos da Galp no que se refere ao combate da transformacao de recursos com 
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origem criminosa em recursos licitos atraves de mecanismos de branqueamento de capitals ou do 
financiamento indireto de organizaedo terroristas. 

Norma de Prevencno do Branqueamento de Capitals e do Financiamento do Terrorismo 

A Norma de Prevenedo do Branqueamento de Capitals e do Financiamento do Terrorismo da Galp 
estabelece regras que visam a prevenedo, deteedo e resposta aos riscos de exposiedo de branqueamento de 
capitals e de financiamento do terrorismo, concretizando o disposto no C6digo de Etica e Conduta e na 
Politica de Prevenedo do Branqueamento de Capitals. Entre os diversos deveres instituidos na Norma, 
encontra-se definido o clever geral dos colaboradores do Grupo Galp ou terceiros agindo em seu nome de 
nao celebrar transaec5es com contrapartes que indiciem ter como objetivo ocultar ou disfarcar a origem 
ilicita, a fonte, a localizaego, ou a disposiedo ou movimentaedo de capitais, bens ou produtos, em violaedo 
dos leis de prevenedo de branqueamento de capitals aplicaveis. 

Principals indicadores e resultados 

Consultor as seguintes secedes da Parte I do presente relatorio — Relatorio Integrado de Gestdo: 

1.2. Modelo de cricieno de valor 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5. 0 caminho para um futuro sustentavel 

Politicos ambientais 

1. Descricdo dos objetivos estrategicos da Sociedade e das 
principals acc5es a empreender para a sua concretizaego. 

A Galp preve, no seu piano estrategico, um conjunto de objetivos estrategicos ambientais e climaticos. 
Destaca-se, em 2020, a definiedo de objetivos de longo para a redueno do intensidade carbonica: 
alinhamento do portefolio com a visa° de neutralidade carbonica na Europa ate 2050 e reduedo da 
intensidade carbonica das atividades em pelo menos 15% ate 2030 (2017 como ano de referencia). 

Consultor as seguintes secedes do Capitulo 5 da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de 
Gestno: 

5.2 Transformaeno com responsabilidade 

5.3 Abordagem as alteraedes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

• 
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No Canal de Sustentabilidade do website da Galpesta disponivel o documento "Objetivos e Metas" onde 
constam os principals compromissos e metas da Galp em materia de Ambiente. 

Consultor as seguintes secedes do Capitulo 5 da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de 
Gestao: 

2. Descricdo dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

3. Indicaeao, face ao ano anterior, do grau de concretizaeao 
daqueles objetivos. 

Politicos sociais e fiscais 

1. Descrieao dos objetivos estrategicos da Sociedade e dos 
principais cedes a empreender para a sua concretizacao. 

5.3 Abordagem as alteracaes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp esto disponivel o documento "Informacao nao financeira 
2020 - GRI Standards", onde constam os principals indicadores de desempenho ambientais, e os Indicadores 
Interativos.  

Consultor as seguintes secedes do Capitulo 5 da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de 
Gestao: 

5.3 Abordagem as alteraedes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos   est° disponivel o documento 
"Objetivos e Metas" onde constam os principais compromissos e metas da Galp em materia de Ambiente. 

A Galp preve, no seu piano estrategico, urn conjunto de objetivos estrategicos sociais, ambicionando a 
criacao de valor e a sua distribuieao, direta e indiretamente, pela sociedade. 

Consultor as seguintes secedes da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de Gestao: 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5.2 Transformaeao corn responsabilidade 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 
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Consultor ainda: 

Politica Fiscal da Galp 

Informacao sobre o Dialog° corn Stakeholders  

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos   estd disponivel o documento 
"Objetivos e Metas" onde constam os principais compromissos e metas da Galp em materia Social. 

2. Descricao dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

Consultor as seguintes seccoes da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de Gestno: 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

Consultor ainda as seguintes seccoes da Parte IV do Relatorio Integrado — Anexos: 

Informacao suplementar sobre Petroleo e Gas 

Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas 

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos   estd disponivel o documento 
"Informacao nao financeira 2020 - GRI Standards", onde constam os principais indicadores de desempenho 
social, e os Indicadores Interativos.  

Consultor as seguintes seccoes do Capitulo 5 da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de 
Gestao: 

5.4 As pessoas no centro 
3. Indicacao, face ao ano anterior, do grau de concretizacao 

daqueles objetivos 	 5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos   estd disponivel o documento 
"Objetivos e Metas" onde constam os principais compromissos e metas da Galp ern materia Social. 
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1. Informacao nao financeira consolidada 

Parte I  —  Informacao sobre as politicos adotadas 

Trabalhadores e igualdade entre genero e nao discriminaego 

A Galp posiciona-se como empregador competitivo e justo, orientando os seus valores com os principios da 
diversidade, igualdade de oportunidade e formaedo. 

1. Descriedo dos objetivos estrategicos da Sociedade e dos 
principals cedes a empreender para a sua concretizaeno. 

2. Descricdo dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

Consultor as seguintes secedes da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de Gestno: 

5.2 Transformaedo corn responsabilidade 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver um negocio consciente 

No Canal de Sustentabilidade do website da Galp 
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade/reporting/documentos   esta disponivel o documento 
"Objetivos e Metas" onde constam os principals compromissos e metas da Galp em materia Social, e o Plano 
para a Igualdade 2021.  

Consultor as seguintes secedes da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de Gestdo: 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver um negocio consciente 

No Canal de Sustentabilidade esta disponivel o documento "Informacao nao financeira 2020 - GRI 
Standards", onde constam os principals indicadores de desempenho social, e os Indicadores Interativos. 

No Relatorio de Governo Societario relativo a 2020 e no canal de Governo Societario em 
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societa  rio/modelo-e-orgaos-de-governo/comissao-executiva 
esta disponivel 

informaeno sobre a remuneraedo dos administradores. 

Consultor as seguintes secedes do Capitulo 5 da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de 
3. Indicaedo, face ao ano anterior, do grau de concretizaedo Gestao: 

daqueles objetivos 
5.4 As pessoas no centro 
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1. Informacao nao financeira consolidada 

Parte I  —  Informacao sobre as politicos adotadas 

Codigos de etica: indicacno de eventual codigo de etica a que 
a Sociedade tenha aderido ou implementado; indicacao dos 
respetivos mecanismos de implementacao e monitorizacao 
do cumprimento do mesmo, se aplicavel. 

Gestao de conflitos de interesses: medidas de gestao e 
acompanhamento de conflitos de interesses, nomeadamente 
exigencia de subscricao de declaracc5es de interesses, 
incompatibilidades e impedimentos pelos dirigentes e 
trabalhadores. 

Codigo de Etica e Conduta  

0 Codigo de Etica e Conduta da Galp é urn guia para a atuacno da empresa, dos suns pessoas e parceiros de 
negocio que traca as diretrizes eticas fundamentals de atuacno da Galp e que consagra, para coda urn dos 
principios nele elencados, compromissos, responsabilidades e boas praticas. 

Norma de Comunicacno de Irregularidades — Linha de Etica  

Atraves da linha de etica opentalk@gap.com  a Galp promove o reporte, numa base confidencial, de 
qualquer conhecimento 

ou suspeita fundada da ocorrencia de irregularidades ou circunstancias de nao conformidade em relacno ao 
Codigo de Etica e Conduta ou outras Politicos e Regulamentos da Galp. 

Comissao de Etica e Conduta  

A Comissao de Etica e Conduta da Galp, estrutura interna e independente corn reporte ao Conselho Fiscal, é 
responsavel pela monitorizacno da implementacao dos aspetos dispostos no Codigo de Etica e Conduta, 
pelo esclarecimento de dUvidas acerca da sua aplicacno e pelo tratamento de informacno transmitida 
atraves da Linha de Etica. 

Regulamento da Comissao de Etica e Conduta  

Este Regulamento estabelece as competencies, deveres e regras de funcionamento da Comissao de Etica e 
Conduta da Galp. 

Na seccno II do ponto C) do Relatorio de Governo Societario de 2020 e no Canal de Governo Societario do 
website da Galp https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/etica-e-conduta/comunicacao-de-
irregularidades  esta disponivel 

informacno sobre o canal de comunicacno de irregularidades 

Norma de Gestao de Conflitos de Interesses  

A Norma de Gestao de Conflitos de Interesse descreve o conjunto de regras e procedimentos de controlo 
interno adotados pela Galp com vista a prevenir conflitos de interesse. 

Norma de Comunicacao de Irregularidades — Linha de Etica  

15 
1. Informacao financeira 
nao consolidada 

2. Informacao suplementar 
sobre petroleo e gas (nao 
auditado) 

3. Relatorio sobre os pagamentos a 
administragoes pUblicas em 2020 

4. Declarasao de conformidade 
dos membros do conselho de 
administracao 

5. Relatorio do parecer 
do conselho fiscal 

6. Relatorio independente 
sabre informacoo de 
sustentabilidade 

7. Glossario e 
abreviaturas 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Codigo-De-Conduta-Etica_PT.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/governance%202020/NT-010-Comunicacao%20Irregularidades%20-%20Linha%20de%20Etica.pdf
mailto:opentalk@gap.com
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-etica-e-conduta
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/Comiss%C3%B5es/comiss%C3%A3o%20de%20%C3%A9tica%20e%20conduta/Regulamento%20Comissao%20de%20Etica%20e%20Conduta.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/regulamentos/NT-R-023%20-%20Gestao%20de%20Conflitos%20de%20Interesses.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/governance%202020/NT-010-Comunicacao%20Irregularidades%20-%20Linha%20de%20Etica.pdf


Galp 	Anexos 2020 
	

Leading today's energy into our 

1. Informacao nao financeira consolidada 

Parte I  —  Informacao sobre as politicos adotadas 

Caso qualquer colaborador se encontre em circunstancias em que os seus interesses pessoais colidam, ou 
possam colidir, com as suas funcOes profissionais na Galp, deve reportar tais circunstancias na plataforma 
eletronica de registo de conflito de interesses da Galp. 

Caso os colaboradores tenham conhecimento de uma situacno de conflito de interesses que represente urn 
risco para a Galp e que tenham fundadas suspeitas de esta que nao tenha sido reportada a Comissno de 
Etica e Consulta, o colaborador deve comunicar o facto atraves da linha de etica opentalk(agalp.com. 
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2. 

Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

A informacao constante nesta nota foi produzida de acordo corn o Topic° 932 - Atividades de Extracao - Petroleo e Gas, do Financial Accounting 

Standards Board (FASB). 

Resultados das operacaes de atividades de exploracao e producao 

Os resultados das operacoes das atividades de exploracao e producao por zona geografica dos anos de 2020,2019 e 2018 e sao os seguintes: 

unid: milhares de Euros 

Africa 	America Latina 	Resto do Mundo 	 Total 

31 de dezembro de 2020 

Contribuic8es totals consolidadas 

Vendas 

Custos de producao 

Royalties 

Outros custos operacionais 

Custos de exploracao 

Amortizacoes, depreciac8es e provis8es do exercicio 

Resultado operacional antes de impostos para atividades de E8-1D 

Impostos 

Resultado operacional para atividades de E8-1D 

31 de dezembro de 2019 

Contribuicoes totais consolidadas 

Vendas 

Custos de producao 

Royalties 

Outros custos operacionais 

Custos de exploracao 

Amortizacc5es, depreciacc5es e provisc5es do exercicio 

■ 
168,429 

(35,649) 

(4,533) 

(4,784) 

(146,610) 

1,285,581 

(39,102) 

(137,990) 

(75,689) 

(111,718) 

(451,575) 

(31) 

(225) 

(4,406) 

1,454,010 

(74,751) 

(137,990) 

(80,253) 

(116,726) 

(602,591) 

(23,146) 469,506 (4,661) 441,700 

(13,115) (334,704) 1,398 (346,421) 

(36,260) 134,802 (3,263) 95,279 

244,773 1,987,260 2,232,033 

(28,213) (55,761) (83,974) 

(194,276) (194,276) 

(5,703) (90,375) (26) (96,105) 

(16,601) (23,701) (40,302) 

(239,893) (338,660) 32 (578,521) 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

Resultado operacional antes de impostos para atividades de E&P (45,637) 1,284,487 6 1,238,856 

Impostos (19,187) (783,568) (2) (802,757) 

Resultado operacional para atividades de E&P (64,825) 500,919 4 436,099 

31 de dezembro de 2018 

Contribuicoes totals consolidadas 

Vendas 145,877 1,899,184 2,045,061 

Custos de producao (24,682) (162,937) (187,619) 

Royalties (188,818) (188,818) 

Outros custos operacionais (6,106) (89,697) (23) (95,826) 

Custos de exploracao (7,470) (35,831) (820) (44,121) 

Amortizacoes, depreciac6es e provis6es do exercicio (40,752) (298,358) (339,111) 

Resultado operacional antes de impostos para atividades de E&P 66,866 1,123,544 (842) 1,189,567 

Impostos (8,658) (636,083) 199 (644,541) 

Resultado operacional para atividades de E&P 58,209 487,461 (643) 545,026 

As receitas da producao incluem receitas da producao e venda de 
petroleo e gas natural. 

Os custos de producao incluem os custos diretos de producao 
associados a blocos em producao tais como custos de operacao e 
manutencao de pocos, equipamentos relacionados e instalacoes de 
apoio utilizadas em operacoes de extracao de petroleo e gas, sistema de 
coleta e outros custos gerais e administrativos relacionados corn a 
producao. Esta rubrica é apresentada liquida dos proveitos referentes ao 
aluguer de equipamentos de producao registados ern empresas que nao 
sao consolidadas pelo metodo integral. Foram deduzidos,  

nomeadamente, €22.434k em 2020, €55.064k ern 2019, €80.175k em 
2018. 

Corn efeitos a 1 de janeiro de 2019, a Galp adotou a norma contabilistica 
IFRS 16. Esta metodologia nao foi aplicada retroativamente para os anos 
anteriores. 

Para efeitos de comparacao, a adotacao desta norma tern um impacto 
de €135.518k em custos de producao e €89.859k ern Amortizacoes, 
depreciacoes e provisoes do exercicio ern 2018. 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

Os outros custos operacionais incluem a responsabilidade de I&D 

decorrente das atividades de producao no Brasil, bem como os custos de 

estrutura relacionados corn areas diretamente relacionados corn as 

atividades de exploracao e producao. Esta rubrica exclui custos de 

gestic) relativos a empresas do Grupo, de acordo corn o Topic° 932 do 

FASB e inclui custos registados em empresas nao consolidadas pelo 

metodo integral no valor de €2.773k ern 2020, €3.748 k ern 2019 e 

€2.586 k em 2018. 

Os custos de exploracao correspondem as imparidades de exploracao, 

nomeadamente custos corn pocos secos ou imparidade de ativos 

decorrentes da decisdo de devolucdo de licencas de exploracao, 

conforme politica contabilistica descrita na nota 2.3 Ativos Tangiveis do 

Anexo as demonstracoes financeiras consolidadas. 

A partir de 1 de janeiro de 2018, os custos geolOgicos e geofisicos (GSG) e 

despesas gerais e administrativas (GSA) relacionados principalmente 

com atividades de exploracao, passaram a ser contabilizados como 

custos de exploracao do period() ern que ocorreram e deixaram de ser 

capitalizados. 

As amortizacoes, depreciacoes e provisoes do exercicio incluem custos 

registados em empresas nao consolidadas pelo metodo integral no valor 

de €219k em 2020, €14.129k ern 2019 e €28.600k em 2018. 

Os resultados operacionais nao incluem custos de gestao e custos 

financeiros, de acordo com o Topic° 932 do FASB. 

A rubrica "Impostos" inclui: IRP, aplicavel a blocos ern Africa; 

Participacdo Especial, aplicavel a campos no Brasil, e o imposto de renda 

calculado de acordo com as taxas de imposto estatuario de cada pals. 0 

valor do imposto sobre o rendimento foi ajustado para excluir o efeito 

dos custos de gestao e custos financeiros que foram excluidos do 

resultado das operacoes. 

Os resultados das operacOes excluem as despesas de juros atribuiveis as 

atividades de petroleo e gas. 

Despesas de investimento do ano ern atividades de exploracao e 

producao. 

As despesas de investimento do ano, que representam os dispendios 

efetuados nas atividades de exploracao e producao, por zona 

geografica, para os exercicios de 2020, 2019 e 2018, sao os seguintes: 
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Africa Resto do Mundo 	 Total America Latina 

MEN  IContribuicoes totais consolidadas 

31 de dezembro 2020 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid:milhares de Euros 

Aquisicc5es sem reservas provadas 

Exploracao 

Desenvolvimento 

3,496 

112,892 

25,251 

174,544 

152 

Total incorrido no exercicio 116,387 199,795 152 

31 de dezembro 2019 

Contribuicoes totais consolidadas 

Aquisicc5es sem reservas provadas 76,699 

Explorac6o 1,187 52,373 34 

Desenvolvimento 207,000 249,199 

Total incorrido no exercicio 208,187 378,271 34 

31 de dezembro 2018 

Contribuilks totals consolidadas 

Aquisicoes sem reservas provadas 175,036 

Explorac6o (749) 49,452 997 

Desenvolvimento 187,845 209,219 

Total incorrido no exercicio 187,096 433,707 997 

28,898 

287,436 

316,334 

NM_ 
76,699 

53,593 

456,200 

586,492 

_AM 
175,036 

49,700 

397,064 

621,800 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

Os valores reportados como custos incorridos incluem os custos 

capitalizados e os custos imputados a despesa quando incorridos porn 

atividade de aquisicao, exploracao e desenvolvimento de propriedade 

de petroleo e gas. Os custos de exploracao apresentados acima 

incluem os custos de perfumed° e equipamento de pocos de 

exploracao e despesas geolOgicas e geofisicas. 

A partir del de janeiro de 2018, os custos geolOgicos e geofisicos (G&G) 

e despesas gerais e administrativas (G&A) relacionados principalmente 

corn atividades de exploracao, passaram a ser contabilizados como 

custos operacionais do period° ern que ocorreram e deixaram de ser 

capitalizados. 

Os custos de desenvolvimento incluem os custos de perfuracao e 

equipamentos de pocos de desenvolvimento, bem como a construed° 

de equipamentos relacionados. 

Os valores constantes na rubrica de "Desenvolvimento" incluem ativos 

referentes a equipamentos de transporte e producao porn o bloco BM-

S-11/A no Brasil e Area 4 em Mocambique, registados em empresas 

consolidadas pelo metodo de equivalencia patrimonial. 

Os investimentos sao expressos em moeda funcional do grupo Galp, 

sendo que porn as empresas cuja moeda funcional ndo seja o Euro, os 

ativos foram atualizados ao cgmbio do final do ono respetivo em 

conformidade corn a politica contabilistica definida na nota 5 do Anexo 

de demonstracoes financeiras consolidadas. Em 2020, foi considerada 

uma taxa de cgmbio EUR:USD de 1,23. 

Nas despesas de investimento nao foram incluidos quaisquer gastos 

relacionados corn os juros capitalizados. 

Investimentos acumulados em atividades de exploracao e producao 

Os investimentos acumulados representam a totalidade de dispendios 

efetuados na aquisicdo de reservas provadas ou ndo provadas e nos 

atividades de exploracao e desenvolvimento dos blocos nos quais a 

Galp detem uma participacao. 

Os custos de exploracao sao capitalizados na totalidade de acordo 

corn a politica contabilistica descrita na nota 5 de Ativos Tangiveis do 

Anexo as demonstracoes financeiras consolidadas. Os pocos secos sao 

reconhecidos como custo e refletidos nestas tabelas juntamente corn 

as imparidades. Os blocos devolvidos sao abatidos nos ativos e, como 

tal, ndo constam desta informacdo. 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

Os investimentos acumulados na area de exploracao e producao que se encontravam refletidos na posicao financeira do Grupo Galp sao os seguintes: 

unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

31 de dezembro 2020 

Contribuicoes totais consolidadas 

Ativos corn Reservas Provadas 

Ativos Fixos 

Ativos em curso 

Ativos sem Reservas Provadas 

Equipamento de suporte 

1,716,503 

428,260 

211,588 

389 

2,968,171 

324,355 

713,668 

5,989 

1,993 

4,684,674 

752,614 

927,249 

6,378 

Investimentos acumulados brutos 2,356,740 4,012,182 1,993 6,370,915 

Amortizacc5es, depreciacc5es e imparidades acumuladas (1,251,483) (1,297,349) (1,993) (2,550,825) 

Investimentos acumulados liquidos 1,111,618 2,714,833 3,826,451 

31 de dezembro 2019 

Contribuicoes totals consolidadas 

Ativos corn Reservas Provadas 

Ativos Fixos 

Ativos em curso 

Ativos sem Reservas Provadas 

Equipamento de suporte 

1,602,411 

450,744 

310,628 

371 

2,546,333 

1,025,048 

607,719 

6,571 

1,993 

4,148,744 

1,475,792 

920,341 

6,942 

Investimentos acumulados brutos 2,364,154 4,185,672 1,993 6,551,819 

Amortizacoes, depreciacoes e imparidades acumuladas (1,128,478) (923,371) (1,993) (2,053,842) 

Investimentos acumulados liquidos 1,235,677 3,262,300 4,497,977 

31 de dezembro 2018 

Contribuicoes totais consolidadas 

Ativos corn Reservas Provadas 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

Ativos Fixos 1,280,944 2,279,453 3,560,397 

Ativos em curso 695,282 1,099,673 1,794,955 

Ativos sem Reservas Provadas 180,538 485,234 1,993 667,765 

Equipamento de suporte 333 5,707 6,040 

Investimentos acumulados brutos 2,157,097 3,870,067 1,993 6,029,158 

Amortizacc5es, depreciacc5es e imparidades acumuladas (1,010,247) (805,083) (1,993) (1,817,324) 

Investimentos acumulados liquidos 1,146,850 3,064,984 4,211,834 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

Os investimentos foram classificados de acordo corn os seguintes 

pressupostos: 

1. Ativos corn Reservas Provadas (RP ou 1P): Ativos relacionados corn 

campos que detem RP, no final de coda ano. 

1.1. Ativos corn RP - Fixos: Ativos relacionados corn campos que 

detern RP, no final de coda ano jb em producao e sujeitos a 

amortizacao; 

1.2. Ativos corn RP - Pocos incompletos (ativos ern curso): Ativos 

relacionados com campos corn RP, no final de coda ano que 

ainda nao estao em producao. 

2. Ativos sem RP: Ativos relacionados corn campos sem RP, no final 

de coda ano. 

3. Equipamento de suporte: Equipamento basic° e administrativo 

atribuido as atividades de exploracao e producao. 

Os valores constantes nas seguintes rubricas incluem ativos referentes 

a equipamentos de transporte e producao para o bloco BM-S-11/A no 

Brasil e Area 4 ern Mocambique, registados em empresas consolidadas 

pelo metodo de equivalencia patrimonial. 

Os investimentos acumulados, no quadro acima, sac) expressos em 

moeda funcional do grupo Galp, sendo que para as empresas cuja 

moeda funcional nao seja o Euro, os ativos foram atualizados ao 

cambio do final do ano respetivo ern conformidade com a politica 

contabilistica definida no ponto 2.12 do Anexo as demonstracoes 

financeiras consolidadas. 

Ern 2020, foi considerada uma taxa de cambio EUR:USD de 1,23. 

Reservas de petroleo e de gas 

As RP totais (1P) ern 31 de dezembro de 2029, 2019 e 2018 que sac) 

evidenciadas nos quadros seguintes, incluem as RP desenvolvidas e 

nao desenvolvidas. As reservas provadas foram apuradas por entidade 

independente DeGolyer and MocAlaughton (DeMac), cuja metodologia 

adotada se encontra de acordo com o Petroleum Resources 

Management System (PMRS), aprovado ern Marco de 2007 e revista 

em Junho de 2018 pela Society of Petroleum Engineers (SPE), o World 

Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum 

Geologists e a Society of Petroleum Evaluation Engineers. 

Reservas provadas sac) as quantidades de petrOleo que, por analise de 

dodos de geociencias e engenharia podem ser estimadas com razoavel 

certeza para serem comercialmente recuperaveis de acordo com as 

consideracoes econOrnicas definidas, metodos operacionais e 

regulamentos govemamentais. 

Reservas provadas incluem quantidades estimadas relacionadas com 

contratos de compartilhamento de producao (PSCs) que sao 

reportando sob o metodo de net entitlement o qual esta sujeito a 

flutuacoes nos precos de commodities e custos recuperaveis bem como 

regime de royalties. 

Conforme exigido pelo Topic° 932, o limite economic° dos reservas 

baseado nos precos medios dos dtimos 12 meses e atuais custos. A 

data de limite economic° afeta a estimativa de reservas. Portanto, 

como os precos e os niveis de custos mudam de ano para ano, a 

estimativa das reservas provadas tambem sofre alteracoes. 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

0 preco de referencia para o apuramento das reservas pertencentes 

Empresa numa Otica de net entitlement, que sdo as reservas a extrair 

de acordo corn o definido nos contratos celebrados para a atividade de 

exploracdo e producdo, foi de $41,8/bbl, $64,3/bbl e $71,0/bbl que 

corresponde ao preco medio de mercado do Brent praticado ao longo 

do ano de 2020, 2019 e 2018 respetivamente. 

As reservas associadas aos blocos no Brasil correspondem a 100% da 

percentagem que a Petrogal Brasil detem nos blocos, visto que esta 

empresa e consolidada pelo metodo integral nas contas do grupo Galp 

Energia. 

Os impactos dos PSA (efeito preco e/ou alteracdo de custos 

recuperaveis) nas reservas associadas a este tipo de contrato estdo 

refletidos na rubrica "Revisdes de estimativas anteriores". 
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America Latina 	 Total 

20,552 	 287,587 	 308,139 

Africa 

132,973 6,616 126,357 

148,375 163,187 14,812 

3,398 

(4,276) 

20,552 

14,467 

Desenvolvidas 

Nno desenvolvidas 

Extensoes e descobertas 

Aquisic6es e vendas 

Revisoes de estimativas anteriores 

PrOdUca0 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

Desenvolvidas 

10,299 

37,040 40,438 

(34,484) (38,760) 

287,587 308,139 

151,832 166,299 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

Reservas de petroleo (reservas provadas 1P) 

unid: milhares de [Dorris 

Net entitlement 

2020 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

Desenvolvidas 14,467 151,832 166,299 

Nao desenvolvidas 6,085 135,755 141,840 

Extensc5es e descobertas 

Aquisicoes e vendas (85) (85) 

Revisc5es de estimativas anteriores 780 21,330 22,110 

Producao (4,477) (37,907) (42,384) 

Reservas a 31 de dezembro 2020 16,855 270,925 287,780 

Desenvolvidas 12,711 170,116 182,827 

Nno desenvolvidas 4,144 100,809 104,953 

    

Reservas a 31 de dezembro 2018 21,428 274,732 296,160 
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Desenvolvidas 

Nao desenvolvidas 

Extensoes e descobertas 

Aquisic8es e vendas 

2020 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

  

Africa 

 

America Latina 	 Total 

  

	

329,168 	 245,222 	 574,390 

	

128,701 
	

128,701 

	

329,168 
	

116,521 
	

445,689 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhares de [Dorris 

Net entitlement 

Africa America Latina Total 

Nao desenvolvidas 6,085 135,755 141,840 

2018 

Reservas a 31 de dezembro 2017 22,037 262,159 284,196 

Desenvolvidas 4,740 109,143 113,883 

Nao desenvolvidas 17,297 153,016 170,313 

Extensc5es e descobertas 210 9,754 9,964 

Aquisicoes e vendas 

Revisc5es de estimativas anteriores 1,659 34,432 36,091 

Producao (2,478) (31,613) (34,091) 

Reservas a 31 de dezembro 2018 21,428 274,732 296,160 

Desenvolvidas 6,616 126,357 132,973 

Nao desenvolvidas 14,812 148,375 163,187 

Reservas de gas (reservas provadas 1P) 

unid: milh8es de pes cUbicos 
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591,404 Reservas a 31 de dezembro 2017 

2018 

339,054 252,350 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhoes de pes cUbicos 

Africa America Latina Total 

Revisc5es de estimativas anteriores 

Producao 

34,766 

(28,114) 

34,766 

(28,114) 

Reservas a 31 de dezembro 2020 349,081 231,961 581,042 

Desenvolvidas 149,163 149,163 

Nlao desenvolvidas 349,081 82,798 431,879 

2019 

Reservas a 31 de dezembro 2018 324,882 230,384 555,266 

Desenvolvidas 114,864 114,864 

Nlao desenvolvidas 324,882 115,520 440,402 

Extensoes e descobertas 5,920 5,920 

Aquisic6es e vendas 

Revisoes de estimativas anteriores 4,286 39,104 43,390 

Producao (30,186) (30,186) 

Reservas a 31 de dezembro 2019 329,168 245,222 574,390 

Desenvolvidas 128,701 128,701 

klao desenvolvidas 329,168 116,521 445,689 

Desenvolvidas 119,267 119,267 

klao desenvolvidas 339,054 133,083 472,137 

Extensoes e descobertas 1,526 1,526 

Aquisicoes e vendas 

Revisc5es de estimativas anteriores (14,172) 3,819 (10,353) 

Producao (27,311) (27,311) 

Reservas a 31 de dezembro 2018 324,882 230,384 555,266 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhoes de pes cUbicos 

Africa 
	

America Latina 	 Total 

Desenvolvidas 
	 114,864 

	
114,864 

Nlao desenvolvidas 
	

324,882 
	

115,520 
	

440,402 

As reservas de gas sac) apresentadas em milhaes de pes c6bicos (bcf), 

sendo que 1 boe corresponde a 6.000 pes capicos de gas. 

Medidas standard de desconto de fluxos de caixa futuros 

As medidas standard de desconto de fluxos de caixa futuros, foram 

elaboradas de acordo com as regras do Topic° 932 do FASB e 

correspondem a uma traducao econamica das reservas provadas 1P 

apresentadas no ponto anterior elaborada pela entidade independente 

DeGolyer and MacNaughton (DeMac). 

As receitas de caixa futuros representam as receitas futuras da 

producao associada as RP, calculados aplicando o preco media de 

mercado do Brent praticado ao longo do ano de 2020: $41,8/bbl. 

Os custos de producao futuros correspondem as estimativas de custos 

de producao associados as RP. 

Os royalties futuros representam as estimativas de royalties a pagar 

relativos as receitas de producao. 

Os custos de desenvolvimento e abandono futuros correspondem a 

estimativas de custos para desenvolvimento das RP (perfuracao e 

instalacao de plataformas de producao), assim como a estimativas 

para custos de abandono dos campos. 

Os impostos sobre rendimento futuros representam estimativas de IRP 

(aplicavel a blocos em Africa e calculados de acordo corn o PSA em 

vigor); Participacao Especial (aplicavel a blocos no Brasil) e imposto 

sobre rendimento, de acordo com as regras em vigor em cada pals. 

Os fluxos de caixa foram calculados ern claares americanos e 

convertidos para euros a taxa de cambio media do ano de 2020 (1,14 

€/$)• 
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31 de dezembro 2020 

Receitas de caixa futuras 

Custos de producqo futuros 

Royalties futuros 

Custos de desenvolvimento e abandono futuros 

Fluxo de caixa liquid() antes de imposto futuros 

Imposto sobre rendimentos futuros 

Fluxos de caixa liquidos futuros 

Fator de desconto (10%) 

Medidas standard de desconto de fluxos de caixa liquidos futuros, a 31 de dezembro 2019 

America Latina 	 Total Africa 
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2. Informacao suplementar sobre petroleo e gas (nao auditado) 

unid: milhares de Euros 

1,957,953 10,204,305 12,162,259 

(549,758) (3,317,375) (3,867,133) 

(1,026,979) (1,026,979) 

(576,534) (880,390) (1,456,924) 

831,662 4,979,561 5,811,223 

(156,026) (2,806,811) (2,962,837) 

675,636 2,172,750 2,848,386 

(545,422) (680,212) (1,225,634) 

130,213 1,492,538 1,622,752 

Os principios aplicados sao os requeridos pelo Topic° 932 e nao refletem as espectativas dos reais proveitos das reservas nem o seu valor presente, desta 

forma nao constituem criterio para decisdo de investimento. Uma estimativa do justo valor das reservas devera igualmente ter em consideracao, entre 

outras variaveis, a recuperacao de reservas presentemente nao classificadas como provadas, os riscos inerentes a estimativa de reservas, a expectativa de 

variacao futura do prey) dos hidrocarbonetos e da estrutura de custos, bem como a consideracao de urn fator de desconto adequado. 
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3. 

Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas em 2020 

Nos termos do artigo 245-B do C6cligo dos Valores Mobiliarios (em 

conformidade corn o disposto na Diretiva 2013/34/UE do Parlament° 

Europeu e do Conselho Europeu relativa as demonstracoes financeiras 

anuais, demonstracoes financeiras consolidadas e relaterios anexos de 

certos tipos de empresas, transposta para a legislacao portuguesa 

atraves do Decreto-Lei n.° 98/2015, de 2 de junho) 

1. Introduci5o 

A Galp acredita que valores como a atuacao responsavel e a boa 

governanca saem reforcados quando a transparencia nos fluxos de 

receitas dos atividades de petroleo e gas é evidenciada, pois tal 

principio permite aos cidaddos aceder a informacao de que necessitam 

para poderem responsabilizar as Administracoes PUblicas pelo modo 

como utilizam os fundos recebidos atraves de impostos e participacaes 

governamentais recebidos no ambito dos acordos celebrados corn o 

setor empresarial privado. 

A Galp tern vindo a trabalhar corn Administracoes PUblicas, 

organizacoes nalo governamentais e agencias internacionais para 

aumentar a transparencia, a divulgacao e a responsabilizacao nos 

Pagamentos efetuados as Administracoes PUblicas. 

Para alem dos Pagamentos indicados no presente relatorio, a Galp 

contribui para a economia dos 'Daises onde opera atraves de atividades 

diferentes de Atividades Extrativas mediante pagamentos a 

Administracoes PUblicas — por exemplo, ern atividades decorrentes do 

transporte, comercializacao, producao e distribuicao de derivados de 

petroleo e gas. Adicionalmente, a Galp contribui para as economias dos 

poises onde opera criando oportunidades de trabalho, adquirindo 

produtos e servicos a fornecedores locais e realizando atividades de 

investimento social. 

L. Objeto 

O presente relatorio estabelece urn resumo dos Pagamentos (definido 

abaixo) a Administracoes PUblicas (definido abaixo) realizados pela 

Galp Energia SGPS, S.A. e pelas suas subsidiarias (doravante referidas 

em conjunto como «Galp») durante o ano de 2019, sempre que estas 

empresas realizem pagamentos em resultado dos suas atividades de 

exploracao, prospecao, pesquisa, desenvolvimento e extracao de 

depositos de petroleo e de gas natural ou outros materiais (aqui 

referidos como «Atividades Extrativas»). 

3. Enquadramento legal 

O presente relatorio foi preparado ern conformidade corn o disposto no 

artigo 245-B do C6cligo de Valores Mobiliarios portugues e o seu 

conteado respeita o disposto no capitulo 10 da Diretiva 2013/34/EU do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa as declaracoes financeiras 

anuais, demonstracoes financeiras consolidadas e relatOrios anexos 

relativos a certos tipos de empresas, transposta para a legislacao 

portuguesa pelo Decreto-Lei n.° 98/2015 de 2 de junho (aqui referidos 

em conjunto como a «Legislacao aplicavel»). 

4. Entidades abrangidas 

O presente relatorio inclui pagamentos feitos a Administracoes 

PUblicas pela Galp. Sao excluidos do presente relatorio os pagamentos 

feitos por entidades sobre as quais a Galp tem controlo conjunto e os 

Pagamentos feitos por entidades nas quais a Galp nao é operador. 
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3. Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas em 2020 

5. Administracoes PUblicas 

Para efeitos do presente relatorio, Administracoes PUblicas incluem 

qualquer autoridade nacional, regional ou local de urn estado membro 

da Unido Europeia ou de urn pals terceiro, e inclui qualquer 

departamento, agencia ou entidade que seja subsidiaria do mesmo, 

incluindo uma empresa petrolifera nacional. 

6. Projeto 

Os Pagamentos sao reportados a nivel de projeto, exceto os 

pagamentos que nao possam ser atribuidos a urn projeto especifico, os 

quais sao comunicados ao nivel de entidade. 

Urn «Projeto» e definido como urn conjunto de atividades operacionais 

que sao reguladas por urn so contrato, licenca, locacdo, concessao ou 

acordo similar, e constitui a base das responsabilidades de pagamento 

a uma Administracao PUblica. Se tais acordos estiverem 

substancialmente interligados, serdo tratados como urn so projeto. 

Para urn Projeto totalmente integrado, que nao tenha urn ponto 

contratual de separacao onde possa ser atribuido separadamente urn 

valor as Atividades Extrativas e a outras atividades de processamento, 

os pagamentos as Administracoes PUblicas serao divulgados 

integralmente. 

7. Pagamentos 

Para efeito do presente relatorio, considera-se Pagamentos os 

montantes pagos ern dinheiro ou ern especie ao abrigo das seguintes 

modalidades: 

Direitos de producao 

Incluem a quota de producao atribuida a entidade governamental do 

pals onde a atividade se desenvolve no period() reportado, relativa aos 

projetos operados pela Galp. Esta inclui a quota do govern() como 

entidade soberana ou atraves da sua participacao no capital social ou 

da titularidade de interesses participativos ern projetos dentro da sua 

jurisdicao soberana (pals de origem). Os Direitos de Producao 

emergentes de atividades ou interesses participativos fora do seu pals 

de origem sao excluidos. 

No exercicio terminado ern 31 de dezembro de 2020 nao existiram 

Direitos de Producao ern projetos operados pela Galp. 

Impostos 

Sao impostos pagos pela Galp sobre o seu rendimento, lucros ou 

producao (que incluem o Impost° sobre Rendimento do Petreleo ern 

Angola ou o Impost° sobre a renda das pessoas juridicas — IRPJ e 

Participacao Especial no Brasil), incluindo os liquidados por uma 

Administracao PUblica ern nome da Galp ao abrigo de uma concessdo 

isenta de impostos. Os Pagamentos sao reportados liquidos de 

reembolsos. Sao excluidos do presente relatorio impostos sobre 

transacoes e sobre o consumo (incluindo, mas nao limitando aos 

Impostos sobre o Valor Acrescentado), os impostos sobre os 
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3. Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas em 2020 

rendimentos individuais, impostos sobre vendas e impostos sobre a 

propriedade. 

Royalties 

Sao pagamentos feitos por conta dos direitos de extracao de recursos 

de petreleo e gas, estabelecidos tipicamente como uma percentagem 

das receitas subtraida de quaisquer deducoes que se possum verificar. 

Bonus 

Estes sac) pagos normalmente na celebracao de urn acordo ou 

contrato, quando uma descoberta comercial de petrOleo e gas 

declarada ou quando a producao tiver comecado ou atingido urn 

determinado marco. 

Taxas sobre licencas, taxas sobre arrendamento, taxas de entrada e 

outras taxas por contrapartida de licencas e/ou concessoes 

Sao taxas e outros valores pagos pela aquisicao de uma licenca de 

acesso a uma area onde serao realizadas as Atividades Extrativas. Sao 

excluidas deste relatOrio as taxas administrativas governamentais que 

nao estejam relacionadas especificamente corn Atividades Extrativas, 

ou corn o acesso a recursos extrativos. 

Melhoria de infraestruturas 

Sao Pagamentos relacionados corn a construcao de infraestruturas 

nao substancialmente dedicadas a utilizacao nas Atividades 

Extrativas. 

2_ Outras disposicaes 

Operacao 

Quando a Galp efetua urn Pagamento diretamente a uma 

Administracao PUblica relacionado corn urn Projeto, o montante total 

pago é divulgado, mesmo quando a Galp, como operador, é 

reembolsada proporcionalmente pelos seus parceiros nao operadores 

atraves de urn processo de faturacao (cash-call). 

Pagamentos em dinheiro e em especie 

Os pagamentos sao reportados numa base de caixa, significando isso 

que sao comunicados no period° ern que sao pagos, ern oposicao a 

serem reportados num regime de acrescimo (o que significaria serem 

reportados no period° no qual se constituiram os deveres). 

Nivel de materialidade 

0 presente relatorio inclui todos os tipos de pagamentos a 

Administracoes PUblicas, numa base de pagamento Unico ou como 

parte de uma serie de pagamentos relacionados, desde que sejam 

superiores a €100.000. 

Taxa de cambio 

Para a finalidade do presente relatorio, os pagamentos feitos noutras 

moedas que nao o Euro, sao convertidos corn base na taxa de cambio 

media anual. 
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Sintese do relatorio (€k) 

Direito de 
Producqo 

Impostos Royalties 	B6nus Taxas 
Melhorias de 	

Total 
Infraestruturas 

a 

Angola 

Bra si I 

Timor- Leste 

Mocambique 

Namibia 

Portugal 

Sao Tome e Principe 

b 

15 792 

268 942 

d 

128 682 

e 

35 

f 

15 792 

397 659 

Total 284 734 128 682 35 413 451 

Relatorio por Pais: Angola 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	B6nus 
Melhorias de 

Taxas 	 Total 
Infraestruturas 

Administracc5es Publicas 

Ministerio das Financas 

Sonangol Concessionoria 

Sonangol HIP 

15 792 15 792 

Total 15 792 15 792 
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Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	B6nus 	 Taxa s 
Melhorias de 

Total 
inTraestruturas 

Pagamento ao nivel de entidade 

Galp Overseas Angola BV - Sucursal 3 776 

Galp Overseas Block 14 BV - Sucursal 419 

Galp Overseas Block 14k BV - Sucursal 20 923 

Galp Overseas Block 32 BV - Sucursal 

Galp Overseas Block 33 BV - Sucursal 

Projetos 

Block 14 1144 1144 

Block 14k 236 236 

Block 32 14 412 14 412 

Block 33 

Block LNG - Sonaga 

Bloco 1 - Safueiro 

Total 15 792 15 792 
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Relator-10 por Pais: Brasil 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	 B6nus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Administracoes PUblicas 

Receitas 

Agenda Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

     

     

 

128 681 

  

128 681 

268 943 

 

35 268 978 

Total 
	

268 943 	128 681 
	

35 
	

397 659 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	 B6nus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Pagamento ao nivel de entidade 

Petrogal Brasil, S.A. 

Galp Energia, S.A. 

Projetos 

Bloco BM-S-8 

Bloco BM-S-11 

Bloco BM-S-24 

Bloco POT-T-394 

Bloco POT-T-395 

Bloco POT-T-436 

Bloco POT-T-440 

Bloco POT-T-478 

Bloco POT-T-479 

Bloco POT-T-480 

Bloco POT-T-484 

268 943 	128 419 	 397 362 

	

171 	 171 
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Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producdo 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

 
inTraesIruturOS 

Total 

Bloco SEAL-T-412 
	

18 

Bloco SEAL-T-429 
	

91 
	

17 

Bloco POT-M-663 

Bloco POT-M-665 

Bloco POT-M-760 

Bloco POT-T-447 

Bloco POT-M-853 

Bloco POT-T-608 

Bloco POT-T-743 

Bloco POT-M-855 

Bloco PEPB-M-783 

Bloco PEPB-M-839 

Bloco BAR-M-300 

Bloco BAR-M-342 

Bloco BAR-M-344 

Bloco BAR-M-388 

Bloco PN-T-150 

Bloco PN-T-166 

Bloco POT-M-764 

Bloco PN-T-136 

Bloco PN-T-182 

Bloco Carcara Norte 

Bloco UIRAPURU 

Bloco C-M-71 

Total 
	

268 943 	128 681 	 35 	 397 659 
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Relatorio por Pais: Namibia 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 B6nus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administrac8es PUblicas 

Ministerio das Financas 

Ministerio das Minas e Energia 

Sonangol EE/P 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producdo 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 	, 	, 
inTraesuutu 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Windhoek PEL 23 BV - Sucursal 

Windhoek PEL 24 BV - Sucursal 

Projetos 
	 - 

Bloco 2112B 

Bloco 2212A 

Bloco 28134 

Bloco 2814B 

Total 
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Relator-10 por Pais: sao Tome e Principe 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 B6nus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesmicuras 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Projetos 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
irrraes-cruturOS 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Galp Energia sao Tome e Principe, Lda. 

Projetos 

Bloco 6 

Bloco 5 

Bloco 11 

Bloco 12 

Total 
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Relator-10 por Pais: Mocambique 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Receitas 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraes-crutu 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Area 4 

Total 

Relatorio por Pais: Timor-Leste 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Receitas 

Total 
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Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	Bonus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Pagamento ao nivel de entidade 

Bloco E 

Total 
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Relatorio do parecer do conselho fiscal 

Parecer do conselho fiscal 

Exmos. Senhores Acionistas, 

Nos termos da legislacao em vigor, dos Estatutos da Sociedade e no 

desempenho do mandato que nos conferiram, vimos apresentar o nosso 

parecer sobre o Relatorio Anual Integrado de Gestao, que inclui o reporte 

sobre o governo societario, a informacao nao financeira, as 

demonstrac6es financeiras individuals e consolidadas e a proposta de 

aplicacao de resultados apresentada pelo Conselho de Administracao da 

Galp Energia, SGPS, S.A., relativamente ao exercicio findo em 31 de 

dezembro de 2020. 

Reunimos por diversas vezes com o Revisor Oficial de Contas/Auditor 

Externo, acompanhando o desempenho da sua funcao fiscalizadora. 

Acompanhamos o processo de preparacao e divulgacao de informacao 

financeira, bem como a revisao legal das contas, com particular enfoque 

nos efeitos e desafios resultantes do contexto da pandemia causada 

pelo Covid-19 no reporte financeiro, tendo em consideracao a circular 

aos orgaos de fiscalizacao das entidades de interesse pUblico da CMVM 

de 18 de dezembro de 2020 sobre os trabalhos de auditoria associados 

ao fecho de contas do exercicio de 2020, no contexto de incerteza e 

novos desafios causados pela pandemia do Covid-19. 

Verificamos e acompanhamos a independencia do Revisor Oficial de 

Contas/Auditor Externo, nos termos legais, em especial, verificando a 

adequacao e aprovando a prestacao de outros servicos para alem dos 

servicos de auditoria. 

Apreciamos a Certificacao Legal das Contas do Revisor Oficial de 

Contas e o Relatorio de Auditoria do Auditor Extern() sobre as  

demonstracoes financeiras individuais e consolidadas relativas ao 

exercicio de 2020, com os quais concordamos. 

Nos termos e para os efeitos do artigo 245, n.° 1, alinea c), do Cadigo dos 

Valores Mobiliarios e artigo 420.°, n.° 6, do C6cligo das Sociedades 

Comerciais, cada um dos membros do Conselho Fiscal abaixo indicados 

declara que, tanto quanto e do seu conhecimento, o relaterio de gestic), 

as contas anuais, a certificacao legal das contas, o relatario de auditoria 

e demais documentos de prestacao de contas relativos ao exercicio de 

2020 foram elaborados em conformidade com as normas contabilisticas 

aplicaveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do 

passivo, da situacao financeira e dos resultados da Galp e das empresas 

incluidas no perimetro de consolidacao. Igualmente declara que, tanto 

quanto e do seu conhecimento o relaterio de gestic) exp6e fielmente a 

evolucao dos negocios, do desempenho e da posicao da Galp e das 

empresas incluidas no perimetro de consolidacao e contem uma 

descricao dos principais riscos e incertezas com que a Galp e as 

empresas incluidas no perimetro de consolidacao se defrontam no sua 

atividade. 

No ambito das nossas func6es verificamos e declaramos ainda que, 

tanto quanto e do nosso conhecimento: 

a) as politicos contabilisticas e os criterios valorimetricos estao 

conformes com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

tal como adotadas na Uniao Europeia, e sao adequados, por forma a 

assegurar que os mesmos conduzem a uma correta apresentacao do 

patrimenio e dos resultados da Sociedade e dos empresas incluidas 

no perimetro de consolidacao; 
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b) o capitulo do RelatOrio de Gestao de 2020 relativo ao governo 

societario inclui toda a informacao requerida no artigo 245.°-A do 

C6cligo dos Valores 

Nestes termos, tendo em consideracao as informacoes recebidas do 

Conselho de Administracao e dos departamentos da Sociedade, bem 

como, as conclusoes constantes da Certificacao Legal das Contas e do 

RelatOrio de Auditoria sobre as demonstracoes financeiras individuais e 

consolidadas, exprimimos a nossa concordancia corn o RelatOrio de 

Gestao, corn as Demonstracoes Financeiras Individuais e Consolidadas e 

com a proposta de aplicacao do resultado liquid() individual do exercicio 

de 2020 da Galp Energia SGPS, S.A. designadamente tendo ern 

consideracao o disposto no artigo 32.° do C6cligo das Sociedades 

Comerciais, pelo que somos do parecer que nada obsta a sua aprovacao 

ern Assembleia Geral. 

0 Conselho Fiscal entende, por Ultimo, manifestar o seu agradecimento 

tanto ao Conselho de Administracao como a Comissao Executive da 

Galp Energia, SGPS, S.A., cuja constante colaboracao simplificou de 

forma significativa o exercicio das funcoes do Conselho Fiscal. 

Lisboa, 19 de marco de 2021. 

Presidente 

Jose Pereira Alves 

Vogais 

Fatima Castanheira Geada 

Pedro Antunes de Almeida 
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Relatorio anual de atividades do conselho 

fiscal relativo ao exercicio de 2020 

Em conformidade com o disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 420.° do 

Codigo dos Sociedades Comerciais e da alinea g) do n.° 1 do artigo 8.° do 

Regulamento do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, S.A. (adiante 

designada por Galp, Sociedade ou Empresa), vem este orgdo apresentar 

o relatorio sobre a acdo fiscalizadora desenvolvida no exercicio de 2020. 

I. Introducao 

De acordo com o modelo de governo societario adotado pela Galp, 

correspondente ao modelo latino previsto nos artigos 278.°, n.° 1, alinea 

a) e 413.°, n.° 1, alinea b), ambos do Codigo das Sociedades Comerciais, o 

Conselho Fiscal é o orgdo responsavel pela fiscalizacdo da atividade da 

Sociedade. 

0 Conselho Fiscal em funcaes foi eleito na reunido da Assembleia Geral 

realizada em 12 de abril de 2019, para o mandato de 2019-2022, sendo 

composto por tres membros independentes em face dos criterios 

definidos no artigo 414.°, n.° 5 do CSC. 

Todos os membros do Conselho Fiscal observam os criterios de 

compatibilidade para o exercicio da respetiva funcdo que se encontram 

previstos no artigo 414.°-A, n.°1 do CSC. 

As principais competencias do Conselho Fiscal decorrentes da legislacdo 

aplicavel e do respetivo Regulamento podem ser integradas nas 

seguintes areas essenciais de atuacdo: 

a) acompanhar de modo permanente a atividade da Sociedade, vigiar 

pela observancia da lei e dos Estatutos e fiscalizar a administracdo 

da Sociedade; 

b) fiscalizar o cumprimento dos politicos e praticas contabilisticas, bem 

como, do processo de preparacdo e divulgacdo da informacdo 

financeira, e fiscalizar a revisdo/auditoria dos documentos de 

prestacdo de contas da Sociedade; 

c) fiscalizar a eficacia dos sistemas de gestdo de riscos, de controlo 

interno, compliance e auditoria interna, avaliando os procedimentos 

internos de controlo e auditoria e questoes que sejam suscitadas, 

dirigindo as recomendacoes que entenda justificadas; 

d) acompanhar e avaliar o sistema de governo societario; 

e) receber e tratar as comunicacoes de irregularidades apresentadas 

por colaboradores e outros stakeholders da Sociedade; 

f) avaliar anualmente a atividade do revisor oficial de contas/auditor da 

Sociedade; 

g) fiscalizar a independencia do revisor oficial de contas/auditor, 

designadamente no tocante a prestacdo de servicos adicionais. 

II. Atividade desenvolvida pelo conselho 

fiscal relativamente ao exercicio de 2020 

No cumprimento dos seus deveres, o Conselho Fiscal teve acesso a toda 

a informacdo relacionada corn a Sociedade e seus colaboradores, o que 
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lhe permitiu avaliar o desempenho, situacao atual e futuras perspetivas 

de desenvolvimento da Sociedade, e obteve de todas as pessoas os 

documentos e esclarecimentos que solicitou. 

Durante o ano de 2020, o Conselho Fiscal eleito na Assembleia Geral em 

12 de abril de 2019 realizou 15 reunioes, tendo desenvolvido varias acoes 

no ambito das suas atribuicoes, das quais destaca as seguintes: 

1. Acompanhamento da atividade da Sociedade, vigiloncia 
do cumprimento da lei e dos Estatutos e fiscalizacao da 
administracao da Sociedade 

0 acompanhamento da Sociedade durante o ano de 2020 foi realizado, 

designadamente, atraves de reuniaes corn os responsaveis das direcoes 

do centro corporativo da Galp, das quais se destacam, pela sua major 

regularidade, a Direcao de Auditoria Interna, a Direcao de Gestao de 

Risco e a Direcao de Assuntos Juridicos e Governance. Adicionalmente, o 

Conselho Fiscal reuniu corn o CEO e o CFO. 

0 Conselho Fiscal reuniu ainda periodicamente com o Revisor Oficial de 

Contas/Auditor e o responsavel pela Direcao de Contabilidade, 

Fiscalidade e Controlo Interno, para analise das contas da Sociedade e 

temas de controlo interno, em especial sobre o relato financeiro. 

Alern disso, durante o ano de 2020, o Conselho Fiscal ern funcoes esteve 

presente em todas as reuniaes do Conselho de Administracao onde se 

analisaram as contas da sociedade, se debateram e atualizaram as 

linhas estrategicas da Galp, se aprovou o orcamento para 2021 e o piano 

de negocios para 2021-2025, se definiram os objetivos e niveis relativos 

assuncao de riscos, bem como, foram apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pelas suas comissaes.  

Na reuniao do Conselho de Administracao que teve lugar a 18 de 

dezembro de 2020, o Conselho Fiscal pronunciou-se favoravelmente 

sobre as linhas estrategias e a politica de gestao de risco aprovadas pelo 

Conselho de Administracao nessa data, bem como sobre a analise de 

risco realizado pela Direcao de Gestao de Risco e a declaracao de apetite 

ao risco subjacente ao Plano de NegOcios 2021-2025 do Grupo. 

0 acesso do Conselho Fiscal aos membros do Conselho de 

Administracao e da Comissao Executiva, aos colaboradores e aos 

documentos relevantes da atividade do grupo Galp foi realizado de 

forma regular e sem constrangimentos, contribuindo para a fiscalizacao 

da sociedade, evidenciando urn adequado relacionamento entre o 

Conselho de Administracao, a Comissao Executiva e o Conselho Fiscal. 

0 Conselho Fiscal participou, ern junho e setembro, em workshops 

realizados pelo Conselho de Administracao, destinados ao debate e 

atualizacao estrategica, que possibilitaram uma reflexao enriquecedora 

e inovadora sobre as linhas estrategicas para os prOximos anos. 

2. Fiscalizacilio do cumprimento das politicos e proticas 
contabilisticas e do processo de preparacao e 
divulgacao da informacizio financeira e da revisizio legal 
de contas 

A fiscalizacao do cumprimento das politicos, criterios e praticas 

contabilisticas e da fiabilidade da informacao financeira foi exercida pelo 

Conselho Fiscal atraves de informacao prestada pela Direcao de 

Contabilidade e relatorios apresentados pelo Revisor Oficial de 

Contas/Auditor, apreciacao das contas trimestrais e anuais e apreciacao 

das conclusoes das auditorias e das avaliacoes de procedimentos 

efetuadas durante o exercicio pelo Revisor Oficial de Contas/Auditor. 
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0 Conselho Fiscal procedeu a fiscalizacao dos documentos de prestacao 

e revisdo legal das contas relativos ao exercicio de 2020, tendo emitido 

parecer favoravel relativamente aos mesmos. 

3. Acompanhamento e fiscalizacao da eficocia do sistema 
de controlo interno 

0 Conselho Fiscal realizou durante o ano de 2020 diversas acoes de 

acompanhamento, fiscalizacao e avaliacdo do funcionamento e 

adequacdo do sistema de controlo interno, de gestdo de riscos e de 

auditoria interna da Galp, quer atraves do reporte de informacdo pela 

Auditoria Interno, Direcao de Gestic) do Risco e area de Controlo Interno, 

quer atraves do relatOrio sobre o controlo interno emitido pelo Auditor 

Externo. 

Tendo sido solicitado parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de 

norma interna relativa ao modelo de governo do controlo interno sobre o 

relato financeiro da Galp e sobre a proposta de revisdo do Manual de 

Controlo Interno da Galp, o Conselho Fiscal decidiu pronunciar-se no 

sentido da aprovacao de ambas. 

4. Acompanhamento e fiscalizaci5o da eficocia do sistema 
de gesti5o de riscos 

0 Conselho Fiscal realizou durante o ano de 2020 diversas acoes de 

acompanhamento, fiscalizacao e avaliacao do funcionamento e 

adequacdo do sistema de gestdo de riscos, atraves do reporte trimestral 

de informacao pela Direcdo de Gestdo do Risco, tendo acompanhado, 

em particular, as medidas tomadas pela Galp no ambito do impacto do 

Covid-19 e as relatives a incidente nas operacoes de trading de licences 

de CO2 nao autorizadas com impacto nas contas, e tomado  

conhecimento de eventos na area da ciberseguranca, das 

recomendacoes da Comissao de Gestao de Risco e dos top risks. 

No ambito da funcdo fiscalizadora do Conselho Fiscal, coube-Ihe ainda 

supervisionar a adocao pela Sociedade dos principios e das politicos de 

identificacdo e gestao dos principais riscos financeiros e operacionais 

associados a atividade da Galp, tendo acompanhado as medidas 

destinadas a monitorizar, controlar e divulger os riscos, de acordo com 

os objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administracao, em especial 

os decorrentes da pandemic causada pela Covid-19. 

0 Conselho Fiscal tomou conhecimento regular das atividades 

prosseguidas pela Comissdo de Gestdo de Risco criada no seio do 

Conselho de Administracao em 12 de abril de 2019. 

Na reunido do Conselho de Administracao que teve lugar a 18 de 

dezembro de 2020, o Conselho Fiscal pronunciou-se sobre as linhas 

estrategicas e a politica de gestao de risco implementada no Galp, 

considerando-a adequada pare o nivel de risco do Grupo, e emitiu 

parecer favoravel sobre a analise de risco realizada pela Direcdo de 

Gestao de Risco e a declaracdo de apetite ao rico subjacente ao Plano de 

NegOcios 2021-2025 do Grupo, aprovado pelo Conselho de 

Administracao nessa mesma data. 

Tendo sido solicitado parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de 

norma interna relativa ao modelo de governo de gestdo de risco da Galp, 

o Conselho Fiscal decidiu pronunciar-se no sentido da aprovacao da 

mesma. 
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5. Acompanhamento e fiscalizacao da eficacia do sistema 
de auditoria interna 

0 Conselho Fiscal supervisionou a atividade desenvolvida pela Direcao 

de Auditoria Interna durante o exercicio de 2020, atraves do 

acompanhamento mensal da execucao do respetivo piano anual de 

atividades de auditoria aprovado pelo Conselho Fiscal, dos trabalhos de 

auditoria realizados e da informacao sobre a afetacao dos recursos, 

tendo recebido desta Direcao relatorios mensais sobre o ponto de 

situacao das recomendacoes emitidas e as auditorias realizadas. 

0 Conselho Fiscal deu o seu contributo para a avaliacao de desempenho 

da Direcao de Auditoria Interna relativa a 2020. 

A avaliacao do adequado funcionamento dos sistemas de gestao de 

riscos e de controlo interno e a avaliacao da efetividade e eficacia da 

implementacao de controlos e de acoes de mitigacao foi realizada pela 

Direcao de Auditoria Interna. Estas atividades foram realizadas de forma 

independente e sisternatica, tendo informado e alertado regularmente o 

Conselho Fiscal para observacaes e recomendacoes mais relevantes, 

juntamente corn a identificacao de oportunidades de melhoria e medidas 

corretivas. 

0 Conselho Fiscal considera ainda que na execucao do piano de 

trabalhos da Auditoria Interna, a avaliacao do sistema de controlo 

interno, bem como a utilizacao dos recursos afetos, foi realizada corn 

eficiencia e de acordo corn os procedimentos estabelecidos. 

0 Presidente do Conselho Fiscal participou na reunido da Comissao de 

Auditoria realizada a 19 de novembro de 2020, no ambito da 

apresentacao do Plano Anual de Auditorias para 2020. 

6. Acompanhamento do funcionamento do sistema de 
governo societario 

Durante o ano de 2020, o Conselho Fiscal acompanhou o funcionamento 

do sistema de governo societario e a observancia deste as normas 

legais, regulamentos e estatutos, e acompanhou a evolucao legislativa e 

regulamentar ern materia de governo societario, designadamente 

atraves da participacao trimestral do responsavel da Direcao de 

Assuntos Juriclicos e Governance nas reunioes do Conselho Fiscal. 

Ainda no contexto do acompanhamento das materias de governo 

societario, o Conselho Fiscal analisou o Relatorio de Governo Societario 

relativo ao exercicio de 2020, tendo confirmado que esse relatorio inclui 

os elementos previstos no artigo 245.°-A do Codigo dos Valores 

Mobiliarios e no Regulamento n.° 4/2013 da Comissao do Mercado de 

Valores Mobiliarios. 

Na sua reunido dell de marco de 2021, o Conselho Fiscal avaliou o 

funcionamento do Conselho de Administracao e das suas comissoes 

durante o ano de 2020, bem como o relacionamento entre orgaos e 

comissaes da sociedade, de acordo corn definido no artigo 9.° n.° 2 j) do 

Regulamento do Conselho Fiscal. 

7. Acompanhamento e fiscalizacao da eficacia do sistema 
de compliance 

0 Conselho Fiscal tomou conhecimento da execucao dos trabalhos da 

area de compliance previstos no piano e aprovou o piano anual de 

atividades de compliance para o proximo ano apresentado pela Direcao 

de Assuntos Juriclicos e Governance, obtendo igualmente informacao 

sobre a afetacao de recursos aos servicos de compliance. 
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8. Acompanhamento e avaliacao anual da atividade do 
auditor externo da sociedade 

0 Conselho Fiscal procedeu, na sua reunido de 11 de marco de 2021, a 

avaliacalo anual do desempenho da atividade do Auditor Externo corn 

referencia a 2020, nos termos do artigo 8.° n.° 1 q) e n.° 2 c) do 

Regulamento do Conselho Fiscal, 

Os servicos do Auditor foram prestados de acordo corn o piano de 

trabaihos definido, tendo cumprido as normas e regulamentos aplicaveis 

e reveiado na sua atuacao rigor tecnico e qualidade, oportunidade e 

eficiencia nas conclusoes e recomendacaes apresentadas. 

O Auditor Externo confirmou ao Conselho Fiscal que nao detetou 

nenhuma irregularidade reievante relacionada corn o cumprimento dos 

seus deveres, e que nao se defrontou corn obstaculos a realizacao dos 

seus deveres. 

Durante o ano de 2020, o Revisor/Auditor esteve presente ern 7 

reunioes reaiizadas pelo Conselho Fiscal, nas quais se analisaram as 

contas da sociedade e os riscos de auditoria identificados, se debateram 

temas de controlo interno, se procedeu a revisdo do piano anual de 

auditoria para 2020 e se discutiram Corn o Auditor os principais pontos 

e recomendacoes de auditoria reportados. 

0 Conselho Fiscal exerceu a sua funcalo como interlocutor da Sociedade 

junto do Revisor/Auditor e destinatario da informacalo por este 

eiaborada, fazendo o acompanhamento regular da sua atividade, 

nomeadamente atraves da apreciacao dos relatorios e da documentacao 

produzidos por este no desempenho das suas funcoes.  

0 Conselho Fiscal garantiu a disponibilizacao ao Auditor da informacao e 

das demais condicoes apropriadas ao eficaz desempenho da sua 

atividade. 

No ambito da verificacao do cumprimento das regras de independencia 

do Auditor, o Conselho Fiscal acompanhou, durante o exercicio de 2020, 

a prestacao de servicos nao relacionados corn servicos de auditoria, para 

a qual e necessario parecer previo do Conselho Fiscal, tendo analisado o 

cumprimento dos requisitos de independencia do Auditor, a possibilidade 

de eventuais servicos prestados pelo mesmo e o seu enquadramento nos 

criterios legalmente previstos, tendo confirmado que foi salvaguardada 

a sua independencia. 

Tendo em conta que o mandato do Auditor Externo se iniciou em 2019, o 

limite de 70% estabelecido pelo artigo 4.° n.° 2 do Regulamento UE n.° 

537/2014 (Regulamento Europeu de Auditoria) nao e aplicavel. Ern 

qualquer caso, note-se que em 2020 os servicos distintos de auditoria 

representaram 25% da media dos honorarios pagos ao Auditor em 2019 

pelos servicos de auditoria financeira prestados a Galp e as entidades 

sob o controlo da Galp no mesmo period° (abaixo do limite de 70% 

estabelecido pelo artigo 4.° n.° 2 do Regulamento UE n.° 537/2014). 

9. Negocios da sociedade corn partes relacionadas 

No ano de 2020, nao foi sujeita ao parecer previo do Conselho Fiscal 

qualquer transacalo corn partes reiacionadas. 

0 Conselho Fiscal deu o seu parecer favoravel a revisal° da norma 

interna sobre transacoes corn partes reiacionadas de 2018 ern vigor, 

apresentada peia Direcao de Assuntos Juridicos e Governance, no 

seguimento da publicacao da Lei n.° 50/2020 de 7 de agosto, que 

procedeu a transposicao da Diretiva EU 2017/828 reiativa a direitos dos 
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acionistas de sociedades cotadas, atraves da alteracdo do C6cligo dos 

Valores Mobiliarios. 

10. Comunicaci5o de irregularidades 

De acordo corn as melhores praticas de governo societario e corn as 

regras de mercado aplicaveis, e ern linha corn os principios de lealdade, 

correcao, honestidade, transparencia e integridade ern que a Galp baseia 

o exercicio da sua atividade, a norma interna aplicavel a comunicacao de 

irregularidades - Linha de Etica, disponivel no website e na intranet da 

Sociedade, regula o mecanismo de comunicacao ao orgao responsavel, o 

Conselho Fiscal, atraves da Comissao de Etica e Conduta da Galp, de 

alegadas irregularidades ou infracaes ao estipulado no Codigo de Etica 

ou de normas que o desenvolvam ou que versem sobre os temas nele 

elencados, nos dominios da contabilidade, do controlo interno, da 

auditoria, da luta contra a corrupcdo e do crime bancario e financeiro 

ocorridas nas empresas do grupo Galp. 

A Comissao de Etica e Conduta da Galp realizou durante o ano de 2020 

reuniaes periodicas corn o Conselho Fiscal para reporte das 

comunicacoes recebidas e decisdo sobre o respetivo encaminhamento. 

Ern cumprimento do dever de informacao previsto no ponto 8 do 

Regulamento da Comissao de Etica e Conduta da Galp, esta Comissao 

apresentou ao Conselho Fiscal o relatorio anual sobre as comunicacaes 

recebidas ern 2020, os procedimentos adotados e as acoes/medidas 

propostas. 

Lisboa, 19 de marco de 2021. 

Presidente 

Jose Pereira Alves 

Vogais 

Maria de Fatima Geada 

Pedro Antunes de Almeida 
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Relatório Independente de Garantia de Fiabilidade 
 
Exmo. Conselho de Administração 
 
Introdução 
 
Fomos contratados pela Administração da Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp” ou “Empresa”) para a 
realização de um trabalho de garantia razoável de fiabilidade sobre o indicador identificado abaixo na 
secção “Responsabilidades do auditor” e de garantia limitada de fiabilidade sobre a informação de 
sustentabilidade também identificada na referida secção, que integram a informação de 
sustentabilidade incluída no Relatório Integrado de Gestão 2020 (“Relatório”), relativo ao ano findo 
em 31 de dezembro de 2020, preparado pela Empresa para efeitos de divulgação do seu 
desempenho anual em matéria de sustentabilidade. 
 
Responsabilidades do Conselho de Administração 
 
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da informação de 
sustentabilidade identificada abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluída no Relatório 
Integrado de Gestão 2020, de acordo com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global 
Reporting Initiative” (“GRI”), versão GRI Standards e com as instruções e critérios divulgados no 
Relatório Integrado de Gestão 2020, bem como a manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado, que permita uma adequada preparação da informação mencionada. 
 
Responsabilidades do auditor 
 
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia de fiabilidade, profissional e 
independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo abaixo. 
 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000 
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem que o nosso trabalho seja planeado e 
executado com o objetivo de obter: 
 
a) garantia razoável de fiabilidade sobre se a Pegada de Carbono 2020 (âmbitos 1 e 2) da Galp; e 
b) garantia limitada de fiabilidade sobre se a restante informação de sustentabilidade 2020 
(indicadores GRI), está isenta de distorções materialmente relevantes. 
 
O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada consistiu ainda na realização de procedimentos 
com o objetivo de obter um grau de segurança limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação 
de sustentabilidade incluída no Relatório Integrado de Gestão 2020, as diretrizes GRI Standards. 
 
Para tanto o referido trabalho consistiu em: 
 
(i) Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 

como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às 
matérias incluídas no relato; 
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(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 

(iii) Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha, 
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, 
através de cálculos e validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da 
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade 
com os auditados pelo auditor financeiro externo, no âmbito da revisão legal das 
demonstrações financeiras da Galp do exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base 
no princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a 
metodologia descrita pela Empresa no Relatório; 

(viii) Verificar que a informação de sustentabilidade divulgada cumpre com os requisitos das 
diretrizes GRI Standards. 

 
Adicionalmente, realizámos os seguintes procedimentos para efeitos do trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade: testes de revisão analítica e testes substantivos e com base em critérios de 
materialidade definidos, verificámos a adequada aplicação dos critérios de reporting definidos pela 
Empresa no cálculo da Pegada de Carbono 2020, divulgados no Relatório Integrado de Gestão 2020. 
 
Na realização do trabalho de garantia limitada de fiabilidade, os procedimentos efetuados foram mais 
limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida 
menos segurança do que num trabalho de garantia razoável de fiabilidade. 
 
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da 
nossa conclusão. 
 
Qualidade e independência 
 
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente, 
mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui políticas e procedimentos 
documentados sobre o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas 
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). 
 
Conclusão sobre o trabalho de garantia razoável de fiabilidade 
 
Com base no trabalho efetuado, é nossa opinião que a Pegada de Carbono 2020 (âmbitos 1 e 2) da 
Galp, identificada acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluída no Relatório Integrado de 
Gestão 2020, relativa ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, foi preparada, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, de acordo com as instruções e critérios divulgados no mesmo. 
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Conclusão sobre o trabalho de garantia limitada de fiabilidade 
 
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a 
restante informação de sustentabilidade, identificada acima na secção “Responsabilidades do 
auditor”, incluída no Relatório Integrado de Gestão 2020, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 
2020, não tenha sido preparada, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os 
requisitos das diretrizes GRI Standards e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a 
Galp não tenha aplicado, na informação de sustentabilidade incluída no mesmo Relatório Integrado 
de Gestão 2020 as diretrizes GRI Standards, para a opção “De acordo – Abrangente”. 
 
Restrições de uso 
 
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Empresa, para efeitos de divulgação do desempenho anual em matéria de sustentabilidade no 
Relatório Integrado de Gestão 2020 pelo que não deverá ser utilizado para quaisquer outras 
finalidades. Não assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, para além da Galp, 
pelo nosso trabalho e pelas conclusões expressas neste relatório, o qual será anexado ao Relatório 
Integrado de Gestão 2020 da Empresa. 
 
19 de março de 2021 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
representada por: 

 
 
 
Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, R.O.C. 
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Gas natural liquefeito (GNL) 

Gas natural que e passado para o estado liquid° para facilitar o 

transporte. A liquefacao e operada por reducao da temperatura do gas, 

a pressao atmosferica, para valores inferiores a -160 C.0 volume do 

GNL e de aproximadamente 1/600 do volume do gas natural. 

Gasoleo 

Mistura de hidrocarbonetos liquidos destinada a alimentacao dos 

motores de ignicao por compressao (ciclo Diesel). 0 comportamento do 

gasOleo depende das temperaturas a que e utilizado. 

Gasolina 

Combustivel para automOveis equipados com motores que utilizam o 

ciclo Otto. Deve satisfazer especificacoes precisas quanto as suas 

caracteristicas fisicas e quirnicas, das quais a mais importante e a 

resistencia a auto-inflamacao. 

Hydrocracking 

Processo de cracking com a utilizacao de hidrogenio e sob a acao de 

catalisadores que permite converter fracaes petroliferas com elevado 

ponto de ebulicao e pouco valorizadas em fracaes leves e mais 

valorizadas. 0 hidrogenio permite trabalhar a temperaturas inferiores e 

com maior seletividade e, portanto, com melhores rendimentos. Os 

produtos da reacao sac) compostos saturados, o que Ihes confere 

caracteristicas importantes de estabilidade. 

Jet fuel 

Combustivel para motores a jato utilizados na aviacao. 

Lubrificantes 

Produtos obtidos por mistura de um ou mais Oleos-base e aditivos. Este 

processo obedece a formulacoes especificas, em funcao da utilizacao do 

lubrificante. A percentagem de aditivos nos Oleos lubrificantes chega a 

atingir 40%. Os Oleos lubrificantes tem tres grandes utilizacoes: 

automOveis, industria e marinha. 

Margem hydrocracking de Roterdao 

A margem hydrocracking de Roterdao e composta pelo seguinte 	- 

100% Brent dated, +2,2% GPL FOB Seagoing (50% Butano+ 50% 

Propano), +19,1% EuroBob NWE FOB Bg, +8,7% Nafta NWE FOB Bg, 

+8,5% Jet NWE CIF, +45,1% ULSD 10 ppm NWE CIF, +9,0% LSFO 1% 

FOB Cg; CSQ: 7,4%; Taxa de terminal: $1/ton; Quebras oceanicas: 

0,15% sobre o Brent; Frete 2017: WS Aframax (80 kts) Rota Sullom 

Voe/Roterclao Raso $7,59/ton. Rendimentos massicos. 

Margem cracking de Roterdao 

A margem crockingde Roterdao e composta pelo seguinte perfil: -100% 

Brent dated, +2,3% GPL FOB Seagoing (50% Butano+ 50% Propano), 

+25,4% EuroBob NWE FOB Bg, +7,5% Nafta NWE FOB Bg, +8,5% Jet 

NWE CIF, +33,3% ULSD 10 ppm NWE CIF, +15,3% LSFO 1% FOB Cg; 

C&Q: 7,7%; Taxa de terminal: $1/ton; Quebras oceanicas: 0,15% sobre o 

Brent; Frete 2017: WS Aframax (80 kts) Rota Sullom Voe/Roterdao -

Raso $7,59/ton. Rendimentos massicos. 

56 
1.Informagdo financeira 
no° consolidada 

2. Informacao suplementar 
sobre petroleo e gas (nao 
auditado) 

3. Relatario sobre os pagamentos a 
administragoes pUblicas em 2020 

4. Declarasao de conformidade 
dos membros do conselho de 
administracao 

5. Relatorio do parecer 
do conselho fiscal 

6. Relatario independente 
sobre informacoo de 
sustentabilidade 

7. Glossario e 
abreviaturas 

 

̧ ̧

̀ ̃ ́ º

́ ́ ́

̀ ̧ ̃

–



̧  

 

̧



̧  

́  

 

̧

́



̀  

 

̀



Galp 	Anexos 2020 	 Leading today's energy into our 

7. Glossario e abreviaturas 

podem ser unidades vibradoras, dinamite ou canhoes de ar comprimido 

onde sao emitidas ondas acUsticas ou elasticas que se propagam pelo 

interior da Terra, onde sac) refletidas e refratadas nas interfaces que 

separam as rochas de diferentes constituicoes petroffsicas, e retornam a 

superficie para serem captadas como dodos sismicos. 0 recetor pode 

incluir diferentes configuracoes, tais como a disposicao de geofones ou 

sismemetros na super-Fide terrestre ou fundo do mar, arrastando os 

hidrofones corn a ajuda de um navio, suspendendo-os verticalmente no 

mar ou posicionando-os no interior do poco (sismica de perfil vertical) 

para que possum receber o sinal sismico. 

Social Return on Investment (SR01) 

Analise custo-beneficio do valor social gerado pela intervencao de uma 

organizacao. Esta ferramenta de avaliacao do impacte social compara o 

valor social gerado pela intervencao corn a despesa necessaria para este 

beneficio, atraves de urn racio entre o valor atual liquido dos beneficios e 

o valor atual liquido do investimento. 
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Abreviaturas, acronimos e siglas 

%: percentagem 

3D: tres dimensaes 

ACS: Actividades de Construccion y Servicios 

ADS: Agenda para o Desenvolvimento Sustentavel 

AIE: Agencia Internacional de Energia 

Amorim Energia: Amorim Energia, B.V. 

ANP: Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

(Brasil) 

AQS: Ambiente, Qualidade e Seguranca 

AQSS: Ambiente, Qualidade, Seguranca e Sustentabilidade 

AU — Acordos de Unitizacgo 

B2B: Business to Business 

B2C: Business to Consumer 

b.p.: basis points; ou seja, pontos-base 

bbl: barril de petraleo  

BBLT: Benguela-Belize-Lobito-Tomboco 

bcf: bilion cubic feet 

bcm: mil milhoes de metros cabicos 

BCSD: Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentavel 

bn: billion; ou seja, mil mill-16es 

boe: barril de petraleo equivalente 

BRL (ou R$): reais do Brasil 

c.: circa 

CA: Conselho de Administracdo 

CE: Comissao Executiva 

CE,Q: consumos e quebras 

CCS: carbon capture and storage, ou seja, captura e armazenamento de 

carbono 

CDP: CDP Institution 

CEO: chief executive officer 

CESE: Contribuicdo Extraordinaria sobre o Sector Energetic° (Portugal) 

CCUS: captura, utilizacdo e armazenagem de carbon° 
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CFO: chief financial officer 	 DD&A: depreciation, deplettion and amortization 

CFFO: cash flow das atividades operacionais 	 DeMac: DeGolyer and MocAlaughton 

C H4: metano 	 DJSI: Dow Jones Sustainobllity Index 

CLCM: Companhia Logistics de Combustiveis da Madeira, S.A. 	 DoC: declaration of commerciality 

CMP: custo medio ponderado 	 DOC: data da operacdo comercial 

CMVM: Comissdo do Mercado de Valores Mobiliarios 	 DST: drill stem test; ou seja, teste de formacdo 

CNPD: Comissdo Nacional de Protecdo de Dodos 	 DSU: debt service undertaking 

CO2: diOxido de carbon° 	 e: equivalente 

CPS: current policies scenario 	 ESA: exploration 5- appraisal 

COFINS: Contribuicdo pars o Financiamento da Seguridade Social 	 ESP: Exploracdo & Producdo 

(Brasil) 

Ebit: earnings before interest and taxes; ou seja, resultados antes de 

COO: chief operating officer 	 juros e impostos 

CSC: C6cligo dos Sociedades Comerciais 	 Ebitda: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; 

ou seja, resultados antes de juros, impostos, depreciacoes e 

CVM: C6cligo dos Valores Mobiliarios 	 amortizacoes 

CWT: complexity weighted tonne 	 EIA: estudo de impacte ambiental 

d: dia 	 EMPL: Europe-Maghreb Pipeline 

DCF: discounted cash flow; ou seja, fluxos de caixa descontados 
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EMTN: Euro Medium Term Note; ou seja, Programa de Emissdo de 	 FLNG: floating, liquefied natural gas; ou seja, unidade de liquefacdo de 

-Mulos a Medio Prazo 	 gas natural flutuante. 

ENH: Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 	 FPSO: floating, production, storage and offloading; ou seja, unidade 

flutuante de producdo, armazenagem e transferencia 

Eni: Eni, S.p.A. 

FS B: Financial Stability Board 

EPC: Engeneering procurement and construction 

g.: gramas 

ERSE: Entidade Reguladora dos Servicos Energeticos 

GSA: gastos gerais e administrativos 

ESCO: Energy Service Company; ou seja, Contratos de Performance 

Energetica 	 G&G: Geological & Geophysical 

ESG: Environmental, social and governance 	 G&P: Gas 6- Power 

EUA: Estados Unidos da America 	 Galp: Galp Energia, SGPS, S.A., Empresa, Grupo ou Sociedade. 

EUR (ou ): Euro 	 GEE: gases com efeito de estufa 

EWT: extended well test; ou seja, teste de longa duracdo 	 GGND: Galp Gas Natural Distribuicdo, S.A. 

FAS B: Financial Accounting Standards Board FAME fatty acid methyl 	 GIIP: gas initially in place; ou seja, gas na jazida 

ester 

GN: gas natural 

FCC: fluid catalytic cracking 

GNL: gas natural liquefeito 

FCF: free cash flow 

GNV: gas natural veicular 

FEED: front-end engeneering design 

GPL: gas de petreleo liquefeito 

FID: final investment decision; ou seja, decisdo final de investimento 
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G RI: Global Reporting Initiative 

GW: gigawatt 

GWh: gigawatt-hora 

HVO: hidrogenated vegetable oil 

ISD: Investigacao & Desenvolvimento 

l&T: Investigacao & Tecnologia 

IAS: Normas Internacionais de Contabilidade 

IASB: International Accounting Standard Board 

IASC: International Accounting Standards Committee 

IBAT: Integrated Biodiversity Assessment Tool 

ICF: Inclusive Community Forum 

lEA: Agencia Internacional de Energia 

IFA: Ind ice de Frequencia de Acidentes corn Baixa e Mortais 

IFAT: Ind ice de Frequencia de Acidentes Totais 

IFRIC: International Financial Reporting Interpretation Committee 

IFRS: International Financial Reportihg Standards; ou seja, Normas 

Internacionais de Relato Financeiro 

iGen: FOrum de Empresas para a Igualdade de Genero 

IIRC: International Integrated Reporting Council 

IMO: Organizacao MarItima Internacional 

lOGP: International Association of Oil and Gas Producers; ou seja, 

Associacao Internacional dos Produtores de Petreleo e Gas 

IPCG: Institute Portugues de Corporate Governance 

IPIECA: Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and 

Social Issues; ou seja, Associacao Internacional de Conservacao 

Ambiental da Industria Petrolifera 

IRC: imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas 

IRP: imposto sobre o rendimento do petreleo (Angola) 

IRPJ: imposto sobre a renda das pessoas juriclicas (Brasil) 

ISIN: international securities identification number;ou seja, nUmero 

internacional de identificacao de titulos 

ISO: International Organization for Standardization; ou seja, 

Organizacao Internacional de Normalizacao 

IT: Information technology 

IUCN: Unido Internacional para a Conservacdo da Natureza 

JFT: Consercio composto por JGC, Fluor e TechnipFMC 
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JNCC: Joint nature consevation comitee 	 MIBEL: Mercado lberico de electricidade 

k: mil/milhares 	 MJ: megajoule 

kboepd: milhares de barris de petrOleo equivalente por dia 	 mm
3 
 : milhoes de metros capicos 

kbbl: milhares barris de petrOleo 	 mmbbl: milh6es de barris de petrOleo 

kbpd: milhares de barris de petraeo por dia 	 mmboe: mill-16es de barris de petrOleo equivalente 

km/km : quilometro / quilametro quadrado 	 mmbpd: milhoes de barris de petraeo por dia 

Kosmos: Kosmos Energy 	 MMO: observadores de marniferos marinhos 

kt: mil toneladas 	 mmscf: milhoes de pes capicos 

I: litros 	 MPDP: Plataforma de Dados de Producao de Mercado 

LNEG: Laboraterio Nacional de Energia e Geologia 	 mt: milhoes de toneladas 

LNG: liquified natural gas 	 MTM: mark-to-market 

LRO: local risk officer 	 mtpa: milh6es de toneladas por ano 

m: metros 	 MW: megawatt 

m: milhao 	 MWh: megawatt- hora 

3 
m : metro capico 	 N.° (#): nUmero 

M&A: mergers and aquisitions 	 NOR: Oxidos de azoto 
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RETGS: regime especial de tributacdo de grupos de sociedades 	 SSA: seguranca, Sa6cle e Ambiente 

RGPD: Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados 	 SSS&A: Sa6cle, Seguranca Social e Ambiente 

ROACE: return on overage capitol employed 	 SURF: subsea, umbilical, risers e flowlines 

ROC: Revisor Oficial de Contas 	 SXEP: STOXX Europe 600 Oil & Gas Index; ou seja, Indice de referencia 

do sector de Oil& Gas 

ROI: return on investment 

SXEGR: Gross return of the STOXX Europe 600 Oil & Gas Index 

RP: reservas provadas 

T: trimestre 

RSP: responsabilidades por servicos passados 

t: tonelada 

5: enxofre 

tcf: bilides de pes capicos 

s.s.: sem significado 

TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosure 

SBE: school of business and economics 

tCO2: toneladas de diOxido de carbono 

SDS: sustainable development scenario 

tCO2e: toneladas de diOxido de carbono equivalente TJ: terajoule 

SGPS: Sociedade Gestora de Participacdes Sociais 

TL: Tombua - Landana 

SIG: Sistema Integrado de Gestdo 

toe: toneladas de pet-Oleo equivalente 

502:di6xido de enxofre 

TSR: total shareholder return; ou seja, retorno total para o acionista 

SPA: sale and purchase agreement 

TTF: Title Transfer Facility 

SPE: Society of Petroleum Engineers 

TWh: terawatt-hora 
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Declaracao 
0 presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras, 

relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno 

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

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

projetos; niveis de producao; desenvolvimentos nos mercados em que a Golp esta presente; e 

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

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

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

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

relacao a COVID-19 e para a manutencao do funcionamento dos economies e dos mercados 

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

economias; o impacto dos medidas adotadas pela Galp para proteger a sa6de e seguranca 

dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ac6es dos concorrentes e 

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

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

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizac6es administrativas necessdrias; eventos 

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

incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatorio 5 

Contas do Galp apresentado a Comissao do Mercado de Valores Mobilidrios (CMVM) em 

relacoo ao exercicio findo a 31 de dezembro de 2019 e disponivel no sib() do internet do Galp 

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

objetivos e metes da Galp, incluindo no que diz respeito a transicao energetica, reducao da 

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime urn resultado 

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

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 futures baseadas nas expectativas e 

pressupostos utilizados pela administracao no data em que sac) divulgadas e envolvem riscos 

e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer corn que os resultados, 

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

declaracoes. As declaracoes prospetivas incluem, entre outras, declaracoes relativas 

potencial exposicoo do Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

convicc6es, estimativas, previsoes, projec6es e pressupostos da administracao. Essas 

declaracoes prospetivas podem geralmente ser identificadas pelo use do tempo futuro ou 

condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicoo", "antecipar", "acreditar",  

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

"perspetiva", "piano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "programa", "procurar", "dever", 

"visor", "pensar", "alvos" ou a negacao desses termos e terminologia semelhante. 

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

relato de gestoo do Galp e apresenta informacao interna que é utilizada para gerir e medir o 

desempenho do Grupo. Para alem dos standards IFRS, sac) apresentadas certas medidas 

altemativas de desempenho, como parometros de desempenho ajustados para itens 

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

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

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

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

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

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

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

particular. Este metodo é usado para avaliar o desempenho de coda segmento de negOcio e 

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

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

incluindo um indicador de intensidade de carbon() para os produtos energeticos 

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

(GEE) de cada urn desses produtos, desde a sua producao ate a sua utilizacoo final, por 

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

instalac6es de producao e processamento (ambito 1) e as suas emissoes indiretas associadas 

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

pelos clientes Galp (ambito 3). Estes emissoes sac) ainda consideradas para produtos 

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

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

da Galp em galp.com. 

A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores nao pretendem, e 

expressamente rejeitam qualquer dever, compromisso ou obrigacao de elaborar ou divulgar 

qualquer complemento, alteracao, atualizacao ou revisdo de qualquer das informacoes, 

opini6es ou declaracoes prospetivas contidas neste documento de forma a refletir qualquer 

alteracao ern eventos, condicoes ou circunstancias. Este documento nao constitui 

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem deve ser interpretado como 

uma oferta para venda ou emissao, ou como solicitacao de oferta para comprar ou de outra 

forma adquirir valores mobiliarios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsidiarias ou 

afiliadas em qualquer jurisdicao ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de 

investimento em qualquer jurisdicao. 
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