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Pa rte 
Demonstracoes 
Financeiras 
Consolidadas 

 



Ativo 

Ativo nao corrente: 

Ativos tangiveis 

Ativos intangiveis 

Goodwill 

Direitos de use de ativos 

Participacc5es financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos 

Ativos por impostos diferidos 

Outras contas a receber 

Outros ativos financeiros 

Total dos ativos nno correntes: 

Ativo corrente: 

Inventarios 

Outros investimentos financeiros 

Clientes 

Outras contas a receber 

Imposto corrente sabre o rendimento a receber 

Caixa e seus equivalentes 

10 

12 

11 

11 

16 

13 

Total dos ativos correntes: 

Total do ativo: 

Notas 

5 

6 

8 

7 

9 

16 

11 

12 

Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 	 Leading today's energy into our ic.1:1,•-r, 

Demonstracao da posicao financeira consolidada 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao da posicao financeira consolidada em 31 de dezembro de 2020 

e em 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

2020 2019 

4.878 5.671 

532 577 

85 85 

1.002 1.167 

483 870 

509 367 

266 259 

402 169 

8.157 9.167 

708 1.055 

190 174 

781 980 

877 935 

101 

1.678 1.460 

4.335 4.603 

12.492 	 13.770 

Demonstracao da posicao 
	

Demonstracdo dos resultados e do 
	

Demonstracdo consolidada dos 
	

Demonstracao consolidada dos 	 Notas as demonstracoes financeiras 
	

Parte II Demonstracoes 
6 
	

financeira consolidada em 31 de 	 rendimento integral consolidados 	 alteracoes no capital proprio par° os 
	

fluxos de caixa par° os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 
	

financeiras individuals 
dezembro de 2020 e em dezembro 	em 31 de dezembro de 2020 e em 31 

	
exercicios findos em 31 de dezembro 

	
findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de 2019 
	

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
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Demonstracao da posicao financeira consolidada 

Capital Proprio e Passivo Notas 2020 2019 

Capital Proprio: 

Capital social e prernios de emissao 911 911 

Reservas 967 1.356 

Resultados acumulados 1.281 2.153 

Total do capital proprio atribuivel aos acionistas: 3.160 4.420 

Interesses que nOo controlam 23 940 1.237 

Total do capital proprio: 4.100 5.657 

Passivo: 

Passivo nao corrente: 

Divida financeira 14 3.204 2.616 

Responsabilidades por locacoes 7 923 1.042 

Outras contas a pagar 15 111 121 

Responsabilidades corn beneficios de reforma e outros beneficios 17 381 332 

Passivos por impostos diferidos 16 479 299 

Outros instrumentos financeiros 19 37 5 

Provisoes 18 1.008 819 

Total do passivo nao corrente: 6.144 5.234 

Passivo corrente: 

Divida financeira 14 539 278 

Responsabilidades por locacOes 7 166 182 

Fornecedores 15 650 852 

Outras contas a pagar 15 763 1.343 

Outros instrumentos financeiros 19 130 84 

Imposto corrente sobre o rendimento a pagar 16 0 141 

Total do passivo corrente:) 2.248 2.879 

Total do passivo: 8.392 8.113 

Total do capital proprio e do passivo: 12.492 13.770 

As notas anexas fazem parte da demi nstrafact da posicao financena consolidada e devem ser lidas em conjunto 

Demonstractio da posicao 
	

Demonstracdo dos resultados e do 
	

Demonstracdo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 	 Notas as demonstracoes financeiras 
	

Parte II Demonstracoes 
financeira consolidada em 31 de 	 rendimento integral consolidados 

	
alteracoes no capital proprio par° os 

	
fluxos de caixa par° os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 

	
financeiras individuals 

dezembro de 2020 e em dezembro 	 em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de 2019 
	

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 

 

   

      

    

    

    

    

   

    

      

      

   

   

   

   

   

   

   

    

      

   

   

   

   

   

   

    

    

    



Vendas 

Prestacao de servicos 

Outros proveitos operacionais 

Proveitos financeiros 

Resultados relativos a participacoes financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos 

Total de proveitos e ganhos: 

Custo das vendas 

Fornecimentos e servicos externos 

Custos com o pessoal 

Amortizacoes, depreciacoes e perdas por imparidades de ativos fixos 

Provis8es e imparidades de contas a receber 

Outros custos operacionais 

Custos financeiros 

Total de custos e perdas: 

Resultado antes de impostos e outras contribuicoes: 
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Demonstracao dos resultados e do rendimento integral 
consolidado 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao dos resultados e do rendimento integral consolidados em 31 de dezembro de 2020 

e em 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

Notas 2020 2019 

24 10.771 15.962 

24 610 608 

24 187 368 

27 53 123 

9 220 121 

11.840 17.182 

25 (8.461) (12.592) 

25 (1.473) (1.650) 

26 (356) (346) 

25 (1.289) (979) 

25 (114) (6) 

25 (156) (132) 

27 (239) (197) 

(12.0.1  (15.903) 

(248) 

Impostos e PE 16 (242) (742) 

Contribuicao extraordinaria sobre setor o energetico 16 (45) (58) 

Resultado liquido consolidado do exercicio (535) 479 

Resultado liquido atribuivel a: 

Demonstracao do posicOo finonceira 
	

Demonstractio dos resultados ado 
	

Demonstracdo consolidoda dos 
	

Demonstrocoo consolidado dos 	 Notas as demonstrocoes financeiras 
	

Parte II Demonstracoes 
8 	 consolidoda em 31 de dezembro de 	 rendimento integral consolidados 

	
alterocoes no capital proprio porn os 

	
fluxos de coixo poro os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
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Demonstracao dos resultados e do rendimento integral 
consolidado 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

Notas 2020 2019 

Acionistas da Galp Energia SGPS, S.A. 	 (551) 
	

389 

Interesses que nao controlam 
	

23 
	

16 
	

90 

Resultado bdsico e diluido por acao (valor em Euros) 

Resultado liquid° consolidado do exercicio 

(tens que no futuro nao sera° reciclados por resultados do exercicio 

Remensuracoes 17 (10) (5) 

Imposto relacionado com remensuracc5es 

(tens que no futuro poderao ser reciclados por resultados do exercicio 

17 7 7 

Diferencas de conversao cambial (471) 11 

Reservas de cobertura 19 16 (20) 

Imposto relacionado corn os itens acima 16 (3) 11 

Subtotal do rendimento integral do exercicio (461) 3 

Total do rendimento integral do exercicio, atribuivel a: (996) 482 

Acionistas da Galp Energia SGPS, S.A. (942) 392 

Interesses que nao controlam (54) 90 

Demonstrocao do posicOo finonceira 
	

Demonstractio dos resultados e do 
	

Demonstracdo consolidoda dos 
	

Demonstrocoo consolidado dos 	 Notas as demonstrocoes financeiras 
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alterocoes no capital proprio porn os 

	
fluxos de coixo poro os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
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Demonstracao das alteracoes no capital proprio 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao consolidada das alteracoes no capital proprio para os exercicios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

Capital social e 
Premios de emissao 

Reservas 

Notas 
Capital 

social 
Premios de 

emissao 

Reservas de 
conversao 

cambial 

Reservas 
de 

cobertura 

Outras 
reservas 

Resultados 
acumulados 

Subtotal 
Interesses 

que nao 
controlam 

Total 

Saldo em 1 de janeiro de 2019 829 82 (186) 6 2.024 1.832 4.587 1.460 6.047 

Resultado liquido consolidado do exercicio 389 389 90 479 

Outros ganhos e perdas reconhecidos no capital 
proprio 

17 (16) 2 3 3 

Rendimento integral do exercicio 17 (16) 

Distribuicao de Dividendos (559) (559) (69)  (628) 

Incremento/diminuicao de Reservas (489) 489 (244) (244) 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 829 82 (169) (10) 1.535 2.153 4.420 1.237 5.657 

Saldo em 1 de janeiro de 2020 829 82 (169) (10) 1.535 2.153 4.420 1.237 5.657 

Resultado liquido consolidado do exercicio (551) (551) 16 (535) 

Outras perdas liquidas reconhecidas no capital 
proprio 

(401) 13 (3) (391) (70)  (461) 

Rendimento integral do exercicio (401) 13 (554)  • (942) (54) (996) 

Distribuicao de Dividendos 22, 23 (318) (318) (98) (416) 

Incremento/diminuicao de Reservas (145) (145) 

Saldo em 1 de dezembro de 2020 829 82 (570) 3 1,535 1,281 3,160 940 4,100 

As notos onexos fozem parte integronte do derrionstracio consolidada dos olteroc:Oes no capitol prOprio e devem ser lidos em conjurto. 

10 
Demonstracao do posicOo finonceira 
consolidada em 31 de dezembro de 
2020 e em dezembro de 2019  

Demonstracdo dos resultados e do 
rendimento integral consolidados 
em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
de dezembro de 2019 

Demonstracao consolidada das 
alteracoes no capital proprio para 
os exercicios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 31 de dezembro 
de 2019 

Demonstracao consolidada dos 	 Notas as demonstracoes financeiras 
fluxos de caixa par° os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

31 de dezembro de 2019 

Parte II Demonstracoes 
financeiras individuals 
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Demonstracao consolidada dos fluxos de caixa 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao consolidada dos fluxos de caixa para os exercicios findos em 31 de dezembro 2020 

e 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

Notas 
	

2020 	 2019 

Atividades operacionais: 

Recebimentos de clientes 

(Pagamentos) a fornecedores 

(Pagamento) de imposto sobre produtos petroliferos (ISP) 

(Pagamento) de imposto sobre o consumo (IVA) 

(Pagamento) de Royalties, taxas, PIS e Cofins, e outros 

(Pagamentos) relativos a pessoal 

Outros recebimentos relativos a atividade operacional 

(Pagamento) de imposto sobre o rendimento (IRC, IRP e PE) 

Fluxo de caixa de processos de equalizac6es dos blocos brasileiros 

Recebimento de dividendos 

Fluxos das atividades operacionais (1) 

Atividades de investimento: 

Recebimentos por alienacoes de ativos tangiveis e intangiveis 

(Pagamentos) por aquisicoes de ativos tangiveis e intangiveis 

Recebimentos de investimentos financeiros 

(Pagamentos) de investimentos financeiros 

Fluxo de caixa de processos de equalizac6es dos blocos brasileiros 

Recebimentos de emprestimos concedidos 

	

13.272 
	

18.721 

	

(8.057) 
	

(11.607) 

	

(1.924) 
	

(2.595) 

	

(1.251) 
	

(1.652) 

	

(141) 
	

(189) 

	

(331) 
	

(335) 

	

(215) 
	

(96) 

	

16 	 (417) 
	

(503) 

	

2.2 	 (137) 

	

7 	 90 
	

146 • 	888 
	

1.890 

	

3 	 51 

	

(649) 	 (1.111) 

	

180 	 478 

	

(356) 	 (63) 

	

2.2 	 216 

	

19 	 287 

Demonstracao do posicao financeira 
	

Demonstracdo dos resultados e do 
	

Demonstracao consolidada dos 
	

Demonstracao consolidada dos 	 Notas as demonstracoes financeiras 
	

Parte II Demonstracoes 
11 	 consolidada em 31 de dezembro de 	rendimento integral consolidados 	 alteracoes no capital proprio par° os 

	
fluxos de caixa para os exercicios 	consolidadas a 31 de dezembro de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
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Demonstracao consolidada dos fluxos de caixa 

(Montantes expressos em milhc5es de Euros - € m) 

Notas 
	

2020 	 2019 

(Pagamentos) de emprestimos concedidos 

Recebimento de juros e proveitos similares 

Fluxos das atividades de investimento (2) 

Atividades de financiamento: 

Recebimento de emprestimos obtidos 

(Pagamento) de emprestimos obtidos 

(Pagamento) de juros e custos similares 

(Pagamentos) de locacoes 

(Pagamentos) de juros de locacoes 

AumentosAdiminuicoes) de capital e de outros instrumentos de capital proprio 

Dividendos pagos 

Outros recebimentos de financiamento 

Fluxos das atividades de financiamento (3) 	I 

Variacno liquida de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 

Efeito da alteracdo da taxa de combio em caixa e seus equivalentes 

Variacdo de caixa por variacoes no perimetro de consolidacdo 

Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio 

(101) 

12 

	

14 	 2.592 

	

14 	 (1.692) 

(55) 

	

7 	 (110) 

	

7 	 (80) 

	

23 	 (145) 

	

22 	 (398) 

80 

190 

404 

(160) 

1.431 

I 

(132) 

35 

(454) 

1.527 

(1.910) 

(80) 

(99) 

(90) 

(244) 

(623) 

(1.519) 

(82) 

8 

1.504 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 	 13 	 1.675 	 1.431 

As notas anexas fazem parte integrante da demonstracao consolidada dos fluxos de caixa e devem ser lidas em conjunto. 

Demonstracao do posicao financeira 
	

Demonstracdo dos resultados e do 
	

Demonstracao consolidada dos 
	

Demonstracao consolidada dos 	 Notas as demonstracoes financeiras 
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12 	 consolidada em 31 de dezembro de 	 rendimento integral consolidados 

	
alteracoes no capital proprio par° os 

	
fluxos de caixa para os exercicios 	 consolidadas a 31 de dezembro de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 	2019 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

A Galp Energia SGPS, S.A. (a Empresa) tern a sua sede em Lisboa, 

Portugal e e uma entidade cotada na Euronext Lisbon. 

1. 	Bases de preparacao 

As demonstracoes financeiras consolidadas da Galp Energia SGPS, S.A. 

e das suas subsidiarias (coletivamente referidas no presente documento 

como Galp ou Grupo Galp) foram preparadas de acordo corn as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting 

Standards - IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard 

Board (IASB) e sujeitas a endosso pela Unido Europeia. 

As demonstracoes financeiras consolidadas do Grupo Galp foram 

preparadas tomando por base o custo historic°, exceto para os 

instrumentos financeiros derivados, ativos financeiros ao justo valor por 

resultado integral e ativos financeiros ao justo valor por resultados. 

As principais politicas contabilisticas descritas abaixo foram aplicadas 

de forma consistente na preparacao das demonstracoes financeiras 

consolidadas dos exercicios apresentados. 

As demonstracoes financeiras consolidadas sao apresentadas ern Euros 

e todos os valores sao arredondados para o milhao de Euros mais 

proximo, salvo indicacao ern contrario. Deste modo, os subtotais e totais 

das tabelas apresentadas nestas demonstracoes financeiras 

consolidadas e notas explicativas podem no° ser iguais a soma dos 

valores apresentados, devido a arredondamentos. 

A partir de 1 de janeiro de 2020, a subsidiaria Petrogal Brasil, S.A. alterou 

a sua moeda funcional do Real Brasileiro para o Dolor dos Estados 

Unidos da America (EUA). Devido ao impacto significativo das diferencas  

cambiais nas demonstracoes financeiras da Petrogal Brasil, o Grupo 

Galp concluiu que a moeda que melhor reflete o ambiente economic° 

primario em que a Petrogal Brasil opera e o Dolor dos EUA. De acordo 

com a IAS 21, uma alteracao da moeda funcional deve ser registada 

prospectivamente a partir da data da alteracao. Por este motivo, os 

saldos de abertura a 1 de janeiro de 2020 na demonstracao da posicao 

financeira foram convertidos de reais brasileiros para dOlares dos EUA, 

utilizando a taxa de cambio de 1 de janeiro de 2020. 

Impactos da pandemia de COVID-19 

All de marco de 2020, o virus COVID-19 foi declarado pandemic° pela 

Organizacao Mundial de Saale (OMS). 0 isolamento social profilatico foi 

posto ern pratica em diversos [Daises, o que contribuiu para o 

abrandamento da economia global bem como para a reducao da procura 

do petroleo e seus derivados, nomeadamente nos principais mercados 

onde a Galp opera, como Portugal e Espanha. 

Como resultado deste cenario imprevisivel, a Galp adotou urn conjunto 

de acoes corn o objetivo de mitigar o impacto da pandemia na sua 

posicao financeira, que incluiram reducao de custos e investimentos e 

urn aumento da liquidez financeira. A Administracao da Galp acredita 

que possui recursos adequados para continuar as suas operacaes a 

longo prazo, e como tal, o principio da continuidade é aplicado na 

preparacao das demonstracoes financeiras consolidadas. 

Na sequencia das mais recentes condicoes macroeconornicas, a Empresa 

efetuou testes de imparidade tendo por base urn conjunto de 

pressupostos de longo prazo e um orcamento aprovado pelo Conselho 

de Administracao da Galp. Os detalhes desta analise estao incluidos na 

Nota 5. 

Demonstraceo do posicao financeira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstraceo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstracoes 
	

Parte II Demonstracoes 
13 
	

consolidada em 31 de dezembro de 	 rendimento integral consolidados 
	

alteracoes no capital proprio para os 
	

fluxos de caixa para os exercicios 
	

financeiras consolidadas a 31 de 
	

financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 
	

dezembro de 2020 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
	

1 Bases de preparacao 

 

 



‑  

 

 

 

‑



‑  

‑  

‑  

 

‑

‑

‑



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 
	

Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Os julgamentos e as estimativas contabilisticas que possum ter urn 

impacto significativo nos resultados do Grupo sao descritos no anexo as 

demonstraeoes financeiras, juntamente corn as politicos contabilisticas 

correspondentes. As areas que requerem urn maior nivel de julgamento e 

estimativas na preparaedo dos demonstraeOes financeiras consolidadas 

sao: (i) Contabilizaedo de participaeOes noutras entidades (Nota 9 e 31); 

(ii) Contabilizaeao dos atividades de petraleo e gas natural, incluindo a 

estimativa de reservas (Nota 5); (Hi) Recuperabilidade do valor 

contabilistico dos ativos (Notas 5, 6 e 8); (iv) Provisoes e contingencies 

(Nota 18); (v) Pensoes e outros beneficios pas-emprego (Nota 17); (vi) 

Impost° sobre o rendimento (Nota 16); (vii) LocaeOes (Nota 7); (viii) 

Mensuraeoes de justo valor dos instrumentos financeiros e (ix) execoes 

own-use. Quando uma estimativa apresenta urn risco significativo de 

resultar ern ajustes relevantes nos valores contabilisticos de ativos e 

passivos ern exercicios financeiros seguintes, e especificamente 

mencionado na respetiva nota. 

2.2.Alteraceies significativas durante o ano 

Projetos solares em Espanha 

Em janeiro de 2020, a Galp assinou um contrato de compra corn o Grupo 

ACS para a aquisieao de projetos fotovoltaicos ern Espanha totalizando 

c. 2.9 GW, dos quais 914 MW encontram-se ern operaedo. A transaeao 

considera um valor de empresa de c. 2.2 mil milhaes de Euros em relaedo 

a aquisiedo, desenvolvimento e construed° de todo o portefolio. 

Durante o segundo trimestre, o contrato de compra foi emendado para 

estabelecer novos termos e condieoes para a aquisieao, incluindo a 

criaeao de um empreendimento conjunto conforme IFRS 11— "Acordos 

conjuntos", sendo contabilizado ao metodo de equivalencia patrimonial. 

A Galp pagou €325 m para a aquisiedo e despesas de desenvolvimento 

incorridas. 0 empreendimento conjunto tern correntemente €422 m de 

divida sem recurso relacionada corn os ativos ern operaedo. As novas 

despesas de desenvolvimento e construeao relacionadas corn o 

portefalio serao assumidas pelo empreendimento conjunto e existe 

inteneao de serem financiadas atraves de Project Finance. 0 acordo 

assinado preve o desenvolvimento e construed° do portefolio planeado 

a ser implementado pela entidade Cobra, uma subsidiaria do Grupo ACS. 

Acordos de equalizacao 

No seguimento da aprovaeao dos Acordos de Unitizaedo (AU) 

relativamente as jazidas de Lula, Atapu e Sepia, a Galp, atraves da sue 

subsidiaria Petrogal Brasil S.A., e os parceiros nos concessOes BM-S-11, 

BM-S-11A e BM-S-24, ern conjunto corn a Petrobras para a area de 

Transferencia de direitos e para a area aberta da Pre-Sal Petraleo S.A, 

quando aplicavel, acordaram as seguintes participaeOes. 

Concessao ID ti 	H ar,.c.pac_o 	Galp 
Area unitizada 1 Participacao 

da Galp 

BM-S-11 110% 
	

Lula 1 9,209% 

BM-S-11A110% 
	

Atapu 11,703% 

BM-S-24 1 20% 
	

Sepia 1 2,414% 

Os acordos de equalizaeao para os AU acima mencionados foram 

assinados a 30 de abril de 2020, tendo por base as participaeoes detidas 

por cada parceiro nas respetivas areas unitizadas, os investimentos 

efetuados no passado pelos parceiros tendo ern conta as suas 

participaeoes iniciais e os lucros recebidos. 

16 
Demonstraceo do posicao financeira 

consolidocla em 31 de dezembro de 

2020 e em dezembro de 2019  

Demonstraceo dos resultados e do 

rendimento integral consolidados 

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 

de dezembro de 2019 

Demonstraceo consolidado dos 

alteracoes no capitol proprio para os 

exercicios findos em 31 de dezembro 

de 2020 e 31 de dezembro de 2019  

Demonstracao consolidada dos 

fluxos de caixa para os exercicios 

findos em 31 de dezembro de 2020 e 

31 de dezembro de 2019 

Notas as demonstracifies 

financeiras consolidadas a 31 de 

dezembro de 2020 

2. Politicos contabilisticas relevantes, 

julgomentos, estimativas e alteracees 

Parte II Demonstracoes 

financeiros individuals 

 

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 
	

Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

No seguimento destes acordos, todos os processos foram efetivados em 

simultaneo durante o segundo trimestre de 2020, tendo a Galp recebido 

o montante liquid() de €80 milhhes, os quais incluem €216 milhoes 

relativos a investimentos efetuados pela Petrogal Brasil, S.A. no Brasil, e 

pelos seus empreendimentos conjuntos Tupi B.V. e lara B.V. na Holanda, 

ajustado em €137 milhhes, referentes a lucros recebidos das concesshes. 

A licence BM-S-11A contem ainda duos acumulaches adicionais, Berbigao e 

Sururu, tambem sujeitas a processos de aprovacao da unitizacao. 

Venda da GGND 

Em outubro, a Galp acordou com a Allianz Capital Partners, que agem em 

nome da Allianz Infrastructure Luxembourg II, S.A.R.L. e da Allianz European 

Infrastructure Acquisition Holding S.A.R.L., a venda de 75.01% da Galp Gas 

Natural Distribuicao, S.A. (GGND) por uma quantia de €368 m, sendo que a 

Galp permanecera com uma participacao de 2,49% na GGND. 

As condiches precedentes a conclusao da transacao foram satisfeitas a 

31 de dezembro 2020. Ativos que foram previamente reconhecidos como 

Ativos Fla° correntes detidos para venda foram desreconhecidos e urn 

ganho de €99 m foi reconhecido nos demonstraches dos resultados 

consolidados liquidos. Os restantes 2,49% de interesses foram 

classificados como uma associada em conformidade com a norma IAS 

28, porque a Galp ainda mantem influencia significative atraves da 

nomeacao de um membro da administracao na GGND. 

Concentracao da operacao de refinacao em Sines 

Em dezembro de 2020, a Galp decidiu concentrar o cerne das suns 

atividades de refinacao em Sines, enquanto descontinua as suns 

operaches de refinacao em Matosinhos. A Galp ira continuer a fornecer o  

mercado regional por mantendo todas instalaches de importacao, 

distribuicao e armazenamento em Matosinhos. Este decisao conduziu ao 

reconhecimento de uma perdu por imparidade relativa ao cerne dos 

ativos relacionados com Matosinhos no valor de €153 m (Note 5), bem 

como ao reconhecimento de uma provisao de desmantelamento, 

desativacao , descontaminacao e de reestruturacao (€129 m). A 

imparidade Fla° inclui o valor liquid() contabilistico do terreno, nem da 

Portcogeracao em €122m e nao tem em consideracao, pelas exigencies 

da IAS 36, quaisquer influxos de caixa que possum existir quando os 

bens forem desreconhecidos. 

Demonstracao de Fluxos de Caixa — Classificacao incorreta 

Foi identificada uma classificacao incorreta na Demonstracao 

Consolidada dos Fluxos de Caixa relativa a periodos anteriores. Os 

fluxos de caixa das atividades de investimento (pagamentos por 

aquisiches de ativos tangiveis e intangiveis) estavam sobreavaliados em 

€39 m e €60 m relativos nos exercicios findos em 31 de dezembro de 

2019 e 2018, respetivamente. Os fluxos de caixa das atividades 

operacionais (Outros pagamentos relativos a atividade operacional) 

estavam, consequentemente, subavaliados nos mesmos montantes. 

A incorreta classificacao esta relacionada com os investimentos 

realizados pela subsidiaria Petrogal Brasil no ambito do processo de 

nacionalizacao (legislacao REPETRO). Nao ha impactos na 

Demonstracao da Posicao Financeira Consolidada nem na 

Demonstracao dos Resultados e do Rendimento Integral Consolidados. 

0 impacto na Demonstracao Consolidada dos Fluxos de Caixa foi 

ajustado em conformidade nos Demonstracoes Financeiras 

Consolidadas do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020. Nao foi 

efetuada qualquer reexpressao na Demonstracao Consolidada do Fluxo 

de Caixa de 2019 devido a sue imaterialidade. 
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Alteracoes no perimetro de consolidacao 

Durante o ano ocorreram as seguintes alteracoes no perimetro de consolidacao: 

Entidade Pais 
% Adquirida 

vendida 
Transacno Metodo de consolidacao 	Montante 

LGA - Logistica Global de Aviacao, Lda. 

Tagusgos - Propano, S.A. 

Recule Investments, S.L.U. 

Fornax Energy, S.L. 

Zero - E - Euro Assets, SA 

ISDC International Solar Development Corporation, Lda 

Galpek, Lda 

Galp Energia Overseas B.V. 

Galp Energia Overseas Block 33 B.V. (incluindo filial) 

Galp Energia Overseas LNG B.V. (incluindo filial) 

Energin - Sociedade de Producao de Electricidade 
e Calor, S.A 

GGND - Galp Gas Natural Distribuicao S.A. 

Portugal 

Portugal 

Espanha 

Espanha 

Espanha 

Portugal 

Portugal 

Holanda 

Holanda 

Holanda 

Portugal 

Portugal 

Aquisicao do 
controlo 

Aquisicao do 
controlo 

Aquisicao do 
controlo 

Aquisicao do 
controlo 

Aquisicao de controlo 
conjunto 

Aquisicao de controlo 
conjunto 

Liquidacao 

Liquidacao 

Liquidacao 

Liquidacao 

Liquidacao 

Venda 
da participacao  

Consolidacao integral 

Consolidacao integral 

Consolidacao integral 

Consolidacao integral 

Equivalencia patrimonial 

Equivalencia patrimonial 

Equivalencia patrimonial 

Consolidacao integral 

Consolidacao integral 

Consolidacao integral 

Equivalencia patrimonial 

Equivalencia patrimonial 

60% 

100% 

100% 

100% 

75,01% 

50% 

50% 

100% 

100% 

100% 

35% 

75,01% 

€0,3 m 

€3 m 

€3 k 

€5 m 

€325 m 

€150 k 

€368 m 

Para mole informocoes sobre o perimetro de consolidocdo e porticipocOes financeiras do Grupo Galp, ver Nato 30. 
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,. 	Impactos resultantes da aplicacao de novas normas ou alteracoes as normas IFRS 

3.1. Normas e alteracoes endossadas pela Uniao Europeia que foram adotadas a 1 de janeiro de 2020 e as que vao ser 

adotadas em futuros anos financeiros 

As normas IFRS aprovadas e publicados no Jornal Oficial da Uniao Europeia (JOUE) durante o exercicio de 2020 e corn aplicacao contabilistica ern 2020 ou 

nos exercicios posteriores soo resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

Normas IFRS/IFRIC 

	

Data da publicacao no 	Data de aplicacao 

	

JOUE 	 contabilistica 

Exercicio 
economic° em que 

se aplica 
Observacoes 

Alteracao a IFRS 4: Classificacao de Contratos — di-
ferimento da aplicacao da IFRS9 

Alteracao a FRS 16: Locacoes COVID-19 — Rendas de 
concessaes 

Alteracao a IFRS 3: Concentracoes de atividades em-
presariais 

Alteracao a IFRS 9, IAS 39 e IFRS7: referenda da taxa 
de juro 

Alteracao a IAS 1 e IAS 8: Definicao de Material 

Alteracoes a estrutura conceptual das normas IFRS  

16/12/2020 

09/10/2020 

21/04/2020 

15/01/2020 

29/11/2019 

29/11/2019 

01/01/2021 

01/06/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020  

2021 	 Nao aplicovel 

2020 	 Aplicavel sem impactos significativos 

2020 	 Aplicavel sem impactos significativos 

2020 	 Aplicavel sem impactos significativos 

2020 	 Aplicavel sem impactos significativos 

2020 	 Aplicdvel sem impactos significativos 
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A informacdo financeira relativa aos segmentos anteriormente identificados, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, e apresentada como segue: 

Unid: € m 

Consolidado Upstream 
Refinacno 

e Midstream 
Comercial 

Renovaveis 
e Novos 

negocios 
Outros 

Ajustamentos de 
consolidacao 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Vendas e prestacao de servicos 11.381 16.570 1.768 2.475 4.453 6.185 5.922 8.892 33 25 205 147 (1.000) (1.155) 

Custo das vendas (7.992) (12.604) 55 (354) (3.817) (5.369) (4.905) (7.693) (23) (19) 698 830 

Das quais variacao de producao (149) (345) 48 (328) (198) (16) 1 

Outros proveitos e custos (1.806) (1.759) (646) (570) (571) (587) (690) (783) (19) (12) (184) (134) 302 327 

Dos quais Under& Overlifting (76) 169 (76) 169 

EBITDA a Custo de repos 1.552 64IPIPIIP 416 (9)  (6) 21 14 2 

Amortizacoes, depreciacc5es e 
perdas por imparidade de ativos 
fixos 

(1.289) (979) (706) (557) (476) (320) (94) (93) (13) (9) 

Provisc5es (liquidas) (106) (8) (3) (1) (94) 4 1 (11)  (10)  

EBIT a Custo de reposicao IIME7 1.220 994 (505) (87) 234 312 (19) (6) 8 4 2 

Resultados relativos a 
participacoes em associadas e 
empreendimentos conjuntos 

220 121 63 36 161 81 (2) 5 (2) 

Resultados Financeiros (186) (74) 

Imposto Custo de reposicao (373) (736) 

Contribuicao extraordinaria sobre o 
setor energetico 

(45) (58) (25) (36) (9) (8) (10) (14) 

Resultado Liquid° Consolidado a 
(197) 473 

Custo de reposicao, do qual: 

Atribuivel a interesses que nno 
controlam 

(16) (90) 
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Unid: € m 

Consolidado Upstream 
Refinacno 

e Midstream 
Comercial 

Renovaveis 
e Novos 

negocios 
Outros 

Ajustamentos de 
consolidacao 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Atribuivel a acionistas da Galp 
Energia SGPS SA 

(213) 383 

Outras informac8es 

Ativos do Segmento (1)  

Participacoes financeiras em 
associadas e empreendimentos 
conjuntos (2) 

483 870 329 524 32 281 16 15 104 49 2 1 

Outros ativos 12.009 12.900 6.223 7.485 2.335 3.082 2.310 2.523 316 43 1.348 980 (524) (1.212) 

Ativos do Segmento 

dos quaffs Direitos de use de 
ativos 

12.492 

1.002 

13.770 

1.167 

6.552 

606 

8.008 

750 

2.367 

195 

3.363 

194 

2.326 

141 

2.538 

144 

420 92 1.350 

74 

982 

79 

(524) 

(15) 

(1.212) 

Investimentos em ativos tangiveis 
e intangiveis 

637 1.195 440 982 76 132 95 68 6 19 13 

nMontante liquido 

,Calculado corn base no metodo do equivolencio patrimonial 
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As informacoes detalhadas sobre vendas e servicos prestados, ativos tangiveis e intangiveis e investimentos financeiros em associadas e 
empreendimentos conjuntos para coda regiao geografica em que a Galp opera sao as seguintes: 

Unid: € m 

Vendas e prestacc5es 
de servicos' 

Ativos tangiveis 
e intangiveis 

Investimentos financeiros 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

11.381 16.570 5.494 6.334 483 870 

Africa 517 673 1.021 1.168 168 53 

America Latina 877 1.437 2.808 3.154 209 528 

Europa 9.987 14.460 1.665 2.012 105 290 

'Valor liquid° consolidado 

As transacoes comerciais e financeiras entre partes relacionadas sao realizadas de acordo com as condicoes usuais de mercado, de forma semelhante as 
transacoes entre partes independentes. 

A reconciliacao entre o Relato por Segmentos e a Demonstracao dos Resultados Consolidados para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
como segue: 

Unid: € m 

2020 2019 

Vendas e prestacc5es de servicos 11.381 16.570 

Custo dos vendas (8.461) (12.592) 

Ajustamento Custo de reposicao (1) 469 (12) 

Custo dos vendas a Custo de reposicao (7.992) (12.604) 

Outros proveitos e custos (1.806) (1.759) 
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recuperavel e estimada para a unidade geradora de caixa a que o ativo 

pertenca, corn base no metodo de fluxos de caixa descontados. As taxas 

de desconto sdo calculadas atraves do ajustamento da taxa 

pas imposto para refletir os niveis especificos de risco das UGC. 

Testes de imparidade aos ativos da atividade de Refinacao, Midstream 

e Commercial 

Ativos tangiveis e intangiveis relacionados corn os segmentos de 

Refinacao, Midstream e Commercialsdo avaliados pelo Grupo quanto a 

existencia de imparidade no final de coda period° de relato, 

considerando fontes internas e externas de informacdo. Na sus analise 

anual de imparidade sobre o segmento Commercial, o Grupo considera 

como Unidade Geradora de Caixa a rede de postos para coda pals, tendo 

ern conta (i) a interdependencia das estacoes de servico para a 

sustentabilidade da quota de mercado do Grupo e consequentemente 

dos seus resultados; e (ii) a existencia dos cartoes de fidelizacao e 

frotistas que a Empress faculta aos seus clientes a nivel nacional. 

0 teste de imparidade efetuado pelo Grupo tern por base a estimativa 

da quantia recuperavel na rede de postos ern comparacao corn o seu 

valor liquid° contabilistico na data da demonstracdo da posicdo 

financeira. A quantia recuperavel (valor de uso) determinada pelo Grupo, 

resulta da atualizacdo para o momento presente dos fluxos de caixa 

futuros determinados corn base ern orcamentos anuais e pianos de 

negOcio plurianuais para a rede de postos na sua condicao atual, 

utilizando-se como taxa de desconto uma taxa p6s-imposto ajustada 

dos riscos especificos para este segmento de negOcio. 

Sao ainda efetuados testes de imparidade a outros ativos do segmento 

de Refinacao, Midstream e Commercia/nomeadamente as refinarias e 

aos ativos tangiveis associados as atividades de logistics e  

armazenagem. 0 period° de projecoes dos fluxos varia ern funcao da 

vida ail media da unidade geradora de caixa. 

Testes de imparidade ao Upstream 

As imparidades aos ativos de Upstream sdo determinadas quando: 

kid° sejam encontradas reservas economicamente viaveis; 

0 period° de licenciamento caducar e nao for expectavel a renovacao 

da licenca de exploracao; 

Uma area adquirida for entregue ou abandonada; e 

Quando o valor liquid° contabilistico exceder o seu valor recuperavel. 

Ativos tangiveis e intangiveis relacionados corn o segmento Upstream 

sao sujeitos a uma avaliacdo periOdica (anual e revisoes trimestrais ou 

quando existem indicios) quanto a existencia de imparidade. A unidade 

geradora de caixa sera o projeto ou o Bloco especifico, dependendo da 

fuse de maturidade ern que se encontram os investimentos. 

A avaliacao de imparidade e efetuada pelo modelo Expected Monetary 

Value (EMV) atraves da comparacdo do valor liquid° contabilistico dos 

investimentos efetuados corn o valor atual esperado do retorno do 

investimento que resulta da atualizacao dos fluxos de caixa futuros, 

atraves de uma taxa de desconto pas-imposto ajustada pelo risco 

especifico do ativo, calculados atendendo a estimativas de: 

Reservas provaveis; 
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lnvestimento e custos operacionais futuros necessarios para 

recuperar as reservas provaveis; 

Recursos contingentes, corrigidos por urn fator de probabilidade de 

sucesso; 

lnvestimento e custos operacionais futuros necessarios para 

recuperar os recursos contingentes; 

Preco de referencia do Baud de Brent; 

Taxa de cambio aplicavel; 

Mecanismos de tributacdo da Unidade Geradora de Caixa (UGC); 

Nivel de producdo estimado e period° de concessdo; e 

Custos de abandono e recuperacdo ambiental. 

0 modelo EMV toma em consideracdo no seu calculo a Probability of 

Geological Success (ou somente Probability of Success/POS) que e uma 

probabilidade condicional estatistica (probabilidade bayesiana). Esta 

probabilidade utilizada na ciencia da Geologic segue uma matriz 

probabilistica tendo por base informacdo sismica e outra informacdo de 

G&G. Essa informacdo e medida tendo ern consideracdo a quantidade, 

qualidade e certeza das reservas (data control). 0 period() de projecdo de 

fluxos de caixa e igual ao da recuperacdo das reservas e recursos, 

limitado ao period° dos contratos de concessdo, quando aplicavel. 

A Galp efetua testes de imparidade em qualquer fase da atividade de 

Exploracdo & Producdo, isto 6, na fase de exploracdo, de 

desenvolvimento e producdo, quando factos e circunstancias sugerem  

que o valor liquid° contabilistico de urn ativos de exploracdo e producdo 

possa exceder o seu valor recuperavel. 

Na fase de exploracdo, a UGC depende das caracteristicas/condicoes de 

investimento de coda projeto. Numa fase inicial de investimento a UGC e 

o pals, dodo que o investimento compreende o investimento ern bonus 

de assinatura e a eventual pesquisa generica a area/areas totais. 

Quando as areas totais sdo repartidas pelo organismo oficial do pals ern 

blocos, a Galp passa a definir a sua UGC como sendo o bloco, 

descendo assim de nivel de avaliacdo nos testes de imparidade. Nesta 

fase onde ainda ndo existem reservas, a Galp utiliza nos testes de 

imparidade os recursos prospetivos e contingentes (1C, 2C e 3C) corn 

PoS (Probability of Success) muito baixas. 

Se reservas provadas forem registadas, o investimento passa para a 

fase seguinte, a de desenvolvimento, tendo sido previamente sujeito a 

testes de imparidade. Na fase de desenvolvimento, e se exigido, as 

analises de imparidade tambem consideram a PoS (mais elevadas que na 

primeira fase, dodo ja haver reservas comercialmente viaveis) e reservas 

2P (reservas provaveis), de forma a estimar os fluxos de caixa futuros 

que se esperam que sejam gerados pelo bloco em analise. 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Reservas de petroleo e gas 

As estimativas das reservas de petroleo e gas sao parte integrante do 

processo de tornado de decisdo relativamente aos ativos de Upstream 

da atividade de exploracdo e desenvolvimento. 0 volume de reservas 

provadas é utilizado para o calculo da depreciacdo dos ativos afetos 

atividade de exploracdo e producao, de acordo com o metodo UoP. 0 
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volume de reservas provadas e recursos contingentes e prospetivos 

utilizado, dependendo da fase de prospecao em que se encontram, nas 

avaliacoes de imparidade dos investimentos em ativos associados a 

essa atividade. A estimativa des reservas provadas e tambem utilizada 

para o reconhecimento anual dos custos com o abandono de areas de 

desenvolvimento. A estimativa des reservas provadas esta sujeita a 

julgamento e a revisoes futures, com base em nova informacao 

disponivel, por exemplo, relativamente as atividades de 

desenvolvimento, perfuracao ou producao, texas de cambio, precos, 

dates de fim de contrato ou pianos de desenvolvimento. 0 impacto des 

alteracoes de estimativas nas amortizacoes, depreciacoes e provisoes 

para custos de abandono resultantes de variacoes nas reservas 

provadas estimadas e tratado de forma prospetiva. A estimativa de 

reservas de petrOleo e gas e os movimentos ocorridos no exercicio  

encontram-se descritos na lnformacao Suplementar a este RelatOrio 

integral, a qual nao foi auditada. 

Vidas Crteis e valores residuais de ativos tangiveis 

A determinacao dos valores residuals e des vidas Uteis dos ativos, bem 

como o metodo a aplicar e essencial para determiner o montante des 

depreciacoes e amortizacoes a reconhecer na demonstracao consolidada 

dos resultados de cada period°. Estes parametros sac) definidos de 

acordo com o melhor julgamento da Administracao, considerando 

tambem as praticas adotadas por empresas do setor a nivel 

internacional. Alteracoes na vide econOmica dos ativos sac) registadas 

de forma prospetiva. 

Unid: € m 

Terrenos, recursos 
naturals e editicacoes 

Equipamento 
basic° 

Outros 
equipamentos 

Imobilizacc5es 
em curso 

Total 

Em 31 de dezembro de 2020 

Custo de aquisicao 1.253 10.499 499 1.583 13.833 

Imparidades (29) (159) (2) (167) (356) 

Depreciacao acumulada (770) (7.385) (445) (8.599) 

Valor Liquido 454 2.955 52 1.417 4.878 

Em 31 de dezembro de 2019 

Custo de aquisicao 1.231 10.120 493 2,005 13.850 

Imparidades (29) (75) (4) (109) (217) 

Depreciacao acumulada (745) (6.779) (438) (7.962) 

Valor Liquido 457 3.267 51 1.896 5.671 
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Unid: € m 

Terrenos, recursos 
naturals e edificacaes 

Equipamento 
basic° 

Outros 
equipamentos 

Imobilizacoes 
em curso 

Total 

Saldo em 1 de janeiro de 2019 

Adicc5es 99 2 1.131 1.232 

Depreciacoes e imparidades (24) (751) (18) (17) (810) 

Alienacc5es e abates (12) (8) (8) (28) 

Transferencias 30 1.318 28 (1.376) 

Efeito da variacao cambial e outros ajustamentos 4 (5) (56) (56) 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 457 3.267 51 1.896 5.671 

Saldo em 1 de janeiro de 2020 457 3.267 51 1.896 5.671 

Adicc5es 16 2 607 624 

Depreciacoes e imparidades (27) (934) (20) (129) (1.111) 

Alienacoes e abates (1) (5) (0) (45) (52) 

Transferencias 29 756 21 (805) 

Efeito da variacno cambial e outros ajustamentos (3) (143) (2) (106) (255) 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 454 2.955 52 1.417 4.878 

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo realizou 
	

€113 m, maioritariamente relativos a investimentos industriais em 
investimentos no segmento de Upstream relacionados corn projetos no 	 refinarias, terminais e parques logisticos, bem como no negocio de 
Brasil (€342 m), Angola (€32 m) e Mocambique (€55 m). No segmento de 	retalho. Os valores acima mencionados incluem a capitalizacao de 
Refinacao e midstream, foram realizados investimentos no montante de 	 encargos financeiros no montante de €24 m (Nota 27). 
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Ativos de Upstream 

0 detalhe dos ativos em construcoo e dos ativos em producoo do segmento Upstream para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, 

incluindo ativos tangiveis e intangiveis, soo apresentados na tabela abaixo: 

Unid: €m 

Africa America Latina Total 

2019 2020 2019 2020  1  2019 

1.095 2.802 3.151 3.761 4.247 

451 66 1.258 1.128 1.709 

2 10 2 12 

335 254 352 533 687 

71 405 724 531 796 

43 7 172 62 214 

644 2.136 1.894 2,633 2.538 

18 323 342 342 360 

38 68 48 103 86 

546 1.610 1.488 2.040 2.034 

42 136 16 148 58 

2020 

Ativos de Exploracao Er Producao 
	

958 

Ativos em construcao 
	

462 

Bonus de assinatura 
	

2 

Na fase de exploracao 
	

280 

Na fase de desenvolvimento 
	

126 

Juros capitalizados 
	

54 

Ativos fixos liquidos 
	

496 • 
Bonus de assinatura 
	

18 

Na fase de exploracao 
	

35 

Na fase de desenvolvimento 
	

431 

Juros capitalizados 
	

13 
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Foi realizada uma analise de sensibilidade para testar a volatilidade dos 

precos do Brent no valor dos principais ativos de Upstream. A analise foi 

efetuada tendo como descida $5/bbl na previsao do Brent aprovada nas 

assuncoes dodos pela Administracao. Os resultados dessa analise 

indicam que Fla° se preve imparidade potenciais futuras nas areas 

geograficas onde a Galp opera. Excecao e notada para o Bloco 32 em 

Angola em que essa analise de sensibilidade podera inferir uma perda 

por imparidade de €62 m adicional ao que jai foi contabilizado. 

6. 	Ativos Intangiveis 

Politicos contabilisticas 

Reconhecimento 

Os ativos intangiveis encontram-se valorizados ao custo de aquisicao, 

deduzido dos amortizacoes acumuladas e perdas por imparidade. Os 

ativos intangiveis so sao reconhecidos se forem identificaveis, se for 

provavel que deles advenham beneficios econ6micos futuros para o 

Grupo e que estes sejam controlaveis e mensuraveis corn fiabilidade. 

Os ativos intangiveis incluem despesas incorridas corn projetos de 

desenvolvimento informatico, prernios de exclusividade pagos a 

revendedores de produtos Galp e encargos corn direitos de superficie, os 

quais sao amortizados durante o period° de duracao dos respetivos 

contratos. 

Pesquisa e desenvolvimento 

As despesas com pesquisa Fla° relacionadas com a atividade de 

exploracao e producao petrolifera sao reconhecidas como custo do 

exercicio. As despesas com desenvolvimento somente sao registadas 

como ativos intangiveis se o Grupo demonstrar capacidade tecnica e 

econOrnica para o desenvolver, tenha tomado a decisao de completar 

esse desenvolvimento e iniciar a sua comercializacao ou uso proprio, e 

demonstre igualmente que e provavel que o ativo criado gere beneficios 

econOrnicos futuros. 

Exploracao 5 Producao (Upstream) 

Os bonus de assinatura (p.e. Direitos Minerais) consistem em direitos de 

propriedade para exploracao de recursos, como petraeo e gas natural e 

sao reconhecidos como ativos intangiveis. 

Ver informacao adicional sobre as politicos de reconhecimento para os 

ativos do segmento de Upstream na Nota 5. 

Amortizacao 

Os ativos intangiveis com vida util finita sac) amortizados pelo metodo 

linear. As taxas de amortizacao variam conforme os prazos dos 

contratos existentes ou a expectativa de uso do ativo intangivel. Os 

ativos intangiveis reconhecidos com a atividade de exploracao e 

producao petrolifera, nomeadamente bonus de assinatura, encontram-

se registados ao custo de aquisicao e sao amortizados com base na taxa 

UoP apes o inicio da producao. 
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Imparidade 

Os testes de imparidade dos ativos intangiveis sac) baseados nas 

projecoes da Administracao e no valor presente da estimativa futura de 

fluxos de caixa. Os valores residuals sac) baseados na expectativa de 

vida ail dos produtos, na previsao do ciclo de vida e nos fluxos de caixa 

para esse period°, bem como nas vidas Uteis econOrnicas dos ativos 

subjacentes. 

Imparidade de ativos intangiveis 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Vidas 'Reis e valores residuais dos ativos intangiveis 

0 calculo dos valores residuais e da vida ail dos ativos, bem como o metodo 

de amortizacao a ser aplicado, sao essenciais para determinar a 

amortizacao reconhecida na demonstracao consolidada dos resultados de 

coda periodo. Esses parametros sao definidos corn base no julgamento da 

Administracao, bem como nas praticas adotadas pelos peers do setor. 

Determinar se ocorreram imparidades nos ativos requer urn alto nivel de julgamento por parte da Administracao, especificamente ern termos de 

identificacao e avaliacao de indicadores de imparidade ou reversoes de imparidade, projecoes de fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicaveis, 

vidas Uteis e valores residuais. 

Unid: € m 

Propriedade industrial 
e outros direitos 

Ativo intanigivel 
em curso 

Total 

31 de dezembro de 2020 

Custo de aquisicao 

Imparidades 

Amortizacdo acumulada 

962 

(18) 

(462) 

70 

(21) 

1.033 

(39) 

(462) 

Valor liquid° 482 49 532 

31 de dezembro de 2019 

Custo de aquisicao 

Imparidades 

Amortizacao acumulada 

998 

(22) 

(433) 

58 

(23) 

1.055 

(44) 

(433) 

Valor liquido 542 35 577 
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Os movimentos em ativos intangiveis em 2020 e 2019 foram como segue: 

Unid: € m 

Propriedade industrial 
e outros direitos 

Ativo intangivel 
em curso 

Total 

Saldo em 1 de janeiro de 2019 516 31 547 

Adicoes 1 73 74 

Amortizacoes e imparidades (36) (36) 

Abates e alienacoes (1) (1) 

Transferencias 73 (72) 1 

Efeito da variacao cambial e outros ajustamentos (10) 3 (7) 

Saldo a 31 de dezembro de 2019 542 36 577 

Saldo em 1 de janeiro de 2020 542 36 577 

Adicoes 1 38 39 

Amortizacaes e imparidades (28) (28) 

Abates e alienacoes (1) (1) 

Transferencias 28 (29) 

Efeito da variacao cambial e outros ajustamentos (61) 6 (56) 

Saldo a 31 de dezembro de 2020 482 49 532 

As adic6es de ativos intangiveis ocorreram essencialmente no segmento de Refinacoo e Producdo no montante de €14 m, €9 m no segmento Outros, 

relacionados corn a renovacoo de software. 

Demonstrocao do posiceo finonceira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstraceo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstrac5es 
	

Parte II Demonstracoes 
34 	 consolidada em 31 de dezembro de 	rendimento integral consolidados 	 alteracoes no capital proprio par° os 

	
fluxos de caixa par° os exercicios 

	
financeiras consolidadas a 31 de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 
	

dezembro de 2020 
de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
	

6. Ativos intangiveis 

 

   

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 	 Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

i. Locacoes 

Politicos contabilisticas 

Reconhecimento 

0 Grupo reconhece urn direito de uso de urn ativo e urn passivo de 

locaedo no data de inicio do contrato de arrendamento. 0 direito de uso 

do ativo e inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor 

inicial da responsabilidade de locaedo ajustada por quaisquer 

pagamentos de locaedo feitos ern ou antes da data de inicio, alem de 

quaisquer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estimative 

dos custos de desmantelamento e remoedo do ativo subjacente (caso 

aplicavel), deduzido de qualquer incentivo concedido. A responsabilidade 

da locaedo e inicialmente reconhecida pelo valor presente das rendas 

ainda ndo pages a data do contrato de locaedo, descontada a uma taxa 

de juro implicita na locaedo, ou no caso ern que ndo seja possivel 

determiner esta taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental do 

Grupo. Ern geral, o Grupo utilize a sua taxa de juro incremental como a 

taxa de desconto a aplicar. 

Os pagamentos de locaedo incluidos na mensuraedo do passivo de 

locaedo incluem o seguinte: 

Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos ern especie; 

Pagamentos de locaedo vanaveis, dependentes de uma determinada 

taxa ou indice, inicialmente mensurados utilizando o Indice ou taxa 

aplicavel a data de inicio do contrato; 

Montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do valor 

residual; 

Preeo de exercicio da wed° de compra, se for razoavelmente certo 

que o locatano exerea a wed° e pagamentos de locaedo relativos 

renovaedo do period() de wed°, se for razoavelmente certo que o 

Grupo exercera a opedo; e 

Pagamento de penalidades pela cessaedo antecipada do contrato, 

exceto se for razoavelmente certo que o locatano ndo cancele 

antecipadamente o contrato 

A responsabilidade por locaeoes e mensurada pelo custo amortizado, 

utilizando o metodo do juro efetivo. E remensurada quando se verificam 

alteraedes nos pagamentos futuros de locoed° derivados de uma 

alteraedo da taxa ou Indice, se ocorrer uma alteraedo no estimativa do 

Grupo do montante que devera ser pago sob uma garantia de valor 

residual, ou caso o Grupo altere a sua avaliaedo acerca a opedo de 

exercicio de compra, sua extensdo ou rescisdo. 

Quando a responsabilidade por locaeoes e remensurada, o valor do 

direito de uso e tambern ajustado, ou e registado urn lucro ou prejuizo na 

demonstraedo de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito 

de uso ja se encontrar reduzida a zero. 

O Grupo apresenta os direitos de uso de ativos e as responsabilidades 

por locoed- es ern rubricas devidamente segregadas na demonstraedo 

consolidada da posiedo financeira. 
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Locacaes de curto prazo ou locacoes de ativos de baixo valor 

0 Grupo ndo reconhece como direitos de uso de ativos ou 

responsabilidade de locacoes, os contratos de locacdo de duracdo 

inferior a 12 meses ou locacoes de baixo valor. 0 Grupo reconhece os 

pagamentos associados a estas locacoes, como urn custo do exercicio 

durante o period° de vida dos contratos. 

Amortizacao 

0 direito de uso do ativo e depreciado utilizando o metodo de 

depreciacdo linear, corn base no mais baixo de entre a vida ail do ativo 

do direito de uso ou o fim do prazo da locacdo. A vida util estimada dos 

ativos do direito de uso e determinada na mesma base que para os 

restantes ativos tangiveis. 

Imparidades 

0 direito de uso do ativo e periodicamente reduzido por perdas de 

imparidade, e ajustado por certas remensuracoes do passivo por 

locacoes associadas ao ativo. 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Vidas Cteis, valores residuais dos ativos e taxas de desconto 

0 apuramento dos valores residuais dos ativos, a estimativa das suas 

vidas Uteis e as taxas de desconto aplicadas tern por base as premissas 

dos contratos de locacdo (ou ativos similares) e sdo definidos baseados 

no julgamento da Administracdo, assim como as melhores praticas em 

uso pelos peers do setor. 

Imparidade dos direitos de uso de ativos 

A identificacdo de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de 

caixa futuros e determinacdo do justo valor dos ativos exigem urn 

elevado nivel de julgamento da Administracdo, em termos de 

identificacdo e avaliacdo dos diferentes indicadores de imparidade, fluxo 

de caixa esperado, taxas de desconto aplicaveis, vidas Citeis e valores 

residuais. 
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Os direitos de uso sao detalhados como segue: 

Unid: € m 

FPSO's1  Edificios 
Areas de 

Servico 
Navios 

Outros direitos de 
uso 

Total 

Em 31 de dezembro de 2019 

Custo de aquisicao 

Amortizacqo acumulada 

600 

(87) 

90 

(10) 

169 

(34) 

176 

(81) 

212 

(33) 

1.246 

(244) 

Valor liquido 513 80 135 94 179 1.002 

Em 31 de dezembro de 2020 

Custo de aquisicao 

Amortizacqo acumulada 

655 

(48) 

90 

(5) 

154 

(18) 

189 

(43) 

212 

(19) 

1.300 

(133) 

Valor liquido 607 85 136 146 193 1.167 
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Os movimentos dos direitos de uso em 2020 e 2019 sao como se segue: 

Unid: € m 

FPSO's1  Edificios 
Areas de 

Servico 
Navios 

OutrOs 
direitos 
de uso 

Total 

Em 1 de janeiro de 2019 657 83 118 166 208 1.233 

Adicc5es 6 49 11 4 69 

Amortizacao (48) (5) (18) (43) (18) (133) 

Abates e alienacc5es 

Efeito da variacao cambial e outros ajustamentos (2) 1 (13) 12 (1) (3) 

Saldo a 31 de dezembro de 2019 607 85 136 146 194 1.167 

Em 1 de janeiro de 2020 607 85 136 146 194 1.167 

Adicc5es 3 24 4 2 33 

Amortizacao (46) (6)  (18) (47) (34) (150) 

Abates e alienacc5es 1 1 2 

Efeito da variacno cambial e outros ajustamentos (48) (3) (7)  (9) 18 (49) 

Saldo a 31 de dezembro de 2020 513 80 135 94 180 1.002 

' Floating, production, storage and offloading, ou unidade flutuante de producoo, ormazenagem e descargo - sistemo flutuonte de producoo, construido corn base num° estruturo de novio, dotado de capacidade de processamento do 

producOo de petroleo e gas natural, ormazenamento liquido e descarga de petroleo pap] novios. 
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As responsabilidades por locacoes sao como segue: 

Unid: € m 

Analise de maturidade — fluxos de caixa 
contratuais nao descontados 

1.709 1.919 

Inferior a urn ano 180 190 

Urn a cinco anos 545 606 

Mais de cinco anos 984 1.123 

Responsabilidades por locacoes na posicao 
financeira consolidada 

1.089 1.223 

Corrente 166 182 

Nao-Corrente 923 1.042 

Os montantes reconhecidos nos resultados consolidados do exercicio 

apresentam o seguinte detalhe: 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

490 446 

Juros de locacoes 

Despesas relacionadas corn locacoes 
operacionais de curta duracao, baixo 
valor e pagamentos variaveis 1  

27 80 

410 

90 

356 

' Inclui locacoes operacionais de curta duracdo e corn pagamentos variaveis reconhecidos no rubrica de 

tronsporte de mercadorios. 

Os montantes reconhecidos na demonstracdo de fluxos de caixa 

consolidada sao como segue: 

Unid: € m 

2020 2019 

Atividades de financiamento 191 189 

Pagamentos relativos a locacoes 

Pagamentos relativos a juros locacoes 

110 

80 

99 

90 

8. Goodwill 

Reconhecimento 

As diferencas entre o custo de aquisicao des subsidiaries e o justo valor 

dos ativos e passivos identificaveis dessas empresas a data da sue 

aquisicdo, se positives, sao registadas na rubrica de Goodwill (caso 

respeite a empresas do Grupo) ou incluidas na rubrica de participacoes 

financeiras em empresas associadas (caso respeite a empresas 

associadas). Se negatives, sao registadas de imediato em resultados do 

exercicio. 

Imparidade 

O valor contabilistico do Goodwill é alocado a respetiva UGC. 0 valor 

recuperavel é estimado para a UGC a qual pertence. A metodologia do valor 

em uso é usada para determinar o valor recuperavel. 0 valor em uso 

representa o fluxo de caixa futuro esperado da UGC, descontado a uma 

taxa de desconto apropriada que reflete os riscos especificos da UGC. 
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Unid: € m 

2020 2019 

85 85 

Galp Comercializacao Portugal, S.A. (fundida na Petrogal) 51 51 

Galp Eswatini (PTY) Limited 19 20 

Galpgest - Petrogal Estaciones de Servicio, S.L.U. 6 6 

Empresa Nacional de Combustiveis - Enacol, S.A.R.L. 4 4 

Galp Mocambique, Lda. 3 4 

Tagusgds Propano, S,A. 2 

Durante o ano 2020, a Galp adquiriu a entidade Tagusgas Propano, S.A., 

para a qual foi apurado um Goodwill proviserio. A Galp ira determiner o 

Goodwill final no espaco de 12 meses a contar data de aquisicao, ern 

conformidade corn a IFRS 3. 

Os metodos e taxas de desconto utilizados para os modelos de avaliacao foram os seguintes: 

Unidade geradora 
de caixa 

Modelo 
de avaliacao 

Fluxos de caixa 
Fator 

de crescimento 

	

Taxas de desconto 	 Taxas de desconto 

	

2020 	 2019 

Participacao financeira 
(compreendida em 
segmentos operacionais) 

DCF (Fluxos de caixa 
descontados) 

Conforme o Orcamento 
para 2021 e Plano 

estrategico pa ra OS 

proximos 5 anos 

Modelo de Gordon 
com fator de 

crescimento para 
perpetuidade de 2% 

R&M [6,2%-6,4%] 
UP [10,5% USD] 

COM [5,6%] 

R&M [6,2%-6,4%] 
UP [10,5% USD] 

COM [5,6%] 

R&M -  Refining & Midstream I UP -  Upstream I COM -  Commercial 

De acordo corn os pressupostos definidos, ern 31 de dezembro de 2020 Fla° existiam imparidades associadas ao Goodwill. Uma variacao negativa de 10% 

no fluxo de caixa ou urn aumento na taxa de desconto ern 1 p.p. nao resultaria numa imparidade do Goodwill a 31 de dezembro de 2020. 
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Y. Participacoes financeiras em associadas 

e empreendimentos conjuntos 

Politicos contabilisticas 

Acordos conjuntos e associadas 

Os acordos ao abrigo dos quais a Galp concordou contratualmente em 

partilhar o controlo corn outra parte ou partes sao considerados como 

acordos conjuntos. Estes podem ser empreendimentos conjuntos onde 

as partes tem direitos sobre os ativos liquidos do acordo, ou operacaes 

conjuntas onde as partes tern direitos sobre os ativos e obrigacaes 

decorrentes dos passivos relacionados com o contrato. Os 

investimentos em entidades sobre as quais a Galp tem o direito de 

exercer influencia significativa, mas nao tem controlo nem controlo 

conjunto, sao classificados como associadas. 

Os investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas sao 

contabilizados pelo metodo da equivalencia patrimonial, pelo qual o 

investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e subsequentemente 

ajustado pela participacao da Galp nos resultados liquidos pas-

aquisicao. Os investimentos tambern sao ajustados pelos dividendos 

recebidos e pela participacao da Galp no resultado integral. 

Quando necessario, sao efetuados ajustamentos nas demonstracoes 

financeiras de empreendimentos conjuntos e associadas para alinhar as 

politicos contabilisticas utilizadas corn as da Galp. A Galp reconhece os 

seus ativos e passivos relacionados corn interesses em operacoes 

conjuntas, incluindo a sua parte de ativos detidos conjuntamente e 

passivos incorridos em conjunto com outros parceiros. 

Informacoes sobre acordos conjuntos e associadas encontram-se na 

Nota 29. 

Ern 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os valores contabilisticos liquidos 

dos investimentos ern empreendimentos conjuntos e associadas eram os 

seguintes: 

Unid: € m 

2020 2019 

483 870 

Participacoes financeiras em 
empreendimentos conjuntos 

Participacoes financeiras em associadas 

405 

78 

758 

112 
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Os movimentos em participacoes financeiras em empreendimentos conjuntos sdo como se segue: 

Unid: € m 

31 
de dezembro 

de 2019 

Aumento 	reducao 
da participacno 

Metodo 
de Equivalencia 

Patrimonial 

Outros 
ajustamentos 

Dividendos Reclassificacno 
31 de 

dezembro de 
2020 

758 (506) 10 158 (9) (8) 405 

Tupi B.V. 368 (194) 10 (17) 168 

lara B.V. 114 (171) (2) 59 

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A. 213 (214) 9 (8) 

Zero -E-Euro Assets, S.A. 72 (8) (6) 58 

Coral FLNG, S.A. 41 (1) 121 161 

Outros empreendimentos conjuntos 22 2 2 (9) 17 

Tupi B.V. e lara B.V. 

Durante o ano, os empreendimentos conjuntos Tupi BV e lara BV 

reembolsaram contribuicoes adicionais de capital aos seus acionistas em 

cerca de €333 m (€177 m e €156 m, respetivamente) como resultado da 

venda de equipamentos relacionados corn as operacdes de Upstream no 

Brasil conforme legislacdo REPETRO. 

Adicionalmente, a Galp vendeu 0.74% e 8.28% da Tupi B.V. e lara B.V. 

respetivamente, resultante de acordos de equalizacao. 0 valor recebido 

foi €80 m (Note 2.2.). 0 valor contabilistico do interesse vendido foi €24 

m, e urn ganho de €56 m foi reconhecido na demonstracao dos 

resultados e do rendimento integral consolidados (Nota 27). 

GGND 

Em dezembro uma participacao de 75,01% na Galp Gas Natural 

Distribuicao, S.A. (GGND) foi vendida a Allianz por €368 m. A Galp 

continua a deter uma participacao de 2,49% na GGND com influencia 

significativa, por isso o investimento foi reclassificado de 

empreendimento conjunto para associada (Nota 2.2). 

Zero E- Euro Assets, S.A. 

Durante o ano, a Galp adquiriu a empresa Zero E por urn montante total 

de €325 m (Nota 2.2.), A alocacao preliminar do preco de compra foi 

efetuada e o montante pago foi alocado a (i) emprestimos acionistas 

(€253 m) conforme Nota 12 (ii) Licencas de acesso a rede (€71 m) (iii) 
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Certificados de Garantias de Origem (€1 m) (iv) Goodwill residual (€18 m) 

e (v) Impostos diferidos passivos (€18m). As licencas de acesso a rede 

foram identificadas como tendo Vida Util indefinida conforme IAS 38, 

pois o period() durante o qual se espera que o ativo gere influxos de caixa 

liquidos para a entidade nao tern urn limite definido. 

Coral FLNG, S.A. 

Par melhor apresentacao, o emprestimo de quasi-capital concedido a 

Coral FLNG, S.A. no valor de €121 m foi reclassificado de outros ativos 

financeiros para investimentos em empreendimentos conjuntos. 

Seguidamente e apresentado um resumo dos indicadores financeiros dos empreendimentos conjuntos mais significativos ern 31 de dezembro de 2020: 

Unid: € m 

   

Tupi B.V.* Coral FLNG, S.A.* Zero E Euro Assets 

 

   

Total de ativos nao correntes 

Total de ativos correntes 

Dos quais caixa e equivalentes de caixa 

Total de ativos 

Total de passivos nao correntes 

Dos quais divida 

Total de passivos correntes 

Dos quais divida 

Total de passivos 

Total de proveitos operacionais 

Total de custos operacionais 

Dos quais amortizacoes, depreciac8es e perdas par impa- 
ridade de ativos fixos 

2.482 4.266 839 

2.995 574 55 

67 131 35 

5.477 

1.807 4.291 871 

1.665 40 

(10) 

Resultados operacionais 
	

237 
	

151 
	

(10) 

Resultados financeiros liquidos 
	

41 
	

(150) 
	

(16) 

Resultados antes de impostos 
	

279 
	

(26) 

Imposto sabre o rendimento 
	

37 
	

1 
	

4 

Resultado liquido do exercicio 
	

315 
	

1 
	

(22) 

Dernonstracaes financeiras previsionais a data de fecho utilizadas para aplicacao do metodo de equiva lencia patrimonial, convertidas a taxa de combio de fecho e media para os indicadores da Demonstrafao da posicao financeira e dos Resultados, respetivamente. 
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Os movimentos em participacoes financeiras em associadas sdo como se segue: 

31 
de dezembro 

de 2019 

Aumento / 
reducao da 

participayao 

Metodo de 
Eguivalencia 
Patrimonial 

, 

Diferencas 
 

cambiais e nu  - 
tros ajustamen 

tos 

Dividendos Reclassificacno 
31 

de dezembro 
de 2020 

112 50 56 (68) (80) 8 78 

EMPL - Europe Magreb Pipeline, Ltd 40 41 (1)  (65) 14 

Sonangalp - Sociedade Distribuicao e Comercializacao de 
Combustiveis, Lda. 

8 1 (2)  (1) 6 

Gasoduto Al-Andaluz, S.A. 7 (3)  5 (7) 3 

Taua Brasil Palma, S.A. 45 5 (9) 42 

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A. 8 8 

Outras associadas 12 (2) 4 (1) (7) 6 

Para informacoes comparativas sobre empreendimentos conjuntos e associadas, consultor as demonstracoes financeiras consolidadas para o exercicio 

findo em 31 de dezembro de 2019. 
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alteracoes no capital proprio porn os 
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fluxos de caixa par° os exercicios 
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Notas as demonstracoes 
financeiras consolidadas a 31 de 
dezembro de 2020 
9. PorticipacEies financeira em 
associadas e empreendimentos 
conjuntos 
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10. Inventorios 

Politicos contabilisticas 

Os inventarios, sem ser Crude detido para negociacdo, encontram-se 

registados ao custo de aquisicdo (no caso dos mercadorias e materias-

primas e subsidiaries) ou producdo (no caso dos produtos acabados e 

intermedios e produtos e trabalhos em curso) ou ao valor realizavel 

liquido, dos dois o mais baixo. 0 valor realizavel liquid() corresponde ao 

preco de venda normal, deduzido dos custos para completer a producdo 

e dos custos de comercializacdo. As diferencas entre o custo e o 

respetivo valor realizavel liquid() dos inventarios, no caso de este ser 

inferior ao custo, sdo registadas como custos operacionais na rubrica de 

custo dos vendas. Crude detido para negociacdo (Crude produzido e 

vendido, contudo cujos riscos e beneficios da venda ndo foram  

transferidos para o comprador) sdo mensurados ao valor liquido 

realizavel. 

Unid: € m 

2020 2019 

708 1.055 

Materias-primas, subsidiaries e de consume 272 358 

Petroleo bruto 166 167 

Outras materias-primas e materials diversos 67 68 

Materias-primas em transit° 40 123 

Produtos acabados e intermedios 339 537 

Mercadorias 111 180 

Imparidade de Inventerios (14) (20) 

As alteracoes nas reducoes de inventarios sdo como segue: 

Unid: € m 

	

Materias primes, 	 Produtos 
Notes 	subsidiaries 	 acabados 	Mercadorias 

	
Total 

	

e de consumo 	e intermedios 

Saldo no inicio do ano 16 1 3 20 

Reduc6es liquidas 25 (2) (1) (3) 

Outros ajustamentos (2) (2) 

Saldo no final do ano 13 1 14 
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11. 	Clientes e outras contas a receber 

Politicos contabilisticas 

As contas a receber sao inicialmente registadas pelo valor da transacao e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, deduzido de perdas por 

imparidade. 0 custo amortizado destes ativos nao difere do seu valor nominal ou do seu justo valor. A Galp realiza atividades de Under e Overlifting face a 

sua quota bruta de petreleo. Under e Overlifting sac) praticas comuns da inclUstria destinadas a otimizar a alocacao de custos de transporte entre parceiros. 

Os pagamentos e recebimentos relacionados com Under e Overlifting sdo efetuados numa data subsequente em barris de petreleo bruto, conforme 

definido pelo acordo de partilha de producao aplicavel (PSA). 

Clientes e outras contas a receber sac) desreconhecidas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa expiram (ou seja, sao recebidos), quando sao 

transferidos (p.e. vendidos) ou quando estao em imparidade. 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Imparidade de contas a receber 

0 Grupo aplica a abordagem simplificada da IFRS 9 para mensurar as perdas de credito esperadas, a qual utiliza as perdas de credito esperadas ao longo da 

vida util, para todas as contas a receber. As contas a receber foram agrupadas por segmento de negocio para efeitos da avaliacao dos perdas de credito 

esperadas. 0 risco de credito das contas a receber é avaliado em coda data de relato, tendo em consideracao o perfil de risco de credito do cliente. A 

analise de risco de credito é baseada na probabilidade de default anual e tambem tem em conta a perda numa situacao de default. A probabilidade de 

default representa uma probabilidade de default anual que reflete a posicao atual e projecoes futuras tendo em conta fatores macroeconomicos, enquanto 

que a perda na eventualidade de default representa a perda expectavel quando o default ocorra. 

As contas a receber sao ajustadas em coda period° de relato financeiro, tendo em conta as estimativas da Gestao relativamente ao risco de credito, as 

quais podem ser diferentes das perdas por imparidade efetivamente incorridas. 

Risco de credito 

Para fins de Risco de Credito, se os clientes forem classificados de forma independente, essas classificacaes serao utilizadas. Caso contrario, se nao houver 

classificacao independente, a gestao de risco avalia a qualidade de credito do cliente, tendo em consideracao a sua posicao financeiro, experiencia passada 
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e outros fatores. Os limites de risco individuais sao definidos corn base em classificacoes internas ou externas, de acordo corn os limites estabelecidos pela 

Administracao. 0 cumprimento dos limites de credit° pelos clientes e regularmente monitorizado pela Gestao. 

As vendas a clientes do retalho sao liquidadas em dinheiro ou utilizando os principals cartoes de credit°, reduzindo assim o risco de credit°. Nao ha 

concentracoes significativas de risco de credit°, seja par exposicdo a clientes individuals, setores especificos da inclUstria e/ou regioes. 

Como medidas de mitigacao adicionais do risco de credit°, faz parte da politica de risco global da Galp a utilizacdo de garantias e apOlices de seguro para 

urn eventual incumprimento de credit°. 

Para mensurar as perdas de credit° esperadas, as contas a receber de clientes foram agrupadas com base nos caracteristicas de risco de credit° comuns. 

Clientes 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

781 980 

Clientes 

lmparidades de clientes 

926 

(145) 

1.143 

(163) 

Antiguidade da divida liquida de clientes Exposicao ao risco 781 980 

Nao vencidos 

Vencidos ate 180 digs 

Vencidos entre 181 digs e 365 digs 

Vencidos ha mais de 365 digs 

Baixa 

Media 

Alta 

Muito alto 

607 

127 

13 

34 

856 

97 

8 

18 

Movimento da imparidade de clientes 

lmparidade no inicio do exercicio 163 173 

Aurnento 25 14 13 
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Unid: € m 

Notas 2020 2019 

Diminuicao 25 (6) (13) 

Utilizacao (26) (11) 

Outros ajustamentos 1 

Imparidade no fim do exercicio 145 163 

Outras contas a receber 

Unid: € m 

2020 2019 

Notas Corrente Na'o Corrente Corrente Nno Corrente 

877 266 935 259 

Estado e outros entes pUblicos 28 17 24 28 

Outros devedores 587 85 623 65 

Blocos nao operados 77 348 

Underlifting 85 190 

Outras contas a receber 425 85 84 65 

Partes relacionadas 1 5 

Ativos resultantes de contratos 183 68 206 68 

Vendas e prestacoes de servicos realizadas e nao faturadas 57 96 

Acertos de desvio tariforio - "pass through" 19 17 

Outros acrescimos de proveitos 108 68 94 68 

Custos diferidos 	711 82 96 82 98 

Contribuicao Extraordindria sobre o Setor Energetic° 16 11 35 15 46 

Custos diferidos relacionados corn servicos 3 14 3 21 

Outros custos diferidos 68 46 65 31 

Imparidade de outras contas a receber (5) Im  (6) 
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A reducao da divida dos blocos nao operados esta essencialmente 

relacionada corn a diminuicao dos devedores da Petrogal Brasil, S.A. e o 

aumento de Outras contas a receber deve-se sobretudo a alienacao da 

participacao na GGND no montante de €368 m. 

0 saldo de custos diferidos correntes inclui €31 m relativos a licencas de 

CO2 e o montante nao corrente inclui €45 m relacionados corn ativos de 

beneficios pOs-emprego (Nota 17). As licencas de CO2 reconhecidas 

como urn custo deferido nao sao para negociacao e sera° usadas pela 

Galp no ano seguinte para satisfazer obrigacoes ambientais. 

0 saldo nao corrente de outros devedores inclui urn montante de €45 m 

de urn deposit° judicial referente a uma acao entre o consOrcio BM-S-11 

e a ANP. A ANP alega que os combos petroliferos de Lula e Cernambi, 

que se encontram localizados dentro do BM-S-11, devem ser unificados 

para fins de PE, contudo o consOrcio tern outro entendimento. Assim, o 

deposit° judicial representa a diferenca entre os dois criterios ern 

discussao. 
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12. Outros ativos financeiros 

Politicos contabilisticas 

Para as politicos contabilisticas relatives a Outros ativos financeiros, consulte a divulgacao na Nota 20. 

Unid: € m 

2020 2019 

Notas Corrente Nao corrente Corrente Nao corrente 

190 402 174 169 

Ativos financeiros ao justo valor atraves dos resultados 

Ativos financeiros ao justo valor atraves de outro rendimento integral 

Ativos financeiros nao mensurados ao justo valor — Emprestimos e subscritores 
de capital 

Outros 

19 149 

42 

49 

3 

330 

21 

131 

43 

9 

3 

135 

23 

Os emprestimos e subscricao de capital (corrente) estao 

maioritariamente relacionados corn o aumento de capital subscrito e nao 

realizado, efetuado pela Winland International Petroleum, S.A.R.L. na 

Petrogal Brasil, S.A. no montante de €39 m. 0 nao corrente é 

relacionado maioritariamente corn o emprestimo acionista para o Grupo 

Zero E-Euro Assets, S.A. de €273 m, dos quais €254 m relativos ao 

montante total pogo pelo empreendimento conjunto na data de 

aquisicao (Nota 9). 
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13. Caixa e equivalentes de caixa 

Politicos contabilisticas 

Os montantes incluidos em caixa e equivalentes de caixa correspondem 
a valores monetarios, depOsitos bancarios, depOsitos a prazo e outras 
aplicacoes financeiras corn vencimento inferior a tres meses e que 
podem ser imediatamente mobilizados corn risco de alteracoes de valor 
insignificantes. 

Para efeitos da demonstracao do fluxo de caixa, caixa e equivalentes de 
caixa incluem tambem os descobertos bancarios registados na 
demonstracao da posicao financeira como emprestimos e descobertos. 

Os recursos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, titulos e 
valores mobiliarios corn vencimento original inferior a tres meses e linhas 
de credit° comprometidas, mas Fla° utilizadas, que expiram apas um 
a no. 

Para os periodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os 
detalhes de caixa e equivalentes de caixa sao os seguintes: 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

1.675 1.431 

Caixa e depositos bancdrios 

Descobertos bancdrios 14 

1.678 

(2) 

1.460 

(29) 
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14. Divida financeira 

Politicos contabilisticas 

Os emprestimos sao registados inicialmente no passivo pelo seu justo valor, liquido de gastos incorridos na emissao destes emprestimos. Os emprestimos 

sao subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Os encargos corn juros sao calculados pela taxa de juro efetiva, e sao reconhecidos na 

demonstracao do resultado pelo principio da especializacdo dos exercicios de acordo corn cada contrato de emprestimo. 

Unid: € m 

2020 2019 

Notas Corrente Nao Corrente Corrente Nao Corrente 

539 3.204 278 2.616 

Emprestimos bancarios 39 801 278 795 

Origination fees 

Emprestimos bancarios e papel comercial 37 801 249 795 

Descobertos bancarios 13 2 29 

Emprestimos por obrigacOes e Notes 500 2.404 1.822 

Origination fees (9) (6) 

Emprestimos obrigacionistas 1.413 828 

Notes 500 1.000 1.000 

0 custo medio da divida financeira no exercicio em andlise, incluindo encargos com linhas de credit° e descobertos bancdrios, foi de 1,69% (1,84% em 2019). 

0 justo valor dos Notes era de €1.523 m em 31 de dezembro de 2020 e €1.023 m em 31 de dezembro de 2019, mensurado com base em variaveis 

observaveis de mercado e classificado como Nivel 2 da hierarquia do justo valor (ver a hierarquia do justo valor na Nota 20). 

Os emprestimos bancarios e emprestimos obrigacionistas, correntes e nao correntes, excluindo origination fees e descobertos bancdrios, tem o seguinte 

piano de amortizacao em 31 de dezembro de 2020: 
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Unid: €m 

Maturidade 
	

Emprestimos 

Corrente 	 Nao Corrente 

3.751 	 537 	 3.214 

2021 537 

2022 557 

2023 870 

2024 683 

2024 e seguintes 1.104 

Para informacoes comparativas, consultor as demonstracoes financeiras consolidadas do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019. 

As variacoes da divide durante o period() compreendido entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 foram como segue: 

Unid: € m 

Saldo inicial 
Emprestimos 

obtidos 
Amortizacc5es de 

capital 

Movimentacaes 
descobertos 

bancorios 

Diferencas cambiais 
e outros 

Saldo final 

2.895 2.592 (1.692) (26) (24) 3.743 

Emprestimos bancdrios 1.073 1.492 (1.692) (26) (6) 840 

Origination fees - _ - - 
Emprestimos bancarios e papel comercial 1.044 1.492 (1.692) (6) 837 

Descobertos bancarios 29 (26) 3 

Emprestimos por obrigacaes e Notes 1.822 J 1.100 (18) 2.904 

Origination fees (6) - - (3) (9) 
Emprestimos obrigacionistas 828 600 - - (15) 1.413 

Notes 1.000 500 - - - 1.500 

Para informacoes comparativas, consulte as demonstracoes financeiras consolidadas do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019. 

Durante o exercicio o Grupo emitiu e pagou €1.490 m no ambito dos seus programas de papel comercial. 
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marco '25 

maio '23 

marco '25 

maio '23 

Obrigacc5es GALP Energia 2020/2025 

GALP Energia/2020 - 2023 

GALP Energia/2020 - EUR 150.000.000 floating rate notes 
(Maturidade em 20 abril 2025) 

GALP ENERGIA/2020 - EUR 100.000.000 floating rate notes 
(Maturidade em setembro 2022) 

GALP ENERGIA/2020 - EUR 150.000.000 floating rate notes 
(Maturidade em 2024) 

100 	Euribor 6M + spread 

100 	Euribor 6M + spread 

150 	Euribor 6M + spread 	 abril '25 	abril '25 

100 	Euribor 6M + spread 	setembro '22 	setembro '22 

150 	Euribor 6M + spread 	julho '24 	julho '24 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Os emprestimos obrigacionistas emitidos durante o exercicio de 2020 foram como segue: 

Unid: € m 

Emissao Montante em divida 

600 

Taxa dejuro 

 

Maturidade 	Reembolso 

   

    

Adicionalmente, durante o exercicio, o Grupo contratou adicionalmente os seguintes instrumentos de divida, conforme detalhe abaixo: 

Unid: €m 

Emissno Montante em divida 

500 

Taxa dejuro 

 

Maturidade 	Reembolso 

   

    

GALP Energia/2020-EMTN-EUR 500.000.000 fixed rate notes-15 JAN.2026-SR.4 
	

500 
	

Taxa fixa 2,000% 
	

janeiro '26 
	

janeiro '26 

Demonstraceo do posicao financeira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstrac5es 
	

Parte II Demonstracoes 
54 	 consolidada em 31 de dezembro de 	rendimento integral consolidados 	 alteracoes no capital proprio par° os 

	
fluxos de caixa par° os exercicios 

	
financeiras consolidadas a 31 de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 
	

dezembro de 2020 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
	

14. DIN/id° financeira 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

A Galp esta sujeita a imposto sobre o rendimento nas localizacoes em 

que opera. Julgamentos e estimativas significativas sdo necessarios 

para determinar a estimativa global para imposto sobre o rendimento, 

ativo e passivo por imposto diferido e provisao para posicoes fiscais 

incertas. 

Ativos por impostos diferidos  

No entanto, a obrigacdo real pode ser diferente deste montante, 

dependendo do resultado das litigancias e dos acordos que se venham a 

celebrar corn as autoridades relevantes. 

Ern 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o imposto sobre o rendimento a 

pagar apresenta-se como segue: 

Unid: € m 

Ativos 	 Passivos 

Os ativos por impostos diferidos sdo registados unicamente quando 

existem expectativas razoaveis de lucros fiscais futuros suficientes para 

os utilizar, ou nas situacaes em que existam diferencas temporarias 

tributaveis que compensem as diferencas temporarias dedutiveis no 

periodo da sua reversao. Na data de coda demonstracao da posicao 

financeira é efetuada uma reapreciacdo das diferencas temporarias 

subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de reconhecer 

ativos por impostos diferidos nao registados anteriormente por nao 

terem preenchido as condicaes para o seu registo e/ou para reduzir o 

montante dos impostos diferidos registados em funcdo da expectativa 

atual da sua recuperacdo futura. 

Estimativas relativas a posicoes fiscais incertas 

No ambito da realizacdo de negocios a nivel global, podem ocorrer 

disputas relacionadas com impostos e precos de transferencia. A Gestao 

exerce o seu julgamento para avaliar o possivel desfecho destas 

disputas. A mensuracdo de posicoes fiscais incertas respeitante a 

estimativas de imposto é efetuada pelo seu valor mais provavel e a Galp 

considera que as provisoes constituidas para este efeito sao adequadas. 

Os Impostos do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 foram 

2020 	2019 	2020 	2019 

101 	 (141) 

Estado e outros entes publicos 
	101 
	

(141) 

As empresas do Grupo Galp Gas Natural Distribuicdo (GGND), corn sede 

em Portugal e cuja percentagem de participacdo detida pelo Grupo 

igual ou superior a 75%, foram tributadas atraves do regime especial de 

tributacdo de grupos de sociedades (RETGS), sendo o resultado fiscal 

apurado na Galp Energia, SGPS, S.A. durante o ano de 2020. Nesta 

conformidade, o montante dos pagamentos por conta efetuados pela 

Galp Energia SGPS, S.A. (responsavel pelo regime especial de tributacdo 

de grupos de sociedades) por conta das empresas do Grupo GGND, bem 

como os montantes relativos aos pagamentos/recebimentos de Imposto 

sobre o Rendimento, pendentes de regularizacdo com estas entidades, 

estdo reconhecidos em imposto sobre o rendimento a receber e/ou a 

pagar. A 31 de dezembro de 2020, a Galp apresenta urn montante de €7 

m a receber das entidades do Grupo GGND, resultante do RETGS. 

O montante total de imposto sobre o rendimento, IRP e PE pago durante 

o exercicio de 2020 ascendeu a €417 m. 

como segue: 
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Unid: € m 

2019 

Total 
Imposto 
corrente 

Imposto 
diferido 

127 742 615 

30 

8 

89 

102 

22 

491 

132 

30 

580 

2020 

Imposto 
corrente 

Imposto 
diferido 

Total 

Imposto do exercicio 182 60 242 

Imposto sobre o rendimento (121) 62 (59) 

IRP - Imposto s/ rendimento Petroleo 18 (3) 16 

PE - ParticipacOo Especial 285 285 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

A 31 de dezembro de 2020 os detalhes da Contribuicaes Extraordinarias para o Setor Energetico (CESE) foram os seguintes: 

Unid: € m 

DemonstracOo da posicao financeira 
Demonstracao 
de resultados 

Contribuicao 
Provisoes (Nota 18) 
	

Custo diferido CESE II (Nota 11) 
	

extraordinoria do setor 
energetic° 

CESE I 	CESE II 	 Corrente 	Na'o Corrente 

Em 1 de janeiro de 2020 
	

(102) 	 (220) 
	

15 	 46 

Aumentos da CESE I 
	

(12) 
	

12 

Aumentos da CESE II 
	

(9) 
	

(4) 	 (11) 
	

24 

Fondo Nacional de Eficiencia Energetica (FNEE) 
	

9 

Em 31 de dezembro de 2020 
	

(113) 	 (229) 
	

11 
	

35 
	

45 

0 Grupo Galp opera em varias geografias, atraves de entidades juriclicas estabelecidas localmente, cujo rendimento tributavel e calculado corn base nas 

taxas legais em vigor ern cada jurisdicdo, variando entre 25% em Espanha e Holanda, 31,5% ern Portugal e 34% para empresas no Brasil. 

Unid: € m 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

 

Taxa efetiva de imposto 

 

Taxa de imposto sobre o rendimento da sociedade Galp Energia SGPS, S.A. 31,50% 31,50% 

AplicacOo do metodo de equivalencia patrimonial 9,90% -3,00% 

PE- Participacao Especial e IRP - Imposto sobre o Rendimento do Petroleo* -134,20% 27,90% 

Outros acrescimos e deducoes -12,90% 1,70% 

* Os custos relotivos a PE, registados no demonstracdo dos resultados, sdo dedutiveis par° efeitos de apuramento do imposto sobre o rendimento no Brasil. 

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020, o movimento dos ativos e passivos por impostos diferidos apresenta-se como segue: 

Unid: € m 

1 de janeiro de 2020 
lmpacto em 
Resultados 

lmpacto em 
Capital Proprio 

Efeito da 
... 

variacao 
cambial 

31 de dezembro 
de 2020 

Impostos diferidos ativos 367 119 2 19 509 

Ajustamentos em ativos tangiveis e intangiveis 10 62 7 79 

Beneficios de reforma e outros beneficios 96 8 7 110 

Prejuizos fiscais reportaveis 73 (7) 3 69 

Proveitos Permitidos 8 (2) 6 

Provisoes temporariamente nOo aceites fiscalmente 110 63 6 179 

Diferencas de cOmbio potenciais - Brasil 41 (7) 3 37 

Outros 30 3 (5) 28 
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Os prejuizos fiscais relativamente aos quais foram reconhecidos ativos 

por impostos diferidos foram os seguintes: 

Unid: € m 

Prejuizos 
fiscais 

acumulados 

Ano limite de Impostos 
utilizacgo 	diferidos 

Prejuizos fiscais acumulados 

Holanda 
	

17 
	

2025 
	

4 

Espanha 
	

122 
	

Sem limite 
	

31 

Brasil 
	

100 
	

Sem limite 
	

34 

Adicionalmente aos €122 m acima, existem ainda €158 m de prejuizos 

fiscais reportaveis em Espanha, para os quais ndo foram reconhecidos 

ativos por impostos diferidos. 
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Unid: € m 

1 de janeiro de 2020 
lmpacto em 	lmpacto em 
Resultados 	Capital Proprio 

Efeito da 
variacgo 
cambial 

31 de dezembro 
de 2020 

Impostos diferidos passivos (299) (179) (1) (479) 

Ajustamentos em ativos tangiveis e intangiveis (272) (168) (1) (441) 

Ajustamentos em ativos tangiveis e intangiveis Justo Valor (6) 1 (5) 

Proveitos Permitidos (14) 2 (13) 

Diferencas de combio potenciais — Brasil 

OutrOS (7) (13) (20) 

Os prejuizos fiscais reportaveis no Brasil e em Espanha serdo 

recuperados atraves de resultados tributaveis futuros, expectaveis em 

resultado da atividade de Upstream e Commercial, respetivamente. 

17. Beneficios pos-emprego e outros 

beneficios 

Politicos contabilisticas 

Pianos de contribuicao definida 

A Galp tern um piano de contribuicdo definida financiado por um fundo 

de pensdes gerido por entidades independentes. As contribuicoes da 

Galp para o piano de contribuicdo definida sdo registadas na 

demonstracdo de resultados no period° ern que ocorram. 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
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Pianos de beneficio definido 

A Gala tern pianos de beneficio definido que proporcionam os seguintes 

beneficios: complemento de pensao de reforma, invalidez e complemento 

de pensoes de sobrevivencia; pre-reforma; reforma antecipada; premio 

de reforma; e seguro social voluntario. 

O pagamento de complementos de pensao por veihice e invalidez, bem 

como pensoes de sobrevivencia, e financiado por urn fundo de pensoes 

gerido por entidades independentes. 

Reconhecimento dos pianos de beneficio definido 

Os custos do exercicio por pianos de beneficios pOs-emprego sac) 

determinados corn base no metodo Projected Unit Credit. Este metodo 

reflete os servicos prestados pelos empregados a data da avaliacao, 

baseando-se ern pressupostos atuariais, bem como no utilizacao de uma 

taxa de desconto para determinar o valor presente dos beneficios e as 

taxas projetadas de crescimento dos remuneracoes. 

A taxa de desconto é baseada na taxa de rendimento de obrigacaes 

de eievada quaiidade na zona-euro. 

Os ganhos e perdas atuariais resuitantes dos ajustamentos de 

experiencia e alteracoes de pressupostos atuariais sao registados ern 

outro rendimento integral no period° ern que ocorram. As 

Responsabilidades por Servicos Passados (RSP) sac) reconhecidas de 

forma imediata no demonstracao dos resultados. 0 excedente liquid() de 

urn piano de beneficios definidos (p.e., ativo) so e reconhecido no medida 

ern que a Galp seja capaz de obter beneficios econOmicos futuros, tais 

como reembolsos do piano ou reducoes de contribuicoes futuras. 

Quando urn piano nap e financiado, e reconhecido urn passivo pelas  

responsabilidades corn beneficios de reforma no demonstracao do 

posicao financeira. Os custos reconhecidos corn beneficios de reforma 

estao incluidos ern Custos corn o pessoal. A obrigacao liquida 

reconhecida no posicao financeira e reportada no passivo nap corrente. 

Outros beneficios de reforma 

Juntamente corn os pianos acima mencionados, a Galp fornece 

beneficios adicionais reiacionados corn cuidados de saUde, Seguro de 

vida e urn piano minim() de beneficios definidos (para invalidez e 

sobrevivencia). 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Pressupostos demograficos e financeiros usados para caicuiar as 

responsabilidades corn beneficios pos-emprego 

A contabilizacao de pensoes e outros beneficios pos-emprego requer 

que sejam feitas estimativas ao mensurar o excesso ou insuficiencia do 

piano de pensoes do Grupo. Essas estimativas requerem a utilizacao de 

pressupostos em relacao a eventos incertos, inciuindo taxas de 

desconto, inflacao e esperanca de vida. 
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Beneficios pos-emprego 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

Ativo registado na rubrica "outras contas a receber" 	11 45 30 

Passivo (381) (332) 

Responsabilidades liquidas (336) (301) 

Responsabilidades: (595) (568) 

Servicos passados cobertos pelo Fundo de 
Pens6es 

(214) (237) 

Passivos relativos a outros beneficios (381) (331) 

Ativos 259 267 

Responsabilidades p6s-emprego 

Unid: € m 

2020 2019 

Responsabilidades por servicos passados no final do exercicio 595 568 

RSP no final do exercicio anterior 568 541 

Custo dos servicos correntes 7 6 

Juro liquido 9 11 

(Ganhos)/perdas atuariais 20 35 

Pagamento de beneficios efetuados pelo fundo (23) (23) 

Pagamento de beneficios efetuados pela Empresa (42) (34) 

Alteraciaes ao piano de beneficios 2 

Cortes - Reformas antecipadas 1 2 

Cortes - Pre-refOrMOS 37 4 

Cortes - Migracqo para CD (1) 4 

Outros ajustamentos 20 20 

A maturidade media dos passivos associados aos pianos de beneficios 

definidos e de 9,8 anos (em 2019: 10,1 anos). 

Em 31 de dezembro de 2020, a reparticao do valor esperado dos 

pagamentos de beneficios futuros para os prOximos quatro anos e como 

segue: 

Unid: € m 

Expectativa de pagamento pelo Grupo 

Total Beneficios de 	Outros 
reforma beneficios 

2021 37 28 

2022 33 24 9 

2023 29 20 9 

2024 25 16 9 

Fundo de pensoes de beneficio definido 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

Valor dos ativos no final do exercicio corrente 259 267 

Valor dos ativos no final do exercicio anterior 267 247 

Juro liquido 26 4 5 

Contribuicao do Associado 

Pagamento de beneficios (23) (23) 

Cortes 4 

Ganhos/(Perdas) Financeiras 11 33 
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Tipo de ativos 2020 
	

Unid: € m 

2020 	 2019 

   

Retorno Real dos Ativos do Plano (%) 

Retorno Real dos Ativos do Plano 

5,75% 

15 

15,48% 

38 
20% 
Acoes 

  

 

105 

7.st.rnr:ntos 

     

2% 
Liquidez 

17% 
Imoblllarla 

0 nUmero de participantes e beneficiarios dos pianos de pensoes 

Petrogal e Sacor foi de 6.100 em dezembro de 2020 e de 6.295 em 

dezembro de 2019 

A hierarquia do justo valor dos ativos é maioritariamente Nivel 1 para 

acoes e outros investimentos e uma combinacao uniforme de Nivel le 2 

para obrigacoes e imoveis. 0 Nivel 1 inclui instrumentos financeiros 

avaliados corn base em cotacoes de mercado liquidas, p.e. da 

Bloomberg. 0 Nivel 2 inclui instrumentos financeiros avaliados a precos 

observaveis nos mercados liquidos atuais para o mesmo instrumento 

financeiro fornecido por contrapartes externas, disponiveis atraves da 

Bloomberg. 
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Despesas corn beneficios pos-emprego 
	

Remensuracoes 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

26 

27 5 6 

12 

26 1 2 

26 37 4 

26 14 	23 

6240 

26 4 	 4 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

(3) 2 

Ganhos e perdas reconhecidos - via rendimento 
integral 

(10) (5) 

Ganho/(perda) atuarial de experiencia 12 (7) 

Ganho/(perda) atuarial por alteracao de pressupostos (32) (28) 

Ganho/(perda) financeiro 11 33 

Outros ganhos/perdas (1) (3) 

lmpostos relacionados aos ganhos e perdas atuariais 16 7 

Custo dos Servicos Correntes 

Juro Liquid° 

Custo liquid° do exercicio antes de eventos 
especiais 

Impacto de cortes - reformas antecipadas 

Impacto de cortes - pre-reformas 

Outros ajustamentos 

Custo liquido do exercicio corn gastos do 
piano de beneficios definidos 

Contribuicao definida 

Custo liquid° do exercicio corn gastos do 
piano de contribuicao definida 
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Pressupostos 

Taxa de rendimentos dos ativos 

Taxa tecnica de juro 

Taxa de crescimento dos saldrios/custos 

Taxa de crescimento das pensc5es 

Tdbua de mortalidade ativos e pre-reformados 

Tdbua de mortalidade reformados 

Tdbua de invalidez 

Beneficios de reforma Outros beneficios 

2020 2019 2020 2019 

1,50% 1,75% 

1,50% 1,75% 1,50% 1,75% 

1,00% 1,00% [1,00% - 3,50%] [1,00% - 3,50%] 

[0,00% - 1,40%] [0,00% - 1,40%] 

	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 

	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 
	

INE 2009-2011 

	

50% EVK 80 
	

50% EVK 80 
	

50°/0EVK80 
	

50°/0EVK80 

Idade normal de reforma 

Metodo 

67 anos, exceto para os 
casos de antecipacao 
para 66 ou 65 anos se 
pelo menos 43 ou 46 

anos de descontos para 
a S.S. aos 65 anos, res-

petivamente 

Unidade de credito 
projetada 

66 anos ou 65 anos 
se com pelo menos 43 

anos de descontos 
para a S.S. aos 65 

anos 

Unidade de credito 
projetada 

67 anos, exceto para os 
casos de antecipacao 
para 66 ou 65 anos se 
pelo menos 43 ou 46 

anos de descontos para 
a S.S. aos 65 anos, 

respetivamente 

Unidade de credito 
Projetada 

66 anos ou 65 anos 
se corn pelo menos 43 

anos de descontos 
para a S.S. aos 65 

anos 

Unidade de credito 
projetada 
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Unid: € m 

8 

-0,25% 

595 	 14 

389 

206 

Taxa de desconto 1,50% 

Total 

Beneficios de reforma 

Outros beneficios 
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Analise de sensibilidade 

Analise de sensibilidade da taxa de desconto 

Ancilise de sensibilidade da taxa de crescimento dos custos do seguro de 

saCide 

Unid: € m 

Taxa de crescimento de 3,5% 	 -1,00% 	1,00% 

Servicos passados 
	

187 
	

(27) 
	

30 

18. Provisoes e ativos e passivos 

contingentes 

Politicos contabilisticas 

As provisoes sdo reconhecidas quando, e apenas quando, (1) o Grupo 

tern uma obrigacao presente resultante de urn evento passado, (2) seja 

provavel que para a resolucao dessa obrigacao ocorra uma saida de  

recursos e (3) o montante da obrigacao possa ser razoavelmente 

estimado. A Galp calcula as suns estimativas corn base na avaliacdo do 

desfecho mais provavel. Disputas para as quais nao pode ser efetuada 

uma estimativa fiavel sao divulgadas como passivos contingentes. 

As provisoes de custos de abandono destinam-se a cobrir a totalidade 

dos custos a suportar pela Empress no final da vida Util de producao das 

areas petroliferas. 0 calculo e efetuado corn base numa estimativa de 

custos totais de abandono enviada pelo operador, os quais sdo 

reconhecidos pela Galp de forma proporcional assim que constrei cads 

poco produtor. 

As provisoes para disputas legais incluem varios tipos de provisoes 

vinculados a disputas legais ern curso. A Gestdo faz estimativas 

referentes a provisoes e contingencias, incluindo a avaliacdo da 

probabilidade de desfecho dos resultados de litigios pendentes e 

potenciais. Estes sdo, por natureza, dependentes de eventos futuros 

inerentemente incertos. Ao determinar os resultados provaveis do litigio, 

a Administracao considers os pareceres dos seus advogados, bem como 

a experiencia passada. 

Embora a Gestdo acredite que os montantes totais das provisoes para 

processos judiciais sejam adequados tendo por base as informacoes 

atualmente disponiveis, nao ha garantias de que nao ocorrerao 

mudancas nos factos ou de que os valores de futuros processos, 

reivindicacoes, procedimentos ou investigacoes nao sejam materiais. 
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Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Provisoes para acoes judiciais e outros litigios 

0 custo final de processos judiciais, liquidacoes e outros litigios pode 

variar das estimativas efetuadas devido a diferentes interpretacoes das 

normas, opiniaes e avaliacaes finais do montante de perdas. Desse 

modo, qualquer variacao nas circunstancias relacionadas corn este tipo 

de contingencias podera ter urn efeito significativo no montante da 

provisao para contingencias registada. 

Provisoes de abandono 

As provisoes para os custos de descomissionamento e restauracao, que 

surgem principalmente ern relacao as instalacaes de producao de 

hidrocarbonetos e oleodutos, sao medidas corn base nos requisitos 

atuais, tecnologia e niveis de precos; o valor presente é calculado por 

meio de valores descontados ao longo da vida Util econornica dos ativos. 

0 passivo é reconhecido (junto corn urn valor correspondente como parte 

do ativo tangivel relacionado) uma vez que existe uma obrigacao legal 

ou construtiva de desmantelar urn item do imobilizado e restaurar o local  

em que se encontra localizado e quando uma estimativa razoavel posse 

ser realizada. Os efeitos das alteracoes resultantes das revisoes, do 

decorrer do tempo ou no valor da estimativa original da provisdo sao 

refletidas numa base prospetiva, geralmente por ajuste no valor 

contabilistico do ativo tangivel relacionado. No entanto, quando ndo ha 

nenhum ativo relacionado, ou a alteracao reduz o valor contabilistica 

para zero, o efeito, ou o valor que excede a reducao no ativo relacionado 

para zero, e reconhecido no resultado do exercicio. 

Passivos ambientais (exceto emiss6es de CO2) 

A Galp efetua igualmente juizos e estimativas para o calculo das suns 

obrigacoes conhecidas nomeadamente as obrigacoes relatives a 

abandono de instalacoes e descontaminacao de solos, baseados na 

informacdo atual relative a custos esperados e pianos de intervencdo. 

Estes custos podem variar devido a alteracoes da legislacdo e 

regulamentos, alteracoes das condicoes de uma determinada 

localizacdo, bem como variacdo nas tecnologias de reabilitacao. Desse 

modo, qualquer alteracdo nas circunstancias associadas a este tipo de 

provisoes, bem como nas normas e regulamentos, podera ter, como 

consequencia, um efeito significativo nas provisoes para estas materias. 

A proviso° para materias ambientais e revista anualmente. 
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819 152 	1.008 

Abandono de blocos/ 
materias ambientais 

CESE (I e II) 

No inicio do ano 421 322 

Provisoes adicionais ou aumento de provisoes existentes 118 21 

Diminuicoes de provisOes existentes (1) 

Utilizacno de montantes no exercicio (4) 

Regularizacoes 11 

Ajustamentos do exercicio (32) 

No final do ano 513 343 

77 819 658 

73 212 175 

(8) 

20 

(6) 

(3) (3) 

(12) 

31 

(38) 

(7) 

(5) 

Outras 
provisc5es 

Total 
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Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as provisoes apresentavam o seguinte detalhe: 

Unid: € m 

Dezembro de 2020 
Dezembro de 

2019 

Os aumentos e diminuicoes das provisoes durante o ano apresentam-se como segue: 

Unid: € m 

Processos 
judiciais 

Provisc5es 
Ativos 

tangiveis 

(Ganhos) 
e perdas 

financeiras 

Contribuicdo 
Extraordindria 

Setor Energetic° 

Custos 
diferidos 

CESE 

Resultados de 
investimentos 

financeiros 
Outros 	Total 

2020 11 96 25 12 36 (15) 57 (12)  209 

Abandono de blocos/ 
materias ambientais 

94 25 12 (13)  118 

CESEIeII  36 (15) 21 

Outras provisoes 11 2 57 70 

Para inforrnaboes comparativas, consulte as demonstrabaes financeiras consolidadas do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019. 
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Desmantelamento de blocos e custos ambientais 

O valor de €513 m inclui uma provisdo para abandono de blocos (€368 

m), constituida para cobrir os custos a incorrer corn o desmantelamento 

de ativos no final do vida util dessas areas (€299 m no Brasil e €69 m ern 

Angola). Os restantes €145 m referem-se aos custos associados as 

obrigacoes corn a remocao de ativos de determinadas instalacoes do 

segmento de refinacdo e distribuicdo, devido a obrigacoes legais e 

construtivas (Nota 2). 

CESE I e II 

No exercicio findo ern 31 de dezembro de 2020, a rubrica CESE (I e II) -

Contribuicao Extraordinaria para o Setor Energetic° I e II no montante de 

€343 m representa a responsabilidade total a essa data e corresponde 

as contribuicoes efetuadas entre 2014 e 2020. 

Ern 2014, o Grupo foi sujeito a urn imposto especial (Contribuicao 

Extraordinaria do Setor Energetic° CESE I), nos termos do artigo n° 228 

do Lei n°83-C/2013 de 31 de dezembro, que declara que as empresas de 

energia que detem ativos liquidos ern determinadas atividades, a partir 

de 1 de janeiro de 2014, estdo sujeitas a urn imposto calculado sobre o 

montante de ativos liquidos elegiveis nessa data. 

Ern 2015, o Grupo foi sujeito a urn imposto especial (Contribuicao 

Extraordinaria do Setor Energetic°, CESE II), nos termos do Lei 

n°33/2015 de 27 de abril e da Portaria n.° 157-B/2015, de 28 de maio. A 

CESE II aplica-se ao valor das vendas futuras, corn base nos quatro 

contratos existentes de fornecimento de GNL de longo prazo, ern regime 

de take-or-pay. Ern 2017, nos termos do Portaria n° 92-A/2017 de 2 de 

marco, o valor economic° dos contratos de take-or-pay foi alterado, o 

que se refletiu no aumento do provisdo da CESE. 

De acordo corn a lei e os regulamentos fiscais, a Galp contabilizou 

adequadomente a obrigacdo legal da CESE, embora estas obrigacoes 

estejam atualmente sujeitas a litigio legal. 

Outras provisoes 

O valor de €50 m de outras provisoes refere-se a uma disputa entre a 

ANP e o consOrcio do BM-S-11, conforme explicado no Nota 11. 

Passivos contingentes 

Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa e as suas subsidiarias 

apresentavam processos de liquidacoes adicionais de IRC no montante 

total de €42 m para os quais existem provisoes no montante de €9 m 

constituidas em anos anteriores. 

Nalo foram reconhecidas provisoes para contingencias fiscais 

relacionadas corn a retencdo na fonte no Brasil (IRRF) e outros impostos 

ou taxas (PIS/COFINS e CIDE) relacionadas com pagamentos de aluguer 

de embarcacoes no exterior. 
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19. Instrumentos financeiros derivados 

Politicos contabilisticas 

Instrumentos financeiros derivados 

Por vezes, o Grupo utiliza instrumentos derivados para cobrir o risco de 

taxa de juro e outros riscos de mercado, particularmente no que respeita 

ao risco de variacoes no preco de petrOleo bruto, produtos acabados e 

margem de refinacao, bem como o risco de variacao de preco de gas 

natural e eletricidade que afetam o valor financeiro dos ativos e os cash 

flows futuros expectaveis dos suns atividades. 

Os ganhos e perdas realizadas sobre futuros e swaps sobre commodities 

(p.e. Brent, eletricidade e gas) sac) reconhecidos na rubrica de Custo das 

Vendas. Alteracoes de justo valor de posicoes em aberto sac) registadas 

em resultados financeiros, na rubrica de Rendimentos de instrumentos 

financeiros. Dado que os futuros sao negociados em bolsa, sujeitos a 

compensacao central, os ganhos e perdas sao continuamente registados 

em rendimentos de instrumentos financeiros derivados ate a data de 

maturidade, exceto se designados numa relacao de cobertura de fluxo de 

caixa em que sac) registados em reservas de cobertura. 

Ganhos e perdas realizados corn Forwards e Swaps cambiais sao 

reconhecidos em Custo das Vendas se estiverem relacionados corn 

transacoes de commodities, caso contrario, sac) reconhecidos em 

resultados financeiros, em diferencas de cambio realizadas. Alteracoes 

ao justo valor de posicoes em aberto sac) registadas em resultados 

financeiros, em diferencas de cambio nao realizadas. 

Alguns contratos bilaterals de Title Transfer Facility — "TTF" que sao de 

entrega fisica sac) contabilizados como derivados porque satisfazem o 

criterio de liquidacao de caixa e nao satisfazem o criterio de excecao 

para use pi-4n° ("own use exemption"). 0 justo valor desses contratos 

apresentado conjuntamente corn Swaps nas demonstracoes financeiras. 

Os ativos e passivos financeiros sao compensados se a Galp tiver urn 

direito legalmente executavel de compensacao e se existir intencao de 

os liquidar numa base liquida ou de realizar o ativo e passivo em 

simultaneo. 

Contabilidade de cobertura 

Os instrumentos derivados sao designados como de cobertura 

contabilistica se cobrirem fluxos de caixa referentes a precos de 

commodities (riscos associados corn transacoes altamente provaveis de 

compras de eletricidade). 

Os instrumentos derivados utilizados pelo Grupo como cobertura de 

justo valor respeitam maioritariamente a instrumentos de cobertura de 

volatilidade dos precos de commodities. Os indexantes sac) identicos aos 

contratos celebrados corn clientes. Alguns derivados que sac) realizados 

para gerir riscos, tais como aqueles que gerem riscos globais de posicoes 

liquidas de precos de commodities (margens petroliferas) e futuras 

compras de gas, nao qualificam ao abrigo da norma IFRS 9, como 

coberturas contabilisticas e deste modo sac) contabilizados como 

derivados de "trading" em que as flutuacoes do seu justo valor sao 

reconhecidas de forma imediata nos resultados. 

As alteracoes de justo valor dos instrumentos derivados designados em 

relacoes de cobertura de fluxos de caixa sac) reconhecidas em capital 

prOprio na rubrica de reservas de cobertura. Na cobertura de justo valor, 
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os derivados sao registados pelo seu justo valor atraves da 

demonstracao dos resultados, em resultados financeiros compensando 

assim flutuacoes de justo valor dos itens designados que tambem sac) 

reconhecidos em resultados financeiros. 

Nas situacoes em que o instrumento derivado deixe de reunir as 

condicoes para qualificar como instrumento de cobertura de fluxo de 

caixa, as diferencas de justo valor acumuladas e diferidas em capital 

prOprio na rubrica Reservas de cobertura sac) acrescidas ao valor 

contabilistico do ativo que deu origem a transacao de cobertura, apenas 

se o derivado se venceu e a cobertura e eficiente. De outro modo, se a 

cobertura nao e eficiente, as reavaliacoes subsequentes sac) 

reconhecidas diretamente em resultados do exercicio. Se houver uma 

alteracao nos objetivos de gestao do risco, mas em que ainda se espera 

que a transacao coberta ocorra, entao o montante da reserva de 

cobertura sera reconhecido na demonstracao de resultados quando a 

anterior transacao de cobertura afeta resultados do exercicio. A 

contabilidade de cobertura e descontinuada prospectivamente. 

A contabilizacao de cobertura de instrumentos derivados 

descontinuada quando o instrumento se vence, e vendido, a Gestao 

altera a estrategia de gestao do risco ou os seus objetivos, ou a 

transacao deixa de ser expectavel que ocorra. 

Os derivados financeiros sao registados pelo seu justo valor calculado 

atraves de metodos de avaliacao tendo por base principios geralmente 

aceites. 

Os ativos e passivos financeiros sao compensados se a Galp tiver um 

direito legalmente executavel de compensar os valores reconhecidos, e 

se existir uma intencao de proceder a sua liquidacao numa base liquida, 

ou de realizar simultaneamente o valor do ativo e do passivo. 

Para mais explicacoes sobre os riscos e a reducao do risco relacionado 

atraves de coberturas, ver Nota 20. 
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A posicdo financeira dos instrumentos financeiros derivados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 e detalhada como segue: 

     

Unid: € m 

  

2020 

  

2019 

Ativos (Nota 12) Passivos 
Capital 
Proprio 

Ativos (Nota 12) Passivos 
Capital 
Proprio 

Corrente 	Nao corrente Corrente 	Nao corrente 	 Corrente 	Nao corrente Corrente 	Nao corrente 

149 49 (130) (37) 12 131 9 (84) (5) (13) 

Derivados de cobertura 

Petroleo 

Swaps (11) 

Gds 

Swaps 

Eletricidade 

Futuros 7 12 7 (10) 

Swaps 1 - - (1) - - (4) 2 (3) 
Derivados de cobertura nao 
designados 

Petroleo 

Futuros - - - - - 

Swaps 7 

Opc8es 19 19 

Gas 

Futuros 22 - - 11 

Swaps 97 34 (90) (18)  60 6 (67) (4) 

Eletricidade 

Swaps 15 (1) 1 (2) 

CO2 

Futuros - - 

Derivados sobre cambios 

Forwards 4 1 (29) (19)  25 3 (12) (1) 
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a 31 de dezembro de 2020 
Os derivados sao classificados como corrente e nao corrente, conformidade corn a data expectavel para a sua liquidacao. 

Durante o exercicio de 2020 e de 2019, o Grupo contratou instrumentos financeiros derivados corn o objetivo de cobrir a exposicao econernica 
principalmente relacionada corn alteracoes nos precos de petreleo, eletricidade e gas natural. 

0 nocional dos derivados ern aberto e respetiva maturidade e apresentado abaixo: 

Unid: € m 

Dezembro 2020 Dezembro 2019 

Maturidade Maturidade 

Menos de 1 ano Mais de 1 ano Menos de 1 ano Mais de 1 ano 

(1.091) (634) (391) (764) 

Compra (92) (23) (107) (41) 
Futuros sobre commodities 

Venda 286 86 219 97 

Compra (654) (537) (454) (121) 
Swaps sabre commodities 

Venda 305 170 316 61 

Compra (458) (147) (694) 
Opcoes sabre commodities 

Venda 28 

Compra (547) (348) (534) (125) 
Forwards e swaps cambiais 

Venda 69 18 288 59 

Nocional = Preco x Quantidade 

0 impacto contabilistico em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 dos ganhos e perdas corn instrumentos financeiros derivados é apresentado 
no quadro seguinte: 
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Unid: € m 

2020 
	

2019 

Demonstracdo de resultados 
Capital 
Proprio 

Demonstracdo de resultados 
Capital 
Proprio 

MTM 
Real 

(Nota 25) 
MTM + Real MTM 

Real 
(Nota 25) 

MTM + Real 

(104) 4 (100) 24 59 (53) 6 (20) 

Derivados designados como "de cobertura" 

Petroleo 

Swaps (cobertura de justo valor) (11) (11) 

Contratos de clientes (cobertura de justo valor) 11 11 

Gas 

Swaps (cobertura de justo valor) (8) (8) 

Contratos de clientes (cobertura de justo valor) 8 8 

Eletricidade 

Futuros (33) (33) 23 - (18) (18) (16) 

Swaps (8) (8) 2 (6) (6) (4) 

Derivados ndo designados como "de cobertura" 

Petroleo 

Futuros (5) (5) 

Swaps (7) 31 24 (49) (18) (67) 

Opcoes (20) 104 84 19 (25) (6) 

Gas 

Futuros (64) 7 (56) - 50 - 50 

Swaps 27 (42) (14) 29 12 40 

Eletricidade 

Swaps 17 17 (2) (2) (4) 

CO2 

Futuros (60) (60) - 1 - 1 

Derivados sobre C6mbios 

Forwards (57) 10 (47) 12 3 16 
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A demonstracao dos resultados de 2020 evidencia, sob a rubrica de 

Mark-to-Market (MTM), urn montante positivo de €11 m, na rubrica de 

outros instrumentos financeiros, relacionada corn a cobertura de justo 

valor, e ern capital praprio, na rubrica de reservas de cobertura, o 

montante positivo de €25 m relacionado corn cobertura de fluxo de 

caixa. A cobertura de fluxo de caixa refletida ern capital praprio, quando 

liquidada, e reclassificada para a demonstracao de resultados e 

rendimento integral consolidada no mesmo period° ou periodos durante 

o qual os fluxos de caixa do item coberto afetam os resultados do 

exercicio (quando ocorre a venda provavel futura). 0 montante de 

instrumentos de cobertura liquidados relativamente a coberturas de 

fluxos de caixa ascende a €41 m negativos ern 2020 e €24 m negativos 

em 2019 e foi reconhecido com o ativo subjacente na rubrica Custo dos 

vendas. 

0 quadro acima apresenta urn Market-to-Market de urn derivado de 

Swap (€15 m) relativo a contratos de compra de energia sintetica de  

projetos solares ern Espanha, para os quais a avaliacdo ao justo valor 

nao se baseou em dodos observaveis de mercado (Nivel 3). Os derivados 

tem varias datas de inicio, sendo que o primeiro teve inicio no segundo 

semestre de 2020, e todos tem uma vida ail de cerca de 12 anos. Corn 

estes contratos de compra de energia sintetica, uma quantidade fixa de 

garantias de origem ira ser transferida dos projetos solares para a Galp 

no mesmo period°. Urn ganho de primeiro dia no montante de E6 m 

relacionados com estes derivados foram considerados pelo Grupo como 

estando realizados e como tal foram reconhecidos na demonstracao de 

resultados e rendimento integral consolidados. 

Os inputs utilizados pela Galp para valorizar os derivados foram os 

seguintes: o Preco flutuante foi calculado utilizando como proxy um 

indice de mercado conhecido; para previshes de longo prazo para as 

quais ndo sao conhecidos dodos de mercado previsiveis, foi utilizada 

como pressuposto um preco fixo; mitigaches do risco de credit() da 

contraparte foram tidos ern consideracdo na avaliacdo. 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
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A rubrica de Rendimentos de instrumentos financeiros inclui o valor potencial de MTM (Mark-to- Market) de derivados sobre commodities e operacoes 

fechadas de trading, conforme quadro abaixo: 

Unid: € m 

2020 2019 

31 81 

Swaps sobre commodities 37 (21) 

Opcoes (20) 19 

Futuros sobre commodities (63) 50 

Outras operacoes de trading 77 34 

A tabela acima inclui o MTM de todos os derivados financeiros, exceto derivados cambiais os quais sao reconhecidos na rubrica de diferencas de cambia. 

Outras operacoes de Trading sao posicaes fechadas corn derivados de negociacao. 

A maturidade dos derivados apresentados no passivo na demonstracao da posicao financeira sao como segue: 

Unid: € m 

    

Menos de 1 ano 	Entre 1 e 2 anos 2 anos ou mais 	 Total 

    

    

Swaps sobre commodities 102 18 120 

Outras operacoes de trading 29 19 48 

—911011.- 
2019 

Swaps e Opcoes sabre commodities 72 4 76 

Outras operacoes de trading 12 1 13 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Unid:€m 

Medicqo do justo valor usando 

Emprestimos e subscricao de capital 12 371 371 371 

Clientes e outras contas a receber 11 1.608 1.608 1.608 

Outros 12 21 21 21 

Passivos financeiros mensurados ao justo valor 
atraves dos resultados 

Swaps 20 (120) (120) (120) 

Opc8es 20 

Futuros sabre commodities 20 

Forwards 20 (48) (48) (48) 

(167) (167) (167) 

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado para os 
quais o justo valor deve ser divulgado 

Emprestimos e papel comercial 14 838 - 838 - 838 

Fornecedores 15 1.413 - 1.413 1.413 

Obrigacoes 14 1.913 1.913 - 1.913 

Notes 14 1.523 1.523 - 1.000 
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Unid:€m 

Medicao do justo valor usando 

2019 a 
Total 
Justo 
valor 

Cotacoes em 
mercados ativos 

(Nivel 1) 

Inputs 
observaveis no 

mercado 
(Nivel 2) 

Inputs nno 
observaveis no 

mercado (Nivel 3) 

Valor 
registado 

Ativos financeiros mensurados ao justo valor 
atraves dos resultados 

Swaps 20 75 75 75 

Opcoes 20 19 19 19 

Futuros sobre commodities 20 18 18 19 

Forwards 20 28 28 28 

Ativos financeiros mensurados ao justo valor 
atraves do outro rendimento integral 

Investimento de capital 12 3 3 3 

143 18 122 3 144 

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado para os quais o 
justo valor deve ser divulgado 

Emprestimos e subscricao de capital 12 178 178 178 

Clientes e outras contas a receber 11 1.726 1.726 1.726 

Outros 12 23 23 23 

Passivos financeiros mensurados ao justo valor 
atraves dos resultados 

Swaps 20 (76) (76) (76) 

Opc8es 20 

Futuros sobre commodities 20 

Forwards 20 (13) (13) (13) 

(89) (89) (89) 

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado para os 
quais o justo valor deve ser divulgado 

Emprestimos e papel comercial 14 1.044 1.044 1.044 

Fornecedores 15 2.195 2.195 2.195 

Obrigacoes 14 828 828 828 

Notes 14 1.023 1.023 1.000 
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A 1. Gestao de riscos financeiros 

Politica contabilistica 

0 Grupo dispoe de uma organizacao e sistemas que permitem 

identificar, medir e controlar os diferentes riscos a que esta exposto e 

utiliza diversos instrumentos financeiros para realizar coberturas, de 

acordo corn diretrizes corporativas comuns a todo o Grupo. 

A Gestao avaliou os seguintes riscos relevantes: 

Tipo 
	

Exposicao ao risco 

Risco de preco de commodity 
	

Alto 

Risco cambial 
	

Medio 

Risco de taxa de juro 
	

Baixo 

Risco de liquidez 
	

Baixo 

Risco de credit° 
	

Baixo 

Risco da volatilidade do preco de Commodities 

Devido a natureza do seu negocio, a Galp esta exposta ao risco da 

volatilidade dos precos internacionais do crude, dos seus produtos 

refinados e do gas natural e eletricidade. As constantes flutuacoes dos 

precos do crude e dos produtos refinados geram incerteza e tern urn 

impacto importante nos resultados operacionais. 

0 Grupo controla parcialmente este risco, atraves do mercado de 

derivados de petroleo e gas natural, para proteger a margem de 

refinacao de movimentos adversos do mercado. 

Quanto a atividade de gas natural e eletricidade, o Grupo controla 

parcialmente este risco atraves do estabelecimento de contratos de 

compra e venda de gas natural e eletricidade corn indexantes 

semelhantes, para proteger a margem do negocio de movimentos 

adversos do mercado. 

0 Grupo tambern utiliza instrumentos financeiros derivados, como 

Futuros e Swaps, para cobrir variacaes nos precos de eletricidade (Nota 

19). 
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Ancilise da sensibilidade ao preco das commodities 

A analise de sensibilidade foi efetuada para saldos relacionados corn derivados financeiros sobre commodities. Uma desvalonzacdo imediata de 10% no 

preco das commodities abaixo indicadas teria impacto no resultado da Galp, conforme descrito na tabela abaixo: 

Unid: € m 

2020 
	

2019 

Exposicao 
ao risco 

Impacto na 
demonstracao dos 

resultados 

Exposicao 
CO risco 

lmpacto na 
demonstracao dos 

resultados 

Derivados sobre commodities de gas natural 84 (49) 16 (27) 

Contratos TTF (Gas natural) (40) (15) (10) (4) 

Derivados sobre commodities de petroleo e seus derivados' 8 (2) 26 6 

Derivados sobre outras commodities' 21 (2) 4 

' Exclui o impacto de derivados classificados como cobertura de justo valor e cobertura de fluxo de caixa. 

Demonstraceo do posicao financeira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstraceo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstracaes 
	

Parte II Demonstracoes 
82 
	

consolidada em 31 de dezembro de 	 rendimento integral consolidados 
	

alteracoes no capital proprio par° os 
	

fluxos de caixa par° os exercicios 
	

financeiras consolidadas a 31 de 
	

financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

em 31 de dezembro de 2020 e em 31 
	

exercicios findos em 31 de dezembro 
	

findos em 31 de dezembro de 2020 e 
	

dezembro de 2020 

de dezembro de 2019 
	

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
	

31 de dezembro de 2019 
	

21. Gestao de riscos financeiros 

 

  

   

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 
	

Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Risco da taxa de cambio 

0 Dolar dos Estados Unidos da America (USD) é a moeda utilizada para 

o prey) de referencia nos mercados petroliferos e de gas natural. Uma 

vez que a Galp reporta as suas contas em Euros, este fator, entre outros, 

expoe a sua atividade a urn risco de cambio. Dado que a margem das 

operacoes se encontra relacionada principalmente com o USD, a 

Empresa esta exposta a flutuacaes das taxas de cambio, que podem 

originar uma contribuicao positiva ou negativa nas receitas e margens. 

Tratando-se de um risco cambial associado a outras variaveis, como os 

precos do petroleo e do gas natural, o Grupo tern uma abordagem 

Analise de sensibilidade a variacao cambia  

cautelosa na cobertura deste risco, uma vez que existem coberturas 

naturais entre a demonstracao da posicao financeira e os cash flows. 0 

nivel de exposicao dos cash flows e especialmente da demonstracao da 

posicao financeira e funcao dos niveis de precos do petrOleo e do gas 

natural. 

Face ao exposto, a Galp controla a sua exposicao cambial de uma forma 

integrada em vez de o fazer em coda operacao em que esta exposto aos 

riscos cambiais. 0 objetivo da gestao de risco cambial e o de limiter a 

incerteza originada por variacoes das taxas de cambio. A 31 de dezembro 

de 2020, para cobertura de risco de cambio, o Grupo Galp detinha 

contratos derivados como Forwards e Swaps cambiais (Note 19). 

A analise de sensibilidade inclui saldos significativos ern moeda estrangeira relativos a contas a receber de clientes, outras contas a receber, contas a pagar 

a fornecedores, outras contas a pagar, emprestimos, derivados financeiros e caixa. Uma desvalorizacao de 10% do Euro ern relacao a outras moedas teria 

impacto nos resultados da Galp, conforme descrito na tabela abaixo: 

Unid: € m 

2020 
	

2019 

Exposicao 
ao risco 

Impacto na 
demonstracao 
dos resultados 

Exposicao 
ao risco 

Impacto na 
demonstracao 
dos resultados 

Emprestimos obtidos e Divida corn Locacoes (200) 20 (989) 57 

Titulos negocioveis (incluidos ern Caixa e seus equivalentes) 35 3 329 17 

Derivados1  72 (54) 45 34 

Clientes e outras contas a receber 36 4 101 10 

Fornecedores e outras contas a pagar (7) (1) (126) (13) 

'Inclui derivados em USD e Forwards cambiais, tendo em considerncio flutunnOes no MTM. 
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Taxa de cambio das principals moedas 

Unid: € m 

2020 
	

2019 

Media 
	

Final do exercicio 	 Media 
	

Final do exercicio 

EUR/USD 1,14 1,23 1,12 1,12 

EUR/BRL 5,89 6,37 4,41 4,52 

USD/BRL 5,16 5,19 3,94 4,02 

EUR/CHF 1,07 1,08 1,11 1,09 

Risco da taxa de juro 

A posicao total de taxa de juro é gerida de forma centralizada. A 

exposicao a taxa de juro encontra-se relacionada principalmente corn a 

divida bancaria e divida obrigacionista remunerada. 0 objetivo da gestao 

do risco de taxas de juro é ode reduzir a volatilidade dos custos 

financeiros na demonstracao dos resultados. A politica de gestao do 

risco de taxa de juro visa reduzir a exposicao as taxas variaveis atraves 

da fixacao do risco de taxa de juro da divida, atraves de urn conjunto de 

instrumentos de taxa fixa e variavel. A 31 de dezembro de 2020 a Galp 

nao detinha posicoes ern aberto relativas a derivados de taxa de juro. 
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Analise de sensibilidade a taxa de juro 

A analise do risco de taxa de juro inclui emprestimos corn taxa de juro variavel. Urn aumento de 0,5% na taxa de juro teria impacto no resultado financeiro 

da Galp, conforme descrito na tabela abaixo: 

Unid: € m 

2020 
	

2019 

	

Exposicao 
	

Impacto na demonstracao 
	

Exposicao 	Impacto na demonstracao 

	

ao risco 
	

dos resultados 	 ao risco 	 dos resultados 

Emprestimos obtidos (3.750) (10) (2.872) (8) 

Titulos e valores mobiliarios 1.058 0 902 0 

Note: Caixa e Equivalentes na Posicao financeira corn preende Titulos e valores mobiliorios 

Risco de liquidez 

0 risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros e/ou 

"cosh-flows" do neg6cio sao afetados em resultado da major ou menor 

dificuldade do Grupo em obter os recursos financeiros necessarios para 

fazer face aos seus compromissos de exploracao e investimentos. A Galp 

financia-se atraves dos "cash-flows" gerados pela sua atividade e, 

adicionalmente mantern um perfil diversificado nos financiamentos 

bancarios e obrigacionistas. 0 Grupo tem acesso a facilidades de 

credito, cujos montantes nao utiliza na totalidade, mas que se 

encontram a sua disposicao. Essas facilidades de credito podem cobrir 

todos os passivos que sao exigiveis a 12 meses. Os plafonds de credito 

disponiveis, mas no° utilizados de curto prazo e medio-longo prazo 

ascendem a €1,3 mil milhoes a 31 de dezembro de 2020 e €1,4 mil 

milhoes a 31 de dezembro de 2019. A Galp dispoe ainda de caixa e 

equivalentes disponiveis para use no montante de €1,7 mil milhoes a 31  

de dezembro de 2020 e €1,5 mil milhoes a 31 de dezembro de 2019. 0 

montante agregado ascende a E3 mil milhoes a 31 de dezembro de 2020 

e €2,9 mil mill-16es a 31 de dezembro de 2019. 

Risco de credito 

0 risco de credit() surge do potencial incumprimento, por uma das 

partes, da obrigacdo contratual de pagamento pelo que, o nivel de risco 

depende da credibilidade financeira da contraparte. Alem disso, o risco 

da contraparte surge ern conjunto corn os investimentos de natureza 

monetaria e corn instrumentos de cobertura. Os limites do risco de 

credito sao fixados ao nivel do Grupo e implementados nos varios 

segmentos de negOcio. Os limites da posicdo de risco de credito sao 

definidos e documentados e os limites de credito para determinadas 
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contrapartes baseiam-se na respetiva notacao de rating de credit°, no 

prazo da exposicao e no montante monetario da exposicao ao risco de 

credit°. Ver Nota 11 para outras avaliacoes de risco relacionadas 

especificamente corn Clientes e outras contas a receber. 

22. Estrutura de capital e itens financeiros 

A 31 de dezembro de 2020, o Grupo Galp apresenta urn capital de €4,1 

mil milhaes, 

Capital social, distribuicao aos acionistas e resultado por acao 

Capital social 

0 capital social da Galp Energia SGPS, S.A. é constituido por 

829.250.635 acoes, corn valor nominal del Euro cada uma, 

integralmente subscrito. 

Distribuicao aos acionistas 

De acordo corn a deliberacao da Assembleia Geral de Acionistas 

realizada ern 24 de abril de 2020, foram atribuidos aos acionistas da 

Galp Energia, SGPS, S.A. dividendos no montante de €580 m 

(€0,70/acao) relativos a distribuicao do resultado liquid° do exercicio de 

2019 e a resultados acumulados. Deste montante, €262 m 

(€0,31625/acao) foram pagos aos acionistas ern 10 setembro de 2019 a 

titulo de dividendos intercalar, e os restantes €318 m (€0,38375/acao) 

foram pagos em 21 de maio de 2020. Durante o exercicio findo ern 31 de 

dezembro de 2020, foram pagos dividendos no montante de €80 m por 

parte de subsidiarias do Grupo Galp a interesses que nao controlam. 

Em resultado do acima exposto, durante o exercicio findo ern 31 de 

dezembro de 2020, o Grupo pagou dividendos no montante de €398 m. 
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23. Interesses que nao controlam 

A 31 de dezembro de 2020, a variacao dos interesses que nao controlam durante o ano e incluidos no capital proprio é como segue: 

Unid: € m 

16 

111 
70 

98 

145 

31 Dezembra 2019 	 Resultado Liquid° do perfoclo 	 Reservas de conversClo cambial 	 Dividendos atribuidos (b) 	 Reduccies de capital (a) 	 31 Dezembro 2020 

A diminuiodo do capitol social esto relocionado corn a reducgo de shore premium no Golp Sinopec Brazil Services (GSBV) 

Dos €98 m correspondentes a dividendos otribuidos cos interesses minoritorios, €18 m oindo nao foram pogos 
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24. Proveitos e ganhos 

Politicos contabilisticas 

Para os segmentos Refinacao e Distribuicao e Comercial, Renovaveis e 

Novos NegOcios, o redito e reconhecido quando a Galp satisfaz a 

obrigacao de desempenho ao transferir os produtos ou servicos 

prometidos para o cliente. 0 produto e transferido quando o cliente 

obtem o controlo do mesmo. 

As vendas sao mensuradas pelo justo valor da contraprestacao recebida 

ou a receber. As vendas sao reconhecidas liquidas de impostos, corn 

excecao do Imposto sobre Produtos PetroIfferos, descontos e 

abatimentos. 

Para o segmento de exploracao e producao (Upstream), o redito 

resultante da producao de hidrocarbonetos de propriedades ern que a 

Galp tern interesse ern acordos conjuntos e reconhecido corn base no 

interesse participativo da Galp (entitlement). 0 redito resultante da 

producao de petreleo ao abrigo de contratos de partilha de producao 

reconhecido pelos montantes relativos as recuperacoes de custos da 

Galp e a parte da Galp na producao restante. 

Conforme mencionado na Nota 11, a Galp realiza operacoes de under e 

overlifting da sua quota-parte no crude. No caso do Underlifting, o  

parceiro efetua urn levantamento de barris que ja pertencem a Galp e 

efetua uma venda por conta do Grupo. Assim, a Galp regista uma conta 

a receber por contrapartida de urn proveito. No caso do Overlifting, esta 

situacao ocorre quando a Galp efetua urn levantamento de barns aos 

quais ainda nao tern direito. Estes montantes sao apresentados ern 

Outros proveitos operacionais e Outros custos operacionais (Nota 25), 

respetivamente. 

As diferencas de cambio decorrentes dos saldos de fornecedores e 

clientes sao reconhecidas nos resultados operacionais. 

0 principio contabilistico descrito na IFRS 15 considers o enquadramento 

Principal vs. Agente ern relacao ao custo incorrido e bens e servicos 

prestados. Tendo ern conta o anteriormente exposto, a Galp analisou, 

entre outras, a atividade de comercializacao de Gas Natural, 

nomeadamente no que se refere as tarifas de eletricidade e de gas pagas 

as entidades de distribuicao e reconhecidas como custos. Os servicos 

prestados ou prometidos a clientes finais contem o custo das tarifas 

incluidas no preco e sac) reconhecidos como proveito operacional. A Galp 

concluiu que coda prestacao contratual para fornecer o bem ou servico 

especificado e da responsabilidade do Grupo, controlando assim os bens 

ou servicos fornecidos ao cliente, antes de os entregar aos clientes 

finais. A Galp atua, portant°, como Principal e nao como Agente no 

cumprimento das suns obrigacoes contratuais. 
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Unid: € m 

Vendas 

Mercadorias 

Produtos 

Diferencas de cambio 

Prestacoes de servicos 

Outros proveitos operacionais 

Under lifting 

Outros 

Resultados relativos a participac8es financeiras em associadas e empreendimentos 
conjuntos 

Proveitos financeiros 

Os resultados relativos a participacdes financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos incluem: (i) urn ganho no montante de €99 m corn a venda 

de 75,01% da participacdo da GGND, e (H) urn ganho com ajustes de Equalizacdo na Tupi BV e IARA BV no montante de €56 m. 

A rubrica de Prestacoes de servicos inclui, entre outros, o montante de €43 m, relativos a debitos a terceiros pela utilizacdo de ativos de gas associados a 

atividade do segmento de Upstream. 
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25. Custos e perdas 

Os custos operacionais para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 detalham-se como segue: 

Unid: € m 

Notes 2020 2019 

Total de custos: 12.088 15.903 

Custo das Vendas 8.461 12.592 

Materias-primas e subsidiaries 4.238 5.538 

Mercadorias 1.594 3.867 

Imposto sobre produtos petroliferos 2.413 2.834 

Variacao da producao 149 345 

Imparidade de inventerios 10 (3) (33) 

Derivados financeiros 19 83 32 

Diferencas de cambio (13) 10 

Fornecimento e servicos externos 1.473 1.650 

Subcontratos - utilizacao de redes 318 365 

Transporte de mercadorias 347 318 

Custos de produce° — Blocos E&P 143 187 

Royalties 138 196 

Custos de exploraceo — Blocos E&P 15 40 

Outros custos 512 544 

Custos corn pessoal 26 356 346 

AmortizacOes, depreciacoes e perdas por imparidades de ativos 5/6/7 1.289 979 

Provisoes e perdas por imparidade de contas a receber 11/18 114 6 

Outros custos 156 132 
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Unid: € m 

Notas 2020 	 2019 

Outros impostos 
	

23 
	

23 

Custos corn emissc5es de CO2 
	

30 
	

29 

Overlifting 
	

82 
	

18 

Outros custos operacionais 
	

22 
	

63 

Custos financeiros 
	

27 
	

239 

A rubrica Subcontratos — utilizacao de redes refere-se a encargos pelo use de: (i) rede de distribuicao (URD); (ii) rede de transporte (URT) e (iii) sistema 

global (UGS), conforme incluido no preco das tarifas. 

0 montante de €138 m relativo a royalties refere-se maioritariamente a exploracao e producao de petroleo e gas no Brasil. Os royalties sao calculados corn 

base numa taxa aplicavel de 10% sobre os volumes de producao na proporcao da participacao da Galp valorizada ao preco de referencia da ANP. 
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Unid: € m 

Capitalizaceo de custos corn pessoal (6) (10) 

Total de custos do exercicio M
.

362 356 

Remuneracoes argeos sociais 8 9 

Remuneracoes do pessoal 208 236 

Encargos sociais 51 52 

Beneficios de reforma - pensoes 
e seguros 

17 	62 37 

Outros seguros 9 8 

Diferencas de cambia 

Outros gastos 23 13 

Remuneracoes dos arenas sociais 

orgaos sociais da Galp Energia SGPS 

Remuneracoes e premios 

Contribuicoes para fundos de pensoes 

orgeos sociais das subsidiaries 

Salorios e premios 

integral no final do ano 
Numero de empregados a tempo 	

6.114 	6.386 

26. Custos corn pessoal 

Politicos contabilisticas 

Remuneracdo dos empregados 

Remuneracoes, salarios, contribuicoes porn a seguranca social, ferias 

anuais e baixa por doenca, gratificacoes e beneficios ndo monetarios sdo 

reconhecidos no exercicio em que os servicos associados sdo prestados 

pelos empregados da Galp. 

Remuneracdo dos 6rgdos sociais 

Ao abrigo da politica atualmente adotada, a remuneracdo dos Orgdos 

sociais da Galp inclui todas as remuneracoes devidas pelo exercicio de 

cargos em sociedades do Grupo e as especializacoes dos custos 

relativos a valores a imputar a este period°. 

1 

1 

7 

6 

1 

1 

1 
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27. Proveitos e custos financeiros 

Politicos contabilisticas 

Os proveitos e custos financeiros incluem juros suportados relativos a 

emprestimos e obrigacoes, locacoes e pianos de beneficios de reforma e 

outros beneficios. Outros proveitos e custos financeiros resultantes de 

outros ativos ou passivos financeiros nao estao incluidos nesta rubrica. 

Os encargos financeiros corn emprestimos obtidos sao registados como 

custo financeiro de acordo corn o principio da especializacao dos 

exercicios. Os encargos financeiros, resultantes de emprestimos 

contraidos, genericos e especificos, para financiar os investimentos ern 

ativos fixos, sao imputados a ativos fixos em curso, na proporcdo dos 

gastos totais incorridos naqueles investimentos liquidos de 

recebimentos de subsidios ao investimento, ate a entrada em 

funcionamento dos mesmos. Os restantes sao reconhecidos na rubrica 

de gastos financeiros na demonstracdo consolidada de resultados do 

exercicio. Os eventuais proveitos por juros obtidos com emprestimos 

diretamente relacionados corn o financiamento de ativos fixos em 

construcao sao deduzidos aos encargos financeiros capitalizaveis. Os 

encargos financeiros incluidos nos ativos fixos sao depreciados de 

acordo com o period() de vida Util dos bens respetivos. 

Unid: € m 

Notas 2020 2019 

(186) (74) 

Proveitos financeiros: 53 123 

Juros de depositos banconos 13 35 

Juros obtidos e outros proveitos relativos 
a partes relacionadas 

4 2 

Outros proveitos financeiros 5 4 

Rendimento de instrumentos financeiros 19 31 81 

Custos financeiros: (239) (197) 

Juros de emprestimos, descobertos bancorios 
e outros 

(89) (65) 

Juros suportados relativos a partes 
relacionadas 

Juros capitalizados nos ativos fixos 5 22 24 

Juros relativos a locacoes 7 (80) (90) 

Juros liquidos corn beneficios de reforma 
e outros beneficios 

17 (5) (6) 

Encargos relacionados corn emprestimos 
e obrigacc5es (8) (8) 

Ganhos/(perdas) cambiais liquidas (78) (10) 

Outros custos financeiros (1) (41) 
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28. Compromissos 

As obrigacoes contratuais e os passivos nao correntes reconhecidos detalham-se como se segue: 

Unid: € m 

1-3 anos 4-5 anos Mais do que 5 anos Total 

Obrigacao total reconhecida na demonstracno da posicao financeira 99 45 192 336 

Beneficios pas-emprego 72 28 30 130 

Outros beneficios 27 17 162 206 

Obrigacao total nno reconhecida na demonstracno da posicao financeira 2.214 1.875 6.344 10.433 

Compras de gas natural 2.610 1.907 6.344 10.861 

Vendas de gas natural (396) (32) (428) 

Estes contratos requerem uma quantidade minima de compra e sao 
sujeitos a urn mecanismo de revisao de preco indexado a cotacoes de 
petreleo/gas. Estes montantes foram calculados baseados no period() 
de tempo de coda um dos contratos diferentes e dos precos de gas 
natural a 31 de dezembro de 2020. 

Decorrente das suns operacoes comerciais, o Grupo celebrou contratos, 
no ambito dos quais assumiu compromissos para fins comerciais, 
regulaterios ou outros fins operacionais. Ern 31 de dezembro de 2020 e 
de 2019, as responsabilidades corn garantias concedidas sao as 
seguintes: 
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3.935 	3.871 Garantias prestadas 
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1.780 
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1.293 

303 299 

178 178 

160 

43 66 

21 27 

416 227 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Unid: € m 

Venture Global, LLC 

Charter Agreement FPSO 

Coral South FLNG project 

Cercena Investments, S.L.U. 

Grenergy 

Petrobras 

Brazilian ANP 

Outras relacionadas corn atividades principals 

Nos termos do contrato celebrado em abril de 2018 corn a Venture 

Global, LLC, relacionado com o Contrato de Compra e Venda de GNL, a 

Galp emitiu cartas de conforto no valor total do contrato (USD 2 mil 

milhoes). 

Em relacao ao contrato de afretamento de quatro FPSO's, a Galp emitiu 

cartas de conforto, como empresa-mae, no valor de USD 1.453 m, em 

nome da Tupi, BV, que representa a proporcao da Galp no consarcio do 

BM-S-11. 

Ao abrigo do financiamento do projeto Coral South FLNG, a Galp 

Energia SGPS tern vindo a emitir cartas de conforto (DSU-Debt Service 

Undertaking) sobre a totalidade do montante ern divida a cada momento 

na proporcao da sua participacao. 

Esta garantia deverd terminar na data real de conclusao (estimada para 

o ano 2024) caso nao existam obrigacoes ern aberto. A 31 de dezembro 

de 2020, a participacao Galp na DSU ascendia a €299 m. Tambern no  

ambito deste financiamento, a Galp Energia SGPS S.A. presto uma 

garantia que cobre 1/9 da DSU em nome da ENH ("Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos, um dos membros do consercio do projeto Coral Sul 

FLNG), o que corresponde a participacao da Galp no consercio excluindo 

a ENH. A 31 de dezembro de 2020, a participacao da Galp no 

responsabilidade assumida relativa a ENH ascendia a €33 m. 

0 Grupo celebrou um acordo de compra com a X-Elio (tambem referida 

como Cercena Investments) e com a Grenergy por forma a fornecer 

energia solar a clientes e para os quais foram providenciadas carta de 

conforto no valor de €178 m e €160 m, respetivamente. 

A garantia dada a PetrOleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") no montante de 

€43 m e devida para garantir o contrato de fornecimento de gas dos 

modulos de desenvolvimento do piloto de Lula e Lula NE. 

Foram ainda concedidas garantias a Agenda Nacional do PetrOleo, Gas 

Natural e Biocombustiveis ("ANP") relativas a contratos de concessao de 

exploracao de petraeo bruto, no montante de €21 m. A garantia foi 

concedida em conexao com a realizacao dos programas mil-limos de 

exploracao, em que a Galp, como membro do consOrcio, e obrigada a 

realizar certas atividades sismicas assim como perfuracao de pocos 

durante o period° de exploracao. 

0 Grupo Galp tem emprestimos bancarios que, em alguns casos, tem 

clausulas que caso sejam acionadas pelos bancos, podem levar ao 

reembolso antecipado dos montantes emprestados. Em 31 de dezembro 

de 2020, a divida de medio/longo prazo ascendia a €3,2 mil milhoes. 

Deste montante, os contratos com covenants correspondem a €1,5 mil 

milhoes. Os covenants existentes sac) definidos essencialmente para 

garantir o cumprimento dos racios financeiros que monitorizam a 

posicao financeira da Empresa, incluindo a sua capacidade para fazer 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

0 Grupo realizou as seguintes transacoes relevantes corn partes relacionadas: 

Unid: € m 

2020 2019 

Corrente Nao corrente Corrente Nao corrente 

Saldos ativos: 77 330 76 135 

Associadas 

Empreendimentos conjuntos 

Winland International Petroleum, S.A.R.L. 

Outras entidades relacionadas 

16 

7 

39 

15 

57 

273 

10 

6 

43 

17 

32 

103 

Unid: € m 

2020 2019 

Corrente Nao corrente Corrente Nao corrente 

Saldos passivos: 
	

(62) 
	

(76) 

Associadas 
	

(12) 
	

(7) 
Empreendimentos conjuntos 

	
(46) 
	

(63) 

Winland International Petroleum, S.A.R.L. 	 (4) 
Outras entidades relacionadas 

	
(3) 
	

(2) 

Unid: € m 

2020 
	

2019 

	

Custos/ 
	

Custos/ 
	

Custos/ 
	

Custos/ 
Corn prO S 	proveitos 	proveitos 

	
Corn prO S 	proveitos 	proveitos 

	

operacionais 
	

financeiros 	 operacionais 
	

financeiros 

 

Transacc5es: (10) 43 3 (87) 221 

Associadas 2 (115) (68) 10 

Empreendimentos conjuntos (11) 2 (67) 

Outras entidades relacionadas (12) 168 1 (19) 279 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
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Operacoes conjuntas nao incorporadas 

Operacc5es conjuntas - Consorcios petroliferos 

BM-S-8 

BM-S-11 

BM-S-11 A 

BM-S-24 

BT-POT-32 

BT-SEAL-13 

BM-POT-17 

BM-POT-16 

PEPB-M-783 

PEPB-M-839 

BAR-300 

BAR-342 

BAR-344 

BAR-388 

Ca rCa Fa Norte 

C-M-791 

Bloco Uirapuru 

AM-T-62 

AM-T-84 

AM-T-85 

Cabinuas 

Joint operations - Oil Consortia 

Consortium 	 Galp's participation interest 

Consorcio em Mocambique 

20% 
	

Area 4 
	

10% 

10% 
	

Consorcio em Angola 

10% 
	

Bloco 14 
	 9% 

20% 
	

Bloco 14K 
	

4.5% 

50% 
	

Bloco 32 
	 5% 

50% 
	

Bloco 33* 
	

5.33% 

20% 
	

Sonagas* 
	

10% 

20% 
	

Consorcio em Timor Leste 

20% 
	

Block (E) S06-04 
	

10% 

20% 
	

Consorcio na Namibia 

10% 	 PEL82 
	

40% 

10% 	 PEL83 
	

80% 

10% 	 Consorcio em Sao Tome e Principe 

10% 	 Bloco 6 
	

45% 

20% 	 Bloco 11 
	

20% 

20% 	 Bloco 12 
	

41% 

14% 	 Consorcio no Uruguai* 

40% 	 Area 3 
	

20% 

40% 	 Area 4 
	

20% 

40% 

10% 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
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Operacoes conjuntas incorporadas 

Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• Renovaveis e novos neg6cios 
	

• lnf raestruturas 
	

• Outros 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

detido 
Atividade 

Signs - Armazenagem de Gas, A.C.E., Portugal 
	

60% 

Pergas — Armazenamento de Gas, A.C.E., Portugal 
	

51% 

Multiservicios Galp Barcelona, Espanha 
	

50% 

Empreendimento conjuntos 

Atividade 	 • Upstream 	 • Midstream • Comercial • Renovaveis e novos negocios 	• Infraestruturas • Outros 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

detido 
Atividade 

Tupi B.V., Holanda* 

lara B.V., The Holanda* 

9,26% 

1,72% 

Coral FLNG, S.A., Mocambique* 10% 

Coral South FLNG DMCC, Emirados Arabes Unidos* 10% 

Rovuma LNG, S.A., Mocambique* 10% 

Rovuma LNG Investments (DIFC) LTD., Emirados Arabes Unidos* 10% 

C.L.C. - Companhia Logistica de Combustiveis, S.A., Portugal* 65% 

Galp Disa Aviacion, S.A., Espanha 50% 

Asa - Abastecimento e Servicos de Aviacao, Lda., Portugal 50% 

Caiageste - Gestao de Areas de Servico, Lda., Portugal 50% 

Ventinveste, S.A., Portugal* 51,50% 

Parque Ealico de Vale Grande, S.A., Portugal* 51,50% 
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detido 
Atividade 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• Renovoveis e novos negocios 
	

• Infraestruturas 	• Outros  

Talar Renewable Energy, S.L., Espanha 
	

50% 

ISDC International Solar Development Corporation, Lda., Portugal 
	

50% 

Apesor de o Grupo deter mars ou menos de 50% do porticipocoo, a entidode e clossificodo como empreendimento conjunto urno vez que existem ocordos porossociois que conferem controlo partilhodo de gestic, operocionol e financeira do Empresa 

Atividade 	 • Upstream 	• Midstream 	 • Comercial • Renovaveis e novas negocios 	• Infraestruturas 	 Out r05 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

Atividade 
detido 

Subgrupo Solar mni 

Zero -E-Euro Assets, S.A., Espanha* 75,01% 

Instalaciones y Servicios Spinola I, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Instalaciones y Servicios Spinola II, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Energia Sierrezuela, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Zero -E Spanish PV, S.L., Espanha* 75,01% 

Palabra Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Planta Solar Alcdzar 1, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Planta Solar Alcdzar 2, S.L.U., Espanha* 75,01% 

PE Valdecarro, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Energias Ambientales de Soria, S.L.U., Espanha* 75,01% 

El Robledo Eolico, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Ribagrande Energia, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Valdelagua Wind Power, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Escarnes Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Envitero Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Mocatero Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Escatron Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 
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Atividade 	 • Upstream 	• Midstream • Comercial 	• Renov6veis e novos negocios 	• Infraestruturas 	• 0 Ut rOS 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

Atividade 
detido 

Ignis Uno Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Emoci6n Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Mediomonte Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Esplendor Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Hazana Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Talento Solar, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Renovables Spinola I, S.L., Espanha* 75,01% 

Energia de Suria, S.L.U., Espanha* 75,01% 

Energia Faeton, S.L.U., Espanha* 100% 

Logro Solar, S.L.U., Espanha* 

lctio Toledo Solar, S.L.U., Espanha* 

lctio Solar, S.L.U., Espanha* 

85% 

100% 

lctio Solar Auriga, S.L.U., Espanha* 65% 

lctio Manzanares Solar, S.L.U., Espanha* 100% 

Ahin PV Solar, S.L.U., Espanha* 100% 

lctio Solar Andromeda, S.L.U., Espanha* 100% 

lctio Solar Berenice, S.L.U., Espanha* 100% 

Apesar de o Grupo deter rnais ou menos de 50% da participacao, a entidade é classificada como empreendimento conjunto urna vez que existern acordos parassocials que conferem controls) partilhado de gestdo operacional e financeira da Empresa. 
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Investimento em associadas 

Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• Renovaveis e novos neg6cios 
	

• lnf raestruturas 
	

• 0 Ut rOS 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

detido 
Atividade 

Aero Servicos, SARL - Sociedade Abastecimento de Servicos Aeroportuarios, Guine- Bissau* 

EMPL - Europe Maghreb Pipeline, Ltd, Espanha 

Galp IPG Matola Terminal Lda, Mocambique 

Gasoduto Al-Andaluz, S.A., Espanha 

Gasoduto Extremadura, S.A., Espanha 

Geo Alternativa, S.L., Espanha 

IPG Galp Beira Terminal Lda, Mocambique 

Metragaz, S.A., Marrocos 

Sodigas-Sociedade Industrial de Gases, S.A.R.L, Cabo Verde** 

Sonangalp - Sociedade Distribuicao e Comercializacno de Combustiveis, Lda., Angola 

Taud Brasil Palma, S.A. 

Terparque - Armazenagem de Combustiveis, Lda., Portugal 

SABA — Sociedade abastecedora de Aeronaves, Lda. 

Subgrupo Galp Gas Natural Distribuicao 

Galp Gds Natural Distribuicao, S.A., Portugal* 

Beiragos - Companhia de Gds das Beiras, S.A., Portugal* 

Dianagds - Soc. Distrib. de Gds Natural de Evora, S.A., Portugal* 

Duriensegos - Soc. Distrib. de Gas Natural do Douro, S.A., Portugal* 

Lisboagds - Sociedade Distribuidora de Gds Natural de Lisboa, S.A., Portugal* 

Lusitaniagds - Companhia de Gas do Centro, S.A., Portugal* 

Medigds - Soc. Distrib. de Gds Natural do Algarve, S.A., Portugal*  

50% 

22,80% 

45% 

33,04% 

49% 

25% 

45% 

22,64% 

23% 

49% 

49,99% 

23,50% 

25% 

	

2,49% 	 • 

1,48% 

	

2,49% 	 • 

	

2,49% 	 • 

	

2,49% 	 • 

	

2,42% 	 • 

	

2,49% 	 • 
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Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• Renovaveis e novos neg6cios 
	

• Infraestruturas 
	

• 0 Ut rOS 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

detido 
Atividade 

Paxgas - Soc. Distrib. de Gas Natural de Beja, S.A., Portugal* 2,49% • 

Setgas - Sociedade de Producao e Distribuicao de Gas, S.A., Portugal* 2,49% • 

Tagusgas - Empresa de Gas do Vale do Tejo, S.A., Portugal* 2,47% • 

*A Galp detern influencia significativa, apesar de deter 50% das asges da Aero Servisos, SARL, 

**A Galp detem influgncia significativa, apes, de deter menos do que 20% das aches 
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1. Eventos subsequentes 

Politicos conta bilisticas 

Os eventos apes a data dos demonstracoes financeiras que 

proporcionem informacdo sobre condicoes que ocorram apes a data dos 

demonstracoes financeiras sdo divulgados, se significativos, no anexo as 

demonstracoes financeiras consolidadas. 

Ndo existem eventos subsequentes que devam ser divulgados, em 

conformidade corn a policia contabilistica. 

32. Aprovacao dos demonstracoes 

financeiras 

As demonstracoes financeiras consolidadas foram aprovadas pelo 

Conselho de Administracao em 19 de marco de 2021. Contudo, as 

mesmas estao ainda sujeitas a aprovacdo da Assembleia Geral de 

Acionistas, nos termos da legislacdo comercial em vigor em Portugal. 

Presidente: 

Paula Amorim 

Vice Presidente e Lead Independent Director: 

Miguel Athayde Marques 

Vice Presidente: 

Andrew Richard Dingley Brown 

Membros: 

Filipe Crisestomo Silva 

Thore E. Kristiansen 

Carlos Costa Pina 

Jose Carlos da Silva 

Sofia Tenreiro 

Susana Quintana-Plaza 

Marta Amorim 

Francisco Rego 

Carlos Pinto 

Luis Todo Bom 

Jorge Seabra de Freitas 

Rui Paulo Gonsalves 

Diogo Tavares 

Edmar de Almeida 

Cristina Neves Fonseca 

Adolfo Mesquita Nunes 

Contabilista Certificado: 

Paula de Freitas Gazul 
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Opinião

Auditámos as demonstrações f inanceiras consolidadas anexas de Galp

Energia, SGPS, S.A. (o Grupo ou Galp), que compreendem a Demonstração da

posição f inanceira consolidada em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia

um total de 12.492 milhões de euros e um total de capital própr io de 4.100

milhões de euros, incluindo um resultado líquido negativo de 535 milhões de

euros), a Demonstração dos resultados e do rendimento integral

consolidados, a Demonstração consolidada das alterações no capital próprio e

a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa relat ivas ao ano findo

naquela data, e as notas anexas às demonstrações f inanceiras consolidadas

que incluem um resumo das polít icas contabilísticas significat ivas.

Em nossa opinião, as demonstrações f inanceiras consolidadas anexas

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos

materiais, a posição financeira consolidada de Galp Energia, SGPS, S.A. em

31 de dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa

consolidados relat ivos ao ano findo naquela data, de acordo com as Normas

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União

Europeia.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de

Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e ét icas da Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas

normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela

auditoria das demonstrações f inanceiras consolidadas”  abaixo. Somos

independentes das ent idades que compõem o Grupo nos termos da lei e

cumprimos os demais requisitos ét icos nos termos do código de ét ica da

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e

apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento

profissional, t iveram maior impor tância na auditoria das demonstrações

f inanceiras consolidadas do ano corrente. Essas matérias foram consideradas

no contexto da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas como

um todo, e na formação da opinião, e não emit imos uma opinião separada

sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:
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1. Concentração das at ividades de refinação em Sines: perdas por imparidade e provisões para encerramento

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

A Galp decidiu concentrar  as suas atividades de refinação e

desenvolvimentos futuros em Sines, descontinuando as operações de

refinação em Matosinhos a part ir de 2021. Assim, em 31 de

dezembro de 2020, o Grupo reconheceu perdas por imparidade nos

ativos de refinação de Matosinhos no valor de 153 milhões de euros e

custos de encerramento, nomeadamente, provisões para

desmantelament o, desat ivação, descontaminação e de

reest ruturação, no montante de 128 milhões de euros (notas 2.2 e

19).

Dada a materialidade dos montantes envolvidos em comparação com

o result ado do exercício do Grupo e o grau de julgamento associado à

(i) avaliação do montante recuperável de determinados at ivos

situados na refinaria de Matosinhos no contexto da sua utilização

futura; e (ii) à estimativa dos custos de encerramento,

nomeadamente, devido ao facto de exist ir uma experiência passada

limitada em at ividades de desmantelamento, desat ivação e

descontaminação e precedente histórico que sirva de r eferência às

estimativas de custos futuros, que muitas vezes dependem da

extensão da contaminação e do impacto e calendário associados às

ações corretivas necessárias e da sua viabilidade tecnológica;

justificam que esta tenha constit uído uma matéria relevante para

efeitos da nossa audito ria.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos:

► Entendemos do plano formal da Galp de descontinuação das operações de refinação em

Matosinhos e concentração da sua at ividade em Sines;

► Testámos a plenitude dos ativos sujeitos a imparidade no contexto da decisão de

encerramento de Matosinhos e avaliámos a razoabilidade dos pressupostos e do

julgamento subjacente à sua det erminação. Para os ativos que não foram sujei tos a

imparidade, tais como terrenos e alguns ativos logísticos, avaliámos a existência de

indicadores de imparidade, nomeadament e, através do entendimento sobre a sua

utilização futura;

► Entendemos o processo de estimativa de custos a incorrer, por forma a verificar a sua

plenitude e rigor, com base nos atuais requisitos legais, contratuais e construtivos, níveis

de preços e planos relacionados com o desmantelamento, desat ivação e

descontaminação;

► Avaliámos aa razoabilidade dos principais dados e pressupostos utilizados na

determinação dos custos futuros com o encerramento, nomeadamente: (i) dimensão da

área industrial e da capacidade de armazenamento dos tanques, comparando esses

dados com fontes públicas disponíveis ou documentação técnica; (ii) fatores de custos,

através da apreciação de estudos e de documentação referente a instalações ou locais

previamente desativados; e (iii) custos de reestruturação;

► Anal isámos os cont ratos e out ra documentação (incluindo pesquisas sobre lit ígios e

reclamações apresentadas contra o Grupo) para avaliar possíveis obrigações que devam

ser divulgadas como responsabilidades contingentes; e

► Avaliámos a razoabilidade dos critérios de mensuração da provisão tendo em

consideração o calendário previsto para a execução das at ividades e a razoabilidade da

taxa de desconto, para o que envolvemos os nossos especialistas em modelos

financeiros.

Verificámos a adequabilidade das divulgações apresentadas nas notas 2.2 . e 19 das

Demonst rações Financeiras Consolidadas.
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2. Recuperabilidade de at ivos não correntes de upstream

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

A 31 de dezembro de 2020, o montante de at ivos não-correntes

registados na Demonst ração da posição financeira do Grupo,

relacionados com o segmento operacional de upstream, ascende a

3.761 milhões de euros.

A análise de recuperabilidade dos ativos não-correntes do segmento

de upst ream requer a definição por parte da Gestão de um  conjunto

de estimativas e pressupostos assentes em previsões económicas e de

mercado, nomeadamente as que se relacionam com a projeção dos

cash-flows futuros e taxas de desconto.

As projeções dos cash-flows futuros do segmento de upst ream

assentam essencialmente na estimativa de preços futuros de petróleo

e gás, per fis de produção esperados e impostos associados, taxas de

desconto e estimativas futuras de despesas operacionais e de

investimento.

A materialidade dos montantes em causa no total do ativo do Grupo e

o grau de julgamento associado à avaliação da recuperabilidade dos

ativos não-correntes de upstream, os quais requerem a definição de

estimativas e pressupostos complexos por parte da Gestão num

ambiente de constante volatilidade dos preços de petróleo e gás, em

particular  com o aumento da incerteza na procura devido a fatores

decorrentes do s impactos macroeconómicos da pandemia COVID-19

e do ritmo da descarbonização e t ransição energética, justificam que

este assunto tenha sido uma matéria relevante da nossa auditoria.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos:

► Entendemos e avaliámos o processo de def inição das unidades geradoras de caixa do segmento

de upst ream do Grupo, de identificação de indicadores de imparidade ou reversão de

imparidade e de quantificação de reservas provadas e prováveis de petróleo e gás;

► Testámos a exatidão aritmética e a plenitude dos modelos utilizados nos testes de imparidade

preparados pela Gestão. Para os ativos sujeitos a perdas por imparidade em exercícios

anteriores, comparámos os resultados atuais com os pressupostos anteriormente considerados

e avaliámos a necessidade de reversões de perdas por imparidade;

► Validámos a razoabilidade dos pressupostos que apresentam maior sensibilidade e julgamento

na determinação do valor de uso, nomeadamente os preços futuros de pet róleo e gás, at ravés

da comparação com as projeções de preço de analistas externos e preços adotados por out ras

empresas internacionais do sector de pet róleo e gás. Avaliámos, adicionalmente, se os preços

foram aplicados de forma consistente, incluindo os diferenciais de preços com relação aos

preços de mercado como o Brent;

► Avaliámos as qualif icações profissionais e objetividade do perit o independente da Gestão

responsável pela preparação da estimativa de reservas de petróleo e gás e conciliámos os

volumes cert ificados com aqueles incluídos nos modelos de imparidade;

► Testámos as taxas de desconto usadas nos testes de imparidade, com o apoio dos nossos

especialistas em modelos financeiros, que avaliaram a metodologia ut ilizada pela Gestão e

testaram a documentação que suporta o cálculo da taxa de desconto;

► Conciliámos as projeções de despesas operacionais e de investimento consideradas nos testes

de imparidade com os orçamentos aprovados pelos operadores e com o plano de negócio

plurianual aprovado pelo Conselho de Administ ração da Galp Energia SGPS, S.A.;

► Realizámos análises de sensibilidade sobre os pressupostos crít icos dos modelos de imparidade

de modo a determinar o impacto de variações, incluindo preços futuros de pet róleo e gás,

produção e t axa de desconto;

Adicionalmente, verificámos as divulgações apresentadas na nota 5 das demonstrações

financeiras consolidadas do Grupo relacionadas com esta matér ia relevante de auditoria.
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3. Aquisição de projetos solares em Espanha

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

Durante o primeiro trimestre de 2020, o Grupo assinou um Contrato de Compra e

Venda (SPA) com o Grupo ACS para a aquisição de projetos solares fotovoltaicos

em Espanha (nota 2.2). O SPA foi subsequentemente alterado para estabelecer

novos termos e condições para a aquisição, incluindo a criação de uma empresa

comum sob a qual o Grupo adquiriu uma part icipação de 75,01% por 325 milhões

de euros e o Grupo ACS manteve uma par t icipação de 24,99%, com um acordo

parassocial entre acionistas em vigor.

Conforme divulgado na nota 9, os 325 milhões de euros pagos na transação

foram alocados, de acordo com a alocação preliminar do preço de compra, da

seguinte forma: (i) empréstimo acionista (253  milhões de euros); (ii) licenças de

acesso à rede (71 milhões de euros); e (iii) cert i ficados de garantia de origem (1

milhão de euros). A materialidade dos montantes, o julgamento associado ao

reconhecimento do investimento acima mencionado, em conformidade com a

IFRS 11 - "Acordos Conjuntos" , a avaliação preliminar da alocação do preço de

compra, bem como a importância de tal t ransação na estratégia do Grupo e nos

objetivos de t ransição energética perseguidos, justif icam o facto de este assunto

ter sido considerado uma matér ia relevante de audito ria.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos:

► Procedemos à leitura de todos os acordos cont ratuais, identificando os aspetos

legais e de modelo de governação, nomeadamente o "Cont rato de compra e venda

e de cessão de empréstimo" e o acordo parassocial de acionist as assinado ent re a

Galp e o Grupo ACS;

► Anal isámos o entendimento da Gestão quanto à aplicação das premissas de

controlo conjunto, em conformidade com a IFRS 11 - "Acordos Conjuntos" , e a

correspondente documentação de supor te;

► Obtivemos o entendimento, através de inquérito e revisão, da metodologia de

avaliação adot ada pelo Grupo. Além disso, avaliámos a razoabili dade do exercício

preliminar de alocação do preço de compra, incluindo todas as premissas

subjacentes.

Adicionalmente, ver if icámos a adequação das divulgações aplicáveis (IFRS 11 -

"Acordos Conjuntos" ), incluídas nas notas 2 e 9 das demonstrações f inanceiras.
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4. Recuperabilidade de at ivos não-correntes da rede de postos em Espanha

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

A 31 de dezembro de 2020, o montante de at ivos não-correntes registados

na Demonstração da posição financeira do Grupo, relacionados com a rede

de postos em Espanha, considerada pela Gestão como uma única unidade

geradora de caixa, ascende a 276 milhões de euros e compreende 221

milhões de euros de ativos tangíveis e 55  milhões de euros de ativos

intangíveis.

A materialidade dos mo ntantes em causa e o grau de julgament o associado

à avaliação da recuperabilidade destes at ivos não-correntes, que requer a

definição de estimativas e pressupostos complexos por parte da Gestão,

nomeadamente no que diz respeito ao apuramento do valor de uso no

âmbito do teste de imparidade à unidade geradora de caixa, num contexto

económico de incerteza agravada  pela pandemia Covid-19, just ificam que

esta tenha constituído uma matéria relevante para efeitos da nossa

auditoria.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos relativamente ao teste

de imparidade à unidade geradora de caixa relacionada com a rede de postos em Espanha:

► Entendemos e avaliámos o processo de def inição da unidade geradora de caixa

relacionada com a rede de postos em Espanha;

► Avaliámos a adequabilidade do modelo de imparidade utilizado pela Gestão e

respetivos cálculos embutidos, através da verificação da exatidão aritmética;

► Apreciámos a razoabilidade dos pressupostos que apresentam maior sensibilidade

na determinação do valor de uso, nomeadamente as projeções do EBITDA, taxa de

desconto e taxa de crescimento na perpetuidade;

► Testámos, com o apoio de especialistas da EY em modelos financeiros, as taxas de

desconto e de inflação ut ilizadas  nos testes de imparidade e ava liámos a

metodologia ut ilizada pela Gestão;

► Conciliámos as projeções incluídas no teste de imparidade à unidade geradora de

caixa, com o plano de negócio plurianual aprovado pelo Conselho de Administração

da Galp Energia SGPS, S.A.; e

► Realizámos análises de sensibilidad e de modo a determinar qual o nível de

variações que, individualmente ou no seu conjunto, poderiam originar perdas por

imparidade.

Revimos igualmente a adequabilidade das divulgações associadas, apresentadas na nota 5

das demonst rações financeiras, em especial as que se referem às estimativas e

pressupostos que apresentam maior sensibilidade no cálculo do valor de uso, t endo por base

o enunciado no normativo contabi líst ico aplicável.
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5. Instrumentos financeiros derivados

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

Tal como referido nas demonst rações financeiras consolidadas, o Grupo utiliza

instrumentos financeiros derivados na Gestão dos riscos financeiros.

A 31 de dezembro de 2020, o saldo no ativo dos instrumentos financeiros

derivados ascende a 198 milhões de euros e no passivo a 167 milhões de euros.

Alguns derivados contratualizados enquadram-se na contabilidade de cobertura

definida na IFRS 9 Inst rumentos financeiros: ‘Reconhecimento e Mensuração’,

enquanto outros, mesmo que cont ratados e det idos com o objet ivo de gerir o r isco,

não cumprem com os requisitos da contabilidade de cober tura e são contabilizados

como derivados de trading, com as variações de justo valor registadas diretament e

na demonst ração de resultados consolidados.

O volume de t ransações, a expressão dos montantes, o grau de julgamento

associado à valorização e a magnitude potencial dos impactos decorrentes da

atividade de trading, juntamente com a complexidade dos sistemas de informação,

folhas de cálculo e processos que suportam um volume significativo de diferentes

tipos de transações de derivados, justificam que este assunto tenha sido uma

matéria relevant e da nossa auditoria.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos:

► Avaliámos a conformidade dos instrumentos financeiros derivados com os

princípios contabilísticos previstos no IAS 32 Instrumentos financeiros:

‘Apresentação’ e IFRS 9 Inst rumentos financeiros: ‘Reconhecimento e

Mensuração’, incluindo a revisão das designações de cobertura de fluxos de

caixa e justo valor;

► Analisámos, através de procedimentos de revisão analít ica, os saldos

referentes a instrumentos financeiros derivados, de forma a compreender

se as variações ocorridas são consistentes com as expectativas formadas,

tendo em conta as alterações no ambiente de negócio, o número de

transações e respetivos preços durante o exercício;

► Testámos, através de amostragem, a valorização das posições em aberto,

incluindo: (a) validação dos termos do contrato e pressupostos-chave; (b)

confirmação do uso apropriado de curvas de preço através de fontes

externas;  e (c) recalculo independente do justo valor;

► Conciliámos, através de amostragem, as posições abertas à dat a da

demonstração da posição financeira consolidada com declarações

independentes ou das contrapartes;

► Revimos, conciliámos e aferimos a adequabilidade e consistência dos

cálculos dos relatórios gerados pelos sistemas e folhas de cálculo relativas

aos instrumentos financeiros derivados;

Adicionalmente, efetuámos uma revisão da adequação das divulgações associadas

aos instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura (notas 19, 20 e

21), incluindo divulgações relacionadas com o justo valor e de mercado, de acordo

com os normativos contabilísticos aplicáveis.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de

fiscalização pelas demonstrações financeiras consolidadas

O órgão de gestão é responsável pela:

► preparação de demonstrações f inanceiras consolidadas que

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o

desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Grupo de acordo com

as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como

adotadas na União Europeia;

► elaboração do Relatór io de Gestão Integrado, Relatório de Governo

Societário e demonstração não f inanceira consolidada, nos termos

legais e regulamentares aplicáveis;

► criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado

para permitir a preparação de demonstrações f inanceiras

consolidadas isentas de distorções materiais devido a fraude ou a

erro;

► adoção de polít icas e critérios contabilísticos adequados nas

circunstâncias; e

► avaliação da capacidade do Grupo de se manter em continuidade,

divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar

dúvidas significativas sobre a continuidade das at ividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de

preparação e divulgação da informação financeira do Grupo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstrações financeiras consolidadas

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as

demonstrações f inanceiras consolidadas como um todo estão isentas de

distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emit ir um relatório onde

conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança

mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as

ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções

podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas

ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões

económicas dos ut ilizadores tomadas com base nessas demonstrações

f inanceiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos

profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e

também:

► identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das

demonstrações f inanceiras consolidadas, devido a fraude ou a erro,

concebemos e executamos procedimentos de auditoria que

respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja

suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa

opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a

fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material

devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,

omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao

controlo interno;

► obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a

auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que

sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma

opinião sobre a eficácia do controlo interno do Grupo;

► avaliamos a adequação das polít icas contabilísticas usadas e a

razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações

feitas pelo órgão de gestão;
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► concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do

pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria

obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas

significat ivas sobre a capacidade do Grupo para dar continuidade às

suas at ividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material,

devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações

relacionadas incluídas nas demonstrações f inanceiras consolidadas

ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa

opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria

obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou

condições futuras podem levar a que o Grupo descontinue as suas

atividades;

► avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das

demonstrações f inanceiras consolidadas, incluindo as divulgações, e

se essas demonstrações f inanceiras representam as transações e os

acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação

apropriada;

► obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relat iva à

informação financeira das ent idades ou atividades dentro do Grupo

para expressar uma opinião sobre as demonstrações f inanceiras

consolidadas. Somos responsáveis pela orientação, supervisão e

desempenho da auditoria do Grupo e somos os responsáveis finais

pela nossa opinião de auditoria;

► comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o

órgão de fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário

planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria

incluindo qualquer deficiência significat iva de controlo interno

identificada durante a auditoria;

► das matér ias que comunicamos aos encarregados da governação,

incluindo o órgão de fiscalização, determinamos as que foram as

mais importantes na auditoria das demonstrações f inanceiras

consolidadas do ano corrente e que são as matérias relevantes de

auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto

quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e

► declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos

éticos relevantes relat ivos à independência e comunicamos-lhe todos

os relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas

como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, quais as

medidas tomadas para eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas

aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verif icação da concordância da

informação constante do Relatório de Gestão Integrado com as

demonstrações f inanceiras consolidadas, e as verificações previstas no n.º  4

e n.º  5 do art igo 451 do Código das Sociedades Comerciais em matéria de

governo societár io, bem como a verif icação de que a demonstração não

f inanceira consolidada foi apresentada.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E

REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão Integrado

Dando cumprimento ao art igo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades

Comerciais, somos de parecer que o Relatór io de Gestão Integrado foi

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em

vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações

f inanceiras consolidadas auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a

apreciação sobre o Grupo, não identificámos incorreções materiais.

Sobre o Relatório de Governo Societário

Dando cumprimento ao art igo 451, n.º 4, do Código das Sociedades

Comerciais, somos de parecer que o Relatór io de Governo Societário, inclui os

elementos exigíveis ao Grupo nos termos do art igo 245-A do Código dos

Valores Mobiliários, não tendo sido identificadas incorreções materiais na

informação divulgada no mesmo, cumprindo o disposto nas al. c), d), f ), h), i)

e m) do n.º  1 do referido art igo.

Sobre a demonstração não financeira consolidada

Dando cumprimento ao art igo 451, n.º 6, do Código das Sociedades

Comerciais, informamos que o Grupo preparou um relatório separado do

Relatório de Gestão Integrado, que inclui a demonstração não financeira

consolidada, conforme previsto no ar tigo 508-G do Código das Sociedades

Comerciais, tendo o mesmo sido divulgado juntamente com o Relatório de

Gestão Integrado.

Sobre os elementos adicionais previstos no art igo 10 do

Regulamento (UE) n.º  537/ 2014

Dando cumprimento ao art igo 10 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das

matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:

► Fomos nomeados/ eleitos revisores oficiais de contas da Galp

Energia, SGPS, S.A. (Entidade-mãe do Grupo) pela primeira vez na

assembleia geral de acionistas realizada em 12 de abril de 2019 para

um mandato compreendido entre 2019 e 2022;

► O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da

ocorrência de qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito

material nas demonstrações f inanceiras. No planeamento e execução

da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo

profissional e concebemos procedimentos de auditoria para

responder à possibilidade de distorção material das demonstrações

financeiras consolidadas devido a fraude. Em resultado do nosso

trabalho não identificámos qualquer distorção material nas

demonstrações f inanceiras consolidadas devido a fraude;

► Confirmamos que a opinião de auditoria que emit imos é consistente

com o relatór io adicional que preparámos e entregámos ao órgão de

fiscalização do Grupo em 19 de março de 2021;

► Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos

termos do art igo 77, n.º  8, do Estatuto da Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face ao

Grupo durante a realização da auditoria; e

► Informamos que, para além da auditoria, prestámos ao Grupo os

seguintes serviços permit idos pela lei e regulamentos em vigor:
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● Revisão limitada sobre as demonstrações f inanceiras

intercalares;

● Emissão de uma Comfort Letter  relat iva à atualização do

prospeto base do Programa Euro Medium Term Note ("EMTN")

de 5.000.000.000 Euros, emit ido por Galp Energia, SGPS, S.A.;

● Relatório independente de garantia razoável de fiabilidade

sobre o cálculo dos rácios financeiros;

● Relatórios de procedimentos acordados sobre (i) declarações

trimestrais de compras de gás natural; e (ii) declarações anuais

de compras de gás natural, de acordo com os termos de

referência aprovados pela ERSE – Ent idade reguladora dos

Serviços Energét icos;

● Relatório de procedimentos acordados sobre os critérios de

apuramento e validação dos preços de venda da Galp Gás

Natural, SA, para os Comercializadores de Últ imo Recurso

Grossista – CURG, efetuados de acordo com os termos de

referência estabelecidos no Regulamento Tarifário (RT) da

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energét icos;

● Relatório de procedimentos acordados sobre: (i) declaração

anual de embalagens da Galp Energia Espanã, S.A.U. requerida

pela Ecoembalafes España, S.A.; e (ii) declaração anual de

inventários, compra e venda de produtos refinados e LPG da

Galp Energia Espanã, S.A.U. e declaração anual de compras,

vendas e produção de biocombustíveis e outros combust íveis

renováveis para efeitos de transporte, conforme requerido pela

“Corporación de Reservas Estratéticas de Productos

Petrolíferos” ; e

●  Relatórios de procedimentos acordados sobre o “Net working

capital adjustment" da Primagas Energía, S.A.U. conforme

contrato de venda.

Lisboa, 19 de março de 2021

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:

Rui Abel Serra Mart ins - ROC n.º  1119

Registado na CMVM com o n.º  20160731
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Demonstracao da posicao financeira 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao da posicao financeira em 31 de dezembro 2020 e em 31 de dezembro 2019 

(Montantes expressos em milhares de Euros -€k) 

Ativo Notas 2020 2019 

Ativo nao corrente: 

Ativos tangiveis 4 2 

Direitos de use de ativos 6 174 100 

Participacoes financeiras em subsididrias, associadas e empreendimentos conjuntos 9 4.018.358 2.801.167 

Ativos por impostos diferidos 16 180 180 

Outras contas a receber 11 90 90 

Outros ativos financeiros 12 1.872.850 1.897.850 

Total de ativos nao correntes: 5.891.652 4.699.389 

Ativo corrente: 

Clientes 11 989 1.045 

Outras contas a receber 11 7.906 8.091 

Imposto corrente sabre o rendimento a receber 16 156.055 85.895 

Caixa e seus equivalentes 13 10.645 44.612 

Outros ativos financeiros 12 146.893 173.372 

Total dos ativos correntes: 322.487 313.015 

Total do ativo: 6.214.139 5.012.405 
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Demonstracao da posicao financeira 

(Montantes expressos em milhares de Euros -€k) 

Capital Proprio e Passivo Notas 2020 2019 

Capital proprio: 

Capital social e premios de emissgo 22 911.257 911.257 

Reservas 22 193.828 193.828 

Resultados acumulados 688.755 669.553 

Total do capital proprio: 1.793.839 

Passivo: 

Passivo ngo corrente: 

Divida financeira 14 3.119.373 2.368.729 

Responsabilidades por locacc5es financeiras 6 111 59 

Outras contas a pagar 15 2.106 2.112 

Total do passivo nno corrente: 3.121.590 2.370.900 

Passivo corrente: 

Divida financeira 14 531.308 246.057 

Responsabilidades por locacoes financeiras 6 65 42 

Fornecedores 15 1.372 884 

Outras contas a pagar 15 599.487 530.130 

Imposto corrente sabre o rendimento a pagar 16 166.480 89.755 

Total do passivo corrente: 1.298.711 866.868 

Total do passivo: 4.420.300 3.237.768 

Total do capital proprio e do passivo: 6.214.139 5.012.405 

As notas anexos fozern parte do demonstrocio do posicoo financeira e devem ser lidos em conjunto. 
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Demonstracao dos resultados e do rendimento integral 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao dos resultados para os exercicios findos em 31 de dezembro 2020 e 31 de dezembro 
2019 

(Montantes expressos em milhares de Euros - €k) 

Notas 2020 2019 

Prestacao de servicos 23 9.680 10.198 

Outros proveitos operacionais 23 283 169 

Proveitos financeiros 23 e 26 59.100 73.636 

Resultados relativos a participacc5es financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos 9 318.948 519.579 

Total de proveitos e ganhos: 388.010 603.582 

Fornecimentos e servicos externos 24 (3.956) (3.842) 

Custos corn o pessoal 24 e 25 (8.653) (9.525) 

Amortizacoes, depreciacoes e perdas por imparidades de ativos fixos 4, 6 e 24 (61) (46) 

Outros custos operacionais 24 (846) (635) 

Custos financeiros 26 (30.529) (45.505) 

Total de custos e perdas: (44.044) (59.552) 

Resultado antes de impostos e outras contribuicoes: 343.966 544.030 

Imposto sobre o rendimento 16 (6.539) (7.115) 

Resultado liquido do exercicio 337.427 536.915 

Resultado basica e diluido por acao (valor em Euros) 0,41 0,65 

Resultado liquido do exercicio 337.427 536.915 

(tens que no futuro nao sera° reciclados por resultados do period° 

Ganhos e perdas atuariais - fundo pensoes 17 

Imposto relacionado aos ganhos e perdas atuariais 16 

Total do rendimento integral do exercicio 337.427 536.915 

As notas anexas fazem parte integrante da demonstracio dos resultados e do rendimento integral e devem se, lidos em conjunto. 
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Demonstracao das alteracoes no capital 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao das alteracoes no capital proprio para os exercicios findos em 31 de dezembro 2020 

e 31 de dezembro 2019 

(Montantes expressos em milhares de Euros - €k) 

Notas Capital social 
Premios de 

emissao 
Outras reservas 

Resultados 
acumulados 

Resultado 
liquid° 

do exercicio 
Total 

Saldo em 1 de janeiro de 2019 829.251 82.006 193.828 207.035 484.310 1.796.429 

Resultado liquid° do exercicio 536.915 536.915 

Rendimento integral do periodo 	I 536.915 536.915 

Distribuicao de Dividendos/Dividendos antecipados (558.708) (558.708) 

Aumento/diminuicao de Reservas por aplicacao de 
resultados 

484.310 (484.310) 

Saldo em 31 de dezembro 2019 829.251 82.006 193.828 132.637 536.915 1.774.637 

Saldo em 1 de janeiro de 2020 829.251 82.006 193.828 132.637 536.915 1.774.637 

Resultado liquido do periodo 337.427 337.427 

Rendimento integral do periodo 337.427 337.427 

Distribuicao de dividendos/dividendos antecipados 22 (318.225) (318.225) 

Aumento/diminuicao de Reservas por aplicacao de 
resultados 

536.915 (536.915) 

Saldo em 31 de dezembro 2020 829.251 82.006 193.828 351.328 337.427 1.793.839 

As notos onexos fozem parte integrante do demonstracio dos alteracOes no capitol prOprio e devem ser lidos em conjunto. 
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Demonstracao dos fluxos de caixa 

Gala Energia, SGPS, S.A. 

Demonstracao dos fluxos de caixa para os exercicios findos em 31 de dezembro 2020 e 31 de 
dezembro 2019 

(Montantes expressos em milhares de Euros - €k) 

Notas 2020 2019 

Atividades operacionais: 

Recebimentos de clientes 13.788 12.388 

Pagamentos a fornecedores (6.232) (6.848) 

Pagamentos ao pessoal (4.921) (4.789) 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 26 (7.145) 

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos a atividade operacional 270 3.124 

Recebimentos de dividendos 9 319.180 519.925 

Fluxos das atividades operacionais (1) 322.111 516.655 

Atividades de investimento: 

Recebimentos provenientes de: 

Juros e proveitos similares 52.875 71.676 

Emprestimos concedidos 43.300 167.467 

Pagamentos provenientes de: 

Investimentos financeiros (717.191) 

Emprestimos concedidos (396.375) (110.900) 

Fluxos das atividades de investimento (2) (1.017.390) 128.243 

Atividades de financiamento: 

Recebimentos provenientes de: 

Emprestimos obtidos 3.318.392 4.731.727 
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Demonstracao dos fluxos de caixa 

(Montantes expressos em milhares de Euros - €k) 

Notas 2020 2019 

Pagamentos provenientes de: 

Emprestimos obtidos (2.287.461) (4.712.002) 

Juros de emprestimos obtidos (31.905) (64.409) 

Juros e custos similares (20.577) (5.792) 

Locacoes 6 (57) (41) 

Juros de locacoes 6 (5) (3) 

Dividendos/distribuicao de resultados 22 (318.225) (558.708) 

Fluxos das atividades de financiamento (3) 660.161 27) 

Variacao liquida de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (35.118) 35.671 

Efeito da alteracao da taxa de cambia em caixa e seus equivalentes 1.228 972 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 13 44.535 7.893 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 13 10.645 44.535 

As notas anexas fazem parte integrante da demonstracao dos fluxos de caixa e devem ser lidos em conjunto. 
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Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

1. 	Informacao corporativa 	 L. Politicos contabilisticas significativas 

A Galp Energia SGPS, S.A. (adiante designada por "Galp" ou "Empresa") 	 estimativas e julgamentos  
foi constituida sob a forma de sociedade anonima de capitais pUblicos, 

atraves do Decreto-Lei n° 137-A/99, de 22 de abril de 1999, corn a 	 Bases de apresentacdo 
denominacao de "Galp - Petroleos e Gas de Portugal, SGPS, S.A.", tendo 

adotado, em 13 de setembro de 2000, a denominacao atual - Galp 	 As demonstracaes financeiras da Galp foram preparadas no pressuposto 

Energia, SGPS, S.A.. 	 da continuidade das operacaes e tomando por base o custo historic°, 

exceto para os instrumentos financeiros derivados que se encontram 

A sua sede é em Lisboa e tem como objeto social a gestao de 	 registados pelo justo valor, a partir dos livros e registos contabilisticos 

participacaes sociais de outras sociedades, tendo agrupado, a data da 	 da Empresa de acordo corn as Normas Internacionais de Relato 

sua constituicao, as participacaes diretas do Estado nas seguintes 	 Financeiro, tal como adotadas pela Unido Europeia, efetivas para 

sociedades: Petroleos de Portugal - Petrogal, S.A. (atualmente 	 exercicios econornicos iniciados ern 1 de janeiro de 2019. Devem 

denominada por Petrogal, S.A.); GDP - Gas de Portugal, SGPS, S.A. 	 entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas 

(atualmente denominada por Galp New Energies, S.A.) e Transgas - 	 Internacionais de Relato Financeiro ("IFRS" - International Financial 

Sociedade Portuguesa de Gas Natural, S.A. ("Transgas, S.A." 	 Accounting Standards) emitidas pelo International Accounting Standard 

atualmente denominada por Galp Gas Natural, S.A.). 	 Board("IASB"), quer as Normas Internacionais de Contabilidade ("IAS"), 

emitidas pelo International Accounting Standards Committee ("IASC") e 

A Empresa tem por objeto social a gestao de participacaes sociais de 	 respetivas interpretacaes - SIC e IFRIC, emitidas pelo Standing 

outras sociedades do sector energetic°, como forma indireta do exercicio 	 Interpretation Committee ("SIC") e International Financial Reporting 

de atividades econornicas. 	 Interpretation Committee ("IFRIC"). De ora ern diante, o conjunto 

daquelas normas e interpretacoes serao designados genericamente por 

Ao longo dos Ultimos anos a estrutura acionista da Empresa sofreu 	 "IFRS". 

diversas alteracoes encontrando-se a posi-coo em 31 de dezembro de 

2020 evidenciada na Nota 22. 	 0 Conselho de Administracao da Empresa entende que as 

demonstracaes financeiras anexas e as notas que se seguem asseguram 

Parte das acaes da Empresa representativas de 93% do capital social 	 uma adequada apresentacao da informacao financeira. 

encontram-se cotadas ern bolsa, na Euro-next Lisbon. 

As demonstracaes financeiras anexas sao apresentadas em milhares de 

Euros (unid: €k), arredondados ao milhar mais proximo exceto se 

expresso em contrario. Deste modo, os subtotais e totais das tabelas 
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Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

apresentadas nestas demonstracoes financeiras e notas explicativas 

podem nao ser iguais a soma dos valores apresentados, devido a 

arredondamentos. 

As politicos contabilisticas adotadas encontram-se, conforme o seu 

conteado, na nota respetiva do anexo. As politicos contabilisticas 

comuns ou genericas a varias notas encontram-se nesta nota. 

Estimativas e julgamentos 

A preparacao de demonstracoes financeiras de acordo corn principios 

contabilisticos geralmente aceites, requer que se realizem estimativas 

que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a 

apresentacao de ativos e passivos contingentes no final de cada 

exercicio, bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de 

cada exercicio. Os resultados atuais poderiam ser diferentes 

dependendo das estimativas atualmente realizadas. 

Determinadas estimativas sao consideradas criticas se: (i) a natureza 

das estimativas é considerada significativa devido aos niveis de 

subjetividade e julgamentos necessarios para a contabilizacao de 

situacoes em que existe grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade 

de variacao dessas situacaes e; (ii) o impacto das estimativas na 

situacao financeira ou na atuacao operativa é significativo. 

Os principios contabilisticos e as areas que requerem urn maior narnero 

de juizos e estimativas na preparacao das demonstracoes financeiras 

sao: (i) ativos tangiveis, direitos de use e participacoes financeiras (Nota 

4, 6 e 9); (ii) imparidade para contas a receber (Nota 11); (iii) vidas Uteis e 

valores residuais de ativos tangiveis e intangiveis (Nota 4) e (iv) ativos 

por impostos diferidos e estimativas sobre posicaes fiscais incertas 

(Nota 16). 

Politicos contabilisticas gerais 

Saldos e transaccies expressos em moeda estrangeira 

As transacoes sao registadas nas demonstracoes financeiras da 

Empresa na moeda funcional da mesma, utilizando as taxas em vigor na 

data da transacao. 

As diferencas de cambio, favoraveis e desfavoraveis, originadas pelas 

diferencas entre as taxas de cambio em vigor na data das transacoes e 

as vigentes na data das cobrancas, dos pagamentos ou a data da 

demonstracao da posicao financeira, sao registadas como proveitos 

e/ou gastos na demonstracao dos resultados do exercicio nas mesmas 

rubricas onde estao refletidos os reditos e perdas associados com essas 

transacoes, exceto as relativas a valores nao monetarios cuja variacao 

de justo valor seja registada diretamente ern capital proprio. 

3. 	Impactos resultantes da aplicacao de 

novas normas ou alteracoes as normas 

IFRS 

3.1. Adocdo da emenda a IFRS 16 Bonificac5es de rendas 

relacionadas corn a Covid-19 

Em 28 de Maio de 2020, o International Accounting Standards Board 

emitiu Bonificacaes de rendas relacionadas com a Covid-19 - emenda 

IFRS 16 Locacaes. 
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A emenda permite aos arrendatarios, como expediente pratico, ndo 

avaliar se uma concessdo de renda relacionada corn a Covid-19 de urn 

locador e uma modificacao do contrato de arrendamento e contabilizar 

bonificacoes se eles ndo fossem uma modificacao do arrendamento. 

0 expediente pratico e aplicavel as bonificac6es de rendas relacionadas 

diretamente corn a pandemic Covid-19, e so quando todas condic6es ern 

baixo estdo satisfeitas: • a alteracao nos pagamentos do arrendamento 

resulta ern uma renda revisada para o arrendamento que 

substancialmente igual ou menor que a renda anterior a alteracao; • 

qualquer reducdo nos pagamentos do arrendamento afeta apenas os  

pagamentos devidos ern ou antes de 30 de junho de 2021; e • nao ha 

alterac6es substantivas dos outros termos e condicoes do arrendamento. 

A Empresa decidiu utilizar o expediente pratico e contabiliza qualquer 

alteracao nos pagamentos de arrendamento resultante da concessao de 

renda relacionada corn a Covid-19 da mesma forma que responderia pela 

alteracao ao abrigo da IFRS 16, se a alteracao nao fosse uma 

modificacao do arrendamento. Bonificac6es de rendas sao reconhecidas 

ern outros proveitos operacionais. 

A emenda aplica-se aos periodos contabilisticos corn inicio ern ou apos 1 de 

junho de 2020. Como a aplicacdo mais cedo e permitida, a Empresa aplicou 

emenda ao period() contabilistico findo ern 31 de dezembro de 2020. 
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3.2.Normas e interpretacb- es aprovadas e publicadas pela Uniao Europeia 

As normas IFRS aprovadas e publicados no Jornal Oficial da unido Europeia (JOUE) durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e com aplicacao 

contabilistica em exercicio posteriores sao resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

Normas IAS Data da publicacno no JOUE 

	

Data de aplicacao 	Exercicio economic° 

	

contabilistica 	 em que se aplica 
Observacoes 

Alteracao a IFRS 4 Contratos de seguros - isencao 
temporal-kJ de aplicacao da norma IFRS 9 

16/12/2020 01/01/2021 2021 Nlao aplicovel. 

As normas IFRS aprovadas e publicadas no JOUE com aplicacao no exercicio de 2020 sao resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

Alteracao 6 IFRS 16 Bonificacoes de rendas relacio-
nadas com a Covid-19 

Alteracao a IFRS 3 Definicao de negocio 

Alterac8es 6 IFRS 9, IAS 39 e IFRS17: Reforma das 
taxas de juro de referencia 

Alteracoes a IAS le IAS 8: Definicao de material 

Alterac8es as IFRS pela publicacno da Estrutura 
Conceptual 

12/10/2020 

22/04/2020 

16/01/2020 

10/12/2019 

10/12/2019  

01/06/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020 

01/01/2020  

2020 	Aplicavel, mas sem impacto previsivel 

2020 	Sem impactos contabilisticos relevantes. 

2020 	 Sem impacto previsivel. 

2020 	Aplicovel, mas sem impacto significativo 

2020 	 Sem impacto previsivel. 
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Ativos tangiveis 

Politica contabilistica 

Reconhecimento 

Os ativos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisiedo, 

deduzido dos depreciaedes acumuladas e perdas por imparidade. 0 custo de 

aquisiedo inclui o preeo da fatura, as despesas de transporte, montagem, 

obrigaedes de desmantelamento e os encargos financeiros suportados pela 

empresa durante o period° de construed°. Os ativos tangiveis em curso 

refletem ativos ainda em fuse de construed°, encontrando-se registados ao 

custo de aquisiedo deduzido de eventuais perdas por imparidade. Sdo 

depreciados a partir do momento em que os projetos de investimentos 

estejam substancialmente concluidos ou prontos para uso. 

Gastos corn reparacao e manutencao 

Os encargos com reparaedes e manutenedo de natureza corrente sdo 

registados como gastos do exercicio em que sdo incorridos. As grandes 

reparaeoes relativas a substituiedo de partes de equipamentos ou outros 

ativos tangiveis sdo registados como ativos tangiveis, caso seja identificada 

e abatida a componente substituida, e depreciados as taxas 

correspondentes a vida ail residual dos respetivos ativos fixos principais. 

Depreciacao 

As depreciaeoes sdo calculadas sobre o valor de custo considerado (para 

as aquisiedes ate 1 de janeiro de 2004) ou sobre o custo de aquisiedo, 

pelo metodo das quotas constantes por duodecimos, aplicada a partir da 

data em que os bens se encontram disponiveis para serem usados como  

pretendidos pela gestdo. Utiliza-se de entre as taxas econemicas mais 

apropriadas, as que permitam a reintegraedo do imobilizado, durante a 

sua vida util estimada, tendo em conta, nos casos em que tale aplicavel, 

o period° de concessdo. 

As taxas de depreciaedo anuais medias efetivas podem resumir-se como 

segue: 

Taxas de depreciacao 
	

2020 	 2019 

Equipamento administrativo 
	

12,5% 
	

12,5% 

Imparidades 

Sdo efetuados testes de imparidade a data das demonstraedes 

financeiras e sempre que seja identificada uma desvalorizaedo do ativo 

em apreeo. Nos casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra 

registado é superior a sua quantia recuperavel é reconhecida uma perda 

por imparidade, que é registada na demonstraedo de resultados na 

rubrica de amortizaedes, depreciaedes e perdas por imparidade de 

ativos. 

A quantia recuperavel é o maior entre o preeo de venda liquid° e o valor 

de uso. 0 preeo de venda liquid° é o montante que se obteria com a 

alienaedo do ativo, numa transaedo entre entidades independentes e 

conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuiveis a alienaedo. 

0 valor de uso é determinado pela atualizaedo dos fluxos de caixa 

futuros estimados do ativo durante a sua vida util estimada. A quantia 

recuperavel é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a que 

este possa pertencer. A taxa de desconto utilizada na atualizaedo dos 
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fluxos de caixa descontados reflete o WACC ( Weighted Average Cost of 

Capital) da Empresa. 

0 period° de projecoes dos fluxos varia em funcao da vide ail media da 

unidade geradora de caixa. 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Vidas 'Reis e valores residuais de ativos tangiveis 

A determinacao dos valores residuais e des vidas Uteis dos ativos, bem 

como o metodo de depreciacao/amortizacao a aplicar é essencial para  

determiner o montante des depreciacoes e amortizacoes a reconhecer 

na demonstracao dos resultados de coda period°. Estes dois parametros 

sao definidos de acordo com o melhor julgamento do Conselho de 

Administracao para os ativos e negOcios em questa°, considerando 

tambem as praticas adotadas por empresas do sector a nivel 

internacional. Alteracoes na vide econOmica dos ativos sac) registadas 

de forma prospetiva. 
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Unid: €k 

2020 2019 

Equipamento basic° 
Equipamento de 

transporte 
Equip. Administrativo 

Outros ativos tan- 
giveis 

Total Total 

Em 31 de dezembro 

Custo 

Imparidades 

Depreciacqo acumulada 

34 

(34) 

52 

(52) 

324 

(324) 

1.009 

(1.009) 

1.419 

(1.419) 

1.419 

(1.417) 

Valor Liquid° 

Saldo inicial 2 2 

2 

5 

Adicc5es 

Depreciacc5es e imparidades 

Vendas e abates 

Transferencias 

(2) (2) (3) 

Saldo final 2 

5. 	Ativos intangiveis 
	

6. Direitos de uso e responsabilidades por 

No° aplicavel. 
	 locacoes 

Politica contabilistica 

Reconhecimento 

A Empresa reconhece urn direito de uso de urn ativo e urn passivo de 

locacao na data de inicio do contrato de arrendamento. 0 direito de uso 

do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor 
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inicial do responsabilidade de locoed° ajustada por quaisquer 

pagamentos de locaeao feitos em ou antes da data de inicio, alem de 

quaisquer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estimativa 

dos custos de desmantelamento e remoedo do ativo subjacente (caso 

aplicavel), deduzido de qualquer incentivo concedido. 

A responsabilidade da locoed° e inicialmente reconhecida pelo valor 

presente dos rendas ainda ndo pages a data do contrato de locoed°, 

descontando os juros a uma taxa de juro implicit° no locaeao, ou no caso 

em que ndo seja possivel determiner esta taxa facilmente, utilizando a 

taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a Empresa utilize a sua 

taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos 

de locaeao incluidos no mensuraedo do passivo de locaeao incluem o 

seguinte: 

pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incentivos ja recebidos; 

pagamentos de locaeao variavel, dependente de uma determinada 

taxa ou Indice; 

montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do valor 

residual; 

preeo de exercicio da opeao de compra, se for razoavelmente certo 

que o locatario exerea a opedo; e 

pagamento de penalidades pelo termino do contrato, se for 

razoavelmente certo que o locatario cancele o contrato. 

A responsabilidade por locaeoes e mensurada pelo custo amortizado, 

utilizando o metodo do juro efetivo. E remensurada quando se verificam 

alteraedes nos pagamentos futuros derivados de uma alteraeao da taxa  

ou Indice ou taxa, se ocorrer uma alteraedo no estimativa da Empresa do 

montante que devera ser pogo sob uma garantia de valor residual, ou 

caso a Empresa altere a sua avaliaeao acerca a opedo de exercicio de 

compra, sua extensdo ou rescisdo. 

Quando a responsabilidade por locaeoes e remensurada, o valor do 

direito de uso e tambem ajustado, ou e registado urn lucro ou prejuizo no 

demonstraeao de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito 

de uso ja se encontrava reduzida a zero. 

A Empresa apresenta os direitos de uso de ativos e as responsabilidades 

por locaedes ern rubricas devidamente segregadas no demonstraeao da 

posiedo financeira. 

Locacb- es de curto prazo ou locaciSes de ativos de baixo 
valor 

A empresa ndo reconhece como direitos de uso de ativos ou 

responsabilidade de locaeoes, contratos de locoed° de duraeao inferior a 

12 meses ou locaeoes de baixo valor. A Empresa reconhece os disp6ndios 

associados a estas locaedes, como urn custo do exercicio durante o 

period° de vida dos contratos. 

Amortizacao 

0 direito de uso do ativo é amortizado utilizando o metodo de 

amortizaedo linear, corn base no mais baixo de entre a vida ail do ativo 

do direito de uso ou o fim do prazo da locaedo. A vida util estimada dos 

ativos do direito de uso é determinada na mesma base que Para os 

restantes ativos tangiveis. 
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Imparidades 

O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas de 
imparidade, e ajustado por certas variacoes da obrigacdo por locacoes 
associadas ao ativo. 

Estimativas contabilisticas e julgamentos 

Vidas Cuteis, valores residuais dos ativos e taxas de desconto 

0 apuramento dos valores residuals dos ativos, estimativa das vidas 
Uteis e taxas de desconto tern por base premissas dos contratos de 
locacao (ou ativos similares) e sao definidos baseados no julgamento da 
Gestao, assim como as melhores praticas em uso pelos peers do setor. 

Imparidade dos Direitos de uso de Ativos 

Identificacdo de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de caixa 
futuros e determinacdo do justo valor dos ativos exige urn elevado nivel 
de julgamento da Gestao, em termos de identificacdo e avaliacao dos 
indicadores de imparidade diferentes, nomeadamente o fluxo de caixa 
esperado, as taxas de desconto aplicaveis, vidas Uteis e valores 
residuais. 

Os Direitos de uso sao detalhados como segue: 

Unid: €k 

2020 2019 

Viaturas Total Total 

Em 31 de dezembro 

Custo 

Amortizacao acumulada 

251 

(77) 

251 

(77) 

138 

(38) 

Valor Liquid° 

Saldo inicial 

174 

100 

174 

100 

100 

85 

Adic6es 

Amortizac6es 

Abates 

Outros ajustamentos 

112 

(59) 

19 

112 

(59) 

19 

64 

(42) 

4 

(10) 

Saldo Final 174 174 100 

As responsabilidades por locacoes sao como segue: 

Unit: 
€k 

Analise de maturidade  -  cash flows contratuais nao descontados 	187 	107 

Inferior a urn ano 67 43 

Urn a cinco anos 120 63 

Mais de cinco anos 

Responsabilidades por locacoes na posicaofinanceira 176 101 

Corrente 65 42 

Nlao corrente 111 59 
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Os montantes reconhecidos nos resultados do period° apresentam o 

seguinte detalhe: 

Unit: €k 

2020 2019 

99 54 

Juros de locacoes financeiras 

Despesas relacionadas corn locacoes operacionais de curta 
duracao, baixo valor e pagamentos varidveis 

5 

94 

3 

51 

Os montantes reconhecidos na demonstracdo de fluxos de caixa sdo 

como segue: 

Unit: €k 

2019 

Atividades de financiamento (62) (44) 

Pagamentos relativos a locacoes 

Pagamentos relativos a juros locacoes 

(57) 

(5) 

(41) 

(3) 

y. 	Participacoes financeiras em 

subsididrias, associadas e 

empreendimentos conjuntos 

Politica contabilistica 

As participacaes em empresas subsidiarias e associadas sdo registadas 

ao custo de aquisicao, deduzidas, quando aplicavel, de perdas por 

imparidade. 

Os dividendos recebidos das empresas subsidiarias e associadas sdo 

registados nos resultados do exercicio quando atribuidos. Sempre que o 

valor recuperavel determinado é inferior ao valor contabilistico da 

participacdo financeira, a Empresa regista a respetiva perda por 

imparidade na mesma rubrica. 

As participacaes financeiras em subsidiarias, associadas e 

empreendimentos conjuntos sdo como segue: 

7. Subsidios 

Ndo aplicavel. 

8. Goodwill 

No° aplicavel. 

Empresas Subsidiarias 

Galp Energia, S.A., 

Galp Energia ESP B.V. 

Galp New Energies, S.A. 

Petrogal, S.A. 

Portugal 100% 100% 

Holanda 100% 100% 

Portugal 100% 100% 

Portugal 100% 100% 

 

Pais 
Percentagem 

de capital detido 
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Percentagem de 
capital detido 

Pais 

Empresas Participadas 

ISPG - Instituto do Petroleo e do Gas 

Adene - Agenda pare a Energia, S.A. 

Omegas-Soc. D'etuded du Gazoduc Magrheb-
Europe 

OEINERGE - Agenda Municipal de Energia e Ambiente 

Galp Eswatini (PTY), Ltd 

Portugal 66,67% 66,67% 

Portugal 10,98% 10,98% 

0% 0% 
Marrocos 

Portugal 1,45% 1,45% 

Eswatini 0,01% 0,01% 

Unid: €k 

Participacoes financeiras 
Resultados relativos a participacc5es 

financeiras 

Custo Aquisicao 
Valor 

Imparidade 
Liquido 

Dividendos Outros 	Total 

Participacees financeiras em subsidiaries 4.018.358 4.018.358 318.948 318.948 

Empresas subsidiaries: 

Petroga I, S.A. 1.803.556 1.803.556 

Galp Energia E&P, B.V. 1.729.883 1.729.883 195.646 195.646 

Galp New Energies, SA 441.765 441.765 123.302 123.302 

Galp Energia, S.A. 43.154 43.154 

Para irlforrnacao comparative!, consultor as demonstranaes financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro 2019. 

0 montante de €232 k de diferenca, registado no periodo findo em 31 de dezembro de 2020, entre o montante de dividendos contabilizados na 
demonstracao dos resultados e o montante recebido constante da demonstracao dos fluxos de caixa, na rabrica de dividendos recebidos, refere-se a 
diferencas cambiais apuradas nos dividendos recebidos da subsidiaria Galp Energia E&P B.V. e contabilizados na rabrica de ganhos(perdas) cambiais. 
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10. Invent! rios 

Nao aplicavel. 

11. Clientes e outras contas a receber 

Politica contabilistica 

As contas a receber sao inicialmente registadas ao valor da transacao e 

subsequentemente mensurados pelo seu custo amortizado, deduzido de 

eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica de Perdas por 

imparidade em contas a receber. Usualmente, o custo amortizado destes 

ativos nao difere do seu valor nominal, nem do seu justo valor. 

Clientes e outras contas a receber sao desreconhecidos quando expiram 

os direitos contratuais para os fluxos de caixa (ou seja, sao recebidos), 

quando sao transferidos (por exemplo, vendidos) ou quando estao em 

imparidade. 

Estimativas e julgamentos canto bilisticos 

Imparidades de contas a receber 

A Empresa aplica a abordagem simplificada da IFRS 9 para mensurar as 

perdas de credito esperadas, a qual utiliza as perdas de credito 

esperadas ao longo da vida util, para todas as contas a receber. As 

contas a receber foram agrupadas por segmento de negocio para efeitos 

da avaliacao das perdas de credito esperadas. 0 risco de credito das 

contas a receber é avaliado em coda data de relato, tendo em  

consideracao o perfil de risco de credito do cliente. A analise de risco de 

credito e baseada na probabilidade de default anual e tambem tern ern 

conta o perfil de risco de credito do cliente. A probabilidade de 

incobrabilidade represents uma probabilidade de default anual que 

reflete a posicao atual e projecoes futuras tendo ern conta fatores 

macroeconernicos, enquanto que a perdu na eventualidade de default 

represents a perdu expectavel quando o default ocorra. 

As contas a receber sao ajustadas ern coda period° de relato financeiro, 

tendo em conta as estimativas da Gestao relativamente ao risco de 

credito, as quais podem ser diferentes dos perdas por imparidade 

efetivamente ocorridas. 

Risco de credito 

Para fins de Risco de Credit°, se os clientes e outras contas a receber 

forem classificados de forma independente, essas classificacoes serao 

utilizadas. Caso contrario, se nao houver classificacao independente, o 

controle de risco avalia a qualidade de credito do cliente, levando em 

consideracao sua posicao financeira, experiencia passada e outros 

fatores. Os limites de risco individuais sao definidos com base ern 

classificacoes internas ou externas, de acordo com os limites 

estabelecidos pelo conselho. 0 cumprimento dos limites de credito pelos 

clientes e regularmente monitorizado pela Gestao. 

As vendas a clientes de retalho sac) liquidadas ern dinheiro ou utilizando 

cartoes de credito, reduzindo o risco de credito. klao ha concentracoes 

significativas de risco de credito, seja por exposicao a clientes 

individuais, setores especificos da inclUstria e/ou regioes. 
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Para futuras mitigacoes do risco de credit°, as garantias e apOlices de 

seguro para urn eventual incumprimento de credit° sao urn standard da 

politica de risco global da Empresa. 

Para mensurar as perdas de credit° esperadas, as contas a receber de 

clientes foram agrupadas corn base nas caracteristicas de risco de 

credit° comuns. 

Conforme mencionado nas politicos acima, as contas a receber de 

clientes estao agrupadas ern caracteristicas de risco de credit° 

compartilhado e ern dias de atraso. Para a Empresa, o nivel de risco de 

credit° dos contas a receber e o seguinte: 

Nkao vencidos 
	

Baixo 
Clientes 	

Vencidos ate 180 dias 
	

Medio 

A rubrica de clientes, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresenta o 
	 Vencidos entre 181 e 365 dias 

	
Alto 

seguinte detalhe: 
	 Vencidos ha mais de 365 dias 

	
Muito alto 

Unid: €k 

Corrente 

2020 2019 

989 1.045 

Clientes (Nota 28) 989 1.045 

Antiguidade da divida liquida de cliente 989 1.045 

Ng° vencidos 

Vencidos entre 181 e 365 dias 

Vencidos a mais de 365 dias 

978 

12 

1.033 

1 

11 
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Outras contas a receber 

As Outras contas a receber apresentam o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019: 

Unid: €k 

2020 2019 

Notas Corrente Nao corrente Corrente Nno corrente 

7.906 90 8.091 90 

Estado e outros entes publicos 46 46 

Outras contas a receber/outros devedores 493 90 461 90 

Saldos devedores de fornecedores 111 88 

Adianta mentos a fornecedores 3 

Pessoal 104 86 

Outros 278 90 284 90 

Empresas relacionadas 702 1.694 

Outras contas a receber/outros devedores 28 702 1.694 

Ativos resultantes de contratos 4.581 3.740 

Ativos resultantes de contratos 4.581 3.740 

Custos diferidos 2.083 2.150 

Outros custos diferidos 2.083 2.150 

Imparidade de outras contas a receber 
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12. Outros ativos financeiros 

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 os Outros ativos financeiros apresentam o seguinte detalhe: 

Unid: €k 

Nota 
	

2020 
	

2019 

Corrente 	Nao corrente Corrente 	Ng° corrente 

146.893 	1.872.850 173.372 	1.897.850 

Ativos financeiros ao justo valor atraves de outro rendimento integral 
	

350 
	

350 

Ativos financeiros nno mensurados ao justo valor - Emprestimos 
	

28 
	

146.893 
	

1.872.500 
	

173.372 
	

1.897.500 

13. Caixa e equivalentes de caixa 

Politica contabilistica 

Os montantes incluidos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa 

correspondem aos valores de caixa, depositos bancarios, depositos a 

prazo e outras aplicacoes de tesouraria, venciveis a menos de tres 

meses, e que possam ser imediatamente mobilizaveis sem risco de 

alteracao de valor significante. 

Para efeitos da demonstracao dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e 

equivalentes de caixa compreende tambem os descobertos bancarios 

incluidos na rubrica de emprestimos e descobertos bancarios, na 

demonstracao da posicao financeira. 

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 

2019, a rubrica de caixa e seus equivalentes apresenta o seguinte 

detalhe: 

Unid: €k 

Notas 2020 2019 

10.645 44.536 

Caixa e seus equivalentes 

Descobertos bancdrios 

20 

14 

10.645 44.612 

(77) 
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14. Divida financeira 

Politica contabilistica 

Os emprestimos sdo registados no passivo pelo valor nominal recebido, 

liquid° de despesas com a emissdo desses emprestimos. Os 

emprestimos sdo mensurados subsequentemente pelo custo 

0111OrtiZO do. 

Os encargos financeiros sdo calculados de acordo corn a taxa de juro 

efetiva, e contabilizados na demonstracdo dos resultados de acordo corn 

o principio da especializacdo dos exercicios. 

Os encargos financeiros incluem os juros e eventualmente os gastos de 

comissoes corn a estruturacdo dos emprestimos. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a divida financeira detalha-se, como segue: 

Unid: €k 

2020 2019 

Notas Corrente Nao Corrente Corrente Nao Corrente 

531.308 3.119.373 246.057 2.368.729 

Emprestimos bancdrios 31.308 715.828 246.057 547.039 

Origination Fees (228) (325) 

Emprestimos bancdrios e papel comercial 31.308 716.056 245.980 547.364 

Descobertos bancdrios 13 77 

Emprestimos por obrigacc5es e notes 500.000 2.403.545 1.821.690 

Origination Fees (9.440) (6.341) 

Emprestimos Obrigacionistas e Notes 500.000 2.412.986 1.828.031 
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Em 31 de dezembro de 2020, os emprestimos bancarios, correntes e ndo correntes, emprestimo obrigacionista, excluindo origination fees e descobertos 

bancarios, tinham as seguintes vencimentos: 

Unid: €k 

Vencimento 

 

Emprestimos 

Total 

3.660.350 

Corrente Nao Corrente 

3.129.042 531.308 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 e seguintes 

531.308 

471.056 

870.000 

682.986 

1.105.000 

531.308 

471.056 

870.000 

682.986 

1.105.000 

0 movimento ocorrido durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 foi o seguinte: 

Unid: €k 

Saldo inicial 	Captacoes 
Amortizacc5es de 	Movimentacc5es 	Diferencas 

	

principal descobertos bancarios 	cambiais e outros 
Saldo final 

2.614.786 2.590.000 (1.535.981) (77) (18.047) 3.650.681 

Emprestimos bancarios 793.096 1.490.000 (1.535.981) (77) 97 747.136 

Origination Fees (325) 97 (228) 

Emprestimos bancarios e papel comercial 793.344 1.490.000 (1.535.981) 1 747.364 

Descobertos bancarios 77 (77) 

Emprestimos por obrigacoes e notes 1.821.690 1.100.000 (18.145) 2.903.545 

Origination Fees (6.341) (3.099) (9.440) 

Emprestimos obrigacionistas 828.031 600.000 (15.045) 1.412.986 

Notes 1.000.000 500.000 1.500.000 
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Obrigacoes GALP Energia 2020/2025 

GALP Energia/2020 - 2023 

GALP Energia/2020 - EUR 150,000,000 floating rate notes (Maturidade em 20 de abril 
2025) 
GALP Energia/2020 - EUR 100,000,000 floating rate notes (Maturidade em setembro 
2022) 

GALP Energia/2020 - EUR 150,000,000 floating rate notes (Maturidade em 2024) 	 150.000 

Euribor 6M + spread 

Euribor 6M + spread 

Euribor 6M + spread 

Euribor 6M + spread 

Euribor 6M + spread 

	

marco '25 	marco '25 

	

maio '23 	maio '23 

	

abril '25 	abril '25 

	

setembro '22 	setembro '22 

	

julho '24 	julho '24 

100.000 

100.000 

150.000 

100.000 
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0 custo medio da divida financeira para o period° em andlise, incluindo os encargos corn descobertos bancdnos, ascendeu a 1,66%. 

Durante o exercicio findo ern 31 de dezembro 2020 a Empresa contratou novos emprestimos obrigacionistas como a seguir se detalham: 

Unid: €k 

Emissno 
Montante 
em divida 

Taxa dejuro Maturidade 	Reembolso 

600.000 

Adicionalmente, durante este period°, a Empresa contratou novas Notes como a seguir se detalham: 

Unid: €k 

Emissno 
Montante 
em divida 

Taxa dejuro Maturidade 	Reembolso 

500.000 

GALP energia/2020-EMTN-EUR 500,000,000 fixed rate notes-15 jan.2026-SR.4 500.000 Taxa fixa 2% 
Janeiro de 

2026 
Janeiro de 

2026 

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro 2020 a Empresa emitiu e em simultaneo amortizou €1.490.000 k atraves de programas de papel comercial. 
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Fornecedores 

Unid: €k 

Notas 2020 2019 

1.372 	 884 

Corrente 	Nno corrente 	 Corrente 	Ng° corrente 
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15. Fornecedores e outras contas a pagar 

Politica contabilistica 

Fornecedores e outras contas a pagar sao inicialmente mensurados ao justo valor e subsequentemente valorizados ao custo amortizado, utilizando 0 

metodo da taxa de juro efetiva. Em geral, o custo amortizado nap difere do valor nominal. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a rubrica fornecedores e outras contas a pagar, correntes e nao correntes apresenta-se como segue: 

Fornecedores c/c 

Fornecedores - faturas em rececdo e conferencia 

Fornecedores - empresas relacionadas 28 

618 

374 

379 

143 

386 

356 

Outras contas a pagar 599.487 2 2.111 

Estado e outros entes pUblicos 627 629 

IVA a pagar 336 336 

Outras tributac8es 291 293 

Outras contas a pagar/outros credores 152 143 

Saldos credores de clientes 2 2 

Pessoal 125 116 

Outros 25 25 

Empresas relacionadas 565.789 502.934 

Emprestimos 28 65.787 502.932 

Outras contas a pagar/outros credores 28 500.002 2 

Acrescimos de custos 32.701 2.106 26.123 2.112 

Fornecimentos e servicos externos 1.714 13 

144 
Parte Demonstracoes 
financeiras consolidadas 

Demonstracdo do posicoo financeira 	Demonstracdo de resultados e do 
rendimento integral 

Demonstracdo dos olteracioes no 
capitol 

Demonstracdo dos fluxos de 
coixo 

Notas as demonstracoes financeiras a 31 
de dezembro de 2020 
15. Fornecedores e outras contas a pagar 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte II Demonstracoes financeiras individuais 
	

Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

Unid: €k 

Notas 
	

2020 
	

2019 

Corrente 	Nno corrente 
	

Corrente 	Ng° corrente 

Remuneracoes a liquidar 989 2.106 1 786 2.112 

Juros a liquidar 29.787 24.129 

Outros acrescimos de custos 211 195 

Proveitos diferidos 218 301 

Outros 218 301 

16. Imposto sobre o rendimento 

Politica contabilistica 

A Empresa e algumas das suas subsidiarias encontram-se abrangidas 

pelo regime especial de tributacalo de grupos de sociedades ("RETGS"). A 

Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (IRC). 0 imposto sobre o rendimento é calculado com 

base nos resultados tributaveis de acordo com as regras fiscais 

aplicaveis e em vigor. 

Os impostos diferidos salo calculados com base no metodo da 

responsabilidade da demonstracalo da posicao financeira e refletem as 

diferencas temporarias entre os montantes dos ativos e passivos para 

efeitos de reporte contabilistico e os respetivos montantes para efeitos 

de tributacalo. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos salo calculados e anualmente 

avaliados utilizando as taxas de tributacao substantivamente  

decretadas que se espera estarem em vigor a data da reversal° das 

diferencas temporarias. 

Estimativas e julgamentos canto bilisticos 

Ativos por impostos diferidos 

Os ativos por impostos diferidos sao registados unicamente quando 

existem expetativas razoaveis de lucros fiscais futuros suficientes para 

os utilizar, ou nas situacoes em que existam diferencas temporarias 

tributaveis que compensem as diferencas temporarias dedutiveis no 

periodo da sua reversdo. Na data de cada demonstracao da posicalo 

financeira é efetuada uma reapreciacalo das diferencas temporarias 

subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de reconhecer 

ativos por impostos diferidos nalo registados anteriormente por no° 

terem preenchido as condicaes para o seu registo e/ou para reduzir o 

montante dos impostos diferidos registados em funcalo da expetativa 

atual da sua recuperacalo futura. 
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Os impostos diferidos sdo registados na demonstracdo dos resultados do exercicio, exceto se resultarem de itens registados diretamente em capital 

prOprio, situacdo em que o imposto diferido e igualmente registado naquela rubrica. 

Unid: €k 

Notas 

 

Ativo 

 

Passivo 

Empresas do grupo 

Imposto sobre rendimento a receber/pagar 

Estado e outros entes publicos 

Imposto sobre rendimento a receber/pagar 

  

75.021 

75.021 

10.874 

10.874 

166.480 

166.480 

63.778 

63.778 

25.976 

25.976 

 

156.055 

156.055 

 

0 imposto sobre o rendimento reconhecido nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é detalhado como segue: 

Unid: €k 

2020 
	

2019 

Imposto 
corrente 

Imposto 
diferido 

Total 
Imposto 
corrente 

Imposto 
diferido 

Total 

Imposto do periodo 6.539 6.539 7.115 7.115 

Imposto sobre o rendimento do periodo 6.834 6.834 6.677 6.677 

lnsuficiencia (Excesso) estimative imposto (295) (295) 438 438 
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2020 	 Taxa 
Imposto sabre o 

rendimento 	
2019 	Taxa 	

rendimento 
Imposto sobre o 

Unid: €k 

	

2020 	 2019 

	

180 	 180 

	

180 	 180 

Impostos diferidos ativos 

Outros 
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Segue abaixo a reconciliacao do imposto sobre o rendimento para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019: 

Unid: €k 

Resultado Antes de Imp°M.'  

Ajustamentos ao Imposto sobre o rendimento: 

Dividendos recebidos 

(Excesso)/Insuficiencia da estimativa de imposto 

Tributacao autonoma 

Derrama Municipal e Estadual 

Outros acrescimos e deducc5es 

Taxa e imposto efetivo sobre o rendimento 

343.966 21,00% 

(19,47%) 

(0,09%) 

0,04% 

0,42% 

(0,00%) 

72.233 

(66.979) 

(295) 

151 

1.431 

(2) 

6.539 

544.030 21,00% 

(20,06%) 

0,08% 

0,02% 

0,26% 

0,00% 

114.246 

(109.112) 

438 

135 

1.397 

11 

7.115 

Em 31 de dezembro de 2020 o movimento de impostos diferidos ativos e passivos é composto como segue: 
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21. Gestao de riscos financeiros 

A Empresa encontra-se exposta a varios tipos de riscos de Mercado 

inerentes as atividades que conduz. A informacao detalhada destes 

riscos e o impacto dos mesmos no Grupo Galp encontra-se refletido na 

nota 21 do anexo as contas consolidadas da Empresa. 

22. Estrutura de capital 

Capital social 

0 capital social da Galp Energia é composto por 829.250.635 acoes, corn 

valor nominal de 1 Euro e totalmente realizado. Destas, 771.171.121, ou 

seja, 93% do capital social, estao admitidas a negociacao na Euronext 

Lisbon. As restantes 58.079.514 acoes, que representam cerca de 7% do 

capital social, sao detidas indiretamente pelo Estado portugues atraves 

da ParpUblica — Participacoes PUblicas, SGPS, S.A. (ParpUblica) e nao 

estao admitidas a negociacao. 

Ern 31 de dezembro de 2020, a Empresa tinha registado em capital 

proprio o montante de €82.006 k, referente a prernio de emissao de 

acoes, perfazendo, o capital social mais o prernio de emissao de acoes, o 

total de €911.257 k. 

A estrutura acionista a 31 de dezembro de 2020 e como segue: 

Participacno Participacao 
Acionistas N.° de acoes 

(%) imputavel (%) 

Amorim Energia B.V. 276.472.161 33,34% 33,34% 

ParpUblica - Participacoes 
62.021.340 7,48% 7,48% 

PUblicas, SGPS, S.A. 

Free-float 490.757.134 59,18% 59,18% 

Total 829.250.635 100,00% 100,00% 

Outras reservas 

De acordo corn o disposto nos Estatutos da empresa e no Codigo das 

Sociedades Comerciais, a Empresa é obrigada a transferir para a rubrica 

de reservas legais, incluida na rubrica Outras reservas, no Capital 

proprio, no minim°, 5% do lucro liquid° apurado em coda exercicio ate 

que esta atinja os 20% do capital social. A reserva legal nao pode ser 

distribuida aos acionistas, podendo, contudo, ern determinadas 

circunstancias, ser utilizada para aumentos de capital ou para absorver 

prejuizos depois de esgotadas todas as outras reservas. 

Esta rubrica pode ser detalhada da seguinte forma, para os exercicios 

findos ern 31 de dezembro de 2020 e 2019: 

Unid: €k 

2020 2019 

193.828 193.828 

Reservas Legais 

Reservas Livres 

165.850 

27.977 

165.850 

27.977 
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A 31 de dezembro de 2020 e 2019 a reserva legal encontra-se 

integralmente constituida de acordo corn a legislacao em vigor. 

Dividendos 

De acordo corn a deliberacao da Assembleia Geral de Acionistas 

realizada em 24 de abril de 2020, foram atribuidos aos acionistas da 

Galp Energia SGPS, S.A. dividendos no montante de €580.476 k, 

€536.915 k relativos a distribuicao do resultado liquido do exercicio de 

2019 e €43.561 k de resultados acumulados, correspondendo a urn 

dividendo de €0,7 por acao. Deste montante € 262.251 k foram pagos 

em 10 de setembro de 2019 e € 318.225 k em 21 de maio de 2020. 

23. Proveitos e ganhos 

Politica contabilistica 

Os proveitos decorrentes de vendas sao reconhecidos na demonstracao 

dos resultados quando os riscos e beneficios inerentes a posse dos 

ativos sao transferidos porn o comprador e o montante do proveito 

correspondente possa ser razoavelmente quantificado. As vendas sao 

reconhecidas liquidas de impostos com excecao do imposto sobre 

produtos petroliferos na atividade de distribuicao de combustiveis, 

descontos e outros custos inerentes a sua concretizacao, pelo justo 

valor do montante recebido ou a receber. Os custos e proveitos sac) 

contabilizados no period() a que dizem respeito, independentemente da 

data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor 

real Fla° seja conhecido sac) estimados. 

Nas rubricas de Outros ativos correntes e Outros passivos correntes, 

sao registados os custos e os proveitos imputaveis ao period() corrente e 

cujas despesas e receitas apenas ocorrerao em periodos futuros, bem 

como as despesas e as receitas que ja ocorreram, mas que respeitam a 

periodos futuros e que serao imputadas aos resultados de coda urn 

desses periodos, pelo valor que Ihes corresponde. 

As diferencas de cambio originadas pelos saldos corn Fornecedores e 

Clientes sao reconhecidas em Resultados operacionais. 

O detalhe dos proveitos e ganhos da Empresa para os exercicios findos 

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e como se segue: 

Unid: €k 

Notas 2020 2019 

388.010 603.582 

Prestacoes de servicos 9.680 10.198 

Outros proveitos operacionais 283 169 

Proveitos suplementares 283 169 

Outros 

Resultados relativos a participac8es 
financeiras em associadas 
e empreendimentos conjuntos 

9 318.948 519.579 

Proveitos financeiros 26 59.100 73.636 
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24. Custos e perdas 
	

25. Custos corn pessoal 

Os custos e perdas para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2020 
	

Politica contabilistica 
e 31 de dezembro de 2019 detalham-se como segue: 

Custos corn pessoal 

Salarios, contribuicoes para a seguranca social, ferias anuais e baixa por 
Unid: €k 

Notas 2020 2019 doenca, gratificacoes e beneficios nao monetarios sao reconhecidos no 

Total de custos: 44.044 59.552 ano em que os servicos associados sac) prestados pelos empregados da 

Fornecimento e servicos externos: 3.956 3.842 Empresa. 

Outros trabalhos especializados 1.917 2.003 
Durante o period° findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Empresa 

Deslocacoes e estadas 293 444 
registou em custos com pessoal os seguintes montantes: 

Outros Custos 1.747 1.395 

Custos corn pessoal: 653 9.525 

Amortizac8es, depreciacoes e perdas 
por imparidades de ativos 

4 e 6 61 46 Unid: €k 

Notas 	2020 	2019 
Outros custos: 846 635 

Total de custos do exercicio 	 8.653 	9.525 
Outros impostos 553 528 

Remuneracoes orgdos sociais 	 6.558 	7.185 
Outros custos operacionais 293 108 

Remuneracoes do pessoal 	 798 	668 
Custos financeiros 26 30.529 45.505 

Encargos sociais orgnos socials 	 1.115 	1.089 

Encargos socials do pessoal 	 9 	 17 

Outros seguros 	 116 	385 

Outros gastos 	 56 	180 

Remuneracoes orgdos sociais 	 6.558 	7.185 

Remuneracoes 	 5.179 	5.239 

Prernios 	 897 	1.477 

SubsIclios 	 482 	469 

Outros encargos e regularizac8es 	 1.115 	1.089 
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26. Proveitos e custos financeiros 

Politica contabilistica 

Os proveitos e custos financeiros incluem juros suportados relativos a 

emprestimos externos, emprestimos de/a partes relacionadas, locacoes 

e pianos de beneficios de reforma e outros beneficios. Outros proveitos e 

custos financeiros resultantes de outros ativos ou passivos financeiros 

nao estao incluidos nesta rubrica. 

Os encargos financeiros corn emprestimos obtidos sao registados como 

custo financeiro de acordo corn o principio da especializacao dos 

exercicios. 

Os encargos financeiros, resultantes de emprestimos contraidos, 

genencos e especificos, pare financier os investimentos em ativos fixos, 

sao imputados a ativos fixos em curso, na proporcdo dos gastos totals 

incorridos naqueles investimentos liquidos de recebimentos de subsidios 

ao investimento, ate a entrada em funcionamento dos mesmos. Os 

restantes sao reconhecidos na rubrica de gastos financeiros na 

demonstracao de resultados do exercicio. Os eventuais proveitos por 

juros obtidos com emprestimos diretamente relacionados corn o 

financiamento de ativos fixos em construcao sao deduzidos aos 

encargos financeiros capitalizaveis. 

Os encargos financeiros incluidos nos ativos fixos sao depreciados de 

acordo com o period() de vida 6tH dos bens respetivos. 

Unid: €k 

Notas 2020 2019 

28.571 28.132 

Proveitos financeiros: 59.100 7 

Juros de depositos bancorios 197 

Juros obtidos e outros proveitos relativos a 
empresas relacionadas 

28 59.100 73.439 

Custos financeiros: 	r  
I 

(30.529) (45.505) 

Juros de emprestimos, descobertos bancarios 
e outros 

(45.291) (39.287) 

Juros suportados relativos a empresas 
relacionadas 

28 (1.575) (5.297) 

Juros relativos a locacc5es 6 (5) (3) 

Ganhos/(Perdas) cambiais liquidas 18.622 (113) 

Outros custos financeiros (2.280) (805) 

27. Ativos e responsabilidades contingentes 

Politica contabilistica 

Os ativos e passivos contingentes surgem de eventos nao planeados ou 

inesperados que poderdo onginar infiuxos ou exfluxos econernicos da 

empresa. A empresa nao refiete nos suns contas este tipo de ativos e 

passivos, pois podem nao se efetivar. Os ativos e passivos contingentes 

sao divulgados em anexo as contas. 

Parte I Demonstracoes 	 Demonstracoo do posicdo financeiro 	Demonstracdo de resultodos e do 
153 	 financeiras consolidadas 	 rendimento integral 

Demonstracdo dos alteracoes no 
capital 

Demonstracdo dos fluxos de 
caixo 

Notas as demonstracaes financeiras a 31 
de dezembro de 2020 
26. Proveitos e custos financeiros 
27. Ativos e responsabilidades 
contingentes 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I  Parte II Demonstracoes financeiras individuais 	 Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

No decorrer das suas operacaes comerciais, a Empresa celebrou 

contratos, no ambito dos quais assumiu compromissos para fins 

comerciais, regulatarios ou outros fins comerciais. A 31 de dezembro de 

2020 e 2019, as responsabilidades corn garantias concedidas sac) as 

seguintes: 

Unid: €k 

2020 2019 

Total Garantias 3.348.942 3.606.208 

Venture Global, LLC 1.629.859 1.780.310 

Contratos de afratamento FPSO 1.184.093 1.293.395 

Projeto Coral South FLNG 302.943 299.252 

Cercena Investments, S.L.U. 178.259 178.259 

Direcao Geral lmpostos/Direcao Geral do Tesouro 35.686 35.686 

Oil Insurance Limited 11.087 16.646 

REN - Rede Eletrica Nacional 1.650 1.650 

Governos da Rep. Dem. de Timor-Leste, Sao Tome e 
Principe e Namibia 

4.890 534 

Autoridade Tributoria e Aduaneira 473 473 

APL - Administracao Porto de Lisboa 
	

3 
	

3 

De acordo corn o contrato estabelecido ern Abril de 2018 corn a Venture 

Global, LLC, relativo a compra de venda de LNG, a Galp emitiu cartas de 

conforto ern nome da Galp Gas Natural, no montante global do contrato 

(USD 2bn). 

Relativamente a 4 contratos de afretamento de FPSO's a Galp emitiu 

cartas de conforto no montante de €1.184.093 k ern nome da TUPI BV, 

na proporcao da Galp no consarcio BM-S-11. 

Adicionalmente, ao abrigo do financiamento do projeto Coral South 

FLNG, a Galp Energia SGPS devera prestar uma garantia (DSU-Debt 

Service Undertaking) sobre a totalidade do montante em divida a coda 

momento no proporcao sua participacao. Esta garantia devera terminar 

no momento do Actual Completion Date (estimado para o ano 2024) 

caso nao existam obrigacoes ern aberto. A 31 de dezembro de 2020, a 

parcela Galp da DSU ascendia a €302.943 k. Tambem no ambito deste 

financiamento, a Galp Energia SGPS SA presto uma garantia que cobre 

1/9 da DSU ern nome da ENH ("Empresa Nacional de 

Hidrocarbonetos&quot; urn dos membros do consarcio do projeto Coral 

Sul FLNG), o que correspondente a participacao Galp sobre o total das 

participacoes excluindo a ENH. A 31 de dezembro de 2020, a parcela 

Galp da DSU relativa a ENH ascendia a €33.660 k. 

Para dar cumprimento a sua estrategia de investimento em energias 

renovaveis, o Grupo entrou ern PPA's, tendo a Galp emitido cartas de 

conforto em nome da Galp Energia Espanha, a favor de Cercena 

Investments no montante de € 178.259 k. 

28. Transacoes corn partes relacionadas 

Politico contabilistica 

Uma parte relacionada é uma pessoa ou entidade relacionada corn a 

entidade que esta a preparar as suas demonstracoes financeiras. 

a) 	uma pessoa ou urn membro intimo da sua familia é relacionado corn 

uma entidade relatora se: (i) tiver o controlo ou controlo conjunto da 

entidade relatora; (ii) tiver uma influencia significativa sobre a 

entidade relatora; ou (iii) for membro do pessoal-chave da gerencia 
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Saldos ativos: 2.025.665 989 146.893 702 4.581 1.872.500 

Unid: €k 

Total Corrente Nao Corrente 

Clientes 
(Nota 11) 

Emprestimos 
concedidos 

(Nota 12) 

Acrescimos 
e Diferimentos 

Emprestimos Outras contas 

	

concedidos 	a Receber 

	

(Nota 12) 	(Nota 11) 
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da entidade relatora ou de uma empresa-mae dessa entidade 

relatora; 

b) uma entidade e relacionada corn uma entidade relatora se estiver 

cumprida qualquer uma das seguintes condicoes: (i) a entidade e a 

entidade relatora sao membros de urn mesmo grupo (o que implica 

que as empresas-mae, subsidiarias e subsidiarias colegas estao 

relacionadas entre si); (H) uma entidade e associada ou constitui urn 

empreendimento comum da outra entidade (ou e associada ou 

constitui urn empreendimento comum de urn membro de urn grupo a 

que pertence a outra entidade); (Hi) ambas as entidades sac) 

empreendimentos comuns da mesma parte terceira; (iv) uma  

entidade represents urn empreendimento comum da entidade 

terceira e a outra entidade e associada da entidade terceira; (v) a 

entidade e urn piano de beneficios p6s-emprego a favor dos 

empregados da entidade relatora ou de uma entidade relacionada 

corn a entidade relatora. Se uma entidade relatora for ela prOpria 

urn piano desse tipo, os empregadores promotores sac) tambem 

relacionados corn a entidade relatora; (vi) a entidade e controlada 

ou conjuntamente controlada por uma pessoa identificada na alines 

a); (vii) uma pessoa identificada na alines (a)(i) detem uma influencia 

significativa sobre a entidade ou e membro do pessoal-chave da 

gerencia da entidade (ou de uma empresa-mae da entidade). 

Os saldos e transacoes corn entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2020 podem ser resumidos corn se segue: 

Empresas do Grupo 
	

2.025.644 
	

981 
	

146.893 
	

690 
	

4.581 
	

1.872.500 

Empresas conjuntamente controladas e associadas 
	

21 
	

8 
	

13 

Para informanao comparativa, consultor as demonstrocaes financeiras do ezercicio findo em 31 de dezembro 2019. 
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Unid: €k 

Total 
	

Corrente 

	

Fornecedores 	Emprestimos 

	

(Nato 15) 	obtidos (Nota 15) 
Outras contas a 
Pagar (Nato 15) 

lmpostos 
Acrescimos 

correntes 
e Diferimentos 

(Nato 16) 

Saldos passivo: 
	

732.892 
	

379 
	

65.787 
	

500.002 
	

166.480 
	

244 

Empresas do Grupo 
	

735.767 
	

379 
	

65.787 
	

500.000 
	

169.360 
	

241 

Empresas conjuntamente controladas e associadas 
	

(2.880) 
	

(2.880) 

Outras entidades relacionadas 
	

5 
	

2 

Para inforrnondo comporativo, consultor as der-FIE:MS-LI-GOes financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro 2019. 

Unid: €k 

 

Gastos operacionais 
Rendimentos 
Operacionais 

Gastos Financeiros 	 Rendimentos 
(Nota 26) Financeiros (Nota 26) 

    

Transac8es: (1.192) 9.843 (1.575) 
	

59.100 

59.100 Empresas do Grupo 

Outras entidades relacionadas 

Poro informocno comporotivo, consultor as demonstracoes finonceiros do exercicio findo em 31 de dezembro 2019. 

29. Informacao sobre materias ambientais 

Ndo aplicavel. 

30. Eventos subsequentes 

31. Aprovacao dos demonstracoes 

financeiras 

As demonstracoes financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 

Administracdo 19 de marco de 2021. 

(775) 
	

9.771 
	

(1.575) 

(418) 
	

72 

No° ocorreu qualquer evento subsequente apps 31 de dezembro de 2020 

corn impacto relevante nas demonstracoes financeiras anexas. 
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações f inanceiras anexas de Galp Energia, SGPS, S.A.

(a Entidade), que compreendem a Demonstração da posição f inanceira em 31

de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 6.214.139 milhares de

euros e um total de capital própr io de 1.793.839 milhares de euros, incluindo

um resultado líquido de  337.427 milhares de euros), a Demonstração dos

resultados e do rendimento integral, a Demonstração das alterações no

capital e a Demonstração dos fluxos de caixa relat ivas ao ano findo naquela

data, e as notas anexas às demonstrações f inanceiras que incluem um resumo

das polít icas contabilísticas significat ivas.

Em nossa opinião, as demonstrações f inanceiras anexas apresentam de forma

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição f inanceira

de Galp Energia, SGPS, S.A. em 31 de dezembro de 2020 e o seu

desempenho financeiro e fluxos de caixa relat ivos ao ano findo naquela data,

de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como

adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de

Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e ét icas da Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas

normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela

auditoria das demonstrações f inanceiras”  abaixo. Somos independentes da

Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos

termos do código de ét ica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e

apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento

profissional, t iveram maior impor tância na auditoria das demonstrações

f inanceiras do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto

da auditoria das demonstrações f inanceiras como um todo, e na formação da

opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente:
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1. Recuperabilidade das part icipações financeiras subsidiárias e associadas

Descrição dos riscos de distorção material mais significativos Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais significativos

O montante total de invest imento em empresas subsidiárias e

associadas registado nas demonstrações financeiras individuais

da Galp Energia, SGPS, S.A. a 31 de dezembro de 2020, ascende

a 4.018.358 milhares de euros.

Os investimentos em empresas subsidiárias e associadas são

registados ao custo de aquisição, líquido de perdas por

imparidade, sendo o risco de imparidade analisado à data de

balanço de forma a detetar a existência de indicadores de

possíveis perdas por imparidade.

Se foram identificados indicadores, o valor recuperável do at ivo é

testado pela Gestão, utilizando um modelo de fluxos de caixa

descontados. Os dados das avaliações para cálculo do valor de uso

são suportados por desempenhos passados e por expetat ivas de

desenvolvimento económicas e do mercado para cada um dos

investimentos, baseado em projeções de fluxos de caixa, taxas de

desconto e taxas de crescimento na perpetuidade.

O risco de imparidade dos Invest imentos em subsidiárias e

associadas, foi considerado uma Matéria Relevante de Auditoria

por o montante escriturado ser significat ivo no total do at ivo,

assim como pela complexidade e julgamento inerentes ao modelo

adotado para a avaliação de imparidade, os quais são acrescidos

no caso de um ambiente económico significativamente impactado

pela pandemia Covid-19.

A nossa abordagem incluiu a execução dos seguintes procedimentos:

► Avaliámos a existência de indícios de imparidade na valorização dos invest imentos em

subsidiárias e associadas, à luz de fontes internas e externas que se t raduzam em impactos

potencialmente negativos para o desempenho de cada uma das subsidiárias e associadas.

► Comparámos os capitais própr ios das subsidiárias e associadas com o valor de uso

calculado de acordo com os modelos preparados pela Gestão, com o seu valor

contabilístico;

► Obtivemos e analisámos os testes de imparidade, nos casos aplicáveis, preparados pela

Gestão, relat ivamente aos principais at ivos dos invest imentos em subsidiárias e

associadas, incluindo a coerência dos mesmos com os planos de negócio que foram

aprovados pelo Conselho de Administração da Galp Energia SGPS, S.A.;

► Analisámos, com o apoio de especialistas em modelos financeiros, os pressupostos e

metodologias utilizados pela Gestão, nomeadamente o modelo ut ilizado para teste, as

taxas de desconto e as taxas de crescimento na perpetuidade;

► Validámos os cálculos aritmét icos do modelo ut ilizado; e

► Revimos e analisámos a razoabilidade dos montantes de perdas por imparidade

reconhecidas pela Entidade relat ivamente a invest imentos em subsidiárias e associadas.

Verif icámos também a adequação das divulgações aplicáveis (IAS 27 e IAS 36), incluídas nas

notas 2 e 9 das notas às demonstrações f inanceiras.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de

fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

► preparação de demonstrações f inanceiras que apresentem de forma

verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho

financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na

União Europeia;

► elaboração do Relatór io de Gestão Integrado e Relatório de Governo

Societário, nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

► criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado

para permitir a preparação de demonstrações f inanceiras isentas de

distorções materiais devido a fraude ou a erro;

► adoção de polít icas e critérios contabilísticos adequados nas

circunstâncias; e

► avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade,

divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar

dúvidas significativas sobre a continuidade das at ividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de

preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as

demonstrações f inanceiras como um todo estão isentas de distorções

materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa

opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma

garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará

sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter

origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou

conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões

económicas dos ut ilizadores tomadas com base nessas demonstrações

f inanceiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos

profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e

também:

► identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das

demonstrações f inanceiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e

executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada

para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não

detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o

risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que

a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,

falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

► obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a

auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que

sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma

opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

► avaliamos a adequação das polít icas contabilísticas usadas e a

razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações

feitas pelo órgão de gestão;
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► concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do

pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria

obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas

significat ivas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade

às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as

divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações f inanceiras

ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa

opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria

obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou

condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas

atividades;

► avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das

demonstrações f inanceiras, incluindo as divulgações, e se essas

demonstrações f inanceiras representam as transações e os

acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação

apropriada;

► comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o

órgão de fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário

planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria

incluindo qualquer deficiência significat iva de controlo interno

identificada durante a auditoria;

► das matér ias que comunicamos aos encarregados da governação,

incluindo o órgão de fiscalização, determinamos as que foram as

mais importantes na auditoria das demonstrações f inanceiras do ano

corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. Descrevemos

essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou

regulamento proibir a sua divulgação pública; e

► declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos

éticos relevantes relat ivos à independência e comunicamos-lhe todos

os relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas

como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, quais as

medidas tomadas para eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas

aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verif icação da concordância da

informação constante do Relatório de Gestão Integrado com as

demonstrações f inanceiras, e as verificações previstas no n.º  4 e n.º  5 do

art igo 451 do Código das Sociedades Comerciais em matéria de governo

societário.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E

REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão Integrado

Dando cumprimento ao art igo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades

Comerciais, somos de parecer que o Relatór io de Gestão Integrado foi

preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em

vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações

f inanceiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre

a Entidade, não ident if icámos incorreções materiais.

Sobre o Relatório de Governo Societário

Dando cumprimento ao art igo 451, n.º 4, do Código das Sociedades

Comerciais, somos de parecer que o Relatór io de Governo Societário, inclui os

elementos exigíveis à Entidade nos termos do artigo 245-A do Código dos

Valores Mobiliários, não tendo sido identificadas incorreções materiais na

informação divulgada no mesmo, cumprindo o disposto nas al. c), d), f ), h), i)

e m) do n.º  1 do referido art igo.
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Sobre os elementos adicionais previstos no art igo 10 do

Regulamento (UE) n.º  537/ 2014

Dando cumprimento ao art igo 10 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das

matérias relevantes de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:

► Fomos nomeados/ eleitos revisores oficiais de contas da Galp

Energia, SGPS, S.A. pela primeira vez na assembleia geral de

acionistas realizada em 12 de abril de 2019 para um mandato

compreendido entre 2019 e 2022.

► O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da

ocorrência de qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito

material nas demonstrações f inanceiras. No planeamento e execução

da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo

profissional e concebemos procedimentos de auditoria para

responder à possibilidade de distorção material das demonstrações

financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não

ident if icámos qualquer distorção material nas demonstrações

f inanceiras devido a fraude;

► Confirmamos que a opinião de auditoria que emit imos é consistente

com o relatór io adicional que preparámos e entregámos ao órgão de

fiscalização da Entidade em 19 de março de 2021;

► Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos

termos do art igo 77, n.º  8, do Estatuto da Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face à

Entidade durante a realização da auditoria; e

► Informamos que, para além da auditoria, prestámos à Entidade os

seguintes serviços permit idos pela lei e regulamentos em vigor:

● Revisão limitada sobre as demonstrações f inanceiras

intercalares;

● Emissão de uma Comfort Letter  relat iva à atualização do

prospeto base do Programa Euro Medium Term Note ("EMTN")

de 5.000.000.000 Euros, emit ido por Galp Energia, SGPS, S.A.;

e

● Relatório independente de garantia razoável de fiabilidade sobre

o cálculo dos rácios financeiros.

Lisboa, 19 de março de 2021

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:

Rui Abel Serra Mart ins - ROC n.º  1119

Registado na CMVM com o n.º  20160731
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Declaracao 
O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras, 

relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de calm], 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 ern que a Golp este presente; e 

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

divergir significativamente ern funcoo de diversos fatores, incluindo a oferta e procura 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 ern 

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

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

economies; o impacto dos medidas adotadas pela Galp para proteger a saude e seguranca 

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

contrapartes comerciais do Golp; a capacidade de acesso aos mercados de divide de curto e 

medic) prazo atempadamente e ern condicoes economicas favordveis; a atuacao dos 

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos 

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

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

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

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

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

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

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado 

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

podem depender exclusivamente do Galp. Todas as declaracoes, exceto as declaracoes 

referentes a factos historicos, sao ou podem ser consideradas declaracoes prospetivas. As 

declaracoes prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nas expectativas e 

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

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

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos ern tais 

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

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

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essas 

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

condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicao", "antecipar", "acreditar", 
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"considerar", "poderia", "prever", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos", 

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

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

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

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

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

alternativas de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incluindo urn indicador de intensidade de carbono para os produtos energeticos 

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

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

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

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

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

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

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

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

da Galp ern golp.com. 

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

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

qualquer complemento, alteracao, atualizacao ou revisao de qualquer dos informacoes, 

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

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

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem deve ser interpretado como 

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

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

afiliadas ern qualquer jurisdicao ou como urn incentivo para realizar qualquer atividade de 

investimento ern qualquer jurisdicao. 
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