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as diretrizes da Global Reporting Initiative 

(GRI), versdo GRI Standards, na opcdo 

"De acordo - Abrangente", incluindo as 

diretrizes do suplemento sectorial Oil & Gas, 

relativas ao relato de sustentabilidade 

(relatorio completo disponivel aqui); 

o Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB) para Oil & Gas (Exploration & 

Production, Midstream e Refining and 

Marketing Standards) 

(relatorio completo disponivel aqui); 

as recomendacoes da Task Force on 

Climate-related Financial Disclosure (TCFD), 

do Financial Stability Board (FSB), relativas 

a divulgacdo dos riscos financeiros 

relacionados com o clime (relatorio completo disponivel aqui); 

os principios do United Nations Global Compact (UNGC) 

(relatorio completo disponivel aqui); 

o World Economic Forum (WEF), Measuring Stakeholder Capitalism 

metrics and disclosures (relatorio completo disponivel aqui); 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) 

(relatorio completo disponivel aqui); e, 

os principios de inclusdo, materialidade, capacidade de resposta 

e impacto, constantes da norma da AccountAbility, AA1000 

AccountAbility Principles Standard (AA1000AP 2018), referentes 

a informacdo de sustentabilidade. 

GRI STANDARDS 

TCFD 
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lider na integracao dos melhores 

standards e diretrizes na divulgacao de 

informacao 

Este relatorio foi elaborado em linha com as normas aplicaveis e as 

diretrizes globalmente reconhecidas, nomeadamente: 

as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS); 

as normas do C6cligo des Sociedades Comerciais (CSC) em vigor 

em Portugal relativas ao conte6do do relatorio de gestdo, 

incluindo as relativas ao reporte de informacdo ndo financeira 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 89/2017 de 28 de julho; 

o modelo de reporte de informacdo ndo financeira por emitentes 

de valores mobiliarios admitidos a negociacdo em mercado 

regulamentado apresentado pela Comissdo do Mercado de 

Valores Mobiliarios (CMVM); 

as disposicoes do C6cligo dos Valores Mobiliarios (CVM), do 

Regulamento da CMVM n.° 4/2013, referentes ao reporte anual 

do governo societario; 

as disposicoes da CVM para o relato de pagamentos efetuados a 

administracoes pUblicas; 

as diretrizes para o relatOrio integrado do International 

Integrated Reporting Council (IIRC); 
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As demonstracoes financeiras da Galp foram elaboradas de acordo corn 

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

materias-primas consumidas valorizado a custo media ponderado 

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

utilizacao deste metodo de valorizacdo pode levar a volatilidade nos 

resultados, atraves de ganhos ou perdas em inventarios, sem que tal 

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

Este efeito e designado por efeito stock. 

Outros fatores que podem influenciar os resultados sao eventos de 

natureza ndo recorrente, tais como ganhos ou perdas decorrentes da 

alienacdo de ativos, imparidades ou provisoes de reestruturacao. 

A Galp deseja construir a confianca necessaria para apoiar a tornado de 

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

submete os conteados deste relatorio a uma avaliacdo externa, 

independente e certificada. 

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

Ernst 6 Young Audit & Associados, SROC, S.A., relativamente ao 

RelatOrio Integrado e o seguinte: 

De forma a fornecer uma melhor avaliacao do desempenho operacional 

da Empresa, excluindo os efeitos mencionados acima, a Galp divulga 

tambem os seus resultados consolidados numa base de replacement 

cost adjusted (RCA), excluindo os eventos ndo recorrentes e o efeito 

stock, este Ultimo pelo facto de o custo das mercadorias vendidas e das 

materias-primas consumidas ter sido apurado pelo metodo de 

valorizacdo de custo de substituicao, designado replacement cost (RC). 

Os resultados IFRS da Galp sao sujeitos a auditoria, os resultados RC 

sao revistos pelo auditor, enquanto que os resultados RCA ndo sao 

auditados nem revistos. 

Relativamente a informacao nao financeira, a metodologia de 

consolidacdo e reporte de informacao abrange todas as atividades nas 

quais a Galp detem uma participacao igual ou superior a 50% e quando 

detem o controlo operacional. Sempre que seja relevante, este relatorio 

inclui tambem informacao sabre atividades ndo controladas ern que a 

Galp detem uma participacao minoritaria. 
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No que respeita a informacdo ndo financeira divulgada no presente 

RelatOrio, no nosso website e no documento GRI Standards e  

Recomendacoes TCFD, e emitido o relatOrio independente de garantia de 

fiabilidade pela PricewaterhouseCoopers 6 Associados - Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, Lda. - o que providencia garantia razoavel 

relativa a Pegada de Carbon() (Ambito 1 e Ambito 2) 2020, e garantia 

limitada relativamente a restante informacdo ndo financeira. 

Como complemento ao presente relatOrio, a Galp publica informacdo 

ndo financeira adicional e detalhada no seu website corporativo. 

A Galp pretende estabelecer urn dialog() constante e inclusivo corn os 

seus stakeholders. Podera enviar a sua opinido acerca deste relaterio, 

bem como colocar questoes sobre o mesmo, para a equipa de Relacdes 

com Investidores, atraves dos seguintes contactos: 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Relacdes com Investidores 

Tel.: +351 217 240 866 

E-mail: investor.relations@galp.com  
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Paula Amorim 
Presidente do Conselho de Administracao 

0 setor do oil and gas foi severamente impactado durante 2020 corn o 

ambiente pandemico causado pela Covid-19, levando a quedas sem 

precedentes na procura da generalidade dos produtos, a urn aumento da 

competicao de precos entre 'Daises exportadores e a urn contexto de 

margens de refinacao muito desafiante, por varios meses. 

A nossa prioridade foi salvaguardar o bem-estar dos nossos 

colaboradores e clientes, e apoiar as comunidades nas quais estamos 

profundamente envolvidos. Articulamos os nossos esforcos corn  

diversas entidades nacionais de saUde, e estou muito orgulhosa dos 

meios que conseguimos disponibilizar e pelo contributo das nossas 

pessoas neste ambito. 

Simultaneamente, garantimos a estabilidade das nossas operacaes, a 

integridade dos ativos e a preservacao do balanco patrimonial para 

proteger a nossa posicao financeira. 0 rapido ajuste do piano de 

investimento teve urn papel fundamental. Apesar de operar em 

condicaes particularmente adversas, a Galp continuou a apresentar 

crescimento no Upstream, ajustou rapidamente as suas atividades 

comerciais, adaptando-se corn sucesso a urn modus operandi muito 

diferente, e reforcou as atividades de aprovisionamento e trading 

permitindo manter aqui urn forte contributo. 
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No entanto, as nossas operacoes de refinacao foram significativamente 

afetadas pelas condicoes de mercado. Durante 2020 assistimos a uma 

aceleracdo des mudancas estruturais que afetam o contexto da 

atividade de refinacao, agravadas pelo contexto regulaterio europeu e 

pelo aparecimento de mais capacidade em regioes corn menor regulacao. 

Nestas circunstaincias, o Conselho de Administracao decidiu concentrar 

todas as atividades de refinacao ern Sines e encerrar as atividades de 

refinacao em Matosinhos. Matosinhos continuara a desempenhar urn 

papel importante nos nossas operacoes logisticas, estando ainda a ser 

avaliadas outras alternatives, que possam ester alinhadas com as 

tendencies do mercado. 

Ern 2020 demos urn passo muito relevante pars acelerar o 

posicionamento da Galp no futuro da energia, tornando-nos num dos 

principais players na geracao de energia solar na Peninsula lberica. No 

final deste periodo, a nossa joint venture com a ACS tinha mais de 900 

MW de capacidade solar fotovoltaica instalada, elevando o portefelio 

atual da Galp a urn total de c.3.800 MW, suportado numa carteira de 

projetos de alto qualidade a serem implementados nos prOximos tres 

anos. 

0 portefOlio de upstream da Galp e composto por ativos de excelencia, 

que combinam a lideranca em competitividade com baixo custo de 

producao, longevidade e uma intensidade carbOnica que e metade da 

media da inclUstria. 

Estee urn excelente ponto de partida pars suportar a construcdo de um 

negOcio global de energia, de baixo teor de carbon°, com o compromisso 

de alinharmos as nossas operacoes a ambicdo europeia estabelecida 

pelo Acordo de Paris de atingir a neutralidade carbOnica ate 2050.  

0 Conselho de Administracao ira propor a Assembleia Geral o 

pagamento de dividendos relativos ao exercicio fiscal de 2020 de €0,35 

por acao, uma reducao de 50% relativamente ao ono anterior. Ainda 

assim, o Conselho esta confiante na trajetOria que temos pela frente. 

Andy Brown juntou-se a Empresa no inicio de 2021 e e agora CEO da 

Galp. Estamos entusiasmados por to-lo a liderar a execucao da nossa 

estrategia, corn o intuito de prosperar na transicdo energetics. Nesse 

percurso sera apoiado pelas extraordinarias pessoas que, em condicoes 

pessoais too dificeis, tornaram esta Empresa ainda mais forte em 2020. 

Gostaria tambem de expresser uma palavra de agradecimento aos 

nossos parceiros e a equips Galp pela notavel dedicacdo e empenho, 

num ambiente too complexo. Uma Ultima palavra de agradecimento aos 

nossos acionistas, pela continuidade do apoio e confianca a medida que 

avancamos neste nosso caminho 

Paula Amorim 

Presidente do Conselho de Administracao 
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Andy Brown 
Presidente Executivo 

Estimados stakeholders, 

Gostaria de comecar esta carta manifestando a minha enorme 

admiracoo por todas os profissionais Galp que, ao longo deste Ultimo 

ono, deram o seu melhor pela Empresa, em condicaes too dificeis para 

todos. Fiquei impressionado corn a forma como a Galp tomou medidas 

para garantir o bem-estar e a saale dos seus colaboradores, ao mesmo 

tempo que manteve as suas operacaes, servindo as necessidades dos 

seus Clientes. 

Deixem-me partilhar convosco as reflexoes que fiz durante os meus 

primeiros digs na Empresa: 

A Galp detern uma posicao invejavel no Upstream, com um solido 

portefolio no Brasil, Angola e em Mocambique. 0 portefolio altamente 

competitivo da Empresa é considerado de primeira linha em termos de 

sustentabilidade, tanto a nivel economic°, corn custos de producao 

muito reduzidos, como a nivel ambiental, com urn dos niveis de 

intensidade carbonica mais baixos da indastria. A Galp detern ainda uma 

solida atividade na refinacoo e uma marca forte, que suporta a sua 

cadeia de valor comercial desde os produtos petroliferos, gas natural ate 

a eletricidade, na Peninsula lberica bem como em alguns poises 

Africa nos. 
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Embora dentro do setor da Energia apareca mais tradicionalmente 

integrada no Oil & Gas, a Galp como empresa lean e agil, tern vindo a 

demonstrar ser capaz de se adaptor e transformer a urn ritmo acelerado. 

0 movimento estrategico realizado ern 2020, corn a aquisicao de 

projetos solares fotovoltaicos ern Espanha, permitiu a Empresa integrar-

se corn sucesso no cadeia de valor da eletricidade e tornar-se urn dos 

lideres ern energia solar no Peninsula lberica, detendo hoje uma 

plataf01-1110 robusta para suportar o crescimento futuro. 

A Galp mantem ha muito o foco na melhoria continua e sustentabilidade 

das suns atividades. 0 desempenho nesta area tern sido reconhecido 

pelas instituicoes mais conceituadas na avaliacao de criterios ESG, 

sendo lider na Europa. 

Nao tenho clUvidas de que este foi urn dos anos mais desafiantes da 

histOria deste setor, e estamos ainda a observar as ondas de choque 

resultantes desta pandemia, esperando-se que os mercados 

permanecam incertos. Adicionalmente, o sistema energetic° esta a 

mudar a grande velocidade, o que significa que a Galp tern de se 

transformer ainda mais rapidamente de forma a manter-se no 

vanguards. 

E assim, corn grande entusiasmo que vejo o futuro desta Empresa e 

assumo a lideranca durante a sua transformacao. Vamos continuar a 

posicionar a Galp para o futuro da energia e a prosseguir corn uma 

estrategia alinhada corn a transicao para uma economic de baixo 

carbono. 

lrei trabalhar corn a leadership team e corn o Conselho de Administracao 

para reforcar a orientacao da Galp, corn o objetivo de permitir que a 

Empresa prospere num contexto de transicao energetica, mantendo uma 

marca forte e sendo urn excelente local de trabalho. Temos urn portefOlio  

de elevada qualidade , conhecemos os nossos pontos fortes, e iremos 

aprimorar o nosso foco, tornando a organizacao mais agil, para estarmos 

melhor preparados para enderecar oportunidades e desafios futuros. 

Compartilharemos a nossa estrategia e o seu caminho no Capital 

Markets Day que se realizara ern maio de 2021, onde terei o prazer de 

apresentar o nosso rumo de criacao de valor, focado no crescimento 

sustentavel, corn o compromisso de entregar oportunidades de 

investimento diferenciadas aos nossos acionistas. 

Gostaria tambem de deixar uma palavra de agradecimento a todos os 

meus antecessores, que trouxeram a Galp ate onde se encontra hoje. 

Born trabalho! 

Por fim, termino como comecei, corn uma palavra a todas as pessoas 

Galp, profundamente comprometidas corn o futuro da Empresa e corn 

quern terei o privilegio de trabalhar. Estou certo de que juntos 

construiremos uma Empresa de energia ainda mais forte e sustentavel. 

Andy Brown 

Presidente Executivo 
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A nossa presenca 

Upstream 

o portefolio de Upstream da Gala esta distribuido par varios 

poises e dividido em fases de maturidade distintas, desde a 

exploracao, 	passando pela ava Macao, ate ao 

desenvolvimento e producao. Estes projetos estao 

principalmente distribuidos em tres prinicipais regioes: 

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

em Mocambique. 

Comercial 

A unidade de negocio Comercial inclui produtos petroliferos, 

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

retalho para os segmentos B28 e B2C. Esta abordagem 

integrada permite a Galp avaliar melhor as 

necessidades dos clientes e apresentar solucaes a sua 

medida em todas as geografias onde opera. 

Renovaveis & Novos Negocios  / 
	

 Refirlacdo & Midstream 

A unidade de negocio Refinacao & Midstream inclui todas as 

atividades de refinacao, cogeracao e logistics, bem comp os 

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

unidade garante o abastecimento, processamento e fornecimento de 

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

mercados em que atuamos, explorando opartunidades internacionalmente. 

A unidade de Renovaveis & Novos Negacios abraca a transicao 

energetica, desenvolvendo urn portefOlio diversificado e 

sustentcivel de geracdo de energia renovavel e identificando negOcias 

autanomos que podem aderecar novos segmentos de mercados corn 

agilidade. 
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1.  Portugal 

2.  Espanha 
111•110.1 

Upstream Comercial 3.  Brasil 

i4) 

4.  Angola 

Refinacao 
& Midstream 

Renovaveis 
& Novos Negocios 5.  Mocambique 

6. Cabo Verde 

7. Guine-Bissau 

8. S. Tome e Principe 

9. Namibia 

10. Reino de Eswatini 

11. Timor Leste 
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Capital 
Financeiro 

Capital 
Natural 

Upstream 

Refinccao 

Er Midstream 

€8.021 m 
custo des materies 

consumidas e mercedorias 
vendidas RCA 

€898 m 
investimento 

€1.473 m 
fornecimento e services 

externos RCA 

€ 49,8 m 
investidos na protecao dos 
pessoos, ambiente e ativos 

€302 m 
salarios e beneticios 

000 
9,9 milhoes ms 

ague brute 

1.558 TJ 
eletricidade comprada 

38.863 TJ 
energia primal-1a 

consumida 

€4,4 m 
investimento real 
em ecoeficiencia 

na refinactio 

6.114 
colaboradores 

p 
W * 111 

43% 
mulheres 

51 
nocionalidades 

P 
11 

parses 

€210 
investimento 
em formacao 

por colaborador 

>169 mil 
horns de -fon-F.0o 

187 
contratacoes 
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1.2. 

Modelo de criacao de valor 

inputs 
Modelo de neg6cio 
A Gulp assume uma abordagem integrada de criacao 

de valor sustentavel, atraves da antecipacao de riscos, 

maximizacao de oportunidades e criacao de relacoes 

solidas e duradouras corn os stakeholders. 

Segmentos de negocio 
6 poises 	 700 mboe 
dos quaffs tres core: 	Reserves 2P 
Brasil, Mocambique e 
Angola 	 1.720 mboe 

Recursos contingentes 2C 
130 kboepd 
producao media WI 	42 projetos 

330 kbpd 
	

13,9 mt 
capacidade 	 vendas de produtos 
refinacCio 	 petroliferos 

87,1 mboe 
	

173 MW 
materras primes 
processadas 
	 capacidade cogeracclio 

      

€14,6 m 
investimento 

em inovacao eIST 

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

114 
Mestrados 

em Engenhoria 
do Petraleo 
desde 2014 

Comercial 6,0 mt 
vendos de produtos 
petroliferos 

22,9 TWh 
vendas hotels GN/GNL 

 

 

Capital 
intelectuul 

 

1.475 
estacoes de service. 

3,3 TWh 
vendas totals 
de eletricidade 

   

59,18% 
free float 

2.814 
fornecedores 

50 
parcerias relevantes em entidodes 

e ossociacoes sectoriais 

75% 
compras locals 

9 
99% 

contratacgo local 

766 
horas de voluntariado 

Renovaveis 

Novos Negocios 
Molar player 	 926 MWp 
de solar na Iberia 	Capacidade instalada pare 

geracao de renovaveis 

372 GWh 	 98 ktCO2  
Energia renovdvel 	Emissoes evitadas 
gerada 
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Outputs 
€1.025 m 

6 
5,9 millhoes m3  

aqua residual 

7 
n.° de perdas de contencdo 

que atingirarn o ambiente 

0,07 Tier 1 
0,48 Tier 2 

eventas de seouranco 

de processo 

869 tCO2  
CiD(Flaring)- E&P Operodos 

27,9 kt 
residuos 

56% 
residuos 

vaiorizados 

COse - dmbito 1 

3,1 mt 

COse - ambito 2 

0,04 mt 

C11.381 m 
vendas e prestacaes 

de servicos RCA 

€1.570 m 	 -€42 m 
resultado lIquida RCA 

atribufvel aos aciontstas 

des Galp Energies, SGPS, S.A. 

1,5x 
divides 

Ebitda RCA 

cash flow gerado peias 

atividades operacionals 

C0,35 
dividendo por acdo 

Ebitda RCA 
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1.2. Modelo de criacao de valor 

0,5 LTIF 
acidentes com bob por rondo 

de horas trabalhadas 

0 
fatalidades 

1-Q\ 

 

2,6% 
rotatividade 

7,47% 
absentismo 

4.)  

91% 	 99% 
retenodo de trainees 	 colabarodores 
apds o primeiro ono 	 avaliados 

€4,57 
ROI 

(return on investment) 
em capital human° 

ri~  
• 
	 co, 

>100 	 6 
	

30 
	

7 
projetos de inovacdo 	 progromas teenologicos 	 projetos !SD no 

	
projetos de CCUS 

implementados 	 no Upstream 
	

Upstream no Brasil 

C21,4 m 
em investimento 
na comunidade 

mais de 4.400 
claim de energia, 

nos oltimos rove anos 

€12.890 m 
valor economic° 

distribuido 

ti 

C2 m 
em parcerias relevantes corn entidades 

e associacoes sectoriais 

7 
comunicacoes de 

irregularidades recebidas 

57% 
resolvidas 
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13. 

Abordagem a materialidade 

Os aspetos materials da Galp sao todos os que podem interferir, de 

forma significative, na capacidade de gerar valor para a Empresa e para 

os seus stakeholders. 

Potenciais aspetos materials 

A Galp, seguindo referenciais internacionalmente reconhecidos, 

identifica e compreende os potenciais aspetos materiais atraves de 

analises de contexto interno e externo, de tendencias globais, sectoriais 

e da Organizacao, e de benchmark corn empresas pares e outras de 

referencia. 

Envolvimento dos stakeholders 

A Galp considera essencial o dialogo e envolvimento dos stakeholders 

para conhecer as suas principais expectativas quanto ao desempenho da 

Empresa e obter os seus pontos de vista quanto a importancia de coda 

urn dos temas. Este feedback é obtido atraves da realizacao de urn 

processo formal, periodic° e sisternatico de auscultacao dos grupos de 

stakeholders chave da Galp. 
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Atractio 
e retenctio 
de talento 

Desenvolvimento 
do capital 
humano 

Seguranca 

Etica 
empresarial 

Aspetos 

Chave 

Direitos 
Humanos 

a 
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1.3. Abordagem a materialidade 

Matriz de materialidade 

A matriz de materialidade resulta da priorizacao dos aspetos mais relevantes do ponto de vista dos stakeholders chave (externa) e da Empresa (interna). Para 

estes temas, a Galp tern estabelecidos objetivos e metas, cujo progresso monitoriza, nomeadamente atraves do seu Plano Estrategico de Sustentabilidade. 

Outros aspetos relevantes 

Governo corporativo  I  Gestoo do risco I Investigacao, tecnologia e digitalizacao  I  Qualidade do portefolio de produtos e servicos I Inovacao de produtos e servicos 
Gestdo sustentavel da cadeia de fornecimento I Estrategia fiscal I Estratorgia climatic° I Economia circular I Eco-eficie'ncia operacional I Biodiversidade e ecossistemas 

Gestao da cigua I  Security  I SaLide I Praticas e condicaes loborais I Impact° social nos comunidades I Cidadania efilantropia 
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1.4. 

Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

Desde 2015 que a Galp assume o compromisso de contribuir para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), definidos na Agenda 2030 da 
Organizacao das Nacoes Unidas. 

De modo a dar resposta a estes desafios e inequivocamente deixar a sua marca no desenvolvimento de um futuro sustentavel, a Galp alinha a sua 
estrategia e atuacao com os ODS, em particular corn foco naqueles em que tern urn maior contributo e impacto. 

Assim, quando enquadrados no setor onde atua e face as suns atividades, estes objetivos assumem relevancias distintas na Empresa: ODS materiais, ODS 
diretos e ODS indiretos. 

ODS Materials - Impacto da Galp na Sociedade 

17. Parcerias para a implementacao dos objetivos 
• Membros do WBCSD e do BCSD Portugal 

• Subscritora dos Voluntary Principles on Security and Human Rights 

• Cornpromisso corn os dez principios universals do United Nations 

Global Compact 

17 "Law"' 

uumn Es 
RRORRIIA 

2 Z`g"' 
ILRE 

AIL 4  

5 = 

7. Energias renovaveis e acessiveis 
. 20.600 m3 de biodiesel produzido 

. 327.202 MWh de energia renovovel produzida 

• 38% do eletricidade comercializado de origem 

re n ovovel 

8. Trabalho digno e crescimento 
economic° 
.99% de contratocao local 

.10% de colaboradores corn menos de 30 anus 

. 93% de colaboradores abrangidos por seguro de saude 

15 ER 7,°T,L. 

14 MM. 

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

e IbT planeado ate 2025 

. €14,6 in investidos em inovacao eIST 

. Membro fundador da Singularity University e parceira 

da Heriot-Watt University 

6 15/nMTI  11/01111 
12 IIEZ 5011-11101R- 

to  r.1/161:5.,  
AMA VIROVOIS 

13. Acao climatica 
• Subscritora da iniciativa Task-force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD) 

• Subscritora du iniciativa de Zero Routine Flaring by 2030 

• 922.095 tCO2e de emissaes evitadas atroves de energic 

renovavel e solucoes de energia 	
13 

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

refinacao 

. Aquisicao de eletricidade 100% renovavel 

nas nossas operacoes em Portugal em 2021 

.17% de aqua reutilizada na refinacEio 

Q  ft1141111[10M0 ECRESCIME1111 
EcopdEllRo 

ODS materiais 
71 8 19 112 113 117  

ODS diretos 
3 1 6 111114 115 116 

ODS indiretos 
I 21 4 5 110 9  IM014PAIOE IIIMESIREURAS 



Dow Jones 
Sustainability indices 
Pavarco bytheS,P0kAalLSA 
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1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentovel 

Reconhecimento pelas melhores praticas 

de sustentabilidade 

0 compromisso da Galp na criacao de valor atraves das melhores 

praticas na dimensoo ambiental, social e de governo corporativo tern 

sido, consistentemente, reconhecido pelas mais prestigiadas 

organizacoes independentes. 

No Dow Jones Sustainability Index (DJSI), a Empresa voltou a ser 

classificada como a Empresa mais sustentavel da Europa no seu setor e 

a terceira melhor a nivel mundial. Alern de manter a pontuacao global 

que tinha alcancado na edicao anterior deste ranking - ou seja, a melhor 

de sempre nos nove anos de presenca da empresa nestes indices - a 

Galp conseguiu ainda aumentar o percentil obtido para os 97 pontos. A 

Galp lidera o DJSI 2020 nos criterios de "Materialidade", "Reporte 

Ambiental", "Ecoeficiencia Operacional", "Estrategia Climatica", "Riscos 

Relacionados corn Agua", "Reporte Social" e "Desenvolvimento de 

Capital Humano." 

O CDP Climate classificou a Galp entre as empresas de Oil & Gas que 

adotaram de forma mais eficaz as melhores praticas ern materia de 

clima, melhorando os resultados do ano anterior e atingindo o nivel de 

"Leadership" e a classificacao "A-". Esta classificacao bate a media 

europeia de "C", assim como a media "B" do setor Oil Er Gas mundial, no 

qual apenas uma ern cada ties empresas atingiu o nivel de "Leadership". 

A Galp destacou-se pela forma como integrou os riscos e as 

oportunidades ern termos de alteracoes climaticas na sua estrategia e 

no seu planeamento financeiro, e pelas iniciativas de reducao de 

emissoes implementadas. 

Durante o ano, a Galp confirmou tambem a sua classificacao triple-A 

(AAA) no MSCI e manteve a sua posicdo no top 5 entre as 50 empresas 

integradas de Oil & Gas, avaliadas pela Sustainalytics. 

A Galp foi novamente incluida no Bloomberg Gender-Equality Index, que 

avalia as praticas e politicos de igualdade de genero das empresas 

cotadas, bem como a transparencia no prestacdo de informacdo sobre 

este tema. 

Para mais informacoes sobre os reconhecimentos obtidos em 2020, 

consulte o nosso website aqui.  

SUSTAINALYTICS MSCI 
 et 

ESG F,TiNSS 	
EURONEXT 
	

FTSE4Good 
(Euronext Eurozone 
E5G Large 80 Index) 

(CAM 

emcee oars 2020 

CDP 
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T. Rowe Price 
Group, Inc. 

Massachussetts Financial 
Services Company 

Black Creek Investment 
Management Inc.. 

Amorim Energia, B.V.  

PorpUblica - 
Participacoes Pnblicas 

33,34% 

7,48% 

5,02% 

5,02% 

4,99% 

2,08% 

2,03% 
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1.5. 

A Galp no mercado de capitais 

Estrutura acionista 
	

Participacao Acionista a 31 dezembro 2020 

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

2006. 	 Participacao 
Qualificada2  

1111 50% Europa 
46%Arnerica do Norte 

4% Resta do Mundo 

O capital social da Galp é composto por 829.250.635 acoes ordinarias 

corn urn valor nominal de €1, estando c.93% das mesmas listadas na 

Euronext Lisbon. As restantes acoes, cerca de 7% do capital social da 

Empresa, sClo detidas indiretamente pelo Estado portugues atraves da 

ParpUblica - ParticipacCies PUblicas, SGPS, S.A. (ParpUblica). Todas as 

acoes conferem os mesmos direitos de voto e econornicos. 

No final de 2020, aproximadamente 86% do free float era detido por 

investidores institucionais de 34 'Daises espalhados pelo mundo. 

Pam mais detalhe sobre a estrutura acionista, consulte a Parte II deste 

relatorio - Relatorio de Governo Societario, ou o nosso website. 

• 59,2% Free Float' 
	

• 33,3% Amorim Energia B.V. 	7,5% Parptiblica 

NII:imero de acoes admitidas a negociacao no° detidas por acionistas de longo prazo (closely-held shares). 
As participocoes qualificadas no capital social do Galp, a 31 de dezembro de 2020, foram calculadas 

de acordo corn o artigo 20° do CVM e comunicadas a Galp ern conformidade corn o artigo 16° do CVM. 
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Cotacao da acao @ 31 de dezembro de 2019 

Cotacao da acno @ 31 de dezembro de 2020 

Cotacao minima da acao durante 2020 

Cotacao maxima da acao durante 2020 

Total de acoes transacionadas 

Acoes transacionadas no mercado 
regulado (Euronext Lisbon) 

Media diaria de acoes transacionadas 

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

€14,90 

€8,75 

€6,82 @ 29 de outubro 

€15,76 @ 6 de janeiro 

1.762 milh8es de acoes 

581,3 milhoes de acoes 

6,8 milh8es de acoes 

2,3 milhc5es de acoes 
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1.5. A Galp no mercado de capitals 

Desempenho da acao Galp 

No final do ano de 2020, a Galp tinha uma capitalizacao bolsista de cerca de 

€7,3 bn, representando uma desvalorizacao de 41% face ao final de 2019. 0 

retorno total para o acionista (TSR) durante o ano, considerando a 

desvalorizacao da acao e os dividendos distribuldos, foi de -39,1%. 

Desempenho Oa acao Galp em 2020 

GALP 	 SXEP 
	

PSI-20 	 PEERS'. 

-Z7% 

Cobertura de analistas 

A acao da Galp e atualmente coberta por 24 analistas financeiros, que 

-21,4% 
	 produzem as suas analises de research sobre a Empresa, bem como 

estimativas dos resultados futuros. 
-32,3% 

-39,1% 

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

Durante o ano de 2020, o JB Capital Markets, a Nau Securities, a Oddo 

BHF e a Redburn iniciaram a cobertura da acao Galp e o BIG, o BBVA e o 

Deutsche Bank terminaram a sua cobertura da Empresa. 

A 31 de dezembro de 2020, o preco-alvo medio da acao Galp era de 

€12,0, corn 52% dos analistas a recomendar a sua compra, 48% a sua 

manutencdo e sem recomendacoes para venda. 

A evolucao das recomendacbes e precos-alvo emitidos pelas diversas 

instituicbes pode ser consultada no nosso website. 
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Distribuicao de dividendos 

Considerando os efeitos nos resultados do Grupo durante o ano de 2020, causados pela acentuada queda da procura e dos precos dos produtos 

petroliferos, e por restricoes operacionais, em grande medida causada pela situacao pandernica global, bem como a incerteza do outlook para 2021, o 

Conselho de Administracao ira propor a Assembleia Geral Anual de Acionistas urn dividendo de €0,35 por GO° relacionado corn o ano fiscal de 2020. 

Participacao na Assembleia Geral Anual de Acionistas 

A Assembleia Geral Anual de Acionistas da Galp de 2020 decorreu no dia 24 de abril e teve como principais pontos na ordem de trabalhos deliberar sobre o 

RelatOrio Integrado de Gestalo, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestacalo de contas respeitantes ao exercicio de 2019. 

Adicionalmente, aprovou-se a proposta de aplicacalo dos resultados do exercicio de 2019, e procedeu-se a apreciacalo geral do Conselho de Administracdo, 

do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas do exercicio de 2019. 

Deliberou-se sabre a declaracalo da Comissalo de Remuneracoes sabre a politica de remuneracdo dos Orgdos de administracalo e fiscalizacalo e dos membros 

da Mesa da Assembleia Geral, assim como sabre a concessalo de autorizacalo ao Conselho de Administracdo para a aquisicdo e alienacdo de acoes prOprias 

e de obrigacoes prOprias, ou outros valores mobiliarios prOprios representativos de divida, pela Sociedade e instrumentos de sociedades participadas. 

Participaram na Assembleia Geral, presencialmente ou representados, 68 acionistas em representacdo de 686.201.368 acoes, ou 82,8% do capital social da 

Empresa. Todas as propostas submetidas para deliberacdo foram aprovadas. 

Informacao ao obrigacionista 

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

Denominacno 
do 

ISIN 	Data de Emissao 	Maturidade 	Montante 	Cupao 
Yield no final 

 
ano (%) 

Var. desde pricing (bp) 

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

PTGALJOE0008 

PTGALLOM0004 

PTGALCOM0013 

14-07-2014 

15-11-2017 

18-06-2020 

14-01-2021 

15-02-2023 

15-01-2026 

€500 m 

€500 m 

€500 m 

3,000% 

1,000% 

2,000% 

(0.1) 

0.5 

1.3 

(325) 

(56) 

(78) 
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A nossa marca 

0 desafio da Marco num ano inesperado 

0 ano de 2020 marcou urn teste sem precedentes a resiliencia dos 

atividades e operacoes dos empresas, mas tambern ao papel 

preponderante que as marcas devem assumir na sociedade e na vida de 

coda urn. Por esse motivo, a Galp ajustou os seus pianos, estabeleceu 

novas prioridades e assumiu que o impacto da marca teria de se fazer 

sentir. Para que pudessemos alcancar esse objetivo, foi necessario 

avancar corn uma adaptacdo radical de tudo o que estava planeado face 

eclosdo da pandemia da Covid-19, no final do primeiro trimestre, 

sublinhando ainda mais o nosso proposito essencial, de que a vida das 

pessoas nalo pode parar. 

Reforcar a Galp como marca ainda mais proximo das 

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

Perante o desafio da mudanca inesperada, a Galp assumiu a letra o 

papel de life enabler, colocando ern acao urn piano de contingencia que 

visou assegurar o bem-estar dos colaboradores e a operacionalidade de 

infraestruturas criticas para a economia e para os consumidores. 

G-Loud, uma nova plataforma agregadora para colaboradores Galp, foi 

disponibilizada de forma a facilitar e otimizar o trabalho remoto e acesso 

Os ferramentas transversais, noticias e iniciativas Galp, e que passou a 

ser utilizada por todas as pessoas em todas as geografias onde a Galp 

esta presente. Com  uma media de 5.600 utilizadores e as visitas de 

paging bem acima de 50 mil por mes, a plataforma esta disponivel ern 

qualquer dispositivo para todas as Pessoas Galp e em tres linguas 

diferentes. 

Quando se percebeu o inevitavel impacto economic° que a pandemia 

teria, a Galp anunciou que ndo suspenderia fornecimento a quern 

perdesse rendimentos e abriu as portas a negociacdo de prazos de 

pagamento especificos. E foi ainda mais longe, mapeando as 

necessidades mais prementes nas geografias onde atua e tomando 

medidas ineditas: Em Portugal, ofereceu 171 ventiladores ao SNS, 

ofereceu combustive) a entidades de saUcle, disponibilizou energia 

gratuita durante urn mes a 500 instituicoes de solidariedade social, 

ofereceu a energia a hospitais de campanha, cedeu os hotspot de 

aquecimento a gas que aqueceram abrigos montados ern Lisboa para os 

sem-abrigo, foi parceira de mobilidade da Rede de Emergencia 

Alimentar, e juntou-se a TVI e a Radio Comercial para levar urn "Camido 
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do Esperanca" que percorreu as zonas mais isoladas porn fazer cerca de 

100 testes por dia a Covid-19. 

Em Espanho, a Empreso juntou-se a Uber Eats no programa "A to lado", 

uma iniciativa Save the Children, para entregar cabazes de bens 

essenciais a mais de 1.500 familias corn dificuldades econemicas. No 

Brasil, a Petrogal Brasil participou no Programa FioCruz, urn fundo de 

emergencia criado para apoiar acoes de resposta a pandemia como a 

construcao de um Centro Hospitalar, a producao e otimizacao de testes, 

entre outras acoes. 

Em Mocambique, ern parceria corn a ONGD Helpo - alem de acoes de 

prevencao e sensibilizacao para o Covid-19 - os voluntarios Galp 

estiveram muito ativos no distribuicao de materiais de protecao 

individual nos postos de sciale e centros de acolhimento de criancas, 

numa iniciativa que beneficiou mais de 70 mil pessoas. 

Apontar ao futuro e liderar o caminho 

A proatividade corn que foram atacados os problemos criados pela 

pandemia no mercado global e no vida de coda urn teve efeito visivel no 

percecao dos portugueses relativamente a marca Galp, que foi avaliada 

como uma dos 10 marcas mais relevantes ern Portugal na resposta ao 

apoio da sociedade e dos seus cidaddos, num estudo conduzido pela 

Nielsen. 

Adicionalmente, no estudo de Reputacao e Relacao Emocional das 

marcas corn os cidaddos portugueses durante os primeiros seis meses do 

periodo de pandemia, no ambito do estudo anual RepScore", os dodos 

opurados pela consultora OnStrategy situaram a Galp como a marca 

corn o melhor indice de reputacao e relacao emocional no setor da 

energia, corn urn valor de 74,4 pontos/100. Este resultado foi o reflexo  

do caminho que a marca tern vindo a fazer ao nivel do reforco do sua 

reputacao, corn crescente aproximacao as pessoas, uma atencao cada 

vez mais detalhado as necessidades dos clientes e urn foco muito 

presente nos questa- es de sustentabilidade. 

Inovar corn a energia de sempre 

Embora a pandemia tenha colocado ern suspenso alguns dos pilares que 

a Empreso tinho definido para a comunicacao do sua marca ern 2020 - 

nomeadomente os patrocinios a Selecao Nacional no Euro 2020 e os 

patrocinios a festivais como o Rock in Rio, o Golp Beach Party ou o 

Festival MUsicas do Mundo a Galp nao deixou de trobalhor alguns dos 

seus eixos estrategicos, mesmo que condicionados a nova realidade. 

0 formato "E se a vida comecasse agora?" foi urn exemplo perfeito de 

adaptacao a urn contexto muito especifico. No fim de semana que 

marcaria o inicio do festival, a Golp e o Rock in Rio unirom esforcos para 

uma emissao especial de varias horas, nos redes sociais e na SIC Radical, 

que juntou a comunidade artistica e os fas. E no Ultimo trimestre do ano, 

as duos marcas lancaram no mercado a plataforma "Cria-te", que visa 

impulsionor a saCide mental, a autodescoberto e o 

conhecimento/educacao. 

0 foco do Empresa na inovacao e na procura de novos modelos de negocio 

tambern nao parou, e continuaram a contribuir para que a marca reforcasse 

o seu estatuto de marca mais inovadora no setor do energia (Brand Track 

Study por International Marketing Research). Para esse efeito muito 
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contribuiu o lancamento da nova Fabrica de Inovacao Up - Upcoming 

Energies, criada para aproximar a Galp do ecossistema de inovacao, 

empreendedorismo e start-up, a GoWithF/ow, na area da mobilidade 

inteligente, ou da El - Energia Independente, empresa corn urn foco no 

autoconsumo solar, e que serviram para reforcar a imagem da Galp como 

uma referencia na sustentabilidade (Brand Track Study por International 

Marketing Research). 

Em resumo, embora 2020 tenha sido urn ano muito desafiante ern termos 

de performance tambem para a marca Galp, a Empresa melhorou a sua 

pontuacdo em quase todas as dimensoes avaliadas, sobretudo nos 

indicadores confianca e responsabilidade social/cidadania. No final deste 

exercicio, de acordo corn a avaliacao da OnStrategy, a marca Galp valia em 

2020 cerca de €1,3 bn, ern linha com o ano homOlogo - e mantendo-se 

como a segunda marca mais valiosa de Portugal. 

Concluindo, num ano absolutamente at/plc° e que reformulou todos os 

planeamentos e orcamentos previstos para 2020, a Galp continuou a 

inovar e a estar atenta as novas necessidades dos clientes, ao mesmo 

tempo que respondia as emergencias da pandemia. 

Num novo contexto, ern tern-Lori° desconhecido, mas corn a energia de 

sempre. 
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2.1. 

Como planeamos o futuro 

Apos urn ano particularmente marcado pela imprevisibilidade, todos nos 

apercebemos que no complexo sistema em que vivemos o futuro nunca é 

um dodo adquirido. Algumas tendencies foram claramente aceleradas, 

como a digitalizacao e a transicao energetica, ao passo que outras, que 

pareciam evidentes como a globalizacao, foram postas em cause. 

Para garantir que estamos preparados para um conjunto amplo de 

futuros possiveis, nomeadamente para o seu impacto na cadeia de valor 

da energia em diferentes geografias, a Galp incorpora no seu 

planeamento estrategico urn processo de reflexao critica sobre o futuro. 

Este engloba, entre outros aspetos, a construcao de cenarios que 

consideramos verosimeis ern funcao da evolucao possivel de urn 

conjunto de incertezas. 

Com o objetivo de garantir que a Galp é parte da solucao para os 

desafios de hoje e de amanha e para assegurar a resiliencia da nossa 

estrategia, desenvolvemos dois cenarios alternativos e contrastantes. 

Estes cenarios assentam na premissa de que o desenvolvimento 

tecnologico existe e continuara a ocorrer, e contribuir positivamente 

para solucaes energeticas de menor intensidade carbonica. Porem, a 

incerteza relacionada com o alinhamento global relativo a reducao de 

emissoes de carbono e potential impacto nos acordos de comercio 

global, devera assumir um papel chave para o desbloqueio des 

tecnologias futuras e a aceleracao da descarbonizacao do setor 

energetic° a uma escala global. 
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A maioria dos tecnologias de carbono zero tornam-se mais 

baratas do que os combustiveis fosseis 

Energias renovaveis, H2  e combustiveis 

sinteticos sao a espinha dorsal de um novo 

ecossistema de energies 

0 PIB global é acelerado pelas novas 

tecnologias 

A UE atinge a neutralidade carbonica em 

2050 e promove urn ciclo virtuoso de 

descarbonizacoo, levando outros poises a 

acelerar a transicao 

A maioria dos veiculos ligeiros tornam-se 

eletricos e autonomos 
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Os nossos cenorios 

Fragmented 

Num  mundo menos globalizado,  corn  politicos disperses  e 

barreiras comerciais,  a  regulamentacao desarticulada  é incapaz 

de desbloquear todo o potencial tecnologico,  impedindo uma 

transicao energetica adequada 

Committed 

Urn  alinhamento  renovado entre os principals blocos 

geopoliticos promove  trocas comerciais  e uma  estrutura 

politica adequada  para a descarbonizacao,  reduzindo as 

emiss6es globais para urn caminho compativel corn 1,5°C 

*1r* 
Nem todas as tecnologias limpas se tornam 

competitivas -  algumas delas precisam de 

ser subsidiadas (e.g., H2  e e-fuels) 

Gas natural e CCS desempenham urn papel 

relevante no transicao 

Menor crescimento do PIB mundial devido a 

desglobalizacao, maiores impostos e tarifas 

A UE mantern o seu objetivo de 

neutralidade carbonica em 2050 mas perde 

competitividade economic❑ 

1111111111 	A transicao energetica ocorre a diferentes 

ritmos entre as regioes 

Falb: de confianca promove guerras 

comerciais pelo carbono entre a UE, EUA, 

China e outros mercados asiaticos relevantes  

0 H2  e combustiveis sinteticos permitem a 

descarbonizacoo de segmentos dificeis de abater 
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Cenario Fragmented 

Num mundo menos globalizado, os varios blocos geograficos 

implementam politicas disperses e barreiras comerciais, resultando 

numa regulamentacao desequilibrada e incapaz de desbloquear todo o 

potencial tecnologico, impedindo uma transicao energetica adequada e 

eficaz no combate as alteracoes climaticas. 

Os acordos e instituicaes internacionais perdem relevancia, devido a sua 

incapacidade para lidar corn urn mundo acelerado e volatil, onde as 

principais economias estop exclusivamente focadas ern si. 0 

protecionismo econornico aumenta, levando tambern a urn aumento da 

tensao politica entre os principais blocos geopoliticos. 0 ambiente 

economic° e regulatorio incerto, juntamente corn as grandes barreiras 

comerciais, levam a urn aumento gradual da dificuldade ern obter 

financiamento para grandes investimentos. Este contexto provoca uma 

desaceleracao do crescimento econornico, muito marcado pelo aumento 

de impostos e pelo pesado controlo dos estados sobre a economia. Nem 

todas as tecnologias verdes se tornam competitivas, o que leva a que 

algumas delas necessitem de ser subsidiadas. 

Numa realidade onde impera a descoordenacao entre os varios blocos, 

coda regiao adota a sua estrategia de descarbonizacao, privilegiando a 

seguranca energetica nacional e os seus recursos endogenos, o que nao 

permite atingir os objetivos climaticos do Acordo de Paris. Ainda assim, 

algumas regioes, como a Uniao Europeia, continuam a fazer da 

neutralidade carbonica a sua bandeira, impulsionando este objetivo 

atraves da regulacao, recorrendo a taxas alfandegarias sobre o carbono 

para manter a sua competitividade face as importacoes e nas suas 

exportacoes. 

Os centros urbanos transformam-se em conjuntos de bairros, onde 

todos os servicos necessarios estao a uma distancia maxima de 15 

minutos, com os carros a combustao interna a serem gradualmente 

removidos das cidades e os transportes pUblicos a servirem como meio 

de transporte nos centros. As empresas e escolas sac) responsaveis pela 

mobilidade dos seus colaboradores/estudantes, promovendo politicos de 

proximidade e o trabalho a distancia. 

Enquanto os padroes de mobilidade mudam nas cidades corn major 

densidade populacional, atualmente com uma mobilidade mais 

partilhada e descarbonizada, o transporte de maior distancia continua a 

ser bastante semelhante ao que conhecemos hoje. 0 desenvolvimento 

tecnolOgico nao foi suficiente para alterar o transporte pesado e de 

longa distancia, que continua assente em combustiveis fOsseis, ainda 

que, corn um incremento significativo da incorporacao de combustiveis 

de baixo carbono. Tambem na indUstria, a transicao nao teve o impacto 

inicialmente esperado, e a maioria das fabricas continua a depender 

duma matriz energetica semelhante a atual. 

Diferentes regioes tern visa- es bastante diferentes sobre as tecnologias 

de captura e utilizacao de carbono, bem como sobre as licencas de 

emissoes e creditos de compensacao. De urn lado, assistimos a uma 

Uniao Europeia focada no desenvolvimento de areas de controlo de 

emissoes e no sua reducao, do outro, observamos regioes que 

promovem a descarbonizacao atraves de tecnologias de captura e 

utilizacao e, em casos mais extremos, de sistemas de compensacao de 

emissoes. 
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Cenario Committed 

Urn novo alinhamento global entre os principais blocos geopoliticos 

promove o comercio livre e desenvolve urn quadro econornico, politico e 

regulatorio adequado para a descarbonizacao, reduzindo as emissoes 

globais numa tendencia compativel corn o objetivo de 1,5°C. 

Os principais blocos geopoliticos chegam a urn consenso quanto as suas 

posicoes ern materia ambiental, econornica e social nas principais 

organizacoes mundiais, como a Organizacao das Nacoes Unidas, a 

Organizacao Mundial de Comercio e o Banco Mundial. As cadeias de 

valor globais adaptam-se rapidamente e tornam-se mais resilientes, 

corn a digitalizacao a permitir urn aumento da transparencia e uma 

reducao dos custos. A estabilidade regulatoria e a transparencia das 

operacoes promovem o aumento do investimento de longo prazo, 

acelerando a transicao energetica, corn o desenvolvimento economic° a 

manter-se robusto, mesmo corn urn aumento populacional mais lento, 

uma vez que os 'Daises ern desenvolvimento conseguem melhorar os seus 

padraes de vida. 0 crescimento do PIB mundial é acelerado pelo 

consenso global e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, ern 

particular as ditas tecnologias verdes. As tecnologias limpas tornam-se 

mais baratas do que os combustiveis fosseis. 

O acordo global para a reducao de emissoes é ratificado e renovado 

periodicamente, demonstrando a ambicao crescente dos lideres politicos 

das varias partes do mundo, bem como das grandes empresas e setor 

financeiro, que se juntam ao acordo de forma a acelerar a reducao de 

emissoes, atraves da acalo corporativa. A Unialo Europeia cumpre o seu 

objetivo de ser neutra ern carbono ern 2050, urn compromisso 

inicialmente pioneiro, mas que acaba por influenciar o resto do globo a  

aplicar medidas semelhantes porn a promocao da transicao energetics e 

da reducao de emissoes. 

A globalizacao floresce e as trocas comerciais entre diferentes regioes 

do globo intensificam-se, enquanto o desenvolvimento de novas 

solucoes energeticas e tecnolOgicas permitem que seja necessaria 

menos energia para a realizar estas trocas. A mobilidade transforma-se, 

face ao que conhecemos hoje, popularizando a mobilidade como urn 

servico, autOnoma, descarbonizada e partilhada. 

A reducao dos custos de mobilidade, juntamente corn o trabalho e 

ensino a distancia leva muitas familias a mudarem-se para casas 

maiores nos subUrbios, alterando a paisagem urbana tal como a 

conhecemos hoje. A producao de energia eletrica tambem se torna 

bastante mais descentralizada, ern muitos casos indo alem do 

autoconsumo e promovendo comunidades de microgeracao de energia 

que apoiam o balanco da rede eletrica. 

A descarbonizacao dos setores mais intensivos ern termos de emissoes, 

como a inclUstria e os veiculos pesados, e suportada pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias que viabilizam o continuo 

aumento da sun atividade, mss, pela primeira vez, sem urn aumento de 

emissoes agregado. 

Os mercados de comercio de licencas de emissoes e creditos de 

compensacao tern urn enquadramento mundial, passando a ser uma 

pratica ern varios poises. 0 aumento da transparencia associado a estes 

mercados contribui para o seu crescimento e para a reducao das 

emissoes globais. 
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Procura de Energia Primdria na UniCio Europeia (Gtoe) 

	
Procura de Energia Primaria Global (Gtoe) 

Ano de Referencia 	STEPS'. Fragmented SC.5 	Committed 	Fragmented Committed 
	

Ano de Referencia 
	

STEPS' Fragmented SOS 	Committed 	Fragmented Committed 
2019 	 2040 	 2050 

	
2019 
	

2040 	 2050 

• Carvdo 
	

Petroleo 	 Gas Natural 	 • Nuclear 	 • Renovaveis 
	

• Carvdo 
	

Petroleo 	 Gas Natural 
	

• Nuclear 	 • Renovovels 

Temos o desejo de, diariamente, energizer a vide dos nossos clientes 

corn as solucoes que Ihes sejam mais sustentaveis. Procuramos 

desenhar uma estrategia que responds ao contexto atual e ao futuro da 

energia e da mobilidade, garantindo a resiliencia e a agilidade da Galp 

num mundo cada vez mais complexo, rapid° e ern constante mudanca. 

Enquanto Empresa integrada de energia, estamos focados no 

desenvolvimento de negOcios sustentaveis e geradores de valor, atraves 

de urn portefOlio diferenciado, que vai da producao de petrOleo e gas 

natural as energias renovaveis, de uma base industrial orientada para as 

Canaria Stated Policies 

Cenario Sustainable Development 

novas necessidades de mercado, atraves da adaptacao, eficiencia e 

transformacao continua dos seus processos, e de solucoes comerciais 

mais inovadoras que promovam a transicao energetics dos nossos 

clientes e consumidores. A organizacao, as competencies e os negOcios 

que desenvolvemos ate hoje sac) a base que nos permite colocar ern 

pratica esta estrategia. A realizacao de parcerias bem-sucedidas em 

projetos chave e a presence internacional e locos culturais da Galp em 

muitos poises, demonstram a nossa capacidade para o desenvolvimento 

de colaboracoes fortes e de uma visa() transversal da nossa atividade. 
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A transicao energetics ira exigir a transformacao da forma como os 

nossos clientes consomem (e produzem) essa energia, acelerando a 

adaptacao a novas value pools comerciais. A base de ativos flexivel e de 

proximidade que a Galp possui, nomeadamente na Peninsula lberica, e o 

ponto de partida ideal porn esta transformacao, mantendo a Galp 

sempre presente na vida dos seus clientes, tanto hoje como no futuro. 

Tambem a forma como a energia e transformada sera diferente no 

futuro, exigindo uma adaptacao dos ativos industrials existentes. A 

progressiva descarbonizacao e digitalizacao, conduzirao a conversao 

destes ativos em complexos industrials energeticos. A Galp esta a 

preparar-se, recorrendo as suns vastas competencias industrials e 

experiencia acumulada, para garantir a transformacao tecnolOgica e a 

transicao justa da refinacao. 

Como em qualquer transicao, as empresas melhor preparadas ganharao 

vantagem face a concorrencia. Acreditamos que as nossas 

competencias e recursos garantem que temos a agilidade para entrar em 

novos mercados e negOcios diferenciadores, de forma eficaz, com um 

foco claro sobre a geracao de valor. 

Com base nesta visao estrategica, definimos uma orientacao integrada 

para suportar o desenvolvimento dos varios negOcios, em funcao do seu 

estagio de maturidade, da geracao sustentavel de valor e do 

crescimento da Empress. 

Upstream 

A Galp esta focada no crescimento do seu negocio de Upstream, assente 

em ativos orientados para a criacao de valor. Procuramos extrair o 

maxim° valor dos nossos ativos, atraves da otimizacao e de uma gestao  

dinamica do portefelio, construindo opcoes de investimento e 

desinvestimento que garantam a resiliencia do negOcio. 

0 alinhamento do negOcio de Upstream com a transicao energetics 

parte da nossa estrategia de negOcio. A Galp promove uma participacao 

ativa nos suns parcerias, tendo em vista o desenvolvimento dos seus 

principais ativos, atraves da sus constante otimizacao e excelencia 

operational, contribuindo para a reducao da intensidade carbOnica da 

atividade. 

Refinacao & Midstream 

A transformacao dos ativos industriais e outras atividades de Midstream 

é fundamental. 0 objetivo é adapts-los progressivamente as 

necessidades evolutivas do mercado, atraves da reducao das emissaes 

associadas e de uma major otimizacao e integracao, que garantam a 

maxima extracao de valor desses ativos. 

A Galp continuara a seguir uma estrategia de adaptacao do seu 

aparelho refinador aos objetivos europeus, no ambito da 

descarbonizacao, economia circular e transicao energetica. 0 reforco da 

eficiencia e flexibilidade dos nossos ativos sera complementado por uma 

major integracao com as atividades de trading, tendo em vista a 

otimizacao da margem integrada. 

Atividades estas que tambern abrangem outros produtos, como o gas 

natural, onde queremos maximizar as oportunidades do mercado global, 

desenvolvendo novas oportunidades para aumentar a geracao de valor 

do portefolio. 
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Comercial 

Queremos reforcar a nossa aposta de posicionamento do cliente no 

centro de todas as nossas acaes e atuar como urn facilitador para as 

pessoas, empresas e cidades. A resposta as mudancas nos padraes de 

consumo é feita no dia a dia e apenas é possivel atraves do apoio e 

presenca constantes da Galp junto dos seus clientes; atraves de uma 

plataforma fisica, corn a conveniencia e proximidade que a nossa rede de 

ativos oferece, e tambern digital, acompanhando os nossos clientes ao 

longo da sua jornada diaria. 

A gestalo conjunta destas plataformas coloca-nos numa posicao 

vantajosa para fornecer a energia de hoje, mas tambern a de amanha, 

para explorar as novas tendencias da mobilidade juntamente corn as 

comunidades onde esta presente, e para disponibilizar a conveniencia 

necessaria a vida e negocios dos nossos clientes. Atraves de uma 

abordagem e oferta integradas, como uma Unica Galp, capaz de entregar 

os produtos e servicos do presente e do futuro, apoiamos a jornada dos 

nossos clientes rumo a descarbonizacao e digitalizacao do seu consumo. 

Renovaveis & Novos Negocios 

A necessidade de descarbonizacao da sociedade trouxe desafios porn 

todos os setores econamicos, corn destaque para energia, responsavel 

por uma parte significative des emissoes globais. Hoje, e clam que a 

forma como geramos, transformamos e consumimos energia ira mudar e 

corn ela, algo que sera moldado e acompanhado pela estrategia des 

empresas nos diferentes geografias. A Galp ambiciona ter urn papel 

ativo na transicao energetica que a sociedade esta a enfrentar, 

procurando antecipar tendencias, desenvolver urn portefOlio alinhado  

corn as necessidades futuras, sempre que possivel, estabelecendo 

sinergias corn os seus negOcios atuais, e progressivamente diminuindo a 

intensidade carbOnica da sua atividade e dos seus clientes. 

Contribuindo para a descarbonizacao da economic, a Galp ira continuer 

a apostar na geracao de energia renovavel, recorrendo a tecnologias 

comprovadas e projetos diferenciadores, corn ambicao aumentar a sua 

capacidade instalada de energia renovavel. 0 atual portefelio da Galp 

assents ern 3,8 GW de capacidade renovavel, a ser instalada ate 2024, 

corn foco sobre a Peninsula lberica, urn mercado vantajoso para a Galp 

devido as sinergias corn a atividade comercial de eletricidade. lremos 

expandir o nosso portefOlio corn base ern oportunidades de investimento 

e explorar as nossas vantagens competitivas. 

De forma complementar, a Galp promove a transicao energetica junto 

dos seus clientes, atraves do investimento ern solucoes descentralizadas 

de energia renovavel. 

Enquanto Empress que ambiciona ter urn papel ativo na transicao 

energetica, pretendemos continuer a desenvolver urn portefOlio 

diferenciador de geracao de energia renovavel e de novos negOcios, 

associado as tendencias de mercado e corn uma abordagem inovadora. 

A alocacao de capital do Grupo esters assim alinhada corn os eixos 

estrategicos acima descritos, suportada pela implementacao duma 

gestic) de portefOlio ativa, corn o objetivo de cobrir as necessidades de 

investimento, assegurar a manutencao duma estrutura de capital solids 

e maximizar o valor dos negOcios do portefelio da Galp. Tal permitira 

assegurar uma distribuicao acionista competitiva e equilibrada corn o 

perfil da Empresa. 
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Como gerimos o risco 

Como Empresa integrada de energia, a Galp esta exposta a riscos que 

podem ter urn impacto materialmente adverso no seu desempenho 

operational e financeiro, na sua reputacdo e na sua capitalizacdo. 

A gestdo desses riscos, assenta num Modelo de Gestdo de Risco 

implementado atraves de urn processo integrado, continuo e dinamico, 

que envolve as unidades de negocio e as areas corporativas da Galp, e 

que esta sustentado na Politica de Gestdo de Risco, no Modelo de 

Governo da Gestdo de Risco, e no Manual de Controlo Interno, 

aprovados pelo Conselho de Administracdo. 

Na Galp, a estrutura e a organizacdo de governo de gestdo do risco 

seguem a metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission), e estdo estruturadas corn base no 

modelo organizational dos tres linhas de defesa, ern articulacdo corn os 

Orgdos de supervisdo externos, como representado na figura abaixo: 
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Terceira linha de defesa 

Supervisao, fiscalizacao e avaliacao 
dos sistemas de controlo interno e gestao 
de risco; Monitorizacao e avaliacao da 
eficiencia e eficacia da resposta ao risco. 

Segundo linha de defesa 

Definicao de regras e normas e 
monotorizacao dos niveis de risco 
e controlo interno 

Conselho 
de Administracao 

Comissao 
Executive 

Direcao 
de Assuntos Juriclicos 

.r 	
•
 
•
 
v
  

77 N to 

a- 
0 
Fo' 

Local Risk 

Officers 
Unidodes de NegOcio 

/Centro Corporativo 

Primelra linha de defesa 

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

Conselho Fiscal 

Direcao de Seguranca 
e Sustentabilidade, Direcao 
de Planeamento e Controlo 

Corporativo e Controlo interno 

Comissao 
de Auditoria 

Comissao de 
Gestao de Risco 

Comissao de 
Sustentabilidade 

Directio de Gestao 
de Risco 

In 
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Os riscos sac) agrupados em classes, de acordo corn a sua natureza. As principais classes de risco da Galp, apresentadas corn major detalhe na Parte II do 

presente relaterio — RelatOrio de Governo Societario, sao resumidas na tabela abaixo. 

Classes de Risco 

Preco 

IT Ef Ciberseguranca 

Portefolio 

Inovacao 

Mercado 

Execucao de Projetos 

Geopolitico 

Continuidade do Negocio 

Credito 

Juridico 

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

do gas natural, do Gas Natural Liquefeito (GNL), da eletricidade, e as taxas de cambio e juro. 

Garantir a resiliencia cibernetica e digital da Galp e essencial, dado que uma eventual violacao da seguranca digital ou falha da 

infraestrutura digital da Galp, poderao prejudicar a disponibilidade dos nossos servicos e operacoes, aumentar os custos e afetar a 

reputacao da Galp. 

A execucao da estrategia da Galp e a sua sustentabilidade podem ser afetadas se a Empresa for incapaz de desenvolver, manter e 

gerir eficientemente urn portefolio de ativos de elevada qualidade. 

A falha em antecipar apropriadamente as alteracc5es de mercado e as expectativas dos clientes, pode comprometer a competitividade 

e sustentabilidade financeira da Empresa a longo prazo. 

Num ambiente altamente condicionado pelas dinamicas da procura e oferta, a capacidade da Galp em adaptor-se a novos 

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

estrategicos. 

0 crescimento organic° e os resultados da Galp dependem da execucao dos seus principais projetos. 

A exposicao a desenvolvimentos politicos e as consequentes mudancas no ambiente operacional, podem comprometer a continuidade 

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

A falha em responder eficazmente a situacaes de crise ou disrupcaes, pode par em causa a continuidade das operacoes e prejudicar a 

reputacao e o valor para o acionista da Galp. 

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

Alteracoes legais e regulamentares podem alterar o contexto de negocio em que a Galp opera, impactando a sua rentabilidade. 
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Alguns desses riscos sao sensiveis ao fenOmeno dos alteracoes climaticas e aos 

cenarios de transicao para uma economia de baixo carbono, particularmente 

aqueles associados a regulamentacao ("Juridico"), tende'ncias futuras de 

procura ("Mercado"), flutuacoes de precos de hidrocarbonetos e de outras 

commodities ("Preco"), alteracao do modelo de negOcio e potencial aumento da 

concorre'ncia ("Porte-Folio"). 

Dada a natureza emergente dos riscos e oportunidades associados a transicao 

para uma economia de baixo carbon() e, face aos compromissos assumidos, a 

Galp alargou o ambito da sua analise de risco, incorporando-os e 

monitorizando-os regularmente. 

A Direcao de Gestao de Risco avalia e analisa os principais riscos, e monitoriza o 

perfil de risco da Galp. A severidade dos riscos e avaliada de acordo corn a sua 

probabilidade de ocorre'ncia e o seu nivel de impacto, e os riscos sao mapeados 

em matrizes de "impacto x probabilidade". 
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pkuuptacao das operacoes num ano muito 

desafiante 

Na sequencia da pandemia Covid-19, a Galp implementou rapidamente 

urn piano de contingencia que salvaguardou a saUde e seguranca das 

suas Pessoas, Clientes, Fornecedores e stakeholders, bem como a 

continuidade das operacoes da Empresa. 

Adicionalmente, foram desenvolvidas varias initiatives corn o objetivo de 

preserver a vertente financeira da Empresa, num contexto da reducao 

acentuada da procura e de urn ambiente macroeconornico mais volatil e 

de menores precos de commodities. 

No Upstream, a Galp ajustou o seu piano de desenvolvimento. As 

operacoes foram impactadas pela pandemia, sendo que rapidamente se 

reforcaram as medidas preventives de forma a assegurar a seguranca 

das pessoas e a continuidade das operacoes. 

No segmento Comercial, tanto as operacoes como a estrutura de custos 

foram ajustadas de imediato, promovendo tambern a inovacao e 

adaptacao da oferta non-fuel de forma a captar novos clientes. A 

Empresa garantiu as medidas maximas de higienizacao e prevencao, sem 

qualquer interrupcoo do abastecimento energetico nos mercados onde 

opera. 

Na refinacao, os niveis de operacao e os pianos de manutencao das 

refinarias foram ajustados de forma a minimizar qualquer impacto 

negativo. A flexibilidade do aparelho refinador permitiu rapidamente a  

adaptacdo das operacoes, corn a paragem da refinaria de Sines e de 

varias unidades em Matosinhos, de forma a fazer face a reducao da 

procura e ao elevado nivel de inventarios verificados durante o period°. 

Nas Renovaveis 6 Novos NegOcios, a Empresa ajustou o piano de 

desenvolvimento de forma a cumprir com os seus compromissos de 

investimento. 

Por Ultimo, a Galp ajustou a sua estrutura corporativa e das diferentes 

unidades de negOcio, tornando a organizacao mais eficiente e agil. 

Paralelamente, a Empresa impiementou importantes medidas de 

preservacdo de caixa, reduzindo significativamente o seu piano de 

investimentos de forma proteger o equilibrio financeiro da Empresa. 

Apoio as comunidades atingidas pela 

pandemia da Covid-19 

A Galp apoiou cerca de 500 entidades, ern articuiacdo com varias 

instituicoes, corn pacotes de medidas de apoio para o combate ao 

Covid-19 nas comunidades onde opera. Entre as medidas adotadas e de 

destacar a oferta de ventiiadores a hospitais, a oferta de testes de 

Covid-19 a comunidade numa unidade move) permitindo chegar a 

regioes mais remotas, o fornecimento de energia a novas unidades de 

saUde para tratamento da Covid-19, apoio corn combustive) a veiculos 

de emergencia e bombeiros, a cedencia do espaco publicitario da Galp a 

DGS para divulgacdo de mensagens de prevencdo, entre outras 

medidas. Podera consultor todas as medidas adotadas pela Galp no 

combate ao Covid-19 nas mUltiplas geografias aqui. 
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JIB 

Tupi e Iracema atingem marco historico 

de producao e parceiros irao submeter urn 

novo piano de desenvolvimento 

Os campos de Tupi e Iracema, localizados no pre-sal brasileiro da Bacia 

de Santos, atingiram o plateau de producdo da fase inicial de 

desenvolvimento apes a conclusdo do ramp-up da unidade flutuante de 

producdo, armazenagem e transferencia (FPSO) #9, na area de Tupi 

Norte, em 2020. Durante os Ultimos 10 anos, estes campos 

ultrapassaram a marca histerica de producdo de 2 bn boe, provando as 

suns extraordinarias caracteristicas e a escala do reservatOrio. 

Em outubro, os parceiros acordaram na preparacdo de um Plano de 

Desenvolvimento atualizado para os campos de Tupi e Iracema, em 

paralelo com a venda da unidade P-71. Este piano devera ser submetido 

a Agenda Nacional do Petraleo, Gas Natural e Biocombustiveis do Brasil 

(ANP) durante 2021, com o objetivo de identificar projetos de 

desenvolvimento adicionais, resilientes a baixos precos de petreleo, e 

incluira avaliacoes para um potencial pedido de extensdo de vide do 

Campo.  

Acordo sobre sistema integrado de gas 

na Bacia de Santos no Brasil 

Em conjunto corn os parceiros nos gasodutos do pre-sal da Bacia de 

Santos, foi acordado urn novo enquadramento integrado para o 

escoamento de gas natural offshore e processamento onshore. Estes 

novos acordos irdo reformular a evacuacdo e processamento de gas 

proveniente dos campos do pre-sal na Bacia de Santos, integrando 

todas as rotas de exportacdo disponiveis e infraestruturas de 

processamento. 

A combinacdo da estrutura integrada para exportacdo e processamento 

de gas aumenta a flexibilidade operacional dos parceiros e a otimizacdo 

de solucaes de desenvolvimento. Adicionalmente, esta nova estrutura 

oferece opcoes para as atividades de comercializacdo de gas, em 

alinhamento com o processo de liberalizacdo em curso no mercado 

brasileiro de gas. 
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Ada ptacao da oferta Comercial as novas 

necessidades e tendencias do mercado 

No ambito da transicao energetica, a Galp continuou a expandir a sua 

presenca no mercado eletrico da Peninsula lberica, atingindo urn total de 

544 pontos de carregamento instalados ate ao final de 2020, bem como 

a expansao dos postos de abastecimento corn acesso a gas natural 

veicular (GNV) e gas natural liquefeito (GNL). Na oferta de eletricidade 

em casa, a Galp passou a dispor de pianos de energia verde, tanto para 

clientes individuais como para empresas. 

A Empresa desenvolveu tambern a sua oferta non-fuel, tornando-a mais 

digital atraves de novas parcerias com marcas como a Uber Eats e a 

Glovo e com a disponibilizacao de novos servicos. 

Venda da infraestrutura regulada de gas 

(GGND) 

A Galp acordou a venda de 75,01% da sua participacao na Galp Gas 

Natural Distribuicao (GGND) a Allianz Capital Partners. A transacao foi 

reconhecida ern 2020, no entanto a sua conclusao sera no primeiro 

trimestre de 2021, com a Galp a permanecer com uma participacao de 

2,49%. Esta transacao faz parte da estrategia da Galp de rotacao de 

ativos, cristalizando o seu valor e fortalecendo a posicao financeira da 

Empresa. 

Galp concentra operacoes de refinacao em 

Sines 

As alteracoes estruturais dos padroes de consumo de produtos 

petroliferos, motivadas pelo contexto regulatorio Europeu e pelos efeitos 

da pandemia Covid-19, originaram urn impacto significativo nas 

atividades industriais de downstream da Galp. 

Apos uma rigorosa avaliacao de alternativas, a Galp decidiu concentrar 

as suas atividades de refinacao e desenvolvimentos futuros no complexo 

de Sines e descontinuar as operacaes de refinacao ern Matosinhos, a 

partir de 2021. A Galp continuara a abastecer o mercado regional 
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mantendo o acesso ao terminal maritimo, armazenagem e 

infraestruturas de distribuicao em Matosinhos, encontrando-se a avaliar 

alternativas de utilizacao para o complexo. 

Galp reforca a sua posicao como urn dos 

principais operadores solar na Peninsula 

I be rico 

Durante o ano de 2020, a Galp posicionou-se como o major produtor de 

energia solar FV renovavel na Peninsula lberica. Em setembro, a Galp e a 

ACS concluiram a transacao relativa a constituicao de uma joint 

venture, corn vista ao desenvolvimento, construcao e operacao de 

projetos solares FV ern Espanha, corn uma capacidade de geracao de 2,9 

GWp. 

Em novembro, a Galp chegou a acordo para a aquisicao adicional de um 

projeto de energia solar FV ern desenvolvimento, ern Espanha, com uma 

capacidade de 359 MWp. 

No final do ano de 2020, a capacidade total do portefolio ern producao e 

desenvolvimento para a geracao de energia renovavel da Galp era 

3,8 GWp. 

Galp lanca El - Energia Independente, uma 

solucao de energia descentralizada 

A Galp deu mais um passo no seu compromisso corn a transicao 

energetica, atraves da geracao descentralizada de energia FV, 100% 

renovavel. A nova empresa El - Energia Independente visa o mercado de 

autoconsumo solar, com base ern ferramentas tecnologicas inovadoras 

que permitem identificar de forma detalhada o potencial de cada 

telhado, construir uma proposta personalizada para cada cliente apos 

instalacao do sistema FV e monitorizar continuamente o seu 

desempenho, maximizando a rentabilidade de cada instalacao. 

Desenvolvimento da mobilidade do futuro 

0 lancamento do GoWithFlow, uma plataforma de gestao de mobilidade 

sustentavel, e a assinatura de um novo acordo corn a Mobi.e para a 

gestao da rede de mobilidade eletrica. 
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Alinhamento corn as ambicoes climoticas da 

UE ern 2050 

A Galp reiterou a sua estrategia de descarbonizacao, reforcando o 

compromisso de alinhar o seu portefolio e operacoes corn a visao da 

neutralidade carbonica na Europa em 2050. A estrategia da Empresa 

continuara assente ern oportunidades de crescimento sustentavel, 

alinhadas com a transicao energetica. 

Reconhecimento pelas melhores praticas 

de sustentabilidade 

0 compromisso da Galp na criacao de valor atraves das melhores 

praticas na dimensao ambiental, social e de govern() corporativo foi, uma 

vez mais, reconhecido pelas mais prestigiadas organizacoes 

independentes. No Dow Jones Sustainability Index, a Empresa voltou a 

ser classificada como a Empresa mais sustentavel da Europa no seu 

setor e a terceira melhor a nivel mundial. 0 CDP Climate classificou a 

Galp entre as empresas de Oil Er Gas que adotaram de forma mais eficaz 

as melhores praticas em materia de clima, atingindo o nivel de 

"Leadership" e a classificacao "A-". Durante o ano, a Galp confirmou 

tambem a sua classificacao triple-A (AAA) no MSCI e manteve a sua 

posicao no top 5 entre as 50 empresas integradas de Oil 5 Gas, 

avaliadas pela Sustainalytics. Para mais informacoes sobre os 

reconhecimentos obtidos em 2020, consulte o nosso website aqui.  
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Destaques 2020 

Durante o ano de 2020, a producao working 

interest (WI) foi de 130 kboepd, urn aumento de 

cerca de 7% face ao ano anterior, refletindo a 

major contribuicao dos projetos ern 
desenvoivimento no Brasil e em Angola. 

Os campos de Tupi (anteriormente Lula) e lracema, 

atingiram o plateau de producao da fase initial de 

desenvoivimento apps a conclusao do ramp-up da 

FPSO #9, na area de Tupi Norte, ern julho. 

Acordada a apresentacao de urn Plano de 

Desenvolvimento (PoD) atualizado para os campos 

de Tupi e lracema e, em paralelo, a venda da 

unidade P-71. Este piano devera ser submetido a 

ANP durante o ano de 2021, com o objetivo de 

identificar projetos de desenvoivimento adicionais, 

inciuindo avaliacoes para um potential pedido de 

extensao de vida do campo. 

Os parceiros do bloco BM-S-8 submeteram a ANP 

o Plano de Desenvolvimento da primeira fase do 

projeto Bacalhau, assim como adjudicaram os 

respetivos contratos de front-end engeneering 

design (FEED). 

Em Mocambique, o projeto Coral FLNG continua a 

progredir conforme planeado, com o levantamento 

do Ultimo modulo da unidade, no final de 2020. Os 

parceiros continuaram, tambem, esforcos para a 

otimizacao do conceito de desenvoivimento do 

projeto onshore Rovuma LNG. 

Em Sao Tome e Principe, apps alteracoes de 

participacoes entre os parceiros, a Galp assumiu a 

posicao de operadora do bloco 12. No bloco 6, a 

nova parceria continua a progredir na execucao de 

trabalhos preparatorios para a perfuracao do poco 

de exploracao Jaca. 

As reservas 2P diminuiram 5,2%, face ao ano 

anterior, para 700 mboe. Os recursos contingentes 

2C aumentaram 2,4% para 1.720 mboe. 

130 a. 0 .0 

Indicadores principals 

2019 	 2020 

N° de colaboradores 218 168 

Reservas 1P (mboe) 404 385 

Reservas 2P (mboe) 739 700 

Reservas 1C (mboe) 498 525 

Reservas 2C (mboe) 1.680 1.720 

Producoo media working interest' (kboepd) 121,8 130 

Producoo media net entitlement' (kboepd) 120,0 128,2 

Intensidade carbonica no Upstream' (kgCO2e/boe) 9,4 9,9 

Realizacoes de petroleo e gas — dif. para Brent ($/boe) (7,3) (5,6) 

Custos de producao ($/boe) 3,6 2,3 

DD5A3 ($/boe) 14,4 14,7 

Ebitda RCA (€m) 1.751 A. 1.111 

Ebit RCA (€m) 1.189 407 

CFFO (€m) 1.133 826 

Investimento (€m) 600 326 

Noto, volores unitados corn base no producao net entitlement. 

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

3  Considera 100% dos ernissOes do producao de petrOleo e gas de blocos onerados e working interest dos blocos noo onerados. 

provisoes para abandon() e exclui imparidades relacionadas corn ativos exploratorios. 
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Evolucao das reservas e dos recursos 

Em 2020, as reservas 2P, juntamente corn os recursos contingentes 2C, 

permaneceram estaveis YoY, ern 2,4 bn boe. 

As reservas 2P diminuiram 5% YoY, Para 700 mboe, refletindo 

sobretudo a producao do periodo, uma vez que nao foram tomadas 

Decisoes Finais de Investimento em 2020. As reservas de gas natural 

representam 21% das reservas 2P atuais. 

Os recursos contingentes 2C situam-se em 1.720 mboe, um aumento de 

2% relativamente ao ano anterior, principalmente devido a incorporacao 

de recursos do primeiro poco exploratOrio no bloco Uirapuru, no Brasil. 

Os recursos de gas natural representam 51% dos recursos 2C, 

principalmente atribuiveis a Mocambique. 

As reservas e os recursos da Galp estao sujeitos a uma avaliacao 

independente pela DeGolyer and MacNaughton (DeMac). 

Reservas (mboe) 
	

Recursos contigentes (mboe) 	 Recursos prospectivos (mboe) 

1P 	 385 
	

is 	 525 

- Petroleo 

- Gas 

Net= Reservas numb base net entitlement. Recursos contigentes e recursos prospectivos numa base working interest. 
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13,5 	 94,5 	 13,8 
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Visao geral da producao em 2020 

A producdo WI foi de 130 kboepd, representando urn crescimento de 7% 

face a 2019, suportado pelo continuo desenvolvimento do projeto Tupi, 

pelo ramp-up de Berbigdo 6 Sururu, ambos no Brasil, e tambern pelo 

ramp-up de Kaombo Sul, em Angola. 

A producdo de gas natural representou cerca de 10% da producdo total, 

exclusivamente proveniente do gas associado dos projetos no Brasil. 

Espera-se que a contribuicdo do gas natural aumente quando os 

projetos da Area 4 em Mocambique iniciarem a producdo. 

No Brasil, a producdo WI foi de 115.8 kboepd, um aumento de 7% YoY, 

YoY, corn a Galp a apresentar, mais uma vez, urn crescimento apesar das 

restricaes operacionais durante o period°. Este perfil de crescimento 

diferenciador é uma das principais caracteristicas do portefolio de 

Upstream da Galp, em comparacdo corn os seus pares, e é consequencia 

da elevada eficiencia e resiliencia dos ativos. Durante o period°, a FPSO 

Tupi Norte completou o seu processo de ramp-up no Brasil, enquanto a 

FPSO de Berbigoo/Sururu continuou o incremento de producdo. 

Tambern é de destacar o inicio da producdo da FPSO #11 em junho, 

marcando o inicio do desenvolvimento da acumulacdo de Atapu. 

Em Angola, a producdo WI foi de 14,3 kbpd, um aumento de 6% YoY, 

suportado sobretudo pelo ramp-up de producdo da unidade na area de 

Kaombo Sul, no bloco 32. 

A producdo foi principalmente suportada pelo desenvolvimento continuo 

dos projetos brasileiros, apesar dos impactos da pandemia ern todas as 

atividades offshore. 

Productio working interest (kboepd) 

14,3 	 102,6 	 13,1 

2019 

- Petroleo de Angola 

- Petroleo do Brasil 

- Gas do Brasil 

A Galp continua focada na otimizacdo do portefOlio, no reforco dos 

pianos de desenvolvimento e na implementacdo de todas as iniciativas 

que permitem a extracdo de valor nos projetos-chave, promovendo urn 

crescimento sustentavel baseado num portefalio altamente competitivo. 

2020 130,0 
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Portefolio de Upstream da Galp 

A Galp tern 42 projetos de Upstream em diferentes estados de 

maturidade, desde exploracdo ate a fase de desenvolvimento, 

localizados maioritariamente em aguas profundas. Os projetos mais 

relevantes incluem o desenvolvimento do bloco BM-S-11, na bacia de 

Santos no Brasil, que contern uma das maiores descobertas mundiais de 

petroleo das Ultimas decadas, as grandes descobertas de gas natural na 

bacia de Rovuma, em Mocambique, bem como os desenvolvimentos no 

bacia do Congo, em Angola. 

0 breakeven NPVio relativo a todo o desenvolvimento do portefolio Galp 

é inferior a $25/bbl. 

Compromisso corn a transicao energetica 

0 perfil de crescimento da Galp mantem-se assente num 

portefOlio de Upstream distinto, corn recursos que se 

caracterizam pela sua elevada sustentabilidade, considerando 

os baixos custos de producdo e a menor pegada carbOnica. A 

competitividade destes desenvolvimentos permitiu uma 

geracdo de emissoes de CO2 de 9,9 kgCO2e/boe em 2020, a 

qual compara corn uma media da inclUstria de 

18,8 kgCO2e/boe (fonte: IOGP 2019), suportando assim uma 

abordagem sustentavel e baseada na geracdo de valor. 

Intensidade carbanica no Upstream' (kgCO2e/boe) 

• Galp 	• Media da inthistria (IOGP 2019) 

Considera 100% dos emissoes do producao de petraleo e gas 
de blocos operados e working interest dos blocos ndo operados. 

18,8 
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Brasil 
Portefolio offshore da Galp no Brasil 

Offshore 

0 portefOlio da Galp offshore no Brasil e maioritariamente focado no 

poligono do pre-sal, onde a Empresa esta presente desde as fuses de 

exploracdo e avaliacdo dos primeiros prospetos. 0 pre-sal brasileiro 

uma referencia na inclUstria, sobretudo devido a dimensdo e a qualidade 

dos seus recursos que, juntamente corn a tecnologia utilizada nos 

conceitos de desenvolvimento, posicionam estes projetos entre os mais 

competitivos e sustentaveis a nivel global. 

Atualmente, a Galp e urn dos principais players no Brasil, corn varios 

projetos no pre-sal das bacias de Santos e Campos, tanto nas fuses de 

exploracdo e avaliacdo, como na fuse de desenvolvimento e producdo. 
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out. 2010 

jun. 2013 

out. 2014 

jul. 2015 

fev. 2016 

jul. 2016 

mai. 2017 

out. 2018 

feb. 2019 

nov. 2019 

jun. 2020 

19 meses 

15 meses 

13 meses 

13 meses 

10 meses 

11 meses 

11 meses 

10 meses 

18 meses 

Em curso 

Em curso 

Plauteau 
desde 

abr. 2012 

ago. 2014 

out. 2015 

jul. 2016 

nov. 2016 

mai. 2017 

mar. 2018 

jul. 2019 

jul. 2020 

Participacao 
da Galp 

9,2% 

9,2% 

10,0% 

10,0% 

9,2% 

9,2% 

9,2% 

9,2% 

9,2% 

10,0 %' 

1,7% 

Inicio de Producao 	Ramp-up 
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Unidades em producao no pre-sal na bacia de Santos 

A Galp iniciou a producao no pre-sal em 2010, atraves da FPSO Cidade Angra dos Reis alocada a area piloto de Tupi e, no final de 2020, detinha 11 

unidades FPSO em operacao, das quais sete se encontram na acumulacao de Tupi, duos na acumulacao de Iracema, uma a desenvolver as acumulacaes de 

Berbigao e Sururu e, finalmente, uma alocada a Atapu. 

Unidade Designacao Localizacao 
Capacidade 

Petroleo I Gas natural 

FPSO #1 Cidade Angra dos Reis Tupi Piloto 100 kbpd 15 mm3/d 

FPSO #2 Cidade de Paraty Tupi Nordeste 120 kbpd 15 mm3/d 

FPSO #3 Cidade de Mangaratiba Iracema Sul 150 kbpd 18 mm3/d 

FPSO #4 Cidade de Itaguai Iracema Norte 150 kbpd 18 mm3/d 

FPSO #5 Cidade de Marica Tupi Alto 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #6 Cidade de Saquarema Tupi Central 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #7 P-66 Tupi Sul 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #8 P-69 Tupi Extremo Sul 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #9 P-67 Tupi Norte 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #10 P-68 Berbigao e Sururu 150 kbpd 16 mm3/d 

FPSO #11 P-70 Atapu 150 kbpd 16 mm3/d 

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

Tupi e Iracema 

Os projetos de Tupi e Iracema iniciaram producao em 2010, atraves da 

area Tupi Piloto, sendo os que mais contribuem para a producao da Galp. 

Em apenas 9 anos foram instaladas nove unidades de producao corn 

uma capacidade combinada para processor, diariamente, ate 1,3 mbbl de 

petraeo e 56 mm3  de gas natural. 

Em 2020 foi atingida a marca histOrica de 2 bn boe de producao 

acumulada, tendo tambem sido concluido o ramp-up da Ultima unidade 

a entrar em producao, a FPSO #9 no area de Tupi Norte. As nove 

unidades instaladas, todas em diferentes areas de desenvolvimento, 

encontram-se atualmente a produzir em niveis de plateau. 

Relativamente a campanha de perfuracao, ao final de 2020 foram 

perfurados 130 pocos (71 produtores e 59 injetores) dos cerca de 150 

pocos planeados. Atualmente, estao conectados 119 pocos as unidades 

FPSO instaladas. 

Os parceiros estao empenhados em maximizer a extracao de valor dos 

seus ativos, otimizando as operacaes e aumentando o fator de 

recuperacao dos recursos descobertos. Atualmente, a Galp estima que o 

fator de recuperacao dos desenvolvimentos em curso seja de 34%. 

Em 2020, a Galp, em conjunto corn os parceiros, acordou o 

enquadramento para desenvolvimentos futuros nos campos de Tupi e 

Iracema. Sera detalhado um Plano de Desenvolvimento atualizado, corn 

o objetivo de identificar projetos de desenvolvimento adicionais. 0 Plano 

de Desenvolvimento atualizado devera ser submetido a ANP durante o  

ono de 2021, e devera incluir avaliacaes para um potencial pedido de 

extensao de vida do campo. 

Considerando as caracteristicas das unidades avaliadas para o futuro 

desenvolvimento na area de Tupi e Iracema, os parceiros acordaram 

tambem na venda a Petrobras da unidade P-71, atualmente em 

construcao. 

Projetos de investigacdo que alavancam 

ativos em dguas profundas 

A Galp em parceria com a Activatec, a ISQ e a Petrobras, no 

ambito do regulamento de Investigacao 6 Desenvolvimento 

(16D) da ANP, esta a desenvolver uma ferramenta de inspecao 

de risers de producao, para utilizacao em aguas ultra-

profundas. A ROVSCAN sera a primeira ferramenta de inspecao 

de linha de producao deste genero no mundo. 0 projeto de I&D 

encontra-se a avancar, sendo que os testes hiperbaricos ja 

foram concluidos e a ferramenta encontra-se em preparacao 

bora os testes de combo. 

Berbigao, Sururu e Atapu 

A Galp detem, atraves do consercio BM-S-11A, participacoes em 

Berbigao, Sururu e Atapu, tres acumulacoes localizadas no area central 

do pre-sal da bacia de Santos, a nordeste das acumulacaes de Tupi e 

Iracema. 
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As acumulaedes Berbigdo e flanco oeste de Sururu estdo em 

desenvolvimento atraves do FPSO P-68, a qual se encontra em fase de 

ramp-up de produedo. No final de 2020, a unidade contava com quatro 

pocos produtores conectodos, de urn total de 10 programados, contando 

tambem corn urn poeo injetor conectodo, dos sete planeados. 

A FPSO P-70, na acumulaedo Atapu, iniciou a produedo em junho de 

2020, contando no final de 2020 corn urn poeo produtor conectodo, de 

um total de oito programodos, e um poeo injetor conectodo, dos oito 

planeados. 

A campanha de perfumed° nas ties acumulaedes esta a decorrer de 

acordo com o previsto, ja corn 14 pocos produtores e 10 pocos injetores 

perfurados no final de 2020, dos 33 pocos planeados. 

No area de Sururu a Galp e os parceiros continua= os estudos de 

subsuperficie do acumulaedo, tendo sido perfurado o poeo RDA 

(Reservoir Data Acquisition) Sururu Main ern 2020, com o objetivo de 

reduzir a incerteza volumetrica e melhorar o conceito de 

desenvolvimento do area. Para 2021, esta prevista a execuedo de EWT 

(Extended Well Test) com o mesmo objetivo. 

As acumulaedes Berbigdo e Sururu estendem-se para alem dos limites 

do bloco BM-S-11A e, por esse motivo, estardo sujeitas a unitizacdo corn 

as areas circundontes. Em 2018, os membros do consorcio juntamente 

com a Petrobras, por parte da area da cessao onerosa, apresentaram a 

ANP os Acordos de Individualizaedo da Produedo (AIP) para o 

desenvolvimento destas acumulaedes e &guard= a aprovaedo do 

agencia. 

Bacalhau 

O projeto Bacalhau estende-se pelos blocos BM-S-8 e Bacalhau Norte, 

nos quais a Galp detern uma participaeao de 20%. 

O projeto Bacalhau é considerado urn dos ativos mais promissores no 

pre-sal da bacia de Santos, devido as condieaes de alta pressdo do 

reservatorio e aos seus recursos de elevada qualidade. Trata-se de urn 

projeto competitivo e sustentavel, quer ern termos econamicos como 

ambientais, corn uma intensidade carbonica estimada inferior a 

9 kgCO2e/boe. 

A execuedo do projeto Bacalhau sera desenvolvida por fases, estando 

planeado para a Fase I alocar uma FPSO corn 220 kbpd de capacidade 

de produeao de petraleo, considerando a reinjeedo total do gas natural 

associado. 

No final de 2019, os parceiros submeteram as Declaraeoes de 

Comercialidade da descoberta de Bacalhau a ANP e, ja ern julho de 

2020, foi submetido tambern a ANP o Plano de Desenvolvimento para as 

areas. 

O Plano de Desenvolvimento conjunto, como é norma na inclUstria, o 

consorcio submeteu a ANP o AIP, no final do 2020, corn o intuito de 

unitizar as areas do projeto de Bacalhau. 

No inicio de 2020, foram adjudicados os contratos de FEED para a 

primeira fase do projeto Bacalhau, tendo sido atribuido a Modec a 

unidade FPSO, e a Subsea Integration Alliance o desenvolvimento dos 

equipamentos de subsea, umbilical, risers e flowlines (SURF). Os 

trabalhos de construed° da FPSO ja estdo a decorrer, tendo a cerimania 
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do primeiro corte de aco decorrido no final de 2020, nos estaleiros da 

Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC), na China. 

0 sancionamento do projeto esta previsto para 2021, ambicionando o 

inicio de producao em 2024. 

Sepia 

0 desenvolvimento da acumulacao de Sepia sera realizado atraves da 

FPSO Carioca, adjudicada a Modec em 2017. A unidade, corn uma 

capacidade projetada de processamento de 180 kbbl e 6 mm3  de gas 

natural por dia, saiu do estaleiro na China em novembro de 2020, rumo 

ao Brasil. 

0 inicio da producao do campo de Sepia esta previsto para 2021. 

A campanha de perfuracao esta a decorrer de acordo com o previsto, ja 

corn quatro pocos produtores e seis pocos injetores perfurados no final 

de 2020, de urn total de 15 pocos planeados. 

Exploracao & Avaliacao 

Jupiter 

A descoberta de Jupiter, localizada inteiramente no bloco BM-S-24, 

uma acumulacao de grande dimensao, ainda em fase de avaliacao. 

Durante 2020, os parceiros deram continuidade aos estudos de 

desenvolvimento tecnolOgico e a analise de atividades adicionais de 

avaliacao, de forma a suportar a solucao conceptual do projeto. 

Em agosto de 2020, foi concluido com sucesso o teste dinamico de 

producao (DST) do pow conhecido como Apollonia, o que representou 

um marco importante para o avanco da descoberta de Jupiter. Dado o 

ratio elevado de condensado-gas (CGR) e o alto conteado de CO2, este 

DST e considerado um grande avanco tecnico. 

Os resultados preliminares do DST reforcam o potencial do reservatOrio 

de J6piter, com amostras de condensado de elevado valor agregado. 

Uirapuru 

0 Uirapuru é urn ativo de exploracao adjudicado a Galp em 2018, apos a 

quarto rodada de licitacoes Production Sharing Contract (PSC), tendo o 

consorcio iniciado a campanha de exploracao no final de 2019. 

0 primeiro pay) de exploracao perfurado, conhecido como Araucaria, 

esta localizado a cerca de 200 km da costa da cidade de Santos. Esta 

localizado numa lamina de agua de 1.995 m e revelou a presenca de Oleo 

em reservatorios porosos. 0 consorcio encontra-se a avaliar os 

resultados do pay) e futuras atividades prospetivas na area de Uirapuru. 
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Bloco C-M-791 

0 bloco C-M-791 é urn ativo de exploracao na bacia de Campos corn 

potential geologic° de pre-sal, embora se encontre localizado fora do 

poligono de pre-sal. 

Em 2019, o consorcio iniciou um programa de exploracao corn a 

aquisicao de c.2.800 km2  de sismica 3D na regiao, mais do que cobrindo 

a area do bloco C-M-791, estando agora em fase final de processamento 

de dados. 

0 consorcio estabeleceu a hierarquizacao dos prospetos identificados, 

estimando-se a perfuracao de um poco exploratorio no campo ern 

2021/22. 

Angola 

A Galp tern uma participacoo no bloco 32, que contem o projeto 

Kaombo, atualmente urn dos projetos mais relevantes em Angola, bem 

como uma posicdo de longa data nos blocos 14 e 14k. 

Bloco 32 

0 projeto Kaombo, no bloco 32, esta localizado numa area de aguas 

ultraprofundas do offshore Angolano, e é esperado que o seu 

desenvolvimento recupere cerca de 635 mbbl de petroleo atraves das 

duos unidades FPSO, com uma capacidade estimada de producao diaria 

combinada de 230 kbpd. 

Projetos do Galp em Angola 

0 consorcio continua a trabalhar em medidas de gestoo dos 

reservatOrios para melhorar a eficiencia da operacoo, tendo iniciado uma 

campanha de sismica 4D, com o objetivo de otimizar a localizacoo de 

futuros pocos. 

No final de 2020, o consorcio tinha perfurado 45 pocos dos 62 previstos 

para o desenvolvimento do campo de Kaombo. 
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Bloco 14/14k 

A Galp e os parceiros estao focados em otimizar a eficiencia e os custos 

do bloco 14/14k, corn o objetivo de prolongar o periodo de producao dos 

campos de Benguela-Belize-Lobito-Tomboco (BBLT) e Tomboa-

Landana (TL), os quais estao atualmente em fase de declinio natural de 

producao. 

No bloco 14, o consorcio negociou com a concessionaria ANPG o 

aumento do Cost Oil e a unificacao das tres areas de desenvolvimento. 

Este acordo suporta a extensao do limite econornico deste ativo, a 

continuidade da campanha de infill drilling em vigor e a recuperacao de 

parte dos custos nao recuperaveis. 

Mocambique 

As descobertas de gas na bacia do Rovuma irao permitir que 

Mocambique se tome urn dos fornecedores de gas natural mais 

relevantes a nivel mundial. 

A dimensao e a qualidade dos recursos descobertos sera° 

transformantes para o pals e tambem desempenharao urn papel 

fundamental no perfil de producao da Galp, ern linha corn a estrategia de 

transicao energetica da Empresa. 

0 desenvolvimento da Area 4, na bacia de Rovuma, inclui o projeto 

offshore de FLNG Coral Sul e o projeto onshore Rovuma LNG. 
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Coral Sul 

Apos o sancionamento em 2017, o Coral Sul sera o primeiro projeto a 

desenvolver os recursos de gas natural de largo escala da Area 4, corn o 

inicio da producao prevista para 2022. 

A construcao da unidade Floating LNG (FLNG) foi iniciada ern 2018 e 

esta a decorrer conforme o planeado. A unidade tern uma capacidade de 

processamento de cerca de 3,4 mtpa de gas natural liquefeito (GNL). 0 

levantamento do Ultimo modulo da unidade FLNG ocorreu em novembro 

de 2020. 

A unidade FLNG sera conectada a regiao sul da descoberta de Coral, 

localizada exclusivamente na Area 4 e contendo, aproximadamente, 

16 tcf de gas natural na jazida. 

A campanha de perfuracao encontra-se a progredir sem impactos na 

calendarizacao do projeto, apesar da sua suspensao em 2020 como 

medida preventiva a pandemia Covid-19. 

Rovuma LNG 

Ern maio de 2019, o Governo de Mocambique aprovou o Plano de 

Desenvolvimento para a Fase I do projeto Rovuma LNG, que ira produzir, 

liquefazer e comercializar gas natural dos campos de Mamba. 

Atualmente, os parceiros da joint venture estoo focados na otimizacao 

do conceito e na avaliacao de opcaes para assegurar a robustez do 

desenvolvimento, de forma a avancar para o sancionamento do projeto. 

E estimado que a producao de GNL se inicie na segunda metade desta 

decada. 
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Namibia 

A posicao da Galp na Namibia é composta por duos licencas de 

exploracao offshore, a PEL 82 na bacia de Walvis e a PEL 83 na bacia 

Orange. 

Os resultados da aquisicao sismica 3D, executada em 2018 na area da 

PEL 82, estao em fase de analise para a identificacao de potenciais 

prospetos. 

Durante 2019, o consarcio concluiu corn sucesso a campanha de 

aquisicao sismica 3D na PEL 83, encontrando-se atualmente ern fase de 

analise dos dodos para identificar potenciais leads. 

Sao Tome e Principe 

0 portefOlio de exploracao da Galp em Sao Tome e Principe inclui 

atualmente tres blocos offshore, nomeadamente, os blocos 6 e 12, onde 

a Galp e a operadora com uma participacao de 45% e 41%, 

respetivamente, e o bloco 11, no qual a Empresa detem uma participacao 

de 20%. 

A Galp assumiu o papel de operadora do bloco 12 em marco de 2020, em 

substituicao da anterior operadora Kosmos Energy. A distribuicao dos 

interesses da Kosmos foi feita proporcionalmente as participacaes dos 

restantes membros do consercio. 

No seguimento dos estudos geolOgicos e geofisicos realizados no 

bloco 6, a Galp e os restantes parceiros estao a ultimar a preparacao do 

primeiro poco exploratOrio a realizar no bloco. Preve-se que o pow, 

conhecido como Jaca, seja iniciado em 2021. 

Apoio a Comunidade no combate a 

Covid-19 

Em 2020, a Galp, em conjunto com a Agenda Nacional do 

Petraeo de Sao Tome e Principe (ANP-STP) e a Equator 

Exploration, ofereceram cerca de 23 t de material de desinfecao 

ao Governo, atraves do Ministerio da SaUcle, como contribuicao 

para o combate a Covid-19 no pais. 
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Portefolio de projetos Upstream no final de 2020 

Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia # Projetos 
Projetos 

Principals 
API (°) Enxofre (%wt) Fa se POI-Ce 1-  0 S 

Brasil (via Petrogal Brasil) 

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

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

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

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

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

0.9% 

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

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

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

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

Galp 20% 
Petrobras 80% (op.) 

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

Galp 50% 
Petrobras 50% (op.) 
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Galp 20% 1 Petrobras 30% (op.) 
BP 30% 1 IBV 20% 
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Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia Tipo # Projetos 
Projetos 

Principals 
API (°) Enxofre (%wt) Fa se Parceiros 

Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia Tipo # Projetos 
Projetos 

Principals 
API (°) Enxofre (%wt) Fa se Parceiros 

Angola 

Bloco 14 

Bloco 14k 

Bloco 32 

Lower Congo 

Lower Congo 

Lower Congo 

Aguas rasas a 
ultraprofundas 

Aguas rasas a 
ultraprofundas 

Aguas 
ultraprofundas 

8 

2 

BBLT1TL 
Kuito 

Lianzi 

Kaombo 

24-36 

35-37 

26-32 

<0,8 

<0,5 

<0,9 

Desenvolvimento 
Er Producao 

Desenvolvimento 
Producao 

Desenvolvimento 
Producao 

Galp 9% 1 Chevron 31% (op.) 

Sonangol 20% 1 Eni 20% 
Total 20% 

Galp 4,5% 1 Chevron 31,25% (op.) 
Total 36,75% 1 Sonangol 10% 

Eni 10% I SNPC 7,5% 

Galp 5% 1Total 30% (op.) 

Sonangol 30% I China Sonangol 20% 
ExxonMobil 15% 

Mocambique 

Area 4 Rovuma 
Aguas 
ultraprofundas 

2 
Coral Sul 
Rovuma 

LNG 
Desenvolvimento 

Galp10% 1 Eni 25% (op.) 
ExxonMobil 25% (op.) I CNPC 20% 

Kogas 10% 1 ENH 10% 
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Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia Tipo # Projetos 
Projetos 

Principais 
API (°) Enxofre (%wt) Fa se Parceiros 

Namibia 

PEL 82 

PEL 83 

Walvis 

Orange 

Aguas rasas a 
ultraprofundas 

Aguas rasas a 
ultraprofundas 

Exploracao 

Exploracao 

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

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

S. Tome e Principe 

Bloco 6 

Bloco 11 

Bloco 12 

Rio Muni 

Rio Muni 

Rio Muni 

Aguas 
ultraprofundas 

Aguas 
ultraprofundas 

Aguas 
ultraprofundas 

Exploracao 

Exploracao 

Exploracao 

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

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

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

Timor- Leste 

Bloco E 
Aguas rasas a 
ultraprofundas 

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

Kogas 10% 
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Comercial 

Em 2020, a Galp integrou toda a sua oferta comercial, incluindo 

produtos petroliferos, gas, eletricidade e outros servicos, numa Unica 

unidade de negacio. Atraves de uma abordagem centrada no cliente, 

esta nova organizacao fornecera solucaes mais adequadas as empresas 

e clientes nas geografias em que a Empresa opera. 

A Empresa esta focada na otimizacao da sua oferta integrada de 

produtos e servicos, adaptando-se aos novos padroes de consumo, 

numa economia mais sustentavel, aberta, digital e partilhada. Atraves 

de um forte posicionamento da marca Galp na Peninsula lberica e numa 

selecao de 'Daises Africanos, as atividades comerciais da Galp tem a 

base de clientes no centro dos seus negocios. 

Performance  2020 

Em 2020, o desempenho operational da Comercial refletiu as condicoes 

econamicas desafiantes e as medidas preventives implementadas pelos 

governos. 

Os volumes de produtos petroliferos vendidos a clientes diretos diminuiram 

28% YoY, totalizando 6,0 mt, refletindo sobretudo a menor procura durante 

o ano. 

As vendas de gas natural a clientes diretos totalizaram 22,9 TWh, um 

decrescimo de 27% face ao ano anterior, impactadas pelo ambiente de 

mercado volatil e pela menor contribuicao do segmento B2B. Na 

comercializacao de eletricidade, as vendas foram de 3,3 TWh, 4% superiores 

ao ano homblogo, suportadas tambem por uma maior contribuicao do 

segmento B2B. 

Vendas de gas natural e eletricidade 

111 	26,3 TWh 2020 
3%6% 	 91% 

34,8 TWh ?0-9 
3%4% 	 93% 

I Mercado Rcyulodo 	1b6rio B2C 
	

Iberia B2B 

69 
0 mundo Golp Enquodromento 	 Execucao estrategica 

estrategico 	 3.3. Comercial 
Desempenho finonceiro 0 cominho porn urn 	 Governo societ6rio 

futuro sustentOvel 
Proposta 
de aplicacao 
de resultados 



Novo conceito de lojas de conveniencia 

em Espanha 

Mantendo sempre o foco na experiencia do cliente, em 2020, a 

Galp remodelou mais de 45 lojas de conveniencia em Espanha, 

adotando um novo layout e com um servico de cafeteria 

diferenciado. Todas as lojas abrangidas por este projeto 

apresentaram resultados bastante positivos e um aumento 

significativo da contribuicao de produtos e servicos de non-fuel, 

permitindo fortalecer o posicionamento da marca Galp neste 

segmento. 
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Business-to-Consumer 

Na estrada 

Atraves da rede de distribuicdo da marca Gala, a oferta da Empresa 

abrange produtos petroliferos, mobilidade eletrica, novas energies, 

produtos non-fuel e de conveniencia, bem como outros servicos 

diversos. 

No final de 2020, a rede de retalho da Galp era constituida por urn total 

de 1.276 estac6es de servico na Peninsula lberica, des quais 704 ern 

Portugal. A Empresa dispoe tambem de 343 lojas de conveniencia ern 

Portugal e 378 em Espanha. 

No que respeita a produtos petroliferos, em 2020, a Gala manteve a sue 

lideranca de mercado em Portugal e manteve uma posicdo relevante na 

Peninsula lberica, atingindo uma quota de mercado de c.28% em 

Portugal e c.4% em Espanha. 

A Gala tern vindo a renovar a sue rede de lojas e estacoes de servico, 

disponibilizando produtos e servicos diferenciados, assim como 

privilegiando e otimizando a experiencia dos seus clientes. Neste 

contexto, a digitalizacdo assume urn papel fundamental na adaptacdo 

da oferta non-fuel nos novos padr6es de consumo. Os produtos e 

servicos non-fuel representaram 17% da margem de contribuicao total 

no segmento B2C na Peninsula lberica. 

A Gala continua a apostar em parcerias fortes nos diferentes segmentos 

de mercado ern que opera, o que permitiu aumentar as vendas cruzadas 

e diferenciar a marca da Gala como prestadora de servicos. Durante 

2020, a Empresa desenvolveu parcerias corn plataformas de entrega 
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online, como a Uber Eats e a Glovo, para a disponibilizacdo de produtos 

dos nossas lojas de conveniencia, facilitando e potenciando a entrega e 

distribuicao de bens essenciais. Em Espanha, a Galp desenvolveu 

tambem fortes parcerias, nomeadamente corn a Amazon para a 

implementacdo de Amazon lockers nas suns estacoes de servico. 

A base de clientes associada aos programas de fidelizacdo continuou a 

aumentar, atingindo um total de cerca de 2 milhoes de clientes em 2020, 

suportados, maioritariamente, na parceria corn o major grupo de retalho 

alimentar em Portugal, a Sonae. No segmento de retalho iberico, 42% do 

volume vendido de produtos petroliferos encontra-se associado a 

programas de fidelizacdo. 

Como resultado da pandemia Covid-19, a Galp adotou diversas iniciativas 

de forma a garantir o fornecimento continuo de energia aos seus clientes, de 

uma forma segura e de acordo com as normas definidas pelas entidades 

reguladoras. Foram tomadas as medidas maximas de higienizacao e 

prevencdo no rede de retalho, garantindo a seguranca e bem-estar dos 

nossos clientes e colaboradores da Empresa. Entre as varias medidas 

implementadas, e de destacar o redimensionamento e realocacdo de 

equipas nas estacoes de servico, e a implementacao de mais de 600 

terminals para pagamentos totalmente eletrOnicos e contactless. 

De forma a capturar novas oportunidades de mercado, a Galp tem vindo 

a explorar novas fontes de criacao de valor no ambito dos novas 

energias, o que inclui o mercado eletrico e o Gas Natural Veicular (GNV). 

Na mobilidade eletrica, apps o lancamento da oferta comercial cartdo 

Galp Electric, a Galp assumiu um papel de lideranca em Portugal, com 

uma quota de mercado de cerca de 21%. Atraves desta oferta a Empresa 

oferece solucoes e servicos de energia e mobilidade na estrada e em 

casa, emitindo mais de 10 mil cartoes em 2020. 

A Empresa detem uma rede de pontos de carregamento em Portugal, 

com 65 Pontos de Carregamento Rapid° (PCR) e 448 Pontos de 

Carregamento Normal (PCN), e lancou em 2020 o primeiro ponto de 

carregamento Ultrarrapido no pals. A Empresa tambem se encontra a 

desenvolver a sua infraestrutura em Espanha, corn 31 pontos de 

carregamento instalados. Em 2020, a Galp ganhou o concurso pUblico 

da Mobi.e, que permitiu o acesso a c.400 novos pontos de 

carregamento. A Empresa tambem continuou a desenvolver a sua 

parceria corn o grupo Sonae Sierra, que possibilitou a expansao da rede 

em centros comerciais, ja corn a presenca em 19 novas superficies em 

Portugal. 

Pontos 

de carregamento 

ropidos 

Pontos 

de carregamento 

norma is 

r0-8 
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Durante 2021, a Empresa continuara focada na expansdo da sua rede de 

postos de carregamento, privilegiando novas parcerias e instalacoes na 

sua rede de estacoes de servico, mas tambem identificando outras 

localizacoes, tanto na via pUblica como privada. 

Em casa 

A Galp esta tambern proxima dos seus clientes residenciais, atraves da 

oferta integrada de gas natural, eletricidade e GPL na Peninsula lberica, 

bem como varios servicos destinados a garantir seguranca, eficiencia e 

conforto. 

Base de Clientes Galp B2C na Peninsula lberica 

>555 Mil 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 N

i u 
 P ht P 0 

A Galp fornece gas natural e eletricidade a mais de 555 mil clientes na 

Peninsula lberica. A Empresa possui uma oferta integrada, sendo urn dos  

principais players da regido e lider de mercado em Portugal, corn uma 

quota de mercado de 23% no gas natural e de c.5% na eletricidade. 

Digitalizacao dos canals de aquisicao de 

clientes 

A Empresa tern vindo a digitalizar os seus canais para a 

aquisicdo de novos clientes. Em 2020, a Galp lancou a "3-

minute App", uma ferramenta que permite agilizar a 

contratacdo de novos clientes ern tempo recorde, e de uma 

forma totalmente digital, tendo ja sido implementada ern 

estacoes de servico e espacos de revendedores. 

A adaptacao das ofertas comerciais as novas tendencias e exigencias do 

mercado é uma das principais prioridades da Galp. A preocupacao 

hambiental e a necessidade de uma transicao energetica sustentavel, 

tern vindo a tornar-se cada vez mais relevantes. A partir do segundo 

semestre do ano de 2020, a Galp passou a fornecer aos seus novos 

clientes eletricidade verde produzida a partir de fontes 100% 

renovaveis, esta nova oferta registou uma forte adesdo. 

A Galp disponibiliza tambern solucoes de eficiencia energetica, bem 

como servicos tecnicos destinados a otimizar e reduzir o consumo de 

energia corn a instalacao de equipamentos mais eficientes. 
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Expansao do rede de postos 

de abastecimento de gas natural 

Corn vista a implementacao de operacaes de gas natural (GN) e 

GNL mais sustentaveis e a reducao de emissaes, a Galp tern 

vindo a desenvolver projetos relacionados corn o fornecimento 

de gas natural para transporte rodoviario e de GNL para navios. 

A Galp inaugurou ern 2020 urn novo posto de abastecimento de 

Gas Natural Liquefeito (GNL), destinado a abastecer frotas de 

transporte de pesados de passageiros e de mercadorias de longo 

curso. Assim, a Galp eleva para 10 o total de postos corn gas 

natural para veiculos na Iberia. 
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Em Espanha, a Galp esta presente no mercado de gas e eletricidade 

atraves de uma participacao de 25% num fornecedor digital, a PODO, 

que atualmente possui 94 mil clientes numa plataforma digital que 

permite o fornecimento combinado de gas, eletricidade e servicos de 

uma forma mais agil. 

Business-to-Business 

A oferta da Galp no segmento B2B na Peninsula lberica é transversal a 

todo o portefolio, incluindo produtos petroliferos, tais como 

combustiveis, quimicos e lubrificantes, assim como gas natural, 

eletricidade, novas energias e servicos. Atraves da oferta integrada de 

produtos e servicos, a Galp cobre varias necessidades das empresas, 

maximizando a criacao de solucoes de elevado valor acrescentado. 

Vendos lbericas de produtos petroliferos 
no segmento B2B em 2020 

• 46%Tronsportesb Distribuicdo 	 25% Marinho 

• 14% Avioc50 
	

• 11% Industries 

• 4% Outros 
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Neste segmento, a Empresa conta corn mais de 21 mil clientes de 

produtos petroliferos e mais de 10 mil clientes de gas natural e de 

eletricidade na Iberia, que se encontram dispersos pelos mais variados 

segmentos como revendedores, transportes rodoviario, marinha, 

aviacdo, inclUstria, servicos, setor pUblico e outros. 

A Empresa tern vindo a fomentar a criacdo de valor para os seus 

clientes, atraves da oferta de solucoes de eficiencia energetica, bem 

como servicos tecnicos que visam otimizar e reduzir o consumo de 

energia, corn a instalacao de equipamentos mais eficientes. No 

segmento B2B, a Galp disponibiliza servicos de auditoria, formacdo e 

certificacdo de eficiencia energetica, iluminacao eficiente, instalacao de 

pontos de carregamento e paineis solares, entre outros. 

Internacional 

Atualmente, a Galp esta presente em Africa atraves de participacoes em 

diversas empresas. Cada empresa esta focada num mercado especifico, 

permitindo que as marcas ajustem o seu marketing e as suas operacoes a 

diferentes culturas, maximizando o valor para os clientes. 

A Empresa tem vindo a reforcar a sua posicao em 'Daises selecionados em 

Africa, onde se espera um crescimento de mercado. A qualidade dos 

produtos, bem como a localizacao geografica e sinergias com as 

capacidades logisticas e negocios jai existentes, sac) os principais fatores de 

contribuicao para o desenvolvimento do mercado da Galp nestes poises. 
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Neste momento, a Empresa opera uma rede corn 199 estacoes de servico 

e 135 lojas de conveni6ncia, disperses por cinco poises: Angola, Cabo 

Verde, Mocambique, Eswatini e Guine-Bissau. A Galp mantem uma 

posicdo relevante na maioria dos mercados africanos ern que se 

encontra presente. 

Na Guine-Bissau, em 2020, foi concluido o projeto de substituicdo da 

ponte de cais e respetivos Duques D'Alba na CLC GB, empresa que 

detida 90% pela Petrogal Guine-Bissau. Esta 6 a Unica infraestrutura de 

descarga de combustiveis liquidos, jet e GPL existente no pals, sendo por 

isso urn projeto de importancia significativa para o desenvolvimento 

economic° da regido e para a consolidacdo da operacdo da Galp. 

Infraestruturas logisticas em 

Mocambique 

As instalacoes logisticas de Mocambique sdo fundamentals 

para apoiar as atividades regionais, razdo pela qual, no 

segmento internacional, urn dos projetos mais relevantes a 

decorrer relaciona-se com a construcdo de duos novas bases 

logisticas para rececdo, armazenagem e expedicdo de 

combustiveis liquidos e de GPL na Beira e Matola, ern 

Mocambique. 

Estes projetos irdo permitir duplicar a capacidade de 

armazenamento ate agora existente na zona sul do pals, 

contribuindo assim para reduzir os custos de abastecimento e, 

ao mesmo tempo, garantir major disponibilidade do gas 

domestic°, indispensavel para fazer face a crescente procura. 

Para alem disso, a Galp podera alargar a sua area de influ6ncia 

nesta regido de Africa, expandindo as suas atividades para 

poises vizinhos. 

0 parque de Matola iniciou operacoes ern 2020 e o parque da 

Beira foi ativado ja no inicio de 2021. 
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Destaques 2020 

A pandemic impactou a procura mundial de 
produtos petroliferos, refletindo-se num 
contexto internacional de refinacao desafiante 
durante o ano; 

0 desempenho da atividade de refinacao da 
Galp refletiu as adversas condicoes 
macroeconomicas, corn a margem de refinacao 
da Galp a diminuir para $1,1/boe; 

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

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

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

A Empresa acordou a venda de 75,01% da sua 
participacao na Galp Gas Natural Distribuicao 
(GGND) a Allianz Capital Partners. 87,11 

Matenas primes 
processadas 

Principais indicadores 

2019 2020 

N.° de colaboradores 1.428 1.313 

Materias-primas processadas (mboe) 96,0 87,1 

Margem de refinacao Galp ($/boe) 3,1 1,1 

Custo de refinacao' ($/boe) 	I 2,9 2,7 

Vendas de produtos petroliferos (mt) 16,2 13,9 

Aprovisionamento 5 Trading de GN/GNL (TWh) 89,3 71,4 

Trading (TWh) 34,3 26,0 

Vendas de eletricidade a rede (TWh) 1,3 1,4 

Emissoes de CO2(tCO2e) 3.265.510 3.073.958 

Consumo de agua por cargo tratada (m7t) AM. 0,63 0,68 

Percentagem de agua reutilizada 15% 16% 

Ebitda RCA (€m) 207 113 

Ebit RCA (€m) (109) (210) 

CFFO (€m) 323 (204) 

Investimento (ern) 142 76 

Excluindo o impocto dos operonOes de coberturo do Fn.-gem de retinas:do. 

Execucao estrategica 
3.4. Refinacoo 
Midstream 

13,9, 
Vendas de produtos 

petroliferos 

71,4 
Aprovisionomento 

& Trading de GN/GNL 

• 

• 
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0 segmento de negOcio de Refinacao & Midstream inclui as atividades de 

refinacao, cogeracao e logistica, bem como os negOcios de 

aprovisionamento e trading de produtos petroliferos, de gas natural e 

eletricidade, o negOcio das infraestruturas reguladas de gas, e as 

atividades de biocombustiveis. 

A Galp continua focada em maximizar a criacao de valor neste 

segmento, aumentando a eficiencia das suas operacoes, e em adaptor o 

seu portefelio a visa() do compromisso de neutralidade carbenica na 

Europa ate 2050. 

Refinacao & Logistica 

A Galp é detentora de duos refinarias em Portugal, localizadas em Sines 

e em Matosinhos, operando ainda varios terminais maritimos e parques 

de armazenagem na Peninsula lberica. 

As alteracoes estruturais dos padroes de consumo de produtos 

petroliferos, motivadas pelo contexto regulatorio Europeu e pelos efeitos 

da pandemia, originaram um impacto significativo nas atividades 

industriais da Galp. 

Apos uma rigorosa avaliacao de alternativas, a Galp decidiu concentrar 

as suas atividades de refinacao e desenvolvimentos futuros no complexo 

de Sines e descontinuar as operacoes de refinacao em Matosinhos a 

partir de 2021. 

A Galp continuara a abastecer o mercado regional mantendo o acesso 

ao terminal maritimo, armazenagem e infraestruturas de distribuicao 

existentes em Matosinhos, encontrando-se a avaliar alternativas de 

utilizacao para o complexo. 

Esta reconfiguracao permitira uma reducao de mais de €90 m por ano 

em custos fixos e investimentos, e cerca de 900 kt CO2e (scopel e 2) 

associadas ao sistema atual. 

Refinacao 4.0 

A refinaria 4.0 permite a otimizacao do sistema de refinacao 

atraves da minimizacao dos custos e maximizacao da 

disponibilidade do sistema refinador. 

A primeira fase do projeto consiste na implementacao do 

projeto Market Production Data Platform (MPDP) que 

desempenhara um papel importante na otimizacao da cadeia de 

abastecimento da refinaria. A MPDP é uma plataforma digital 

que integrara os dodos das refinarias, logistica e mercados 

permitindo antecipar cenarios futuros nas condicoes aitimas e 

garantindo o time to market, atraves de modelos analiticos 

preditivos. Esta diminuira erros e falhas no processo, 

possibilitando fluxos de trabalho estruturados e mecanismos de 

alerta, alem de proporcionar visualizacao em tempo real das 

informacoes do negaicio e respectivos cenarios. 

A Galp encontra-se a desenvolver varias iniciativas, que serao 

implementadas em 2021, entre as quais se destacam o Mobile 

Operator, que garante que os operadores de exterior 

comuniquem de uma forma mais rapida e eficaz; reduzir 

procedimentos administrativos; e aumentar o rastreio das 

ocorrencias operacionais. A primeira fase do MPDP esta 

planeada ser lancada em 2021. 
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• 41% GasOleo 

• 18% Fuelcileo 

• S% Jet 

3% Outros 

• 20% Gasolino 

• 8% Consumos & Quebras 

Aromaticos 

• 2% Gases 
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A refinaria de Sines detem uma capacidade de destilacdo de cerca de 

220 kbpd, sendo a principal refinaria de Portugal e uma das maiores 

refinarias da Peninsula lberica. A complexidade e capacidade de 

conversdo, assim como a vantagem estrategica proveniente da 

localizacdo costeira e das infraestruturas portuarias de Sines, tanto para 

o aprovisionamento de crude como para a exportacdo de produtos, 

tornam este sistema refinador altamente competitivo. 

Desempenho operacional em 2020 

Durante 2020, as materias-primas processadas foram de cerca de 

87,1 mboe, uma descida de 9% face ao ano anterior, refletindo a 

desaceleracao das atividades de refinacao para fazer face as severas 

condicaes de mercado. 0 crude representou 89% do total de materias-

primas processadas. A margem de refinacao foi de $1,1/boe, refletindo 

sobretudo a quebra acentuada nos cracks de destilados medios 

verificada no ano. 

0 gasoleo e a gasolina sao os produtos mais relevantes no mix de 

producao da Galp representando 41% e 20%, respetivamente. A 

importancia do Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) no portefolio da Galp 

cresceu devido as normas da International Maritime Organisation (IMO) 

que exigem um teor de enxofre maxim° de 0,5% para combustiveis 

maritimos. Aproximadamente toda a producao de fueloleo foi VLSFO 

A Galp continua focada em melhorar a competitividade do seu aparelho 

refinador de Sines, num ambiente coda vez mais exigente do ponto de 

vista de regulacao e num mercado de produtos petroliferos cada vez 

mais desafiante. 

Producao das refinarias em 2020 

Adaptacao a situacao de Covid-19 

A Galp implementou urn piano de contingencia nas refinarias, composto 

por varias medidas de controlo, incluindo o rastreio de casos suspeitos 
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de Covid-19 nos pontos de entrada, garantindo a seguranca dos seus 

colaboradores, prestadores de servicos e clientes. 

Devido a urn mercado internacional de refinacao adverso e consequente 

quebra nos cracks dos destilados, a Galp tambem implementou urn 

conjunto de medidas preventivas e de protecao de valor, incluindo uma 

desaceleracdo das operacoes no seu aparelho refinador. 

Assim, em resposta a uma reducao na procura de produtos petroliferos e 

a um nivel de inventarios elevado, a Galp suspendeu as operacoes no 

complexo de Sines durante cerca de urn mes, em maio, tendo tambem 

ajustado a utilizacdo da fabrica de combustiveis ern Matosinhos. 

Atendendo a persistente fragilidade do ambiente de refinacao no final do 

ano a Galp voltou a ajustar a suas operacoes em Matosinhos. Os 

compromissos previamente estabelecidos corn os clientes da Galp nao 

foram impactados por esta desaceleracdo, tendo a refinaria de Sines 

continuado a maximizar a utilizacdo das suas unidades de maior 

conversao. 

Adicionalmente, a Galp desenvolveu esforcos para otimizacdo de custos 

tendo alcancado uma reducdo significativa de investimentos e de custos 

operacionais. A Galp planeia manter estas medidas de contencao de 

custos para os prOximos anos. 

Aprovisionamento & Trading 

Materias-primas e produtos petroliferos 

A Galp procede a gestao do aprovisionamento de crude e de outras 

materias-primas, com vista a maximizacdo da margem de refinacao, 

tendo ern conta a estrategia de diversificacdo de aprovisionamento e a 

especificidades dos aparelhos refinadores. 

A Galp importou crude de 17 poises diferentes, com crudes medios e 

pesados a representar 88% do total. E de salientar que em 2020, o 

cabaz de crudes da Galp ja refletia urn menor teor de enxofre, no 

seguimento das normas da IMO, em vigor desde 1 de janeiro de 2020. 

A venda dos produtos petroliferos resultantes das atividades de 

refinacao e trading sao canalizadas para a unidade de negacio 

Comercial, para outros operadores e exportacoes. Ern 2020, os volumes 

vendidos foram de 13,9 mt, dos quais 6,2 mt a Comercial, 2,8 mt a outros 

operadores e 4,9 mt foram exportados. 
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Os E.U.A., nomeadamente a Costa Leste, continuam a ser urn destino 

relevante para a exportacao dos componentes pesados de gasolina. 0 

fuelbleo, a gasolina e o gaseleo foram os principais produtos exportados, 

representando 35%, 25% e 24% das exportacoes totals, 

respetivamente, os quais se destinaram maioritariamente aos E.U.A., 

Espanha e Gibraltar. 

Origem do crude em 2020 
	

Exportocoes por produto em 2020 

• 37% Africa Ocidentol 
	

ip  26% America Latino 
	 •  35% Fueloleo 	• 25% Gasolina 

• 10% Modio Oriente 
	

• 7% FSU 
	

• 24% GasOleo 	• 6% Produtos quimicos 

7% America do Norte 
	

7% Mar do Norte 
	 • 5% Nafta 	 3% Outros 

5% Norte de Africa 
	 2% GPL 
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Gas natural 

A Galp tern uma unidade de aprovisionamento e trading de GN/GNL. 

Atualmente, o aprovisionamento de GN e GNL da Galp tern 

principalmente como base contratos de longo prazo estabelecidos corn a 

Sonatrach, na Argelia, e de LNG, na Nigeria. Estes representaram cerca 

de 67% das fontes de aprovisionamento da Empresa em 2020. 

Fontes de aprovisionamento de GN/GNL em 2020 

Paralelamente, a Galp explora tambem outras fontes de 

aprovisionamento, nomeadamente os mercados wholesale espanhol e 

-Frances. As necessidades remanescentes sdo cobertas atraves de 

operacaes no mercado spot. 

0 aprovisionamento de GN corn origem na Argelia e feito atraves dos 

gasodutos Europe Maghreb, Pipeline (EMPL), Al-Andalus e Extremadura, 

nos quais a Galp detem participacaes ate outubro 2021, period° em que 

os contractos atuais estao planeados expirar. 

A Galp e a Sonatrach estabeleceram em 2019 um novo acordo ao abrigo 

do qual a Galp continuara a comprar gas natural da Argelia para a Iberia, 

atraves das rotas de gasodutos intemacionais existentes. Neste 

contexto, a Galp ja assegurou 1 bcm por ano durante um period() de 

cinco anos. Ern 2020, a Galp assinou um SPA corn a Nigeria LNG Limited 

para garantir o aprovisionamento de 1 mtpa de GNL, durante um period° 

de 10 anos, corn inicio em outubro de 2021. 

De forma a diversificar as fontes de aprovisionamento de longo prazo, a 

Galp tern tambem um acordo de compra e venda corn a Venture Global 

LNG para a aquisicao del mtpa proveniente do terminal de exportacdo 

de GNL em Calcasieu Pass, nos E.U.A., por um period() de 20 anos, a 

comecar em 2023. No final do ano, a Galp acordou a contratacdo de um 

navio de GNL com a Pan Ocean Co., Ltd., por um period° initial de cinco 

anos, para suportar o transporte de GNL da Venture Global LNG. 

46% Nigeria (GNL) 

21% Ariel° (GN) 

• 32% Spot (GN) 

• 1% Spot (GNL) 

A Galp desenvolve a sua atividade de trading de GN/GNL no mercado 

internacional, tendo vindo tambem a consolidar a sua posicao em 

mercados de gas natural em polos europeus, nomeadamente Espanha, 

Franca e Holanda, atraves da atividade de trading de GN em rede. 
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Em 2020, os volumes de GN vendidos em trading foram de 26,0 TWh, 

sendo a maioria atraves de vendas de trading de rede. 

Power 

A Galp esta presente no mercado de eletricidade atraves do Mercado 

lberico de Electricidade (MIBEL), tanto no mercado spot (OMEL) como no 

mercado a prazo (OMIP). Esta atividade visa sobretudo a aquisicao de 

eletricidade a terceiros, para posterior venda a retalho atraves da area 

Comercial. 

Atualmente, a Galp detern dois contratos de longo prazo para a 

aquisicao de energia renovavel a partir de centrais solares num total de 

cerca de 650 GWh por ano, enquadrada na estrategia de assegurar urn 

fornecimento de solucoes energeticas eficientes e ambientalmente 

sustentaveis. 

Cogeracao 

A atividade de power da Galp é tambern suportada pela operacao das 

duos unidades de cogeracao que detern ern Portugal, instaladas nas 

refinarias de Sines e Matosinhos, corn capacidade total de 173 MW. 

Estas unidades sao altamente eficientes uma vez que combinam a 

geracao de calor e de eletricidade, representando urn importante 

fornecedor de vapor para as operacaes das refinarias. 

Ern 2020, as unidades de cogeracao produziram cerca de 1,4 TWh, 2% 

acima face ao ano hornologo. 

Infraestrutura de distribuicao regulada 

A Galp, atraves da sua associada GGND, temem nove distribuidoras de 

gas natural ern Portugal, operando ao todo uma rede de mais de 

13.000 km. A base de ativos regulados (RAB) da GGND relativos 

infraestrutura de gas atingiu aproximadamente €1,1 bn, no final de 2020. 

As regras de remuneracao desta atividade sao aprovadas pela Entidade 

Reguladora dos Servicos Energeticos (ERSE) corn uma taxa de 

remuneracao prevista para 2020 e 2021 estabelecida ern 4,73%. 

Ern novembro, a Galp acordou a venda de uma participacao de 75,01% 

na GGND, onde detinha 77,5%, corn a Allianz Capital Partners por urn 

montante de €368 m, permanecendo corn uma participacao na GGND de 

2,49%. 

Biocombustiveis 

A Galp opera a Enerfuel, uma unidade industrial em Sines que produz 

biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Este produto el00% 

proveniente de resicluos, produzido atraves da transformacao de 

gorduras animais e Oleos alimentares usados. A Enerfuel em 2020 

produziu cerca de 26 kt de biodiesel. 

A Galp produz tambem Hydrogenated Vegetable Oil (HVO), numa 

unidade de hidrogenacao na refinaria de Sines. Este biocombustivel 

decorre do coprocessamento de Oleo vegetal em conjunto com gasOleo, 

resultando num biocombustivel com caracteristicas semelhantes as dos 

fuels de origem fossil. Em 2020, a producao foi cerca de 25 kt, o que 

equivale a uma reducao de 80 kt de emissoes de CO2. 
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Lancamento da El, urn negocio de producao de 
energia descentralizada que promove a venda e 
otimizacOo de sistemas de autoconsumo de 
energia solar FV nos segmentos B2C e B2B; 

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

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

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

Lider 
de solar FV 

no Iberia 

3,8 
Geracdo renovavel 
em operacao e em 
desenvolvimento 

2019 	 2020 

N° de colaboradores 14 82 

Capacidade instalada para geracao de renovaveis (MW) 12 926 

Energia renovavel gerada (GWh) 31 327 

Emissoes CO2 evitadas (tonCO2e) 98.910 

Ebitda RCA' (€m) (5,6) (9,3) 

Ebit RCA 2  (€m) (5,6) (18,7) 

CFFO (€ m) (8) (18) 

Investment (€m) 	 V 16 350 

327 
Energies renovavel 

gerada 
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Destaques 2020 

Criacao do unidade de negocio Renovaveis 6 Novos 
Negocios e definicao do sua estrategia e modelo de 
Governance. Estes nova unidade é urn marco na 
integracao do transicao energetics, atraves do 
desenvolvimento de urn portefolio sustentavel e 
diversificado de geracao de energia renovavel, e de 
novas solucoes na area do mobilidade e energia; 

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

Expansajo do portefolio de renovaveis, agora 
totalizando 3,8 GWp; 

Ao final de 2020, a Galp era o lider de producao de 
energia solar na Iberia e urn dos players chave de 
energia renovavel no regino com uma capacidade 
instalada de 926 MWp, numa base a 100%; 

Principals indicadores 

926 
Capocidode instolada 

pars gerocoo de renovaveis 

' Inclui apenas Renovdveis e GoWithFlow. 
0 portefolio de renovaveis atualmente em producao é desenvolvido atraves de uma Joint Venture e contobilitado de acordo com o rnetodo de equivatencia patrimonial. 

Pelo que, nao e considerada a sua contribuisao nos resultados consolidados apresentados anteriormente (Ebitda, Ebit). 

Execucao estrategica 

3.5. Renov6veis 

novos negocios 

• 

• 

• 
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Renovaveis & Novos Negocios 

Como parte da sua estrategia de baixo carbono, a Galp pretende desenvolver a sua atividade de geracao de energia a partir de fontes renovaveis 

diferenciadas e competitivas. 

A nova unidade de Renovaveis 6 Novos Negocios é urn passo claro para a Galp progredir na sua transicao energetica, desenvolvendo urn portefolio 

sustentavel e diversificado de geracao de energia renovavel, alavancado em sinergias com as restantes atividades de trading de energia da Empresa. 

Adicionalmente, esta unidade pretende maximizar a criacao de valor, tomando partido das alteracoes disruptivas que os mercados da energia estqlo a 

experienciar, atraves do desenvolvimento de novas oportunidades de negocio, alinhadas corn as tendencias de mercado. 

Renovaveis 

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

2020. 

Portefolio de Renovaveis 

Projeto -. Segmento °0 detida Grupo operador 
Capacidade (base 

100%) MWp 
Situacao do Projeto 

Zero-E Euro Assets Espanha Solar 75,01 Galp/ACS 914 Em operacao 

Zero-E Euro Assets Espanha Solar 75,01 Galp/ACS 2.011 Construcno/Desenvolvimento 

Magallon Espanha Solar 100 Galp 359 Desenvolvimento 

Alcoutim Portugal Solar 100 Galp 144 Em construcdo 

Ourique Portugal Solar 100 Galp 343 Desenvolvimento 

Odemira Portugal Solar 100 Galp 8 Desenvolvimento 

Vale Grande Portugal Ealica 52 Galp 12 Em operacqo 
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A ambicdo da Galp passa pelo crescimento gradual do seu portefOlio. Na 

expansdo do seu negOcio de renovaveis, a Empresa pretende alavancar a 

sua forte presenca na Peninsula lberica, por ser uma das regioes corn 

maior potencial de producdo solar na Europa, para alem de ter urn 

mercado de eletricidade (MIBEL) estavel e competitivo. 

Procurando a diversificacdo do portefOlio e a criacdo de valor, a Galp 

tambern avalia oportunidades de crescimento ern outras geografias, bem 

como diferentes tecnologias, para explorar a presenca e as vantagens 

competitivas da Empresa na inclUstria da geracao de energia renovavel, 

que se encontra ern rapid() crescimento. 
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Em operator) em Portugal 	Ern operatao em Espanha 	• Adicional ao 
pipeline atuel 

Fontel Galp 

Espanha 

Em 2020, a Galp entrou no mercado solar em Espanha, tendo chegado a 

acordo com o Grupo ACS para a transacao relativa a constituicao de 

uma joint venture (JV) corn vista ao desenvolvimento de uma carteira de 

projetos de solar fotovoltaico, com uma capacidade de geracao de 

energia total de 2,9 GWp. 

Este portefolio inclui 914 MWp de capacidade de geracao ja em operacao 

e um conjunto de projetos ern diferentes estagios de desenvolvimento. 

Estima-se que a capacidade total esteja operacional ern 2024. 

Todos os projetos tern ja assegurado o respetivo acesso a rede, estando 

a ser desenvolvido o processo de licenciamento administrativo e 

ambiental para dar inicio a fase de construcao dos parques solares. 

0 portefolio incorpora uma selecao de projetos de elevada qualidade em 

localizacoes privilegiadas, e espera-se que tenha uma yield de 1.800 

horas de sol equivalentes por ano, os quais suportam as ambicoes 

estrategicas da Galp e posicionam a Empresa como lider ern solar FV na 

Peninsula lberica. 

A transacao considera urn valor empresarial de cerca de €2,2 bn 

(enterprise value) relacionado corn a aquisicao, desenvolvimento e 

construcao de todo o portefolio (100%) e foi completada ern setembro 

de 2020. A Galp pagou €325 m a ACS, relativamente a aquisicao da 

participacao e custos de desenvolvimento passados. A JV tinha, ao final 

do ano, €434 m de divida relacionada com os ativos operacionais, e os 

parceiros pretendem continuar a recorrer a project finance para financiar 

os restantes desenvolvimentos. 
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• &Mica 

Solar 

Em Operaccio 914 MWp 

• Em Desenvolvimento 2.865 MWp 

• Em Operacao 12 MWp 
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Portefolio Renovavel Galp na Iberia 

A Gala detem 75,01% da JV, mantendo a ACS Group uma participacao 

de 24,99%. Foi criada uma estrutura de governo de controlo conjunto e a 

participacao sera contabilizada nas demonstracoes financeiras da Galp 

pelo metodo de equivalencia patrimonial. 

Ainda em 2020, a Galp expandiu o seu portefOlio em Espanha, com uma 

capacidade instalada total de 3,8 GWp. 

Portugal 

Em Portugal, a Galp detern atualmente um portefolio composto por 

cerca de 495 MWp de projetos de solar FV, dos quais 144 MWp em 

Alcoutim, no Algarve, assim como 343 MWp em Ourique e 8 MWp em 

Odemira, ambos no Alentejo. Estes projetos encontram-se em diferentes 

estagios de desenvolvimento, sendo estimado que a capacidade 

instalada total esteja operacional em 2023. 

Para alem da capacidade solar FV, a capacidade instalada de geracao 

renovavel da Galp em Portugal inclui, tambern,12 MWp de um parque 

eolico em que a Empresa participa, atraves da associada Ventinveste, 

S.A., Portugal, e na qual a Galp detern uma participacao de 51,5%. 

Novos negocios 

A Galp procura ativamente identificar e desenvolver oportunidades com 

potencial de evolucdo para negOcios robustos e autenomos, em areas 

relacionadas com a sustentabilidade, transicdo energetica, transporte, 

infraestruturas e producdo. 

Energia independente 

A El, é a aposta da Galp para o desenvolvimento da producao de energia 

descentralizada a partir de fontes renovaveis. Com  o lancamento da El, a 

Galp promove a venda de sistemas de monitorizacao de autoconsumo 

de energia solar prestando os seus servicos aos segmentos B2C e B2B. 

Esta nova empresa, utiliza tecnologias avancadas, como a analise de 

imagens por satelite, algoritmos de inteligencia artificial e big data, corn 
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o objetivo de otimizar o custo de aquisicao e de instalacao, oferecendo a 

melhor solucao porn as necessidades de coda cliente. 

A El pretende posicionar a Galp na area da transicao energetica aliada a 

uma abordagem digital inovadora. 

Partindo da venda direta de solucoes solares, a El procura o 

desenvolvimento de novos produtos e servicos (por exemplo, baterias, 

smart home) de forma a captor o elevado potencial do mercado iberico e 

potenciar a entrada em novas geografias. 

maiores scaleups portuguesas em 2020, integrando o ranking das 25 

startups mais promissoras em Portugal. 

GoWithFlow 
Lancamento da plataforma 

de gestdo de mobilidade 
sustentavel 

Assinatura de novo acordo 
corn a Mobi.E pan] a gestdo 

da rede de mobilidade eletrica 

A Galp, atraves da GoWithFlow, promove uma solucao para a 

transformacao das frotas dos seus clientes para EV's, incluindo sistemas 

de carregamento, gestao de frotas e partilha de veiculos. Atraves de 

uma visdo integrada dos veiculos e de dados de energia, as frotas e a 

gestao das instalacaes podem planear e operar uma rede heterogenea 

de veiculos eletricos (VE) e de combustao, enquanto otimizam o 

consumo de eletricidade e de combustivel. 

4.500 veiculos e 4.000 pontos de carregamento 

Atualmente, a Galp encontra-se a analisar o potencial de expansao 

deste modelo de negocio para novas geografias, tais como os E.U.A., o 

Reino Unido, a Europa Central e do Norte, bem como o desenvolvimento 

de parcerias tecnologicas e de novos canais de vendas. 

Em 2020, a GoWithFlow venceu o premio de melhor 'Startup de 

Tecnologias Limpas e da Inchistria 4.0', atribuido pela BGI - Building 

Global Innovators e a EIT Digital. A GoWithFlow foi ainda eleita uma das 

Hidrogenio Verde 

A Empresa encontra-se tambern a analisar novas opcoes corn vista a 

descarbonizacao da economia, tais como a producao de hidrogenio 

verde. 

A Galp, parceira no H2 Sines, ern conjunto corn a EDP, a Martifer, a REN, 

a Vestas, a Engie e a Bondalti, esta a desenvolver urn estudo de 

viabilidade de urn projeto pan-europeu que visa implementar urn cluster 

industrial de producao de hidrogenio verde, corn base ern Sines. Este 

projeto compreende uma importante dimensao internacional, e esta 

posicionado como urn dos mais competitivos na Europa. 

Garantindo o equilibrio financeiro do projeto, este devera desenvolver-se 

de forma progressiva, procurando otimizar a adequacao dos volumes de 
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producao de hidrogenio e do respetivo consumo, bem como a 

competitividade dos custos das tecnologias envolvidas. Numa primeira 

fuse, preve-se o desenvolvimento de urn projeto-piloto para a producao 

de hidrogenio verde atraves de eletrOlise de ague que posse, ern funcao 

de criterios econOmicos e tecnolOgicos, evoluir ate 1 GW de capacidade 

de eletrOlise, suportada por cerca de 1,5 GWp de capacidade de geracao 

eletrica renovavel altamente competitive. 

O projeto esta enquadrado no ambito da Estrategia Nacional para o 

Hidrogenio do governo portugues, particularmente pela sue dimensao 

exportadora, mss tambem pela sue contribuicao-chave para uma 

transicao energetics sustentavel do tecido industrial portugues. Cumpre 

assim, os criterios para uma candidature ao estatuto de Projeto 

lmportante de Interesse Europeu Comum (IPCEI). 

Para alem do projeto H2 Sines, a Galp esta a avaliar outras 

oportunidades no mercado de hidrogenio como parte do seu 

compromisso corn a transicao energetics. 

Cadeia de valor do Rio para veiculos eletricos 

A eletrificacao do consumo energetic° sera fulcral para sustentar a 

ambicao Europeia de neutralidade carbonica ate 2050. A armazenagem 

de eletricidade desempenhara urn papel fundamental nests transicao 

sustentavel, onde a UE ambiciona posicionar-se como a geografia lider 

na producao de baterias de roes de lit° e na mobilidade eletrica. 

A Galp esta a avaliar oportunidades na cadeia de valor das baterias de 

roes de Rio. Atraves da alavancagem em materias-primes locais e na 

instalacao de capacidade planeada para o processamento de Rio, a Galp 

espera desenvolver uma cadeia de valor local e integrada associada  

producao de baterias, construcao de VE e outras atividades relacionadas 

corn a eletrificacao da sociedade. 

Este ambicao esta a ser efetuada atraves de parcerias estrategicas, corn 

o objetivo de catalisar o estabelecimento de uma inclUstria local e 

sustentavel de VE e de baterias de roes de Rio. 

Inovacao da Galp/Fabrica de Inovacao (Up) 

O principal objetivo da Inovacao é garantir que a Galp esta focada no 

desenvolvimento de solucaes inovadoras e escalaveis em direcao a uma 

nova agenda da energia, na qual o mundo sera mais sustentavel. 

Durante 2020, a Galp definiu uma nova estrutura organizacional que 

levou a criacao de quatro Centros de Inovacao e de uma Fabrica de 

Inovacao (Up). Os Centros de Inovacao trabalham ern conjunto com as 

diferentes unidades de negocio para criar produtos, servicos ou solucaes 

que podem gerar novas fontes de valor, de forma a garantir o 

crescimento sustentavel dos negocios atuais. 

A Up é um catalisador para acelerar novas competencias e novas formas 

de trabalhar atraves de abordagens centradas em pessoas, corn esta 

nova fabrics, a Galp pretende criar um ambiente onde as ideias podem 

nascer e crescer, protegidas da estrutura organizacional e processos. 

Corn a nova estrutura da inovacao, a Galp pretende posicionar-se para o 

proximo ciclo de crescimento e para o futuro da energia, aumentando a 

resiliencia e a competitividade do seu portefolio atraves do investimento 

ao longo da cadeia de valor energetica, alinhada com os 3D's da energia: 

Descarbonizacao, Descentralizacao e Digitalizacao. 

89 
0 mundo Golp 	 Enquodromento 

estrotegico 
Execuctio estrategica 
3.5. Renovaveis Er 
novos negocios 

Desempenho finonceiro 0 cominho porn urn 	 Governo societOrio 
futuro sustentavel 

Proposto 
de aplicocao 
de resultodos 

 



Galp 	Relatorio integrado de gesteio 2020 I  Desempenho financeiro 

v ileysy.f&ere/44 

financeiro 

galp  (1 

 



Enquodromento 	 Execucdo estrotegico 
estrotegico 

Desempenho financeiro 
	

0 cominho [Dora urn 	 Governo societ6rio 
4.1. Destaques de 2020 	 futuro sustentovel 

91 
	 0 mundo Galp Proposta 

de aplicacao 
de resultados 

Galp 	Relatorio integrado de gestao 2020 I  Desempenho financeiro 
	

Leading today's energy into our i4t-re, 

4.1. 

Destaques de 2020 

0 cash flow operacional (CFFO) foi de €1.025 m, uma diminuicdo de 46% 

YoY, enquanto o Ebitda RCA totalizou €1.570 m, urn decrescimo de 34% 

YoY, refletindo as condicoes de mercado particularmente adversas 

durante o period°, atribuiveis a pandemia. 

0 free cash flow (FCF) foi positivo ern €42 m, num dos anos mais 

desafiantes para o setor e considerando a relevante aquisicdo 

estrategica realizada na divisdo das renovaveis. 

0 investimento liquid() ascendeu a €830 m, considerando os proveitos 

dos processos de unitizacdo e incluindo o pagamento de €325 m 

relacionados corn a transacdo do portefelio solar FV. 0 investimento nas 

atividades de upstream corresponderam a 36% do total, sendo 23% 

direcionado as atividades de downstream e 39% para a area de 

Renovaveis & Novos NegOcios. 

A divida liquida aumentou para €2.066 m, considerando €544 m de 

dividendos pagos a acionistas e a interesses minoritarios durante o 

periodo, bem como €129 m de outros efeitos, maioritariamente 

relacionados corn a desvalorizacdo do Real Brasileiro e do Dolor dos 

E.U.A.. 
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4.1. Destaques de 2020 

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

Ebitda IFRS Efeito stock Ebitda RC Eventos nno recorrentes Ebitda RCA 

Galp 1.113 469 1.582 (12) 1.570 

Upstream 1.177 0 1.177 (66) 1.111 

Comercial 320 8 328 (2) 325 

Refinacdo Er Midstream (396) 462 65 48 113 

Renovaveis 6 Novos Neg. (9) (9) (9) 

Outros 21 21 8 30 

Ebit IFRS Efeito stock Ebit RC Eventos nno recorrentes Ebit RCA 

Galp (282) 469 187 240 427 

Upstream 468 0 468 (61) 407 

Comercial 227 8 234 (2) 232 

Refinacao Ef Midstream (967) 462 (505) 295 (210) 

Renovoveis Er Novos Neg. (19) (19) (19) 

Outros 8 8 8 17 
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4.2. 

Desempenho operacional 

Upstream 

O Ebitda RCA foi de €1.111 m, urn decrescimo de 37% YoY, refletindo 

sobretudo o menor preco do petrOleo no period() e a desvalorizacao do 

Dolor dos E.U.A. face ao Euro os quais, mais do que compensaram o 

aumento da producao. 

Os custos de producao foram de €97 m, os quais excluem os custos 

relacionados corn locacoes de €133 m. Ern termos unitarios, e numa base 

net entitlement, os custos de producao foram $2,3/boe. 

Amortizacoes e depreciacoes (incluindo provisoes para abandono) 

totalizaram €701 m, urn aumento de €140 m YoY, devido ao aumento da 

base de ativos e incluindo imparidades de €101 m relacionadas corn 

ativos de exploracao, refletindo o menor potencial de descobertas 

realizadas sobretudo na bacia de Potiguar. Numa base net entitlement, e 

excluindo as imparidades, o DDErA foi $14,7/boe. 

O Ebit RCA foi de €407 m, urn decrescimo YoY de €1.189 m. 0 Ebit IFRS 

foi de €468 m. 

Comercial 

O Ebitda RCA decresceu 21% YoY para €325 m, refletindo os menores 

volumes de produtos petroliferos e gas natural vendidos a clientes 

diretos no periodo. 

O Ebit RCA e o Ebit IFRS, foram de €232 m e €227 m, respetivamente. 

Refinacao & Midstream 

O Ebitda RCA de Refinacao & Midstream diminuiu €94 m YoY, para €113 

m, devido ao menor desempenho da atividade de refinacao. 

A margem de refinacao da Galp diminuiu YoY de $3,1/boe para $1,1/boe, 

refletindo sobretudo o contexto desafiante do mercado de refinacao 

internacional durante o ono. 

Os custos de refinacao foram de $2,7/boe, urn decrescimo YoY, devido 

as medidas de otimizacao de custos implementadas. As operacoes de 

cobertura da margem de refinacao impactaram positivamente o Ebitda 

do period° ern €16 m. 

A contribuicao do segmento de Midstream beneficiou da volatilidade do 

mercado, nomeadamente de urn efeito positivo no desfasamento 

temporal das formulas de pricing durante a primeira metade do ano. 

Os resultados de empresas associadas situaram-se nos €70 m. 

O Ebit RCA foi de -€210 m. 0 Ebit IFRS foi de -€967 m, refletindo urn 

efeito de inventario materialmente negativo, custos de restruturacao de 

-€35 m e imparidades e provisoes no valor de -€247 m antes de 

impostos, relacionadas corn a decisao de concentracao das atividades 

de refinacao na refinaria de Sines, descontinuando as operacoes ern 

Matosinhos. 
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4.2. Desempenho operacional 

Renovaveis & Novos Negocios 

0 Ebitda consolidado da unidade de Renovaveis 6 Novos NegOcios inclui 

despesas gerais administrativas e corporativas, corn os resultados de - 

€2,3 m de renovaveis e da joint venture (JV) de producao de Oleo vegetal 

sustentavel no Brasil em empresas associadas. 

0 Ebitda da JV de solar FV com a ACS, numa base 100%, foi de €5 m, 

considerando o period() de quatro meses que se seguiu a concretizacao 

da aquisicdo e refletindo a baixa geracdo no period°, impactada pelas 

restricoes operacionais nos transformadores. 
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4.3. 

Resultados consolidados 

Resultados consolidados (valores em RCA, exceto indicactio em contrario) 

Cm 
2019 2020 Var. °o Var 

Vendas e prestacc5es de servicos 16.570 11.381 (5.189) (31%) 
Custo dos mercadorias vendidas (12.405) (8.021) (4.383) (35%) 
Fornecimentos e servicos externos (1.650) (1.473) (177) (11%) 
Custos corn pessoal (325) (302) (24) (7%) 
Outros proveitos (custos) operacionais 189 (6) (195) n.m. 
Perdas por imparidade de contas a receber 1 (8) (9) n.m. 
Ebitda RCA 2.381 1.570 (810) (34%) 
Ebitda IFRS 2.219 1.113 (1.106) (50%) 
Depreciacoes, AmortizacOes e lmparidades (986) (1.131) 144 15% 
Provisoes (8) (13) 5 62% 
Ebit RCA 1.387 427 (959) (69%) 
Ebit IFRS 1.232 (282) (1.514) n.m. 
Resultados de empresas associadas 136 73 (63) (46%) 
Resultados financeiros (54) (182) 127 n.m. 

Juros liquidos (16) (39) 23 n.m. 
COpitaliZaca0 jUMS 24 22 (3) (11%) 

Diferencas de cambio (10) (78) 67 n.m. 
Mark-to-Market de derivados 81 (44) (125) n.m. 
Juros de locacoes IFRS 16 (90) (80) (10) (11%) 
Outros custos/proveitos financeiros (43) 37 81 n.m. 

Res. antes impostos e interesses minoritorios RCA 1.468 319 (1.150) (78%) 

Impostos (758) (337) (421) (55%) 
Impostos sobre a producno de petroleo e gas natural' (610) (301) (309) (51%) 

Interesses que nao controlam (150) (24) (126) (84%) 
Resultado liquid° RCA 560 (42) (603) n.m. 

Eventos ndo recorrentes (177) (171) (7) (4%) 

Resultado liquid° RC 383 (213) (596) n.m. 
Efeito stock 6 (338) (344) n.m. 
Resultado liquido IFRS 389 (551) (940) n.m. 

' lnclui Impostos sobre o rendimento e impostos sobre a producao de petroleo e gas natural, tais como participagao especial aplicavel no Brasil e imposto sobre o rendimento do petroleo (IRP) em Angola. 
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4.3. Resultados consolidados 

O Ebitda RCA diminuiu 34% YoY para €1.570 m, impactado pelas 

condicaes de mercado desafiantes no periodo. 0 Ebit RCA diminuiu 69% 

YoY para €427 m, incluindo as imparidades relacionadas corn o 

Upstream. 

O Ebitda IFRS e o Ebit IFRS foram de €1.113 m e -€282 m, 

respetivamente, refletindo o significativo efeito de stock e as 

imparidades e provisoes relativas a refinaria de Matosinhos. 

Os resultados financeiros foram -€182 m, impactados por diferencas 

cambiais de -€78 m resultantes da depreciacao do Dolor dos E.U.A. e do 

Real Brasileiro, e uma variacao negativa no mark - to-market de -€44 m, 

sobretudo relacionada corn derivados de cobertura. 

Os resultados financeiros incluem tambern a perda relacionada corn 

derivados de licencas de CO2, bem como ganhos corn derivativos de 

Brent e corn a monetizacao das restantes posicaes de cobertura de 

refinacao ern aberto. 

Os impostos RCA diminuiram de €758 m para €337 m, na sequencia de 

menores impostos sobre a producao e resultados operacionais. 

Os interesses que nao controlam foram negativos ern -€24 m, 

relacionados corn a Petrogal Brasil. 

O resultado liquido RCA foi negativo ern -€42 m, enquanto o resultado 

liquido IFRS foi -€551 m, corn urn efeito stock material de -€338 m e 

eventos nao recorrentes de -€171 m, refletindo efeitos liquidos de 

impostos das imparidades e provisoes relacionadas corn a refinaria de 

Matosinhos, parcialmente compensados pela mais-valia na venda da 

participacao na GGND. 

Eventos rid() recorrentes 

Margem (VariacOo de producao) - Unitizacao 

Ganhos/perdas na alienacOo de ativos 

Custos corn reestruturacao de Pessoal 

Diferencas de cambia relacionadas corn processos de 
unitizacao no Brasil 

200 

(47) 

21 

(30) 

54 

(36) 

Eventos NO° Recorrentes com impacto em Non Cash Costs (7) 252 

ProvisOo para meio ambiente e outras (Refinaria Matosinhos) 94 

Amortizacoes e Depreciacoes - Unitizacao (7) 5 

Imparidade de ativos (Refinaria Matosinhos) 153 

Eventos NO° Recorrentes corn impacto ern Financeiros 35 (142) 

Ganhos/Perdas participacoes financeiras (GGND)' 14 (91) 

Ganhos/Perdas participacoes financeiras - Unitizacao - (56) 

Custos Financeiros - Unitizacao 20 5 

Eventos No.° Recorrentes corn impacto ern Impostos 36 81 

lmpostos sabre eventos nao recorrentes (72) (75) 

Impacto de impostos diferidos no Brasil por FX BRL/USD - 119 

Ajustamentos PE de anos anteriores 59 

Imposto contribuicao setor energetic° 49 36 

Interesses que ndo controlam (Unitizacao e FX ern impostos 
diferidos Brasil) 

(60) (8) 

Total de eventos nao recorrentes 177 171 

' lnclui ajustes do correspondente CESE anteriormente contobilizados na GGND. 
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4.4. 

Investimento 

0 investimento totalizou €898 m, corn as Renovaveis 6 Novos Negocios 

a corresponder a 39% do mesmo, maioritariamente relacionado corn a 

transacao do portefolio de energia solar FV em Espanha, no valor de 

€325 m. 

0 Upstream representou 36% do investimento do Grupo e esteve 

sobretudo relacionado corn a execucao dos projetos no BM-S-11/11A e 

Bacalhau no Brasil, assim como com os projetos na Area 4, ern 

Mocambique. 

0 investimento em atividades de downstream esteve sobretudo 

relacionado corn a Comercial, incluindo a valorizacao do segmento de 

retalho em Portugal e ativos logisticos ern Mocambique, e com melhorias 

de eficiencia no sistema refinador. 

Investimento por segmento 

Cm 

2019 2020 Var. 

Upstream 600 326 (274) 

Atividades de exploracno e avaliacno 115 0 (114) 

Atividades de desenvolvimento e 
producao 

485 325 (160) 

Comercial 83 127 43 

Refinacao Er Midstream 142 76 (65) 

Renovaveis 6 Novos Negocios 16 350 333 

Out MS 15 19 5 

Capex' 856 898 42 

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

Cash flow 

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

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

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

Cash flow - metodo indireto (valores em IFRS) 

Cm 

2019 2020 

Ebit' 1.405 (282) 

Depreciacoes, Amortizac6es e Imparidades 979 1.289 

Dividendos de empresas associadas 146 90 

Variacno de fundo de maneio (129) 346 

Impostos (512) (417) 

Cash flow das atividades operacionais2  1.890 1.025 

Investimento liquido2  (734) (909) 

Juros pagos e recebidos (45) (43) 

Realizac6es de derivados 80 

Pagamentos de locacoes (IFRS 16)3  (189) (191) 

Equalizacqo de processos de unitizacao2  80 

Free cash flow 922 42 

Dividendos pagos aos interesses que ndo 
controlam4  

(132) (225) 

Dividendos pagos aos acionistas (559) (318) 

Outros5  71 (129) 

Variacao da divida liquida (302) 631 

1 2019 ajustados do events ndo recorrente non-cash das unitizacaes. 

'Ajustado dos efeltos relacionados corn o process() de equalizabao de Lula, Atapu e Sepia, nomeadamente urn impacto de -€137 m 

em CFFO e €220 m em investimento liquido, os quais originaram uma posicdo liquida recebedora de €83 mi 

lnclui pagamento tanto de ju ros como de capital que em 2020 ascenderam a €82 m e €104 m, respetivarnente. 

4 Dividendos maiontariamente pagos d Sinopeci 

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

Situaceio financeira 

Situacao financeira consolidada 

€m 

2019 2020 Var. 

Ativo fixo 7.358 6.308 (1.050) 

Direitos de use (IFRS 16) 1.167 1.002 (165) 

Fundo de maneio 943 597 (346) 

Outros OtiVOS/IDO SSiVOS1  (1.152) (653) 500 

Capital empregue 8.316 7.254 (1.062) 

Divida de curto prazo 278 539 261 

Divida de medio-longo prazo 2.616 3.204 588 

Divida total 2.895 3.743 849 

Caixa e equivalentes 1.460 1.678 218 

Divida liquida 1.435 2.066 631 

Locacoes (IFRS 16) 1.223 1.089 (135) 

Capital proprio 5.657 4.100 (1.558) 

Lapital proprio, divida liquida e locacoes 8.316 7.254 (1.062) 

I 0 ativo fixo liquido e os outros ativos/passivos incluem o impact° estisnado das unitizasaes. 

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

decorreram principalmente da desvalorizacdo do DOlar dos E.U.A no 

period°, dos ajustes relacionados corn a conclusdo dos tres processos de 

unitizacao, as imparidades relacionadas corn a descontinuidade das 

operacoes de refinacdo em Matosinhos e da venda de 75,01% da 

participacdo na GGND. 0 investimento em curso, essencialmente 

relacionado corn o Upstream, foi de €1.501 m. 

Atendendo a que foram cumpridas as condicoes regulamentares 

relevantes, a venda da GGND foi registada nas demonstracoes 

financeiras da Galp, anteriormente classificada como ativos detidos para 

venda, como uma mais-valia contabilizada na demonstracdo de 

resultados consolidada em IFRS. Os proveitos financeiros foram 

registados em Outros ativos/passivos. 

O capital prOprio diminuiu €1.558 m YoY, refletindo o resultado liquido 

IFRS de -€551 m e as distribuicoes efetuadas aos acionistas e interesses 

minoritarios de €544 m, bem como os impactos da desvalorizacdo do 

DOlar dos E.U.A. e do Real Brasileiro face ao Euro. 

A 31 de dezembro de 2020, a divida liquida situava-se em €2.066 m, 

com o racio de divida liquida para Ebitda RCA em 1,5x. Considerando os 

€368 m provenientes da receita relativa a venda da GGND, que se 

espera ser recebida no 1T21, a divida liquida ao fim do ano teria sido de 

€1.7 bn e o racio de divida liquida para Ebitda RCA de 1,2x. 

No final do period°, a Galp detinha cerca de €1,3 bn em linhas de credit° 

nalo utilizadas, das quais c.75% estavam garantidas contratualmente. 

Em janeiro de 2021, uma Eurobond de €500 m foi gaga, nalo havendo 

nenhum reembolso de divida material necessario ate meados de 2022. 
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5.1. 

0 ritmo da evolucao da sociedade 

Durante as proximas decadas, a transicao energetica sera fundamental 

para enfrentar o desafio de entregar mais energia a uma sociedade em 

crescimento, reduzindo simultaneamente as emissoes de gases com 

efeito de estufa. 

Atualmente, existem para as empresas varios fatores que contribuem 

para a definicao do seu caminho para a descarbonizacao - a combinacao 

entre as opcoes politicas e a tecnologia, a performance ESG como 

criterio de decisaes de investimento e o alinhamento da sociedade corn o 

objetivo de proteger o planeta e melhorar a qualidade de vida. A 

competitividade de uma empresa esta, assim, dependente do 

alinhamento dos seus servicos, produtos e modelos de negocio com as 

oportunidades decorrentes da descarbonizacao. 

Em paralelo, o designio do cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentavel das Nacaes Unidas é uma das linhas 

orientadoras para a definicao de uma estrategia de negocio sustentavel. 

Tal estrategia deve incorporar um diagnostico que inclua o progresso e 

as areas onde devera ser necessario atuar para garantir o cumprimento 

destes objetivos. 
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5.2. 

Transformacao corn responsabilidade 

Em periodos de profunda transformacdo, a Galp trabalha para ser uma 

Empresa resiliente e agil, criando valor de longo prazo para os seus 

stakeholders. 

Preparada para um mundo complexo e dinomico, a Galp assume a 

ambicao de contribuir para todos os referenciais e principios de 

sustentabilidade estabelecidos internacionalmente. A Galp esta 

comprometida com uma atuacao etica e responsavel, focada 

essencialmente em quatro eixos, incorporados na estrategia: 

Reduzir a intensidade carbOnica; 

Colocar as Pessoas no centro com um propOsito comum; 

Reduzir a pegada ecolOgica; e 

Desenvolver um negOcio consciente. 

A Galp divulga o seu desempenho ndo financeiro de acordo com padroes e 

estruturas de relato voluntario internacionalmente reconhecidas, 

contribuindo para um dialog() continuo, claro e transparente corn os seus 

stakeholders. 

International Reporting Council (IIRC); 

Global Reporting Initiative (GRI); 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB); 

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

United Nations Global Compact (UNGC) e, 

World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism. 
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5.2. Transformacao corn responsabilidade 

0 compromisso da Gestao 

A Galp acredita numa abordagem integrada de criacao de valor 

sustentavel. Este é o motivo pelo qual a inclusao dos principios de 

sustentabilidade no processo de gestao da Empresa comeca desde logo 

pelo seu modelo de governo. 

Conselho de 

Administracao (CA) 

Comissao 

Executiva (CE) 

Centro Corporativo 

Unidades de Negocio 

DZV 
0 modelo de governo da Galp assenta numa cultura de tomada de 

decisqlo, baseada na avaliacao de riscos e oportunidades, e numa 

abordagem de gestao integrada que abrange todo o ciclo de vida das 

suas operacaes - desde a identificacao da oportunidade de negocio ate 

ao descomissionamento. Para tal, recorre, nomeadamente, a processos 

de due diligence e de avaliacao de impacte ambiental e social. 

Define, monitorial e 
	

Aprova, desenvolve e 
	

Suporta a gestao de topo no 
supervsiona os drivers 

	
implementa os objetivos 

	
desenvolvimento estrategico 

estrategicos 	 estrotegicos 	 e na ima[ementacao da 
est rategia 

Comissoes Especializadas 

Em 2020, a Galp viu novamente reconhecida a excelencia operational da 

sua gestao integrada atraves da obtencao da certificacao do seu 

Sistema de Gestao Integrado (SIG) de Ambiente, Qualidade, Seguranca, 

Energia e Responsabilidade Social que, desde este ano, integrou tambem 

a dimensao de Continuidade do Negocio segundo a norma ISO 22301. 

A Galp é primeira Empresa de energia em Portugal a obter, desde 2018, 

uma certificacao externa nestas seis dimensaes. 
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CO2  Alinhar 0 portfolio coma visa() de 
neutralidade carbonic° na Europa 
ate 2050 e reduzir a intensidade 
carbonic° em pelo menos15% ate 
2030 

CO2 	Intensidade carbonica 

c. -3% 
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5.3. 

Abordagem as alteracoes climerticas 

0 caminho para a descarbonizacao 

Descarbonizaci5o gradual do portefolio 

0 ano de 2020 foi urn ano marcado por profundas mudancas e desafios. Num contexto em que a transicdo energetica ganhou elevada preponderoncia, a 

Galp consolidou a sua estrategia de responder ao paradigma de entregar mais energia a uma sociedade ern crescimento, reduzindo simultaneamente as 

emissoes de gases com efeito de estufa (GEE). 

Os nossos 
Objetivos 

0 nosso 
Progresso 

comparado a 2017 

CO2  

Zero 

80% 

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

Eletricidade renovavel adquirida 
nas operacoes em Portugal 

c2 

Investimento crescents 
planeado, alocado 
projetos que promovam 
a transicao energetica 

Investimento olocado o 
projetos que promovam 

transicCio energetica 

c.€450 m 

nosso 
alinhamento 

corn os 
ODS 

ODS e Metas chave 

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

Meta 9.4: Modernizar a infraestrutura 
e reabilitar as indListrias para 
torna-las sustentaveis 
Meta 9.5: Fortaiecer a pesquisa 
cientifica, melhorar as capacidades 
tecnologicas dos setores insdustriais, 
incentivando a inovacao 

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

7 

ENERGht, 
RENOVAV EIS 
E ACESSIVEIS 

9 

/NDOSTRIA 
tNOVACAO E 

INFRAEST§UTURAS 

13 

CLIMATICA
A
` 

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

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

  

11 

CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTAVEIS 

12 

".stigTNETcxesum°  
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

0 piano estrategico da Galp preve a descarbonizacdo gradual do seu 

portefolio, garantindo simultaneamente uma gestdo adequada dos 

riscos e das oportunidades decorrentes deste desafio. 

Novos objectivos de longo prazo 

2030 
2050 

A Galp encontra-se a explorar a viabilidade tecnica e econernica de 

solucoes que levem a reducdo da sua intensidade carbenica, como a 

producao de combustiveis renovaveis e sinteticos, a producao de 

hidrogenio verde ou o sequestro e utilizacdo de CO2. 

A Empresa tambem se comprometeu a reduzir a intensidade carbOnica 

dos seus produtos vendidos em, pelo menos, 15% ate 2030 face a 2017, 

ano em que anunciou a diversificacdo do seu portefolio para os negOcios 

de baixo carbono. 

Esta reducdo devera ser alcancada principalmente como consequencia 

da implementacdo da estrategia jb anunciada pela Empresa, 

nomeadamente o crescimento na producao e venda de energia eletrica, a 

execucdo de projetos upstream altamente eficientes, o aumento da 

eficiencia do aparelho refinador e a adaptacdo da oferta comercial para 

produtos de menor intensidade carbenica. 

Pelo menos 15% 
de reducdo 

da Intensidade 
Carbonical 

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

  

Alinhamento 
do portefolio 

corn a Neutralidade 
carbonic° no Europa 

105 

Em 2020, a Empresa alinhou os seus objetivos de longo prazo e 

portefolio corn a visdo da neutralidade carbonica na Europa ate 2050. 
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0,9 ktC0.e 

0,003 ktCO2e 

16.067 ktCO2e 

17 ktCO:e 

0,03 ktCO:e 

0 29.136 ktC0ze 

3.078 ktCO2e 

42,0 IctCO2e 

1.730 ktCO2e 

RefinacEio & 
Midstream 

(1'S 
3,1 mton[0:' 

(?) 
0,04 mtonCOs 

O 
46,9 mtonCO2' 

® Ambito 1 

0 Ambito 2 

20 20 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

Intensidade carbonica 

A Intensidade Carbonica da Galp reflete as alteracaes do seu portefolio 

de comercializacao de produtos energeticos e respetiva evolucao futura. 

Esta metrica integra as emissoes diretas e indiretas (ambitos 1, 2 e 3) 

associadas ao ciclo de vida dos produtos energeticos Galp e, como tal, 

considera os processos de producao, transformacao e transporte, 

refletindo o impacto da eficiencia das operacoes da Empresa. 

Informacao detalhada sobre a metodologia de calculo da metrica de 

carbono encontra-se disporthrel no Canal de Sustentabilidade. 

c.3% 
2017 
	

de Reducao 

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

A pegada de carbono das atividades da Galp é rigorosamente calculada, 

corn base em metodologias e recomendacaes internacionalmente 

reconhecidas, monitorizada e verificada por uma terceira parte. 

Pegada de Carbono 

Blocos operados 

Inclui o use de produtos cornercializadospela Galp a dientes finds 

Inclui emissoes de GEE relativas a atividcdes corporativas, nao especificas de nenhurn segmento de negocio. 0 calcule do pegada 

de corbono i-lOo Integra as cadeias de valor upstream, refinacao e midstream e comercial e incIM outros emissoes de Ombito 3 

Ambito 3 
Transports e distribi_kcdo 0,29 mtC0xe 

Bens e servicr os adquirldos 4,61 mtCO:e Processarnenta de 
produtos vendidos 

15,57 mtCO2e 

Atividades relacionadas 
corn energio 

0,99 mtCO3e 
Uso de produtos 24,74 mtC0ze 

Viagens de negocio 0,002 mtaihe investimentos 0,74 mtCO2e 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

CO2, uma variovel a ter em conta 

A Galp integra o impacto do carbono nas suas decisdes, assegurando 0 

calculo e a monitorizacdo das emissoes de GEE ao longo da cadeia de 

valor da Empresa, antecipando assim o seu impacto em projetos e 

negocios atuais e futuros. Atraves de um conjunto de ferramentas, como 

o prey) interno de carbono de $50/tCO2e e de mecanismos - norma de 

investimentos e analise do piano de negocios a medio prazo - esta 

variavel é assim incorporada no processo de tomada de decisdo pela 

gestdo de topo. 

Envolvimento corn pares e parceiros 

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

nomeadamente: 

na discussdo da politica climatica e de trajetOrias de 

descarbonizacdo, ern diversos projetos liderados pelo World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD); 

na iniciativa ACT - Assessing low-Carbon Transition, que avails a 

preparacdo das empresas de diferentes setores para a transicdo 

para uma economic de baixa intensidade carbOnica; 

no desenvolvimento de metodologias sobre metricas de 

descarbonizacdo aplicaveis ao setor, ern alinhamento com os 

Science-Based Targets, num projeto coordenado pelo CDP; 

na definicdo e subscricdo, ern conjunto corn sete outras empresas 

lideres no setor energetic° (bp, Eni, Equinor, Occidental Petroleum 

Corporation, Repsol, Shell e Total), dos "Energy Transition 

Principles", que estabelecem o compromisso de contribuir para a 

aceleracdo da transicdo energetics e da reducdo de emissoes de 

GEE, de acordo com os objetivos do Acordo de Paris. 

Os seis Principios da Transicao 

Energetica: 

1. Apoiar publicamente o Acordo de Paris; 

2. Trabalhar para reduzir as emissoes resultantes de 

operacaes e do consumo de energia, em conjunto com os 

clientes; 

3. Colaborar com consumidores, investidores e governos para 

desenvolver e promover acaes que reduzam as emissoes 

resultantes da utilizacdo de energia; 

4. Apoiar e promover o desenvolvimento de sumidouros de 

emissoes; 

5. Divulgar informacdo relacionada com os riscos e 

oportunidades decorrentes das alteracoes climaticas, 

consistentes com as recomendacaes do TCFD; 

Divulgar informacdo sobre a participacdo em foruns e 

associacaes de indastria e o seu alinhamento com as 

posicaes e politicas de defesa do clima das empresas. 
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• Refinacdo 

• Biocombustiveis 

• Geracao de energia Renovavel 

• Energio Independents 

• Venda de eletricidade 

Galp Eletric 

Gulp Saiuc5es de Energia 

Uso de lubdficantes 

20 
ktCO2e 

0.35 
ktCO2e 

81 
ktCO3e 

ifty 
640 

ktCO2e 

922 ktCO2e 
evitadas 

98 
ktCO3e 

1,2 
ktco2e 

0,4 
ktC0e. 

81 
ktCO3e 
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5.3. Abordagem as alteracoes climaticas 

0 papel da Galp na descarbonizacao 

da economia 

Upstream competitivo e inovador 

0 perfil de crescimento da Galp mantern-se assente num portefolio de 

upstream distinto, corn recursos que se caracterizam pela sus 

sustentabilidade, considerando nomeadamente os baixos custos de 

producdo e a menor pegada carbonica. A competitividade destes 

desenvolvimentos permite uma geracdo de emissaes de CO2 de 

9,9 kgCO2e/boe, comparativamente a uma media da inclUstria de 

18,8 kgCO2e/boe (fonte: IOGEP 2019). Para tal, contribuem a separacdo 

e reinjecdo de CO2 no reservatorio, reduzindo as emissaes de carbono no 

desenvolvimento dos campos do pre-sal no Brasil. 

Adicionalmente, a Galp é subscritora da iniciativa Zero Routine Flaring 

by 2030 do Banco Mundial, na qual se compromete a ndo ter emissaes 

associadas a processos de routine flaring nos seus projetos de producdo 

de hidrocarbonetos, o que Xi se verifica atualmente. 

Emiss5es de GEE evitadas 

Em 2020, a Galp evitou a emissdo de cerca de 922 kt de GEE atraves da 

implementacdo de medidas de eficiencia energetics na refinacdo, na 

integracdo de biocombustiveis, na producdo e venda de energia 

renovavel, na disponibilizacdo de servicos de producdo de energia 

descentralizada e eficiencia energetics, e no fornecimento de eletricidade 

para mobilidade eletrica. 
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5.4. 

As pessoas no centro 

Os 
nossos 

Objetivos 

O nosso 
Progresso 

1-0K1  > 75% 
aj 

> 90% 

 

Mulheres no CA 
ape's 2022 

Indice de envolvimento 
dos colaboradores 
corn a Organizacao 

rc(C2101  79% 
I iju I 

Colaboradores contratados 
localmente 

0 

99°/o 

33% 

26% 

Mulheres no 
mandato atual 

o - osso 
alinhamento 

corn os  „LE 
ODS 

ODS e Metas chave  

Meta 5.1: Acabar corn todas as 
formes de discriminacao contra 
todas as mulheres e meninas 
Meta 5.5: Garantir a 
participagdo plena e efetiva dos 
mulheres e a igualdade 
de oportunidades para a 
lideranca em todos os ravels de 
tornado de decisao 

Meta 8.5: Alcangar o emprego 
pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as 
mulheres e homens, inclusive 
para os jovens e as pessoas 
com deficiencia, e 
remuneracao igual para 
trabalho de igual valor 
Meta 8.5: Reduzir 
substancialmente 
a percentagem de jovens sem 
emprego, educacoo ou 
formacao 

Meta 9.2: Promover 
a industrializacao 
inclusive e 
sustentavel 
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51 
Nacionalidades 

MM. 
OM/ 

Distribuicao por Regido 

0,2% 
35% 
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5.4. As pessoas no centro 

6.114 
Colaboradores 

Distribuicao por Idode 

.M11 

10% 66% 	 24% 
< 30 Anos 
	

30 - SO Anos 	 > 50 Anos 
GeracBoY 
	

Geracao X /Y 
	

Baby Boomer 

ft ?IQ 	 A 

26% 43% 57% 
Mulheres No CA 
	

Mu lheres 
	

Homers 

O 
	

C 

Entradas 

	

sc idas 

51 

>650 169 
Colaboradores recrutados a partir 

	
Mil Horas 

do Programa de Trainees ao longo 
	

de Formacao 
dos anos 

Poises 	 • Portugal • Espanho • Africa 4 Brasil • Resta do Mundt, 	 'oil
1  
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5.4. As pessoas no centro 

A tecnologia mais exponential é a relacao 

humana 

A Galp acredita na necessidade de uma abordagem integrada para a 

gestalo de talento e desenvolvimento do potential humano, corn foco no 

recrutamento, no integracao, no gestalo de desempenho, na recompensa, 

no reconhecimento, na aprendizagem e formacao, no mobilidade, no 

bem-estar e nos valores da Empresa. 

G-Ioud - A Galp implementou uma nova intranet, uma plataforma 

flexivel e colaborativa, que ira tornar a experiencia de trabalho mais 

fluida e personalizada. 

Adaptacao, confianca e colaboracao 

Flexibilidade, produtividade e lideranca foram os requisitos para a Galp 

se adaptor aos novos tempos. Perante a ameaca de saUde pUblica da 

pandemia da Covid-19, a Galp criou, de forma pronta, as condicaes 

necessaries para que mais de 3.000 colaboradores pudessem exercer as 

suas funcoes a partir de casa. 

Foram distribuidos computadores portateis e disponibilizadas 

ferramentas de trabalho colaborativas que permitiram que os 

colaboradores se mantivessem ligados entre si e corn as suas chefias, e 

pudessem, ern equipa, manter a execucao das suas atividades. A 

adaptacalo dos colaboradores ao novo contexto fez-se de forma muito 

rapida e sem efeitos visiveis ern termos de perda de produtividade ou 

qualidade do trabalho realizado. 

A avaliacao da organizacao do trabalho a distancia na Galp foi muito 

satisfatoria, corn 82% dos colaboradores a atribuir-Ihe uma nota 

positiva e 76% a considerar que a produtividade foi beneficiada. Ern 

termos de comunicacao, 98% dos colaboradores confirma que manteve 

urn contacto regular corn os colegas e 95% corn a chefia, refletindo o 

sucesso da adaptacao da Galp a este novo contexto. 

Os programas de desenvolvimento e promocao do bem-estar das 

pessoas da Galp tambem se adaptaram rapidamente. 0 programa de 

Wellbeing migrou rapidamente para urn formato online, foi lancado urn 

piano de Remote Talks semanais e reforcaram-se todos os conte6clos 

online de formacao, corn urn especial enfoque na resposta a gestao do 

trabalho a distoncia. Foram ainda disponibilizadas consultas de apoio 

psicolOgico para quern se sentisse fragilizado pelo contexto particular do 

confinamento e da pandemia, bem como urn servico de consultoria 

juriclico-financeira gratuito. 

Corn o regime de teletrabalho instituido durante o ano, a Galp transitou 

para urn modelo digital das Remote Talks, corn a realizacao de 40 

sessoes online, oradores maioritariamente internos, e que contou corn 

6.351 participacoes no total. 
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5.4. As pessoas no centro 

Fri  

Energia sustentdvel e protecao do biodiversidade 

Promover a prosperidade do comunidade atraves 
do energic e contribuir pare a preservacao e valorizacao 

dos recursos nature is do planeta 

TERRA DA ESPERANCA, ENERGIZA, FUMUKABA 

Impacto 

• 500.000 arvores plantadas 

42,5 kton CO2 sequestrodos nos proximos 
30 anos 

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

• 100.000 hectares de desfiorestactio evitados nos 
proximos 30 anos 

• 0100c 0009 
3 :L. 4 	5 = 7 	it 	12L 13 M.. 14 	157.71. 

+2170 entidades beneficiarias 

Educacao e conhecimento 

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

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

Impacto ern 2020 

• 141.000 pessoas apoiadas 
• 276 bolsas sociais atribuidas 

Impacto am 2025 

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

PROMOVER 0 CONSUMO SUSTENTAVEL I Future UP 

Impacto am 2020 

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

Impacto ate 2025 

• + 2.643 escolas I + 75.541 alunosl + 240 aulas de energia 

0000 
4 llftt, 5 MI.' 11=," 

+860 mil beneficidrios diretos 	+213 iniciativas 6 ProJetos 

Emergencias Socials 

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

COVID-19 I UM GESTO MUDA TUDO 

Impacto 

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

115.000 litros de combustive! doados a meios de 
emergencies medico (ex.: INEM, Bombeiros) 

2.500 testes as Covid-19 em Portugal 

171 ventiladores doados a hospitals em Portugal, Cabo 
Verde, Eswatini, Guine-Bissau a Mocambique 

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

*40' 
21ra" M.. 4 rA, 

+250 voluntarios 	+ 680h voluntariado 
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Aumentar a ecoeficiencia, 

come foco nos indicadores 
de consumes de agua e emissaes 
atmosf6ricas normalizadas ate 
2022 

>15% 

No net loss 
na biodiversidade 

Sites avaliados sobre 
os riscos hidricos 

e de biodiversidade 

100% 

Emissoes 

de NOx' 

Emissoes 

de S02' 

Consumo 
de energies' 

Captacao de 
aqua' 

Emissoes 

de perticulasr 

-14% -80% -20% -9% -22% 
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5.5. 

Reduzir a pegada ecologica 

Os 
nossos 

Objetivos 

O nose 
Progresso 

compared° a 2017 

O nosso 
alinhamento 

corn os 
ODS 

ODS e Metas chave 

Meth 6.4: 

Aumentar 

substancialmente 
a eficiancia do uso 
do agua e 
assegurar 

retiradas 
sustentoveis 

Meth 9.2: 

Promover a 

industrializacao 
inclusive 
e sustentavel 

Meth 12.2: Alcancar 
gestao sustentavel e o 

uso eficiente dos 
recursos naturals 
Mato 12.4: Alcancar uma 
gestao ambiental 

sauclavel dos produtos 
quimicos e de todos os 

residuos, ao longo do ciclo 
de vida dos mesmos 

Meta 12.5: Reduzir 
substancialmente a 
producao de residuos por 
meio do prevencao, 

reducao, recidagem e 
reuso 

Meta 15.1: Assegurar 
a conservacao, 

recuperacao a uso 
sustentavel de 
ecossistemas 
terrestres e de agua 

dote interiores e seus 
servicos, em 

conformidade corn 
as obrigacoes 

decorrentes 
dos acordos 
internocionais 

15 
PROTEGES 

A VIDA 
TERRESTRE 

6 
AGUAL 

PO TAVEL 
E SA NEAMEN TO 

9 
INDUSTRIA, 
INOVAc$10 E 

INFRAESTRUTUR AS 

12 
PRODUE AO 
SCONSl1MO 

SUSTENTAVEIS 
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5.5. Reduzir a pegada ecologica 

Promocao da ecoeficiencia 

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

2017 2018 2019 2020 
dos quais 

Refinacao 1  

Consumo direto de energia por fontes primaries (TJ) 49.815 41.688 40.906 38.863 99% 

Compra de eletricidade (TJ) 1.911 1.771 1.597 1.558 86% 

Consumo total de dgua bruta (103  m3) 10.812 10.319 10.774 9.881 90% 

Efluentes (103  m3) 5.697 6.455 5.989 5.913 90% 

Residuos produzidos (t) 30.115 44.203 39.674 27.894 62% 

NUmero de perdas de contencao primoria que atingiram o ambiente 2  3 8 3 7 14% 

Volume de perdas de contencao primaria que atingiram o ambiente (m3)2  5 14 61 302 99% 

Emissoes GEE no ambito do CELE (tCO2e) 3.578.168 3.216.219 3.258.709 3.067.805 100% 

Emissc5es de NOx (t) (ambito 1) 1.617 1.530 1.458 1.384 96% 

Emiss6es de SO2  (t) (ambito 1) 5.664 3.957 3.069 1.113 99% 

Emiss6es de particulas (t) (ambito 1) 227 221 243 182 99% 

Pegada de carbono - Emissoes diretas (tCO2e) (ambito 1) 3.624.706 3.264.935 3.298.107 3.096.401 99% 

Pegada de carbono - Emiss8es indiretas (tCO2e) (ambito 2) 228.035 133.516 112.504 42.026 79% 

Gas flaring - Upstream (m3) 1.109.485 1.191.924 1.019.818 341.298 0% 

' A refinacdo e o segrnento de atividade corn male, materialidade no desempenho da Galp. 
Inclui perdas de contencao >1501, excluindo produtos gasosos. 
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5.5. Reduzir a pegada ecologica 

A Galp protege ativamente os recursos hidricos, salvaguardando a sua 

qualidade e disponibilidade nos ecossistemas. 0 risco associado a 

utilizacao da agua e avaliado atraves de ferramentas especializadas 

nests materia - Water Risk Filter e Aqueduct Water Tool, desenvolvidas 

pela World Wildlife Fund (WWF) e pelo World Resources Institute (WRI), 

respetivamente. 

Alem da gestao adequada do potencial impacto da Galp neste recurso, a 

Empresa comunica de forma regular e transparente o mapeamento das 

suns operacoes, em funcao do risco associado a utilizacao da agua. De 

acordo com o mapeamento realizado em 2020, 3,5% das nossas 

operacoes localizam-se em areas com escassez de recursos hidricos, 

representando apenas 0,05% do consumo total de agua da Galp. 

Focada no uso eficiente e responsavel da agua, a Galp tem adotado 

medidas de reducao do consumo da agua, de aumento da sua 

reutilizacao e reciclagem, de melhoria no tratamento de aguas residuals 

e de reducao das descargas associadas, nomeadamente nas refinarias, 

cujo consumo de agua represents 90% da agua total das operacoes da 

Empresa. A Galp monitoriza ainda a qualidade dos recursos hidricos no 

subsolo, nomeadamente nas suns operacoes nos blocos operados 

onshore e nas refinarias, atraves do seu controlo sistematico e periodic°. 

Proteci5o dos habitats e das especies 

Empenhada em proteger a biodiversidade e os servicos dos 

ecossistemas de todas as geografias onde opera, a Galp assegura a 

preservacao das areas naturais e das especies durante todo o ciclo de 

vida dos seus projetos. Este compromisso é suportado por normas e 

procedimentos internos, em linha com as orientacaes da Organizacao 

Maritima Internacional (IMO), da Associacao Internacional dos 

Produtores de Petroleo e Gas (IOGP) e da Associacao Internacional de 

Protecao dos recursos hidricos e da 

biodiversidade 

Uso eficiente e responsovel da agua 
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5.6. 

Desenvolver urn negocio consciente 

Os 
nossos 

Objetivos Univers° Galp corn assessment 	 Indite de 	 Fornecedpres 
de Direitos Humanos reolizodo 	 Frequencies de 	 tier 1 ovoliados 

(geogrcfics mcis representotivas) 	 Acidentes (IFA) 	 em ESG 

100% cn) 0,3 
ate 2022 

100% 

0 nosso 
Progresso r

000
1 

 

11111 

Aprox. 

90% 3cn:mos 0,5 	 96% 

0 nosso 
alinhamento 

corn os 
ODS 

SDGs and key targets 

Meta 8.8: Proteger os 

direitos dos trabalhadores 

e promover urn ambiente 

de trabalho seguro para 

todos os funcionarios, 

incluindo trabalhadores 

migrantes, em particular 

mulheres migrantes, e 

agueles em empregos 

precorlos 

Meta 16.5: Reduzir 

substancialmente 

a corrupbao e o suborno 

Meta 16.6: DesenvoLver 

instituicaes eficazes, 

responsaveis 

e transparentes 

Meta 16.6: Promover 

e fazer cumprir leis e 

politicos nao 

discriminatPrias para 

o desenvolvimento 

sustentovel 

Meta 17.16: Refoncar a 

Parceria Global para o 

Desenvolvimento Sustentavel, 

complementcda por parcerias 

multIssetoriais que mobilizem e 

compartilhem conhecimento, 

expertise, tecnologia e recursos 

financerros, para opoiar a 

realizacoo dos objetivos do 

desenvolvlmento sustentovel 

8 
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17 
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5.6. Desenvolver urn negocio consciente 

Cultura de transparencia e etica 

0 Codigo de Etica e Conduta é uma das principais expressoes da cultura 

corporativa da Organizacao, orientando o comportamento pessoal e 

profissional de todas as pessoas do Grupo, bem como a relacao corn 

todos os stakeholders. 

Em 2020, a Galp lancou urn novo e-learning sobre o C6digo de Etica e 

Conduta da Galp, disponivel a todos os colaboradores, com o objetivo 

de reforcar o conhecimento sobre temas como os conflitos de 

interesses, a prevencao da corrupcao, o assedio moral e os direitos 

humanos. 

A Galp dispoe de urn canal de comunicacao confidential de 

irregularidades - Linha de Etica «Open Tallo> - acessivel a qualquer parte 

interessada relacionada corn a Empresa. Este mecanismo é gerido pela 

Comissao de Etica e Conduta, uma estrutura interna independente e 

impartial responsavel pela monitorizacao da implementacao e 

interpretacao do Codigo de Etica e Conduta. 

Cornbate a corrupcao 

A prevencao da corrupcao represents urn dos compromissos a que a 

Galp atribui major enfase na prossecucao das suas atividades. 

Com o propOsito de reforcar a importancia de cads colaborador adotar 

um comportamento pautado pela integridade, foi tambem preparada em 

2020 uma formacao transversal especificamente dedicada a prevencao 

da corrupcao e dos conflitos de interesses. Foram ainda implementadas 

plataformas digitais online para o registo de ofertas e identificacao de 

situacoes de conflitos de interesses. 

Em 2020, a Galp iniciou o processo de certificacao do Programa de 

Prevencao da Corrupcao da Galp, segundo a Norma ISO 37001. 

Abordar os Direitos Humanos 

Proteger, Respeitar, Reparar 

A Galp assume o compromisso de atuar de modo a que nenhuma das 

suas acoes e atividades de gestao origine, direta ou indiretamente, o 

abuso ou a violacao dos direitos humanos, nos diversos contextos 

sociais, politicos e culturais onde opera. 

A Galp adota urn processo continuo de due diligence para assegurar esta 

abordagem nos 11 'Daises onde esta presente, ern que preve a definicao 

de pianos de acao, e a sua respetiva monitorizacao, para garantir que as 

suas praticas estao alinhadas corn a Politica de Direitos Humanos da 

Galp. Estao definidas tres areas de foco onde o respeito pelos direitos 

humanos é particularmente critico na forma como a Empresa opera: 

Comunidades, Colaboradores e Fornecedores e Parceiros. 

Ern 2020, a Galp realizou uma avaliacao de direitos humanos nas suas 

atividades ern Angola, onde entrevistou colaboradores e prestadores de 

servicos sobre diversos temas, nomeadamente, saCide e seguranca, 

trabaiho infantil, discriminacao e diversidade, grupos vulneraveis e 

comunidades, entre outros. 
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5.6. Desenvolver urn negocio consciente 

A estrategia de seguranca de processo da Galp mostrou uma tendencia 

positiva no tier1, melhorando 30% face a 2019. 

Security 

0 ano de 2020 foi sobretudo de revisdo do nivel de risco de security das 

principais instalacoes da Galp, garantindo que as mesmas se encontram 

num nivel baixo de risco. 

A concretizacao dos pianos elaborados na sequencia de avaliacoes 

anteriores foi fundamental para garantir que este objetivo fosse 

alcancado. Verificou-se uma reducao do nivel de risco de sete 

instalacoes, sendo que quatro obtiveram a classificacao de baixo risco. 

Adicionalmente, para validar estes resultados, a Galp lancou urn 

programa de exercicios de Red Team para aferir a vulnerabilidade das 

instalacoes. 

Security e Direitos Humanos - A Galp, enquanto signataria dos 
Voluntary Principles on Security and Human Rights, trabalha 

diligentemente para incorporar estes principios nas operacoes e 

neg6cios. Em 2020, deu-se continuidade a implementacao do piano de 

acoes resultante das avaliagoes de Direitos Humanos realizadas em 

Mocambique e no Brasil e formacao nos temas de Direitos Humanos e 

use da forgo. 

Protecdo da saCide 

A Galp definiu, e tem vindo a atualizar, um piano de contingencia 

orientado para a prevencao e mitigacao dos riscos associados 

propagacao do novo virus Covid-19, ern complemento aos seus Pianos 

de Continuidade do Negocio, ern particular ao Plano de Prevencao de  

Pandemias. 0 seu objetivo prioritario e assegurar urn ambiente de 

trabalho adequado para todos os colaboradores, para servir os seus 

clientes e para a resiliencia das suns operacoes. 

Este piano determinou a adocao de diversas medidas e iniciativas, 

alinhadas corn as recomendacoes gerais da Organizacao Mundial de 

Sa6cle (OMS) e da Direcao Geral de Sa6de (DGS), bem como outras 

medidas suplementares consideradas apropriadas para assegurar a 

continuidade dos diversos negOcios, assim como nas suns instalacoes 

nas diversas geografias. 

Ern 2020, destaca-se o reforco das condicoes de higiene e saUcle no 

trabalho, a definicao de regras para deslocacoes e regras de socializacao 

dentro da Empresa. Houve ainda lugar a execucao do trabalho ern 

regime de teletrabalho, para as funcoes passiveis de tai, corn diversas 

iniciativas corporativas para minimizer os impactos dessa situacao - 

sensibilizacao para as boas praticas do trabalho a distancia, atividade 

fisica online, meditacao online e linha de apoio psicolOgico. 

   

25.704 
Kits de protecao 
individual 

1.209 
Testes PCR 

7.591 
Testes 
serologicos 
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6.1. Modelo de governo 

     

A Sociedade tern ainda outras comissoes especializadas dedicadas a 

temas relevantes. 

Pam mais informacoes sobre o modelo de governo, consulte a Parte II 

deste relatOrio - RelatOrio de Governo Societario 

Conselho Fiscal 

 

Assembleia Geral 

     

      

Comissao de Etica 
e Conduta 

 

Comissao 
de RemuneracOes 

 

  

136 

3 membros 
	

3 membros acionistas 
Presidents: Administrador 

nao executivo independente 	 2 reunioes em 2020 

7 reunides em 2020 

Comissao de Gestao de Risco 
	

Comissao de Sustentabilidade 
	

Comissao de Auditoria 

Competencias 
Acompanhamento do sistema de gestao de risco da 

Galp 

Acompanhamento da integracao dos 
principios de sustentabilidade no processo de 

gestao 

Acompanhamento da supervisao do sistema de 
auditoria interna 

Comissao de Etica e Conduta 
	

Comissao de Remuneracoes 

Competencias 

Monitorizacno do implementacao do Codigo de Etica e Conduta; 
esclarecimento de quest8es acerca da sua aplicacao e rececno 

e tratamento de comunicac8es de irregularidades atraves da linha de 
etica Opentolk. 

Fixacno do remuneracao dos membros dos orgnos sociais; elaboracno e 
apresentacno a Assembleia Geral da declaracao anual sobre a politica de 

remunerac8es dos orgaos sociais; avaliacao de desempenho anual dos 
administradores executivos. 
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6.2. 

Orgaos socials 

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

Conselho de Administrocdo 

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

Chief Financial Officer 
Filipe Crisostomo Silva 
Prirneira n turn oacrio: 
26 hdho 2012 

Ale 

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

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

111P 
COO Upstream 
Thore E. Kristiansen 
Preneira nomeacEo: 
3 outubro 2014 

Adolfo Mesa ulta Nunes 
Presidente da Comissdo 
de Etica e Conduta 
Primeira nomeaoao: 
12 abril 2019 

Vice-Presidente 
e Presidente 
da Comissao 
Executiva (CEO) 
Andy Brown 
Primeira nomeacdo: 
5 fevereiro 2021 

k 
COO Comercial 
Sofia Tenreiro 
Primeira norneacao: 
12 abril 2019 

Cristina Neves 

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

COO Refinacao 
e Midstream 
Jos4 Carlos Silva 
Primeira nomeactioi 
23 novembro 2012 

Edmar de Almeida 
Primeira nomeciodo: 
12 abril 2012 

42, 
dos administradores 

nc3o executivos 
sata independentes 

Malik 
COO Corporativo e outros 
Carlos Costa Pina 
Primeira nomeacrio: 
24 obril 2012 

COO Renovaveis 
e Novos Negoclos 
Susana Quintana-Plaza 
Primeira nomeciedo: 
12 abril 2019 

  

Diogo ',fandango Tavares 
Membro do Comissao 
de Sustentabilidade 
Primeira nomeacao: 
22 fevereiro 2006 

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

Jorge Senbra 

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

Membro Executivo 

Membro independent& 

Outros Membros Nao Executivos 

'De ocordo corn oscaterios de afericdo de 
independencio dos membros ndo executivos 
do Conselho de Administraodo referidos no 

Cddigo de Governo dos So c ied odes do I nstituto 
Portugas de Corporate Governance. 

Francisco Teixeira 
Rego 
Primeira nomeacao: 
16 abril 2015 

Marta Amorim 
Primeira nomeaodo: 
14 outubro 2016 

Carlos Pinto 
Primeira nomeccao: 
12 abril 2019 

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

Comisseio Executiva 

CEO 
Andy Brown 

- Estrategia e Market Intelligence 
- Relacoes corn Investidores 
- Pessoas 
- Marketing e Comunicacao 

Assuntos Juridicos 
- Secretaries Societal-ha 

& Governance 

COO 
Sofia Tenreiro 

- Comercial 

CFO 
Filipe Crisostorno Silva 

- Planeamento e Controlo Corporative 
- Financas Corporativos e MCA 
- Contobilidade, Fiscalidade 

e Controlo Interno 
- IT e Digital 
- Data Office 

COO 
Jose Carlos Silva 

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

COO 
Thore E. Kristiansen 

-  Upstream 

COO 
Susana Quintana- Plaza 

- Renovaveis & Novos Negocios 
- I novaca o 

COO 
Carlos Costa Pina 

- Gestao de Risco 
- Seguranca e Sustentabilidade 
- Relacaes Externas 
- Regulacao 

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

Poderes da comissao executiva 

Gestao corrente dos negocios e do centro corporativo, de acordo corn a 

delegacao de poderes, corn as orientacaes estrategicas definidas pelo 

Conselho de Administracao e nos termos da afetacao funcional entre os 

membros da Comissao Executiva relativa aos negocios e atividades da 

Sociedade e das sociedades do Grupo definida pelo Presidente da 

Comissao Executiva. 

Avaliacao de desempenho 

Os administradores executivos sao avaliados anualmente pela Comissao 

de Remuneracoes, em funcao do cumprimento de determinados 

objetivos econemicos, financeiros, operacionais e de seguranca e 

sustentabilidade ambiental, definidos anualmente pela politica de 

remuneracoes proposta pela Comissao de Remuneracoes e sujeita a 

aprovacao em Assembleia Geral. 

Limitacao de cargos 

De acordo corn o regulamento interno do Conselho de Administracao, os 

membros da Comissao Executiva nao devem exercer funcoes executivas 

em sociedades com acoes admitidas a negociacao ern mercado 

regulamentado que nalo integrem o Grupo Galp. 

Reunities realizadas em 2020: 46 

(assiduidade: 99%) 

Conselho fiscal 

Presidente: Jose Pereira Alves 

Vogais: Fatima Geada e Pedro Almeida 

Poderes: 

Controlo da informacao financeira da Sociedade; 

Fiscalizacao dos sistemas internos de gestao de riscos, controlo 

interno e auditoria interna; 

Rececao e tratamento de comunicacoes de irregularidades atraves da 

Comissao de Etica e Conduta; 

Selecionar e propor o Revisor Oficial de Contasa Assembleia Geral e 

respetiva remuneracao; 

Verificar e controlar a independencia do Auditor Externo; e 

Acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente 

conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas estrategicas e a politica de 

risco definida pelo Conselho de Administracao. 

Revisor oficial de contas 

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

por Rui Abel Serra Martins 

Suplente: Manuel Mota 

Poderes: 

Controlo e revisao da informacao financeira da Empresa 
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6.2. Orgaos sociais 

Mesa da assembleia geral 

Presidente: Ana Perestrelo de Oliveira 

Vice-Presidente: Rafael Lucas Pires 

Secretaria: Sofia Leite Borges 

A Assembleia Geral é o orgoo final de governo da Sociedade. E atraves 

desta que os acionistas participam ativamente nas decisaes da Empresa. 

Qualquer acionista que seja titular de, pelo menos, uma acao na data de 

registo e tenha declarado essa intencoo, fazendo prova dessa 

titularidade nos prazos legais, pode participar, discutir e votar na 

Assembleia Geral, pessoalmente ou atraves de representante. Os 

acionistas da Galp podem ainda exercer o direito de voto por 

correspondencia e participar na assembleia atraves de meios telematicos 
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6.3. 

Politica de remuneracao 

Em conformidade corn o principio de say-on-pay, a Assembleia Geral 

em 24 de abril de 2020 aprovou corn 98,13% dos votos a declaracdo anual 

sobre a politica de remuneracdo dos seus Orgdos sociais para 2019, preparada e 

apresentada, nos termos do artigo 2.° da Lei n.°28/2009, de 19 de junho, na sua 

atual redacao, pela Comissao de Remuneracoes, &goo estatutario competente 

para aprovar a remuneracdo dos Orgdos sociais (artigo 8.° dos Estatutos). 

Corn vista a fomentar uma gestdo alinhada corn os interesses de medio e longo 

prazo da Sociedade e dos acionistas, a politica de remuneracdo preve objetivos 

anuais e plurianuais para os membros executivos do Conselho de Administracao, 

considerando um periodo temporal de ties anos para a determinacdo do valor 

da componente variavel plurianual da remuneracdo e diferindo uma parte 

significativa do pagamento por um periodo de ties anos, o qual esta associado 

e dependente do desempenho da Sociedade durante este periodo. 

A politica de remuneracdo dos administradores executivos para 2020 

ndo contem alteracoes em relacdo a politica definida na Assembleia 

Geral de 12 de abril de 2019 para o mandato do quadrienio 2019-2022, 

a qual e esquematizada na figura abaixo. 

Avaliacdo - Ind ice de Intensidade CarbOnica (5%) 
Fixa quantitativa Remuneracdo 

(65%) - Cash Flow dos Atividades Operacionois (CFFO) (75%) 

- Indice de Freque'ncia de Acidentes Totals (10%) 

- Aumento do Producdo de Energia (10%) 

Anual 
(limite maxima, potencial 

de 60% do total da 
rernuneracao fixa anual) 

Avaliacdo 
qualitativa 

(35%) 

Avaliacdo de desempenho 

pela Comissoo de Remuneracdes 

Voriavel 

Tricinual 
moximo potencial 

de 60% do total da 
remuneracElo fixa anual) 

Avaliacao 
quantitativa 

(65%) 

- Cash Flow dos Atividades Operacionais (CFFO) (55%) 

- Retorno Total Acionista Gulp vs. Peer Group (25%) 

- Retorno do Capitol Medio Empregue (ROACE) (20%) 

Avaliacdo Avaliacdo de desempenho 

pela Comisseio de RemuneracOes 
qualitativa 

(35%) 
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6.3. Politica de remuneracao 

Estrutura de remuneracao dos membros 

executivos do conselho de administracao 

A remuneracao dos administradores da Galp inclui todas as 

remuneracoes pelos cargos exercidos em orgaos sociais de outras 

empresas do Grupo. 

A Politica de Remuneracoes para 2020 preve a possibilidade de 

restituicao do montante de remuneracao variavel atribuida a urn 

membro da Comissdo Executiva ern determinadas situacoes 

(claw-back). 

0 montante anual total e individual da remuneracao recebida pelos 

membros do Conselho de Administracao ern 2020, conforme 

estabelecido pela Comissdo de Remuneracoes, bem como outras 

informacoes relacionadas com a Politica de Remuneracoes, estdo 

disponiveis na seccao 77, Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo 

Societario. 

Os membros nao executivos do Conselho de Administracao recebem urn 

valor mensal fixo estabelecido pela Comissao de Remuneracoes, tendo 

ern conta as praticas correntes de mercado, que pode ser diferenciado 

no caso de membros nao executivos que exercam tuned- es especiais de 

supervisdo ou sejam urn membro de uma comissao especial. A 

Presidente do Conselho de Administracao renunciou a respetiva 

remuneracao, atribuindo o respetivo valor a Fundacdo Galp. 

Os membros do Conselho Fiscal recebem uma retribuicao fixa mensal, 

paga doze vezes por ano, sendo a remuneracao do Presidente do 

Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as tuned- es especiais 

desempenhadas. A remuneracao dos membros do Conselho Fiscal nao 

inclui qualquer componente variavel. 

O Revisor Oficial de Contas tern a remuneracao contratualizada ern 

condiedes normais de mercado. 
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6.4. 

Cumprimento corn o codigo de governo das sociedades 

A Galp decidiu voluntariamente adotar o Codigo de Governo das 

Sociedades do Institute Portugues de Corporate Governance, aprovado 

em 2018 e revisto em 2020 («Codigo de Governo das Sociedades do 

IPCG»), que se encontra disponivel no website desta entidade: 

https://www.cgov.pt. 0 codigo é constituido por urn conjunto de 

principios e recomendacoes de bom governo, adaptados a realidade 

societaria portuguesa. 

Em 2020, a Galp adotou a totalidade das 44 recomendacoes que Ihe sao 

aplicaveis, conforme mostrado na figura ao lado. 

Na Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo Societario, apresenta-

-se a exposicao acerca da adocao das recomendacoes, de acordo com a 

regra "comply or explain". 

• 43 Adotadas 	• 2 Explain equivalents a a docao 

• 7 Nao oplicaveis 	• 1 Nao odotados 
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A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o 
exercicio de 2020 corn urn resultado liquid° 
positivo de €337.427.016,86, apurado em 
base individual, ern conformidade corn as 
Normas Internacionais do Relato Financeiro 
(IFRS). 

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

Lisboa, 19 de marco de 2021 

0 conselho de 
administracao 

Presidente 

Paula Amorim 

Vice-Presidentes 

Miguel Athayde Marques 

Andy Brown 

Vogais 

Filipe CrisOstomo Silva 

Thore E. Kristiansen 

Carlos Costa Pina 

Jose Carlos Silva 

Sofia Tenreiro 

Susana Quintana-Plaza 

Marta Amorim 

Francisco Teixeira Rego 

Carlos Pinto 

Luis Todo Bom 

Jorge Seabra de Freitas 

Rui Paulo Gonsalves 

Diogo Tavares 

Edmar de Almeida 

Cristina Fonseca 

Adolfo Mesquita Nunes 
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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, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrapartes comerciais do Golp; a capacidade de acesso aos mercados de divide de curto e 

medio prazo atempadamente e em 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 negociacoes comerciais, 

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

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

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

em 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 mobilizer 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 nos expectativas e 

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

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

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

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

potencial exposicao da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essos 

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

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

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

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

"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 é utilizada para gerir e medir o 

desempenho do Grupo. Para alem dos standards IFRS, soo opresentadas certas medidas 

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens 

especiais (resultados ajustados antes de juros, impostos, depreciac6es 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 operac6es 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 com 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 um dos segmentos corn os dos seus 

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

incluindo um 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 em galp.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 dove ser interpretado como 

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

forma adquirir valores mobilidrios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsididrias ou 

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

investimento em qualquer jurisdicao 
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€829.250.635, integralmente realizado 

829.250.635 acoes ordinarias 

0 de valor nominal coda acrio 

Capital Social 
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Parte I - Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 

0 presente relatorio descreve, de forma detalhada, a estrutura e as 

praticas de governo societario adotadas pela Galp, durante o ano de 

2020, em cumprimento do artigo 245.°-A do Codigo dos Valores 

Mobiliarios (CVM) e do modelo de relatorio de governo societario, 

aprovado pelo Regulamento da CMVM n.° 4/2013, disponivel no website 

da CMVM em: 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos 

/Pages/Reg  2013 04.aspx  

A. Estrutura acionista 

I. Estrutura de capital 
• 93% Acoes admitidas a negociacao no Euronext Lisbon (771.171.121 

1. Estrutura de capital (capital social, nUmero de acoes, 
distribuicao do capital pelos acionistas, etc.), incluindo 
indicacizio das acoes nao admitidas a negociacao, 
diferentes categorias de acoes, direitos e deveres 
inerentes as mesmas e percentagem de capital que 
coda categoria representa (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. a)). 

▪ 7% Acoes nao admitidas a negociacdo detidas pela Parpiiblica (S8.079.514) 

Nota: as acoes nao admitidas a negociacao sao detidas pela ParpUblica 

e, nos termos legais aplicaveis, devem ser colocadas em mercado 

regulamentado, por nao terem sido utilizadas para o reembolso das 

exchangeable bonds. Estas acoes nao dispoem de qualquer direito 

especial e podem ser fungiveis corn as restantes, mediante solicitacao, 

nao carecendo da aprovacao de nenhum dos Orgaos sociais. 
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2. Restrici5es a transmissibilidade das acoes, tais como 

clausulas de consentimento para a alienaca-o, ou 

limitaceies a titularidade de acoes (Artigo 245.°-A, n.° 1, 

al. b)). 

As acoes da Galp sdo livremente transmissiveis, ndo existindo restricoes 

estatutarias a sua transmissibilidade ou titularidade. 

3. NUmero de acoes prOprias, percentagem de capital 

social correspondente e percentagem de direitos de 

voto a que corresponderiam as acoes proprias (Artigo 

245.°-A, n.° 1, al. a)). 

A 31 de dezembro de 2020, a Galp ndo detinha acoes ou obrigacoes 

proprias. 

4. Acordos significativos de que a Sociedade seja parte e 

que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em 

caso de mudanca de controlo da Sociedade na 

sequencia de uma oferta pUblica de aquisicao, bem 

como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, 

a divulgaci5o dos mesmos for seriamente prejudicial 

para a Sociedade, exceto se a Sociedade for 

especificamente obrigada a divulgar essas informacaes 

por forca de outros imperativos legais (Artigo 245.°-A, 
n.°1, al. j)). 

A Galp ndo e parte de acordos que entrem em vigor, sejam alterados ou 

cessem, em caso de mudanca de controlo da Sociedade. 

De acordo com a pratica normal de mercado, alguns contratos de 

financiamento e emissoes de obrigacoes incluem clausulas de alteracdo 

de controlo da Sociedade, com a possibilidade de os detentores de 

divida/titulares das obrigacoes solicitarem o reembolso antecipado. 

Estes contratos ndo sdo suscetiveis de prejudicar o interesse economic° 

na transmissdo das acoes da Galp, nem a livre apreciacdo pelos 

acionistas do desempenho dos administradores. 

A Galp ndo adotou, tao pouco, qualquer tipo de medida que implique 

pagamentos ou a assuncdo de encargos pela Sociedade em caso de 

transicdo de controlo ou de mudanca da composicdo do Conselho de 

Administracdo, que se afigurem suscetiveis de prejudicar a 

transmissibilidade das acoes e a apreciacdo pelos acionistas do 

desempenho dos titulares do organ de administracdo. 
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5. Regime a que se encontre sujeita a renovacao ou 

revogacao de medidas defensivas, em particular 

aquelas que prevejam a limitacao do nUmero de votos 

suscetiveis de detencao ou de exercicio por um Unico 

acionista, de forma individual ou em concertacao com 

outros acionistas. 

Nao aplicavel. Os Estatutos da Galp consagram o principio de «uma 

acao, urn voto», ndo existindo disposicoes estatutarias nem outros 

instrumentos juriclicos que prevejam qualquer limitacao do nUmero de 

votos suscetiveis de detencdo ou de exercicio por urn Unico acionista, ou 

ainda ern concertacao corn outros acionistas, nem outros medidas 

defensivas. 

6. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da 

Sociedade e possam conduzir a restricaes em materia 

de transmissao de valores mobiliorios ou de direitos de 

voto (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. g)). 

A sociedade ndo tern conhecimento da existencia de acordos 

parassociais relativos a Galp que possam conduzir a restricdes em 

materia de transmissao de valores mobiliarios ou de exercicio de direitos 

de voto. 

II. Participacoes sociais e obrigacoes detidas 

7. Identificacao das pessoas singulares ou coletivas que, 

direta ou indiretamente, sao titulares de participacoes 

qualificadas (Artigo 245.°-A, n.° 1, als. c) e d) e Artigo 

16.°), com indicacao detalhada da percentagem de 

capital e de votos imputavel e da fonte e causas de 

imputacao. 

Os acionistas e outros entidades estao sujeitos a deveres de 

comunicacdo de participacoes qualificadas a CMVM e a Galp, quando as 

participacoes que Ihes sejam imputaveis atinjam, ultrapassem ou se 

reduzam ern relacdo aos limites de 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 

50%, 2/3 e 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social 

da Galp. Estes deveres de comunicacao sao aplicados na generalidade 

dos poises europeus. No caso portugues, estao previstos no artigo 16.° 

do CVM, que pode ser consultado no website da CMVM: 

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CodigodosVal   

oresMobiliarios/Pages/Codigo-dos-Valores-Mobiliarios.aspx?pg 

As participacoes qualificadas no capital social da Galp, a 31 de dezembro 

de 2020, calculadas de acordo com o regime do artigo 20.° do CVM e 

comunicadas a Galp para os efeitos do artigo 16.° do CVM, sao as 

seguintes: 
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Durante 2020, ocorreram as seguintes transacoes relativas a 

participacaes qualificadas: 

Data da transaeno 
Descried° da 

transaeno 

The Bank of New York Mellon 
Corporation 

T. Rowe Price Group, Inc 

Black Creek Investment 
Management Inc. 

The Bank of New York Mellon 
Corporation 

Black Creek Investment 
Management Inc. 

Black Creek Investment 
Management Inc. 

Massachusetts Financial 
Services Company 

The Capital Group Companies, 
Inc. 

8 de janeiro de 2020 

16 de abril de 2020 

22 de abril de 2020 

7 de maio de 2020 

9 de junho de 2020 

23 de junho de 2020 

26 de outubro de 2020 

27 de outubro de 2020 

Diminuiedo para 
menos de 2% 

Aumento para mais 
de 5% 

Aumento para mais 
de 2% 

Aumento para mais 
de 2% 

Diminuieno para 
menos de 2% 

Aumento para mais 
de 2% 

Aumento para mais 
de 5% 

Diminuiedo para 
menos de 2% 
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Acionistas N.° acc5es 
°0 de direitos de 

voto 

Amorim Energia, B.V.2  276.472.161 33,34% 

ParpUblica - Participaedes PUblicas (SGPS), 
S.A.2  

T. Rowe Price Group, Inc. 3  

62.021.340' 

41.647.067 

7,48% 

5,02% 

BlackRock, Inc.3  41.449.604 4,998% 

The Bank of New York Mellon Corporation3  17.283.900 2,08% 

Massachusetts Financial Services 
Company3  

41.678.569 5,02% 

Black Creek Investment Management Inc.3  16.834.007 2,030% 

1 58.079.514 das quais sujeitas a process() de privatizacao 

2 titularidade direto 

3 titularidade indireta: 

A T. Rowe Price Group, Inc, sic) imputoveis direitos de votos relotivos a anOes detidos indiretamente, correspondentes a 5,02% do 

capital social da Galp, dos quais 4,30% sao igualmente imputoveis ac, T. Rowe Price International Ltd, nos termos do artigo 20.°, 

n.2 1, al. b) do Codigo VdMC. 

A BlackRock, Inc. sao imputevels direitos de voto relativos a acoes detidas indiretamente, correspondentes a 4,998% do capital 

social do Golp. Os 41.449,604 direitos de voto imputados a BlockRock, Inc, resultorn do soma de: 

(i) 39,928.424 - titularidade indireta de anOes do Golp (correspondentes a 4,82% de direitos de voto do Golp) 

(ii)1.521.180 - detencio de outros instrumentos finonceiros, nomeadomente os CFD (correspondentes a 0,18% de direitos de voto 

da Galp). 

A listagem de subsidierias e entidades do Grupo da BlackRock, Inc. as quais se imputam, igualmente, os direitos de voto inerentes a 

esta participacao indireta, nos termos do artigo 20.°, n.°1, al. b) do Codigo dos Valores Mobilla rios, esta disponivel em: 

https://www.golp.com/corp/Portals/0/Recursosinvestidores/SharedResources/Comunicados/PT/2019/2019  01 17 PQ BlockR  

ocklnc vpt.pdf.https://www.golp.comicorp/Portals/0/Recursos/Investidores/ShoredResources/Comunicados/PT/2019/2019  01  

17 PO BlockRockInc vpt.pdf  

A Bank of New York Mellon Corporation sao imputoveis direitos de votos relativos a acoes e ADR detidos indiretamente, 

correspondentes a 2,08% do capital social da Galp. Das 17283.900 ac6es indiretamente detidas pela The Bank of New York 

Mellon Corporation, 17.039.968 (correspondentes a 2,05% de direitos de voto da Galp) sac, detidas indiretamente (atraves da MBC 

Investments Corporation), enguanto 243,932 anOes (correspondentes a 0,03% de direitos de voto do Golp) son) indiretamente 

imputaveis a The Bonk of New York Mellon Corporation °troves de American Depository Receipts (ADP), A listagem de subsidiaries 

e entidodes do Grupo do The Bonk of New York Mellon Corporation as quais se imputom, igualmente, os direitos de voto inerentes 

a esta participacao indireta, nos termos do artigo 20.°, n.°1, al. ID) do Codigo dos Valores Mobillorlos, este disponivel em: 

https://www.galp.corn/corp/pt/investidores/publicacoes-e-comunicados/comunicados-

investidor/comunicado/id/1088/participacao-qualificada  -do-the-bank-of -new-yorkynellon-corporation  

A Massachusetts Financial Services Company sao imputaveis direitos de votos relotivos 

anOes detidos diretomente 28168.310 (correspondentes a 3,40% do capitol social do Golp); 

13.452,239 Common Stock Shares e 58.020 Depository Receipt converted to the Common Stock shares detidos indiretamente 

(correspondentes, no total, a 1,62% do capital social da Galp). 

A Black Creek detem, diretamente, 1.300.837 acoes e direitos de voto correspondentes a 0,157% do capital social da Galp e, 

indiretamente, 15.533170 acoes e direitos de votos correspondentes a 1,873% do capital social da Galp. 

A Block Creek é urna gestoro de investimentos. As acOes sao detidos (beneficial owner) por 22 fundos e clientes, a quem a Block 

Creek presto servicos de assessoria sobre investimentos. Nenhum dos fundos ou clientes do Block Creek ultropossam, a titulo 

Individual, o limite dos 2%. Os fundos e clientes otribuirom a Block Creek os direitos de voto (proxy). 
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8. Indicacao sobre o nUmero de acoes e obrigaci5es detidas por membros dos orgaos de administraci5o e de fiscalizacao. 

Total de acoes a 
31.12.2019 

Period° de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 
Total de acoes a 

31.12.2020 

Aguisicao Alienacno 

Membros do Conselho de Administracno Data N° acoes Valor (€/acao) 	Data 	N° acoes 	Valor (€/acao) 

Presidente 

Paula Amorim' 0 0 

Vice-Presidentes M 
Miguel Athayde Marques 1 800 1 800 

13.03.20 7 500 8,63943 
Carlos Gomes da Silva * 2 410 17 410 

28.10.20 7 500 7,05581 

Vogais IP' 
13.03.20 5 000 8,52389 

Filipe Crisostomo Silva 10 000 20 000 
28.10.20 5 000 7,026351 

Thore E. Kristiansen 0 0 

Carlos Costa Pina 2 200 2200 

Jose Carlos Silva 275 275 

Sofia Tenreiro 0 16.03.20 1 500 7,882197 1 500 

Susana Quintana-Plaza 0 0 

Marta Amorim 1  19 263 19 263 

Francisco Teixeira Rego' 17 680 17 680 

Carlos Pinto 0 0 

Luis Todo Born 0 0 

Jorge Seabra de Freitas1  0 0 

Rui Paulo Goncalves1  0 0 

Diogo Tavares 2 940 05.11.20 27 600 6,897911 30 540 
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Total de acoes a 
31.12.2019 

Periodo del de janeiro a 31 de dezembro de 2020 
Total de acoes a 

31.12.2020 

Aquisicao 
	

Alienacno 

Membros do Conselho de Administracno 
	

Data N° acoes Valor (€/acao) 	Data N° acoes Valor (€/acao) 

Edmar de Almeida 
	

0 
	

0 

Cristina Fonseca 
	

0 
	

0 

Adolfo Mesquita Nunes 
	

0 
	

0 

Membros do Conselho Fiscal 

Presidente 

Jose Pereira Alves 

Vogais 

Maria de Fatima Geada 

Pedro Antunes de Almeida 

Suplente 

Amovel Calhau 

Revisor Oficial de Contas 

Ernst 6 Young Audit Er Associados, SROC, S.A. 
representado por Rui Martins 

Suplente 

Manuel Mota 
	

0 

1 Poro os efeitos do art.° 447.°, n.° 2, olineo d) do COdigo dos Sociedodes Comereiois, decloro-se oindo gue a Amorim Energio BAC, no cud o odministrodor indieado exerce igualmente funeOes de administrocio, 6 titular de 276.472161 °pees do Golly 

s Terminou 0 seu mandato por demissao, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituldo por Andy Brown nessa data, por cooptacao. Andy Brown nao detern quaisquer acoes ou obrigacoes emitidas pela Sociedade. 

Em 31 de dezembro de 2020, nenhum dos membros dos orgoos de administracao e fiscalizacao da Galp era titular de obrigacoes emitidas pela Sociedade. 

Nota: 0 nUmero de acoes detidas pelo CEO em funcoes, a 31 de dezembro de 2020, expresso como mUltiplo do respetivo salario fixo anual, é de 0,1544; o 

nUmero medio de acoes detidas pelos membros executivos (exceto CEO), expresso como mUltiplo do respetivo salario fixo anual medic), é de 0,1561. 
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9. Poderes especiais do orgClo de administracCio, 
nomeadamente no que respeita a deliberacaes de 
aumento do capital (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. i)), corn 
indicacao, quanto a estas, da data ern que !he foram 
atribuidos, prazo ate ao qual aquela competencia pode 
ser exercida, limite quantitativo maxim° do aumento 
do capital social, montante ja emitido ao abrigo da 
atribuicao de poderes e modo de concretizacao dos 
poderes atribuidos. 

0 Conselho de Administracao dispoe dos poderes de administracao da 

Sociedade previstos na legislacao societaria para o respetivo modelo de 

governo. Os Estatutos nao conferem quaisquer poderes especiais dquele 

orgao, incluindo a possibilidade de deliberar sobre aumentos do capital 

social. 

A Assembleia Geral anual de acionistas de 2020 conferiu ao Conselho de 

Administracao o poder de decisdo relativamente a aquisicao e alienacao 

de acoes e obrigacoes proprias, nos termos que venham a ser decididos, 

em funcao das condicoes do mercado, e atendendo a urn conjunto de 

criterios definidos e aprovados pela Assembleia Geral, em conformidade 

com as leis e regulamentos aplicaveis. 

A deliberacao relevante esta disponivel online no website da Galp 

https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-

acionista/assembleias-gerais/assembleia-geral/id/21/assembleia-

geral-anual-2020   

10. InformacCio sobre a existencia de relacaes significativas 
de natureza comercial entre os titulares de 
participacaes qualificadas e a Sociedade. 

Em 2020, ndo existiram relacoes significativas de natureza comercial 

entre titulares de participacoes qualificadas e a Galp. 
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13. Indicacao da percentagem maxima dos direitos de voto 

que podem ser exercidos por urn Unica acionista ou por 

acionistas que corn aquele se encontrem ern alguma 

das relac -Oes do n.° 1 do artigo 20.°. 

Ndo aplicavel. Os Estatutos ndo preveem qualquer limitacdo aos direitos 

de voto que podem ser exercidos por urn Unico acionista ou por 

acionistas que corn aquele se encontrem ern alguma das relacoes do n.° 1 

do artigo 20.° do CVM. 

14. Identificacao das deliberacoes acionistas que, por 

imposicao estatutaria, s6 podem ser tomadas corn 

maioria qualificada, para alem das legalmente 

previstas, e indicacao dessas maiorias. 

As deliberacoes da Assembleia Geral sdo aprovadas por maioria simples 

dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei ou os Estatutos exijam 

maiorias qualificadas. Nas votacoes de deliberacoes ndo se contam as 

abstencoes. 

Para alem das legalmente previstas, os Estatutos exigem maioria 

qualificada de dois tercos dos votos emitidos nas seguintes situacoes: 

a) 	primeira e segunda convocatOrias nos materias de gestdo da 

Sociedade, que sejam submetidas a Assembleia Geral pelo Conselho 

de Administracdo; 

b) 	segunda convocatoria nas seguintes materias: (I) alteracaes dos 

Estatutos, incluindo aumentos de capital, e limitacao ou supressdo 

do direito de preferencia dos acionistas; (II) fusdo, cisoo, 

transformacao ou dissolucdo do Sociedade. 

Apesar de estas disposicaes dos Estatutos fixarem urn quorum 

deliberativo que pode, em determinadas situacoes, ser superior ao 

previsto na lei, as mesmas ndo tem por objetivo dificultar a tornado de 

deliberacoes por parte dos acionistas, nem se trata de urn mecanismo de 

defesa anti-OPA que prejudique o market for control (que na Galp no° 

esta limitado). 0 objetivo é assegurar a representacdo adequada dos 

acionistas, particularmente dos acionistas minoritarios, ao aprovarem 

deliberacoes sobre questaes de importancia estrategica para a Empresa 

e materias fundamentais da Galp, que caracterizam a sua essencia, e 

evitar o classic° problema de agencia. Assim sendo, este mecanismo foi 

criado com o objetivo primordial de proteger a propria Empresa, 

assegurando a sua estabilidade, assim como os acionistas minoritarios, 

em materias nucleares para a Galp. Note-se, ainda, que a aplicacdo de 

urn quorum deliberativo de dois ter-cos em segunda convocatoria apenas 

é exigida para temas que, por serem estrategicos e de sumo importancia 

para a Sociedade, a propria lei exige para deliberacoes sobre a mesma 

materia em primeira convocatoria. 
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0 modelo de governo societ6rio da Galp compreende: 

(i) uma estrutura de administracao, constituida por urn Conselho de 

Administracao e uma Comissao Executiva; 

(ii) uma estrutura de fiscalizacao reforcada, que Integra o Conselho 

Fiscal e o Revisor Oficial de Contas; 

(iii) urn Secretario da Sociedade, encarregue do apoio especializado aos 

orgaos sociais. 

Os argoos sociais que compoem o modelo de governo da Galp sao 

obrigatorios para as sociedades emitentes de valores mobiliarios 

admitidos a negociacdo em mercado regulamentado nas empresas que, 

como a Galp, adotam o modelo monista classic°, previsto no artigo 

278.°, n.° 1, alinea a), artigo 413.°, n.° 1, alinea b) e n.° 2, alinea a), e artigo 

446.°-A, n.° 1, todos do CSC. 

0 modelo de governo da Galp visa a transparencia e a eficacia do 

funcionamento do Grupo, assente numa separacao de poderes entre os 

diversos argoos sociais. Enquanto o Conselho de Administracao 

desempenha funcoes de definicao, supervisao, controlo e 

acompanhamento das orientacoes estrategicas, bem como de 

acompanhamento da gestao e do relacionamento entre acionistas e 

restantes argoos sociais, as funcoes da Comissao Executiva - delegadas 

pelo Conselho de Administracao - sao de natureza operacional e 

consistem na gestao corrente dos negocios e do centro corporativo. 

A existencia de assuntos da competencia exclusiva do Conselho de 

Administracao (ndo sendo suscetiveis de delegacao na Comissao 

Executiva) assegura que este argao promova a definicao e o 

acompanhamento das orientacoes estrategicas da Galp. 

II. Administracao e supervisao 

(Conselho de Administracao, Conselho de Administracao Executivo e 

Conselho Geral e de Supervisdo) 

a) Composicao 

15. Identificacdo do modelo de governo adotado 
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0 Regulamento do Conselho de Administracao estabelece que os seus 

membros tern, Para o efeito estrito do exercicio das respetivas funcoes e 

corn respeito pelos limites legais aplicaveis, acesso a informacao 

necessaria, nomeadamente atraves do acesso a documentos ou da 

prestacao de informacaes ou esclarecimentos por colaboradores da 

Sociedade, pare a avaliacao do desempenho, da situacao e das 

perspetivas de desenvolvimento da Sociedade, incluindo, 

designadamente, as etas, a documentacao de apoio as decisoes tomadas, 

as convocatorias e o arquivo das reuniaes da Comissao Executive. 

Ao Presidente do Conselho de Administracao compete, sem prejuizo das 

demais competencies previstas nas disposicoes legais, estatutarias e 

regulamentares aplicaveis, coordenar e supervisionar a relacao entre a 

Sociedade e os seus acionistas, atendendo aos objetivos da Sociedade, 

aos interesses de longo prazo dos seus acionistas, e ao desenvolvimento 

sustentavel da atividade da Galp. 

De acordo corn os preceitos legais aplicaveis relativos ao relacionamento 

entre os membros nao executivos do Conselho de Administracao e a 

Comissao Executive, inclusive no que respeito ao acompanhamento 

pelos membros nao executivos da atividade da Comissao Executive, nos 

termos do artigo 407.°, n.° 8 do CSC, o Presidente do Conselho de 

Administracao tem o direito a ester presente nas reunioes da Comissao 

Executive. 

Corn vista ao reforco do governo da Galp, designadamente ao nivel do 

acompanhamento, avaliacao e supervisdo da atividade da Sociedade por 

parte dos membros nao executivos, o Conselho de Administracao, na 

sua reunido de 17 de setembro de 2020, decidiu delegar no administrador 

nao executivo Dr. Jorge Seabra de Freitas o encargo especial de 

acompanhar a atividade da Comissao Executive, conforme previsto no 

artigo 6.°, n.° 1 do Regulamento do Conselho de Administracao.  

0 Conselho Fiscal é responsavel pelo exercicio de funcoes de fiscalizacao 

dos negocios sociais ern cinco dimensaes essenciais: 

(i) 	a supervisao da atividade social; 

(H) o controlo da informacao financeira da Sociedade; 

(iii) a fiscalizacao dos sistemas internos de gestao de riscos, controlo 

interno e auditoria interne; 

(iv) a rececao (e tratamento) de comunicacaes de irregularidades; 

(v) a salvaguarda da independencia do Auditor Externo. 

0 Revisor Oficial de Contas é responsavel por exercer o controlo da 

informacao financeira da Sociedade. 

16. Regras estatutarias sobre requisitos procedimentais e 
materials aplicaveis a nomeacCio e substituicao dos 
membros, consoante aplicavel, do Conselho de 
Administracao, do Conselho de Administracao 
Executivo e do Conselho Geral e de Supervisao (Artigo 
245.°-A, n.° 1, al. h)). 

Eleicao 

Os membros do Conselho de Administracao, incluindo o respetivo 

presidente, sao eleitos pelos acionistas reunidos ern Assembleia Geral, por 

periodos de quatro anos civis, contando o ano civil da designacao como 

um ano completo, sendo permitida a sua reeleicao por uma ou mais vezes. 

Os membros deste orgao consideram-se empossados no momento da 

sua eleicao e mantem-se no exercicio das respetivas funcoes ate a 
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eleicao, cooptacao ou designacao de substituto, salvo nos casos de 

renUncia ou destituicao, em que o exercicio de funcoes é mantido pelos 

prazos previstos no CSC. 

A eleicao dos membros do Conselho de Administracao e efetuada por 

listas, corn indicacao dos acionistas proponentes, incidindo o voto sobre 

a totalidade da lista e nao sobre cada urn dos seus membros, de acordo 

corn a lei e os Estatutos. 

Os Estatutos da Galp incluem mecanismos para permitir que os acionistas 

que nao apoiem a lista vencedora e detenham uma percentagem minima 

de direitos de voto, por si ou agrupados corn outros para o efeito, 

disponham do direito a propor a eleicao isolada de urn administrador. 

Os acionistas deliberam ainda, anualmente, a continuidade em funcoes 

de coda administrador, em caso de apreciacao positiva do seu 

desempenho, mediante voto de louvor e/ou de confianca. 

A ausencia de uma apreciacao anual positiva, atraves da atribuicao de 

urn voto de desconfianca, pode conduzir a destituicao do administrador 

ern causa, nos termos legalmente previstos. 

Ern face do enquadramento juridic° portugues, que atribui ern exclusivo 

aos acionistas a competencia de eleger os membros do Conselho de 

Administracao, e que restringe o poder do Conselho de Administracao 

ern materias que competem aos acionistas, na Galp nao existe uma 

comissao de nomeacoes na estrutura do Conselho de Administracao. 

Corn efeito, tal comissao nao poderia substituir-se a competencia dos 

acionistas, de acordo corn o artigo 391.° do CSC. 

Habitualmente, a Sociedade tern promovido processos de identificacao e 

selecao de perfis especificos para diferentes cargos na administracao,  

com recurso a empresas internacionais reputadas e especializadas em 

selecao de executivos. 

Substituicao 

Ern caso de falta ou impedimento definitivo de algum dos membros do 

Conselho de Administracao, compete ao pi-4n° &Tic) de administracao 

proceder a respetiva substituicao, atraves de cooptacao, devendo 

submete-la a ratificacao na Assembleia Geral seguinte. Para este 

efeito, os Estatutos consideram que urn administrador falta definitivamente 

quando, sem justificacao aceite pelo orgao de administracao, faltar a tres 

reunioes consecutivas, ou a cinco reuniaes interpoladas. 

17. Composicao, consoante aplicovel, do Conselho de 
Administracao, do Conselho de Administracao 
Executivo e do Conselho Geral e de Supervisao, corn 
indicacao do nUmero estatuario minima e maxim° de 
membros, duracao estatutoria do mandato, nornero de 
membros efetivos, data da primeira designacao e data 
do termo de mandato de cada membro. 

De acordo corn os Estatutos, o Conselho de Administracao e composto 

por urn minim° de 19 e urn maxim° de 23 administradores. 

Os 19 membros do Conselho de Administracao que foram eleitos para o 

mandato referente ao quadrienio 2019-2022 e que exerceram funcoes 

durante o exercicio de 2020, constam da tabela seguinte e a informacao 

encontra-se sempre atualizada no website da Galp 

(https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-

de-governo/conselho-de-administracao).   
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Presidente 

Paula AMOriM 

Vice-Presidentes 

Miguel Athayde Marques 

Carlos Gomes da Silva* 

Vogais 

Filipe Crisostomo Silva 

Thore E. Kristiansen 

Carlos Costa Pina 

Jose Carlos Silva 

Sofia Tenreiro 

Susana Quintana-Plaza 

Marta AMOriM 

Francisco Teixeira Rego 

Carlos Pinto 

Luis Todo Born 

Jorge Seabra de Freitas 

Diogo Tavares 

Rui Paulo Goncalves 

Edmar de Almeida 

Cristina Fonseca 

Adolfo Mesquita Nunes  

Primeira nomeacao 	Termo do mandato 	 ldade 

Presidente nao executiva' 24/04/2012 31/12/2022 50 

I 
Lead Independent Director2  23/11/2012 31/12/2022 65 

Presidente da Comissqo Executiva 24/04/2007 05/02/2021 54 

Administrador executivo 26/07/2012 31/12/2022 56 

Administrador executivo 03/10/2014 31/12/2022 59 

Administrador executivo 24/04/2012 31/12/2022 50 

Administrador executivo 23/11/2012 31/12/2022 58 

Administradora executiva 12/04/2019 31/12/2022 45 

Administradora executiva 12/04/2019 31/12/2022 47 

Administradora nao executiva 14/10/2016 31/12/2022 48 

Administrador nao executivo 16/04/2015 31/12/2022 48 

Administrador nao executivo 12/04/2019 31/12/2022 42 

Administrador nao executivo independente3  23/11/2012 31/12/2022 72 

Administrador nao executivo4  23/11/2012 31/12/2022 61 

Administrador nao executivo5  22/02/2006 31/12/2022 75 

Administrador nao executivo° 06/05/2008 31/12/2022 53 

Administrador nao executivo independente 12/04/2019 31/12/2022 52 

Administradora nao executiva independente5  12/04/2019 31/12/2022 33 

Administrador nao executive Independente2  12/04/2019 31/12/2022 43 

 

Cargo 

 

Cessou funcOes, por remind°, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituido por Andy Brown nesso mesrna data, por cooptacics 

Presidente do Comissoo de Auditoria 

Presidente do Comissao de Sustentabilidade e membro do Comissno de Gestao de Risco 

= Presidente do Comissno de Gestao de Risco e rnernbro da Cornissao de Auditoria 

^ Membro da Cornissao de Auditoria 

" Membro do Comissoo de Sustentabilidade 

Membro do Cornissio de Gestoo de Risco 

7  Presidente do Cornissio de Etica e Conduto 
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18. Distincao dos membros executivos e nao executivos do 

Conselho de AdministracCio e, relativamente aos 

membros nao executivos, identificacCio dos membros 

que podem ser considerados independentes, ou, se 

aplicovel, identificacao dos membros independentes do 

Conselho Geral e de Supervisao. 

18.1 A independencia dos membros do Conselho Geral e de Supervisdo e 

dos membros da Comissao de Auditoria afere-se nos termos da 

legislacalo vigente e, quanto aos demais membros do Conselho de 

Administracalo, considera-se independente quem nao esteja associado a 

qualquer grupo de interesses especificos na Sociedade nem se encontre 

em alguma circunstancia suscetivel de afetar a sua isencao de analise ou 

de decisalo, nomeadamente em virtude de: 

a) ter sido colaborador da Sociedade ou de sociedade que com ela se 

encontre em relacao de dominio ou de grupo, nos Ultimos tres anos; 

b) ter, nos Ultimos tres anos, prestado servicos ou estabelecido relacao 

comercial significativa com a Sociedade ou com sociedade que com 

esta se encontre em relacao de dominio ou de grupo, seja de forma 

direta ou enquanto socio, administrador, gerente ou dirigente de 

pessoa coletiva; 

c) ser beneficiario de remuneracao paga pela Sociedade ou por 

sociedade que com ela se encontre em relacao de dominio ou de 

grupo, alem da remuneracalo decorrente do exercicio das funcoes de 

administrador; 

d) viver em unialo de facto ou ser conjuge, parente ou afim na linha reta 

e ate ao 3.° grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou 

de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de 

participacao qualificada; 

e) ser titular de participacao qualificada ou representante de um 

acionista titular de participacao qualificada. 

0 Conselho de Administracalo integrava, em 31 de dezembro de 2020,12 

administradores nao executivos (que se mantem em funcoes nesta 

data), representando mais de metade (63%) do total de administradores, 

o que constitui um namero adequado, tendo em conta, em particular, a 

estrutura acionista da Galp, a significativa dispersal° de capital e 

dimensao da Sociedade, e a complexidade dos riscos inerentes a sua 

atividade. 

Os administradores nao executivos desempenham atividades de 

supervisalo e avaliacao continua da gestalo da Sociedade, garantindo a 

efetiva capacidade de acompanhamento, supervisao, fiscalizacalo e 

avaliacao da atividade dos membros executivos. 
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Diogo Tavares 

dr' 

Rui Paulo Goncolves Edmar de Almeida 

Administradores executivos 

Cristina Fonseca 	Adolfo Mesquita 
Nunes 

Luis Todo Born Marta Amorim Miguel Athayde 
Marques 

Francisco Teixeira 	Carlos Pinto 
Rego 

Jorge Secriara 
de Freitas 

Paula Amorim 

Susan° 
Quintana-Plaza 

Carlos Costa 
Pina 

Jose Carlos 
Silva 

Andy Brown 	 Filipe Silva 

f'ic • 

A ION' 

Thorn Kristionsen Sofia Tenreiro 
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Conselho de Administractio 

Administradores nao executivos 

Nota: 0 administrador executivo Carlos Gomes da Silva cessou funcoes, por renUncia, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituido por Andy 
Brown nessa mesma data, por cooptacdo. 
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Considerando os criterios de afericao de independencia dos membros 

nao executivos do Conselho de Administracao, previstos no CSC e no 

Codigo de Governo das Sociedades do Instituto Portugues de Corporate 

Governance («Codigo de Governo das Sociedades do IPCG»), o Conselho 

de Administracao compreende os seguintes cinco administradores nao 

executivos independentes, corn base na respetiva autoavaliacao, 

realizada na sua reunido de 19 de fevereiro de 2021 relativamente ao 

exercicio de 2020: 

Administradores nao executivos independentes 

Miguel Athayde Marques (Lead Independent Director) 

Luis Todo Born 

Edmar de Almeida 

Cristina Fonseca 

Adolfo Mesquita Nunes 

Tendo ern conta o modelo de governo adotado pela Sociedade, a sua 

estrutura acionista e o respetivo free float, a Galp considera que a 

proporcao de administradores independentes dos membros nao 

executivos do orgao de administracao (42%) é adequada, sendo superior 

a recomendada pelo Codigo de Governo das Sociedades do IPCG (mais 

de 1/3). 

Nas reuniaes do Conselho de Administracao, e conforme previsto no seu 

Regulamento, os membros nao executivos promovem e participam na 

definicao da estrategia da Empresa, das suas principais politicos, da sua 

estrutura empresarial e decisaes que devam considerar-se estrategicas 

para a Sociedade ern virtude do seu montante ou risco, bem como na 

avaliacao do respetivo cumprimento. 

Na sua reunido de 12 de abril de 2019, o Conselho de Administracao 

deliberou a atribuicao a dois administradores nao executivos - Carlos 

Pinto e Edmar de Almeida - do encargo especial de acompanhamento da 

evolucao dos mercados de Angola e do Brasil, respetivamente, corn a 

perspetiva de assegurar uma analise estrategica detalhada destes dois 

mercados chave para a atividade da Empresa. 

Na mesma data, os administradores nao executivos independentes 

nomearam Miguel Athayde Marques como seu coordenador (Lead 

Independent Director), corn a finalidade, entre outras, de: (I) atuar, 

sempre que necessario, como interlocutor entre o Presidente do 

Conselho de Administracao e os restantes membros; e (II) zelar para que 

disponham do conjunto de condicoes e meios necessarios ao 

desempenho das suas funcoes. 

19. Qualificacoes profissionais e outros elementos 

curriculares relevantes de coda urn dos membros, 

consoante aplicovel, do Conselho de Administracao, 

do Conselho Geral e de Supervisao e do Conselho de 

Administracao Executivo. 

Os membros do Conselho de Administracao tern uma serie de 

competencias, variedade de backgrounds acadernicos e de experiencia 

profissional, tal como descrito no quadro seguinte, que se mostram 

adequadas as atividades prosseguidas pela Galp e a estrategia definida 

para os proximos anos. 

Tal evidencia a diversidade existente no seio do Conselho de 

Administracao, ern linha corn a Politica de Diversidade nos orgaos de 

administracao e fiscalizacao, aprovada pelo Conselho de Administracao 

ern 15 de dezembro de 2017, e corn impacto nas designacoes realizadas 

166 
Informactio sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 
B. Orgoos socicis e comissoes 

Avoliosao do governo societario Anexos 

 

 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our i(44#-e, 

na Assembleia Geral eletiva, de 12 de abril de 2019, a qual esta acessivel 

no website da Galp 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governo-

Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica de Diversidade  

nos Orgaos de Administracao e Fiscalizacao - versao publicada- 

pt.pdf  

A Politica de Diversidade nos orgoos de administracao e fiscalizacao tern 

como compromisso desenvolver, de acordo corn as competencies de 

coda orgoo, esforcos pare promover a diversidade no seu Conselho de 

Administracao e Conselho Fiscal, particularmente no que respeita aos 

seguintes criterios: idade, genero, origem geografica, formacao 

academics e experiencia profissional. 

A Galp reconhece os beneficios da diversidade no seio dos seus orgoos 

de administracao e fiscalizacao, como forma de assegurar maior 

equilibrio na sue composicao, melhorar o desempenho dos seus 

membros, reforcar a qualidade dos processos de tornado de decisoo e de 

controlo, evitar o efeito de group thinking e contribuir pare o 

desenvolvimento sustentavel da Empress, sem prejuizo da exigencia de 

caracteristicas individuais de coda membro, adequadas ao desempenho 

do cargo em cause. 

Para alem da diversidade de competencies, da variedade de 

backgrounds academicos e de experiencia profissional, o Conselho de 

Administracao dispoe da diversidade adequada ern termos de origem, 

idade e genero dos seus membros. Com  efeito, na Assembleia Geral 

eletiva de 2019 foram eleitos membros com origem ern alguns poises 

onde a Galp esta presente — Portugal, Brasil e Angola — e verificou-se 

um aumento do nUmero de mulheres, que passou de 16% pare 26%. Os 

seus membros tem idades compreendidas entre os 33 e 75 anos. 

Com o objetivo de assegurar o adequado conhecimento e 

acompanhamento pelos membros nao executivos dos atividades 

prosseguidas pelas unidades de negocio, tern sido implementado, desde 

2018, um piano anual de knowledge development, tendo os membros do 

Conselho de Administracao participado ern quatro iniciativas de 

formacao sobre sustentabilidade e sobre os negocios desenvolvidos pela 

Galp durante 2020. 

No Anexo deste relatorio apresentam-se as biografias de coda membro 

do Conselho de Administracao, que desempenhou funcoes durante o 

exercicio de 2020, bem como do atual CEO e os cargos ocupados 

noutras empresas, e na figura abaixo, a matriz de competencies dos 

membros do Conselho de Administracao, em funcoes a 31 de dezembro 

de 2020 
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Matriz de competencias dos membros 
do Conselho de Administracao 
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Paula Amorim (Presidente) 	 NE 	 • 
	

• • 	• 	• 

Miguel Athayde Marques (Vice-Presidente e Lead Independent Director) 	NE 	• • 
	 • • 	• la • • 	• 

Carlos Gomes do Silva (CEO e Vice-Presidente ate 5 Fey 2021) 	 E • 	• 	 • • 	• • • • 	• 

Andy Brown (CEO e Vice-Presidente desde 5 Fey 2021) 	 E • 	• 
	 • 

Filipe Crisostomo Silva 	 E 	• • 	 • • • • • 	 • 

Thore E. Kristiansen 	 E • 	• 
	 • 	• • • • • 	• 

Carlos Costa Pine 	 E 	• 	* 
	 • 	• • • 	• • 

Josa Carlos Silva 	 E • 
	 • 	• 	 • 	• 

Sofia Tenreiro 	 E 	 • 
	 • 	• 	• 

Susana Quintana-Plaza 	 E • 	
.IM 

	
• 

Marta Amorim 	 NE 	• • 
	 • 	• • 	• 

Francisco Teixeira Rego 	 NE .110.11111 
	

• 	• 	• 	• 

Carlos Pinto 	 NE 	 • • • 	 • 	 • 

Luis Todo Born 	 NE • 	• 

Jorge Seobra de Freitas 	 NE 	• • 	 • 	 • 	• • 0 

Rui Paulo Goncalves 	 NE 	 • • illai lliii.= IM 

Dingo Tavares 	 NE • 	• 	 • • • 	 • 	• 	 • • 

Edmar de Almeida 	 NE 	• • 
	

I 
Cristina Fonseca 	 NE • 	 • 	 • 

Adolfo Mesquita Nunes 

NE - Nno executivo E - Executivo 
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20. Relac5es familiares, profissionais ou comerciais, 

habituais e significativas, dos membros, consoante 

aplicovel, do Conselho de Administraci3o, do Conselho 

Geral e de Supervisao e do Conselho de Administraci3o 

Executivo corn acionistas a quern seja imputavel 

participacao qualificada superior a 2% dos direitos de 

voto. 

As relacoes dos membros do Conselho de Administracao corn acionistas 

corn participacao qualificada superior a 2% dos direitos de voto sac) as 

seguintes: 

Administrador 
Acionista corn participacao 

qualificada 
Relacao 

21. Organogramas ou mapas funcionais relativos a 

reparticao de competencias entre os varios orga-os 

sociais, comissoes e/ou departamentos da Sociedade, 

incluindo informaci3o sobre delegaci5es de 

competoncias, em particular no que se refere a 

administracao quotidiana da Sociedade. 

A estrutura organizativa atual da Galp assenta em quatro unidades de 

negocio e urn centro corporativo, que é coordenado por cada urn dos 

administradores executivos, conforme descrito no ponto 29 deste 

relatorio. 

0 centro corporativo presto servicos as unidades de negocio e empresas 

do Grupo, ern materias too diversas como IT, planeamento e controlo, 

contabilidade, assessoria juridica e recursos humanos. 

Paula Amorim 

Marta Amorim 

Francisco Teixeira Rego 

Jorge Seabra de Freitas 

Rui Paulo Goncalves 

Amorim Energia 

Amorim Energia 

Amorim Energia 

Amorim Energia 

Amorim Energia 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

0 modelo organizativo da Sociedade preve, ainda, a existencia de um 

conjunto de comissoes, as quais sao descritas nos pontos 27 e 29 deste 

relatorio. 
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Conselho Fiscal 

Revisor Oficial 
de Contas 
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Orgaos Socials e Comissaes 

Comissao 	• 
de Remunerocaes 

Assembleio Gem I 

Comissoo 
de Auditoria 

Conselho de 
Administracctio 

Comissoo de Comissoo Secretario Comissdo de Lica 
Sustentobilidade Executive do Sociedade e Conduto 

Comissoo de Centro 
Gestao de Risco Corporativo 

- Estrotegio e Market Intelligence 
- Relocoes corn Investideres 

Comissoo de AQS Unidades - Marketing e Cornunicacoo 

Corporative de Negocio - Assuntos Juddicos 
- Secrete ria Societdria e Governance 
- Pesseas 
- Planeemento e Condole Corporative 
- Finoncos Corperotivas e M&A 
- Gestao de Risco 
- Procurement e Controtecao 
- Contabilidadoe, Fiscalidede 

e Controlo Interne 
- Accounting,Tox S Internal Control 
- IT e Digital 
- Gestao do PatrirnOnia 
- Inovacao 
- Regulecao 

Upstream Refinocoo 
e Midstream 

Comercial 
Renovaveis 

e Novos Negocios 

- Segurenca a Sustentabilidade 
- Engenhana e Gestao de Projetos 
- Relacties Externs 
- Data Office 
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b) Funcionamento 

22. Existencia e local onde podem ser consultados os 

regulamentos de funcionamento, consoante aplicovel, 

do Conselho de Administracao, do Conselho Geral e de 

Supervisao e do Conselho de Administracao Executivo. 

0 Conselho de Administracao funciona de acordo corn o regulamento de 

organizacao e funcionamento, aprovado por este orgao na reunido de 12 

de abril de 2019, aplicavel para o mandato de 2019-2022, nos termos do 

artigo 16.° dos Estatutos, o qual esta disponivel no website da Galp ern: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/regu I  

amento 2019 2022 CA.PDF  

23. Nornero de reunioes realizadas e grau de assiduidade de 

coda membro, consoante aplicovel, do Conselho de 

Administracao, do Conselho Geral e de Supervisao e do 

Conselho de Administracao Executivo, as reunioes 

realizadas. 

0 Conselho de Administracao reane ordinariamente de acordo corn o 

calendario de reunioes aprovado no final do ano anterior, e sempre que 

for convocado pelo presidente ou por quaisquer dois administradores. 

Os Estatutos permitem que as reunioes do Conselho de Administracao 

se realizem atraves de meios telematicos e tambern admitem o voto por 

correspondencia. 

Ern 2020, o Conselho de Administracao realizou onze reunioes, das quais 

duos atraves de meios telematicos (videoconferencia) devido as  

restricaes legais e de saUde pUblica impostas pela COVID-19 e quatro 

atraves de votos expressos por comunicacaes eletronicas. Foram 

elaboradas atas detalhadas de todas as reunioes. 

0 grau de assiduidade dos membros do Conselho de Administracao nas 

onze reunioes deste orgao realizadas ern 2020 foi o seguinte: 

Nome Presente Representado Ausente 
°0 

Assiduidadel 

Paula AMOriM 11 0 0 100% 

Miguel Athayde Marques 11 0 0 100% 

Carlos Gomes da Silva 11 0 0 100% 

Filipe Crisostomo Silva 11 0 0 100% 

Thore E. Kristiansen 11 0 0 100% 

Carlos Costa Pina 11 0 0 100% 

Jose Carlos Silva 11 0 0 100% 

Sofia Tenreiro 11 0 0 100% 

Susana Quintana-Plaza 11 0 0 100% 

Marta Amorim 11 0 0 100% 

Francisco Teixeira Rego 11 0 0 100% 

Carlos Pinto 11 0 0 100% 

Luis Todo Born 11 0 0 100% 

Jorge Seabra de Freitas 11 0 0 100% 

Rui Paulo Goncalves 11 0 0 100% 

Diogo Tavares 11 0 0 100% 

Edmar de Almeida 11 0 0 100% 

Cristina Fonseca 11 0 0 100% 

Adolfo Mesquita Nunes 9 2 0 82% 

(1) non inclui representacio 
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24. Indicacao dos orgaos da Sociedade competentes para 

realizar a avaliacao de desempenho dos 

administradores executivos. 

A Comissao de Remuneracoes, eleita pela Assembleia Geral, de acordo 

corn o artigo 8.° dos Estatutos, realize a avaliacao de desempenho anual 

dos administradores executivos, para a fixacao da respetiva 

remuneracao variavel, tanto na vertente quantitativa (em funcao do 

cumprimento de determinados objetivos econornicos, financeiros e 

operacionais, conforme definido anualmente pela propria Comissao), 

como na vertente qualitative (recorrendo a auscultacao dos membros 

nao executivos quanto ao desempenho qualitativo dos membros 

executivos do Conselho de Administracao). 

Por outro lado, os membros nao executivos, no ambito da sua funcao de 

supervisao, acompanham o desempenho dos administradores 

executivos. 

Tambern de acordo com o artigo 376.° do CSC, a Assembleia Geral 

procede anualmente a apreciacao geral da administracao da Sociedade. 

Essa apreciacao e expressa atraves de um voto de confianca ou 

desconfianca ern cada urn dos administradores, podendo, em caso de 

apreciacao negative, levar a destituicao do respetivo administrador. 

Alern disso, o Conselho de Administracao avalia anualmente o seu 

desempenho (incluindo o dos membros executivos) e o desempenho des 

suas comissoes, de acordo com o artigo 16.° do respetivo Regulamento. 

Tal avaliacao tem ern conta o cumprimento do piano estrategico e 

orcamento da Sociedade, a sua gestao de riscos, o seu funcionamento 

interno e o contributo de cada membro para esses objetivos, bem como 

as suas relacaes corn os outros orgaos e comissoes da Empresa. 

Na sua reunido de 19 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administracao 

realizou esta avaliacao de desempenho, em referencia ao ano de 2020, 

tai como nos anos anteriores. 

25. Criterios pre-determinados para a avaliacao de 

desempenho dos administradores executivos. 

A avaliacao de desempenho dos administradores executivos é realizada 

em funcao do cumprimento de determinados objetivos econornicos, 

financeiros e operacionais, incluindo criterios de sustentabilidade 

ambiental e de eficiencia energetica, conforme definido pela politica de 

remuneracaes a cada momento em vigor. 

Os criterios pre-determinados para a avaliacao de desempenho dos 

administradores executivos, no exercicio de 2020, nos termos aprovados 

pela Comissao de Remuneracaes e submetidos a aprovacao da 

Assembleia Geral atraves da declaracao sobre a politica de 

remuneracaes, constam do ponto 69 do presente relatorio. 

26. Disponibilidade de coda urn dos membros, consoante 

aplicavel, do Conselho de Administracao, do Conselho 

Geral e de Supervisao e do Conselho de Administracao 

Executivo, corn indicacao dos cargos exercidos ern 

simultaneo em outras empresas, dentro e fora do 

Grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos 

membros daqueles orgaos no decurso do exercicio. 

Os cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administracao 

noutras sociedades, e outras eventuais atividades relevantes exercidas 
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pelos membros daquele orgao, no decurso do exercicio de 2020, sao 

apresentados no Anexo deste relatorio. 

De urn modo geral, os membros do Conselho de Administracao 

apresentam urn elevado grau de disponibilidade para o exercicio das 

respetivas funcoes, sendo esta disponibilidade confirmada pela sua 

assiduidade nas reunioes do Conselho de Administracao e da Comissao 

Executiva, e pelo trabalho desenvolvido no seio da Galp, anualmente 

verificado pela Comissao de Remuneracoes no ambito da avaliacao 

qualitativa do desempenho dos administradores. 

0 Anexo deste relatorio da prove do cumprimento destes requisitos, 

visto que as funcoes exercidas noutras empresas pelos membros da 

Comissao Executiva da Galp sao ern orgaos de administracao de 

sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela Galp. 

Desta forma, a sua disponibilidade e dedicacao para desempenhar o 

cargo de membro executivo do Conselho de Administracao é total. 

Relativamente aos administradores nao executivos corn maior narnero 

de cargos exercidos noutras empresas fora do Grupo Galp, constata-se 

que os mesmos cumprem a regra referida acima e exercem essas 

funcoes no ambito do mesmo grupo - Grupo Amorim ou Americo Amorim 

nao prejudicando a sua disponibilidade para o exercicio dos cargos e 

das funcoes de acompanhamento, avaliacao e supervisdo da gestao 

executive da Galp. 

Limitacao de cargos 

De acordo corn o Regulamento do Conselho de Administracao: 

(i) os membros da Comissao Executiva nao devem exercer funcoes 

executivas ern sociedades corn acaes admitidas a negociacao ern 

mercado regulamentado que nao integrem o Grupo Galp; e 

(ii) os administradores nao executivos nao devem exercer funcoes de 

administracao em mais de quatro sociedades corn acaes admitidas 

a negociacao ern mercado regulamentado que nao integrem o 

Grupo Galp. 

Faltas 

De acordo corn os Estatutos e o Regulamento do Conselho de 

Administracao, considera-se que urn administrador falta definitivamente 

quando, sem justificacao que tenha sido aceite pelo Conselho de 

Administracao, nao tenha participado ern tres reunioes consecutivas ou 

cinco reunioes de forma interpolada. 

Caso qualquer membro da Comissao Executiva esteja ausente ern mais 

de 20% das reunioes da Comissao Executiva durante o mesmo 

mandato, o Presidente da Comissao Executiva informa o Conselho de 

Administracao, transmitindo-lhe os motivos que foram comunicados 

relativamente as ditas ausencias. 

No seguimento, o Conselho de Administracao pode substituir o membro 

da Comissao Executiva por outro administrador, passando o primeiro a 

administrador nao executivo. 

Conflitos de interesse 

A Galp cumpre as disposicaes legais, estatutarias e regulamentares 

destinadas a prevenir e tratar eventuais conflitos de interesses, entre os 
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c) Comissoes no seio do orgdo 

de Administracdo ou Supervisdo 

e Administradores Delegados 

27. Identificacao das comissoes criadas no seio, consoante 

aplicovel, do Conselho de Administracao, do Conselho 

Geral e de Supervisao e do Conselho de Administracao 

Executivo, e local onde podem ser consultados os 

regulamentos de funcionamento. 

Comissao Executiva 

0 Conselho de Administracao designou, na reunido de 12 de abril de 

2019, uma Comissao Executiva composta por sete administradores, 

identificados no ponto 28, abaixo, tendo igualmente aprovado a 

respetiva delegacao de competencias e o regulamento que define os 

principios e as regras relativas a sua organizacao e ao seu 

funcionamento, o qual pode ser consultado no website da Galp em: 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governance2019/regul   

amentos/regulamento CE 2019 2022.pdf  

Posteriormente, o CEO demitiu-se com efeitos a partir de 5 de fevereiro 

de 2021 e foi substituido por Andy Brown na mesma data por cooptacao. 

A nova composicao da Comissao Executiva esta disponivel no website 

da Galp em  https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-

e-orgaos-de-governo/comissao-executiva   

Comissao de Sustentabilidade 

Em 12 de abril de 2019, foi criada pelo Conselho de Administracao, a 

Comissao de Sustentabilidade, composta por tres administradores nao 

executivos, com a missal° de assegurar a integracao dos principios de 

sustentabilidade na gestao do Grupo e promover as boas praticas do 

setor em todas as suas areas de negocio e centro corporativo. 

Atualmente, a Comissao é presidida pelo Vice-presidente do Conselho 

de Administracao e Lead Independent Director, Miguel Athayde Marques 

(Presidente), e conta com doffs membros nalo executivos do Conselho de 

Administracao, Cristina Fonseca (independente) e Diogo Tavares. 

0 seu regulamento encontra-se acessivel em 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com 

iss°/0C3/0135es/Regulamento°/020Comissao°/020Sustentabilidade.pdf 

Comissao de Auditoria 

A Comissao de Auditoria foi criada em 2019 pelo Conselho de 

Administracao, tendo por missal° dar assessoria ao Ultimo, no 

acompanhamento e monitorizacao das atividades de auditoria interna 

no Grupo. 

E composta por tres administradores nalo executivos, sendo um deles o 

Presidente do Conselho de Administracao, Paula Amorim, que preside, e 

os restantes Luis Todo Bom (independente) e Jorge Seabra de Freitas. 

0 respetivo regulamento interno encontra-se disponivel atraves do 

seguinte link: 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governance2019/docs 

/Regulamento  Comissao Auditoria 052019.pdf  
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Comissao de Gestao de Risco 

A Comissao de Gestao de Risco, criada pelo Conselho de Administracao 

em 12 de abril de 2019, tern como missal° apoiar e monitorizar a definicao 

e execucao da estrategia e politica de gestalo de risco da Galp, prestando 

assessoria ao Conselho de Administracao nesse ambito. 

E composta por tres administradores nalo executivos da Galp. 

Atualmente é presidida por urn administrador independente, Luis Todo 

Bom, sendo as outras duos posicaes ocupadas por Miguel Athayde 

Marques (Lead Independent Director) e por Rui Paulo Gonsalves. 

0 Regulamento da Comissao de Gestao de Risco encontra-se disponivel 

em: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com  

iss°/0C3`)/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Gestao°/020d0/020Risc 

Outras comissoes 

A Sociedade criou ainda comissoes especializadas para tratar das 

remuneracaes e avaliacao de desempenho dos orgaos sociais, AQS e 

etica, e conduta. 

Considerando o modelo de governo da Sociedade e a legislacao 

societario portuguesa, o Conselho Fiscal é o orgao interno responsavel 

pela avaliacao de assuntos de governo societario. Assim, este orgao 

exerce os poderes e funcoes de avaliacao e acompanhamento do 

funcionamento do sistema de governo societario e a observancia deste 

as normas legais, regulamentos e estatutos, incluindo a avaliacao do 

Conselho de Administracao e das suas comissoes durante o ono, bem 

como do relacionamento entre orgaos e comissoes da Sociedade,  

conforme previsto no artigo 9.°, n.° 2, al. j) do Regulamento do Conselho 

Fiscal, e o acompanhamento da evolucao legislative e regulamentar em 

materia de governo societario, designadamente atraves da participacao 

trimestral do responsavel da Direcao de Assuntos Juridicos e 

Governance nas reunioes do Conselho Fiscal. Atendendo a que o 

exercicio material destas competencies pertence ao Conselho Fiscal, nao 

existe na Galp, por razaes de identidade material de funcoes e de 

eficiencia organizacional, uma comissao de governo societario. Todas as 

competencias normalmente exercidas por esta comissao sao-nos pelo 

Conselho Fiscal. Considers-se que o exercicio destas funcoes pelo 

Conselho Fiscal permite obter uma maior garantia de efetiva 

independencia face ao Conselho de Administracao, por comparacao corn 

uma comissao de governo societario constituida no seio do Conselho de 

Administracao, ainda que composta por membros independentes. 

De acordo corn a lei portuguesa, a nomeacao de administradores é uma 

responsabilidade atribuida ern exclusivo aos acionistas. A fim de evitar 

quaisquer conflitos de interesses ou problemas de agencia, o Conselho 

de Administracao nalo designou qualquer comissao pare tratar de 

questoes relacionadas corn a indicacao dos seus membros ou de 

membros de outros orgaos sociais (como os membros do Conselho 

Fiscal), sem prejuizo da adocao de uma politica de diversidade aplicavel 

aos membros dos orgaos de administracao e fiscalizacao, que inclui 

tambern criterios de perfil pessoal dos membros a propor. 

Comissao de Remuneracoes 

A Comissao de Remuneracaes é constituida por tres acionistas, eleitos 

pela Assembleia Geral, cabendo-Ihe determiner o valor das 

remuneracoes devidas aos membros dos orgaos sociais da Galp e 

realizar a avaliacao de desempenho anual dos membros executivos do 

Conselho de Administracao da Galp. 0 seu regulamento pode ser 
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consultado em 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governo-

Societario/SharedResources/Documentos/PT/Regulamento°/020Comiss 

ao°/020de°/020Remuneracoes 2019.pdf  

Comissao de Etica e Conduta 

Nomeada pelo Conselho Fiscal, a Comissdo de Etica e Conduta é 

composta por tres membros corn comprovados conhecimentos nas 

areas de etica e compliance, auditoria e recursos humanos, sendo o 

presidente, proposto pelo Presidente do Conselho de Administracdo, urn 

membroresponsavel pela auditoria interna e outro proposto pela 

Comissdo Executiva. 

Os atuais membros sdo: Adolfo Mesquita Nunes (Presidente), 

administrador ndo executivo independente, Laura Santos, responsavel 

da Auditoria Interna, e Teresa Abecasis, responsavel da Direcdo de 

Pessoas. 

O Regulamento da Comissdo de Etica e Conduta encontra-se disponivel 

ern: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com  

iss°/0C3 )̀/0B5es/comiss°/0C3cY0A3o°/020de°/020°/0C3cY0A9tica°/0200/020c  

onduta/Regulamento°/020Comissao°/020de%20Etica°/0200/020Condut  

Comissao de AQS (Ambiente, Qualidade e Seguranca) Corporativa 

A Comissdo de AQS Corporativa tem como missdo coadjuvar a 

Comissdo Executiva na promocdo da cultura de AQS e dos standards 

aplicaveis em materia de AQS, garantindo a aplicacdo das politicos e 

objetivos respetivos. 

A Comissdo de AQS Corporativa é presidida pelo membro da Comissdo 

Executiva corn o pelouro da Direcdo de Seguranca e Sustentabilidade -

Carlos Costa Pina. Os seus membros incluem responsaveis pelas areas 

de negocio e direcoes corporativas relevantes. 

O seu Regulamento encontra-se disponivel ern: 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/governance%202020   

/NT-0-008%20-

°/020°/020Modelo°/020de%20Governo°/020Seguranca°/0200/020Susten 

tabilidade%20(Rev%2002).pdf  

28. Composicao, se aplicovel, da Comissao Executiva e/ou 
identificaci5o de administrador(es) delegado(s). 

A Comissdo Executiva da Galp foi constituida, durante 2020, pelos 

seguintes sete administradores: 

Presidente 

Carlos Gomes da Silva (CEO) 

Membros 

Filipe Crisostomo Silva (CFO) 

Thore E. Kristiansen (COO) 

Carlos Costa Pina (COO) 

Jose Carlos Silva (COO) 

Sofia Tenreiro (COO) 

Susana Quintana-Plaza (COO) 
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Nota: 0 CEO cessou funcoes, por renancia, corn efeitos a 5 de fevereiro 

de 2021, tendo sido substituido por Andy Brown nessa mesma data, por 

cooptacao. 

29. Indicacao das competencies de cads uma das 

comiss6es criadas e sintese das atividades 

desenvolvidas no exercicio dessas competencies. 

Comissdo Executiva 

Corn petencias 

A Comissao Executiva e o &goo responsavel pela gestao corrente da 

Galp, de acordo corn as orientacoes estrategicos definidas pelo Conselho 

de Administracao, e ao abrigo dos poderes que lhe foram delegados por 

este mesmo Orgao, nos termos dos artigos 17.° e 18.° dos Estatutos e dos 

n.°s 3 e 4 do artigo 407.° do CSC. 

A delegacao de poderes na Comissao Executiva, aprovada pelo 

Conselho de Administracao na reuniao de 12 de abril de 2019, nao 

abrange a tomada de deliberacoes sobre as seguintes materias: 

a) Aprovacao de investimentos estrategicos da Sociedade e das 

sociedades dominadas pela Sociedade, e aprovacao dos respetivos 

financiamentos; 

b) Aprovacao de desinvestimentos estrategicos da Sociedade e das 

sociedades dominadas pela Sociedade; 

c) Participacao, nomeadamente atraves da aquisicao direta ou indireta 

de participacoes ern sociedades, que nao prossigam as atividades  

operacionais principais prosseguidas pelas sociedades dominadas 

pela Sociedade (i.e., exploracao, producao, refinacao, transporte, 

comercializacao e distribuicao de petroleo e gas); 

d) Estabelecimento de parcerias estrategicas no contexto das 

atividades operacionais principais prosseguidas pelas sociedades 

dominadas pela Sociedade; 

e) Aprovacao e modificacao dos pianos estrategicos da Sociedade e das 

sociedades dominadas pela Sociedade que prossigam atividades 

principais do Grupo Galp; 

f) Aprovacao do orcamento anual e pianos de negocios do Grupo Galp, 

bem como modificacoes aos mesmos que excedam ern 20% o valor 

da rUbrica em causa, do orcamento ou em 10% o valor total do 

orcamento anual; 

g) Realizacao de transacoes da Sociedade, ou das sociedades 

dominadas peia Sociedade, corn entidades relacionadas, ou corn 

quaisquer acionistas da Sociedade de montante unitario ou global 

superior a 20.000.000 EUR; 

Escolha do presidente da Comissao Executiva; 

Cooptacao de administradores; 

Pedido de convocacao de assembleias gerais da Sociedade; 

Aprovacao de relatorios de gestao e contas anuais; 

I) Prestacao de caucaes e de garantias pessoais ou reais peia 

Sociedade; 
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m) Aprovacao da politica de gestao de risco e do sistema de controlo 

interno; 

n) Mudanca de sede e aumentos de capital; 

o) Aprovacao de projetos de fusao, de cisdo e de transformacao da 

Sociedade; 

p) Aprovacao de projetos de cisao, fusao e dissolucao de quaisquer 

sociedades dominadas pela Sociedade; 

q) Definicao e organizacao da estrutura empresarial do Grupo Galp; 

r) Proposta e exercicio do direito de voto, na eleicao dos conselhos de 

administracao das sociedades dominadas pela Sociedade; 

s) Emissao de obrigacaes, ou outros instrumentos de divida, pela 

Sociedade ou por sociedades dominadas pela Sociedade; 

t) Celebracao pelas sociedades, dominadas pela Sociedade de 

contratos de subordinacao e contratos de grupo paritario.  

Sem prejuizo dos limites da delegacao de poderes, indicados acima, cabe 

a Comissao Executiva urn especial dever de iniciativa e de proposta ao 

Conselho de Administracao, sobre os atos e materias supra. 

Areas de atuacao especifica 

Na reunido do Conselho de Administracao de 12 de abril de 2019, foi 

definida pelo Presidente da Comissao Executiva uma afetacao funcional 

entre os membros da Comissao Executiva, relativa aos negocios e 

atividades da Sociedade e das sociedades do Grupo, nos termos 

previstos no seu regulamento, nos termos que se apresentam abaixo. 

Subsequentemente, devido a alteracao da composicao da Comissao 

Executiva, foi considerado necessario proceder a uma nova atribuicao de 

funcoes relativamente negocios e atividades da Sociedades e das 

sociedades do Grupo, que esta disponivel no website da Galp em 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-

de-governo/comissao-executiva  

Para as materias de gestao corrente, no ambito de solicitacaes dos 

operadores dos diversos blocos de exploracao e producao de petroleo 

ern que a Galp participa, incluidos nos pianos de desenvolvimento dos 

blocos, e no orcamento e pianos de atividade aprovados, a Comissao 

Executiva deiegou nos administradores executivos Thore Kristiansen, 

Filipe Crisostomo Silva e Jose Carlos Silva, a aprovacao das respetivas 

decisoes, nomeadamente autorizacao de despesas (authorisation for 

expenditures), chamadas de capital (cash calls) e voto por escrito 

(ballots). 
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Alocacao de funcOes do Comissao Executive 

Carlos Gomes 	 Andy Brown 
do Silva, CEO 	 CEO 
ate Feb 5, 2021 	 apOs Feb 5, 2021 

Filipe Siiva 
CFO 

Thore 	 Jose 	 Sofia 	 Susana 	 Carlos 
E.Kristiansen 	 Carlos Silva 	 Tenreiro 	 Quintana-Plaza 	 Costa Pina 
COO 	 COO 	 COO 	 COO 	 COO 

Upstream 
Refinacdo 
e Midstream 

Comercial 
Renovaveis e 
Novos Negoclos 

Estrategia 
e Market 
Intelligence 

Estrategia 
e Market 
Intelligence 

Finances 
Corporativas 
e M6A, 

Procurement 
Inovocao 

e Contratacao 
Geste() 
de Risco 

Pessoas Pessoas 

Relacoes corn Relacoes corn 

Contabildade, 
Fiscalidade e 

Engenharia 
e Gest5o de 

Seguranaa 
e Sustentabilidade 

Investidores Investidores Controlo Intern° Projetos 

Assuntos Juridicos 
AssuntosJuddicos 

Planearnento 
Gestdo de 

e Governance Secretarial Societaria e Control° 
Patrimonio 

Regulacao" 

e Governance Corporativo 

iTe Digital 
Marketing Marketing e Relacoes 
e Comunicacao Comunicacao 

Data Office 
Externas• 

novas areas corporativas triodes ern 12 defevereiro de 2021 
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Acompanhamento e controlo da atividade 

Foram adotados diversos mecanismos destinados a assegurar urn 

efetivo e eficiente acompanhamento e controlo pelos membros nao 

executivos da 

atividade da Comissao Executiva, e facilitar o exercicio do respetivo 

direito a informacao. 

Corn efeito, de acordo corn o Regulamento do Conselho de 

Administracao, o Presidente da Comissao Executiva informa 

regularmente o Presidente do Conselho de Administracao, da agenda de 

reunioes da Comissao Executiva, das decisoes adotados nos sues 

reunioes, e de outras materias que considers relevantes para o born 

desempenho das atribuicaes e responsabilidades do Conselho de 

Administracao. 0 Presidente do Conselho de Administracao e quaisquer 

outros dois administradores nao executivos podem pedir diretamente ao 

Presidente da Comissao Executiva informacoes sobre a atividade da 

Comissao Executiva. 

As convocatorias e as atas das reunioes da Comissao Executiva sao 

enviadas, pelo Secretario da Sociedade, ao Presidente do Conselho de 

Administracao, ao membro do Conselho de Administracao 

especialmente delegado para assistir as reunioes da Comissao 

Executiva, quando aplicavel, e ao Presidente do Conselho Fiscal. 

Reunioes 

De acordo corn o seu Regulamento, a Comissao Executiva deve reunir 

uma vez por semana. 

Ern 2020, reuniu 48 vezes. Foram elaboradas atas detalhadas de todas 

as reunioes. A assiduidade as reunioes ern 2020 foi de 99,7%. 

As principais atividades desenvolvidas pela Comissao Executiva durante 

o ono de 2020, dentro dos limites das sues competencies, envolveram, 

entre outras: 

a) Aprovacao de operacoes a realizar pelas unidades de negocio e 

empresas do Grupo Galp; 

b) Apreciacao dos resultados mensais; 

c) Aprovacao de propostas a submeter ao Conselho de Administracao 

sobre materias da sua competencia exclusiva; 

d) Aprovacao de transacoes relevantes; 

e) Apreciacao de informacao das comissoes especializadas, 

designadamente, no ambito da gestao do risco, sustentabilidade e 

AQS; 

f) Aprovacao de operacoes de aumento e reducao de capital das 

empresas do Grupo Galp, e realizacao e reembolsos de prestacaes 

acessorias e suprimentos; 

g) Alteracoes de Estatutos de empresas do Grupo; 

h) Aquisicao e alienacao de bens imoveis; 

i) Aprovacao de cartas de conforto por empresas do Grupo Galp; 
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Indicacao de sentido de voto e designacao de representantes em 

reuniaes de Assembleia Geral de empresas participadas e outras 

entidades. 

Comissao de sustentabilidade 

As principais responsabilidades da Comissao de Sustentabilidade sao os 

seguintes: 

a) Propor ao Conselho de Administracao os compromissos, objetivos e 

metas de sustentabilidade alinhados com as boas praticas do setor, 

identificando os recursos necessarios a sua implementacao, e 

monitorizar o seu cumprimento; 

b) Analisar o contexto de sustentabilidade da Galp, em particular, de 

transicao energetica, responsabilidade social, direitos humanos, 

seguranca e ambiente, como base para a estrategia e 

desenvolvimento das operacoes nas diferentes geografias; 

c) Monitorizar e reportar ao Conselho de Administracao o desempenho 

de indicadores nas dimensaes econornica, social e ambiental, 

incluindo os relacionados com a transicao energetica e a 

responsabilidade social, em consonancia corn as politicos, 

compromissos, objetivos e metas estabelecidos; 

d) Monitorizar o alinhamento do piano estrategico da Galp para a 

concretizacao dos compromissos de sustentabilidade, e a geracao de 

valor sustentavel; 

e) Emitir os pareceres e recomendacaes que entenda adequados. 

Em 2020, a Comissao de Sustentabilidade reuniu quatro vezes, tendo 

sido elaboradas atas detalhadas das reunioes, e abordaram as seguintes 

materias: 

a) Analise do contexto regulatorio e principals tendencias relacionadas 

corn o Green Deal, Financiamento Sustentavel, Comercio Europeu de 

Licencas de Emissao, Envolvimento corn clientes para a neutralidade 

carbenica, entre outros; 

b) Analise do contexto de sustentabilidade da Galp, nomeadamente do 

de transicao energetica, de forma a apoiar a integracao dos seus 

riscos e oportunidades no processo de gestao do Grupo; 

c) Analise de contexto e do nivel de resposta organizacional sobre a 

divulgacao de informacao relativa a transicao energetica, corn foco 

na gestao de riscos/ oportunidades, no estabelecimento de metricas 

e no respetivo reporte; 

d) Analise e discussao sobre as ambicoes climaticas da Galp e 

certificacao da nova metrica de carbono da empresa; 

e) Analise do desempenho da Galp, em termos de sustentabilidade, corn 

foco nos resultados obtidos no Dow Jones Sustainability Indexes nas 

dimensoes economics, ambiental e social; 

f) Definicao do roadmap de sustentabilidade para 2021, alinhado corn 

as melhores praticas e benchmarking corn pares e performers de 

referencia. 
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Na reunido do Conselho de Administracao de 19 de fevereiro de 2021, o 

presidente da Comissao de Sustentabilidade prestou informacao acerca 

da atividade desenvolvida pela Comissao durante 2020. 

Comissao de auditoria 

A atividade prosseguida pela Comissao de Auditoria da Galp incide sobre 

todas as Unidades Organizacionais do Grupo Galp e sociedades 

participadas em que a Galp detenha o controlo da sua gestao, 

englobando todas as geografias em que o Grupo opera. As suas 

atribuicaes consistem em: 

a) Acompanhar as atividades de auditoria interna; 

b) Avaliar o funcionamento do sistema de auditoria interna do Grupo 

Galp; 

c) Supervisionar o piano anual de atividade de auditoria interna e o 

reporte periodic° da atividade desenvolvida; 

d) Avaliar os resultados e conclusoes apuradas no ambito das 

atividades de auditoria interna; 

e) Designar e destituir o responsavel de auditoria interna; 

f) Emitir os pareceres e recomendacaes que entenda adequados. 

A Comissao de Auditoria reuniu seis vezes em 2020, tendo sido 

elaboradas atas detalhadas das reunioes, onde foi informada sobre o 

exercicio da funcao de auditoria interna e sobre as conclusoes das 

auditorias internas realizadas, tendo acompanhado as recomendacaes 

transmitidas as areas auditadas. 

Na reunido do Conselho de Administracao de 19 de fevereiro de 2021, o 

membro da Comissao de Auditoria, Luis Todo Bom, prestou informacao 

acerca da atividade desenvolvida pela Comissao durante 2020. 

Comissao de gestao de risco 

As principais responsabilidades da Comissao de Gestao de Risco sao as 

seguintes: 

a) Monitorizar o cumprimento da Politica de Gestao de Risco da Galp; 

b) Monitorizar os principais riscos da Galp, o nivel de exposicao efetiva 

ao risco e a sua potencial evolucao; 

c) Monitorizar a eficacia dos pianos de mitigacao dos principais riscos 

da Galp; 

d) Avaliar o funcionamento do sistema de controlo interno e gestao de 

risco do Grupo Galp; 

e) Emitir os pareceres e recomendacoes que entenda adequados. 

Esta comissao reuniu seis vezes durante o ano, e foram elaboradas as 

atas detalhadas das referidas reunioes, tendo sido abordados os temas 

identificados como os mais relevantes, numa perspetiva de risco para o 

Grupo Galp, incluindo: 

a) Monitorizacao do impacto da COVID19 e das medidas tomadas no 
Grupo; 

b) Avaliacao do roadmap de ciberseguranca para 2020; 
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Resposta a pedidos de esclarecimento, acompanhamento do projeto 

de formacao, via e-learning, sobre o Codigo de Etica e Conduta da 

Galp; 

Definicao da forma de comunicacao para a organizacao, que reforce 

i) a importancia do cumprimento e respeito pelo Codigo de Etica e 

Conduta da Galp, ii) a existencia e funcoes da Comissao de Etica e 

Conduta e iii) o canal de comunicacao disponivel para contacto corn 

a Comissao de Etica e Conduta (opentalk©galp.com). 

Ern 2020, a Comissao de Etica e Conduta participou em quatro reunioes 

do Conselho Fiscal, nas quais foi dado o devido reporte a este organ. 

No ano de 2020 foram reportados a Comissao de Etica e Conduta e por 

esta investigados 7 casos ao abrigo da norma interna sobre 

Comunicacao de lrregularidades, dos quais 4 estavam relacionadas corn 

assedio moral, 1 com urn tema de natureza laboral e 2 corn praticas 

adotadas por parceiros da Galp. Dos 7 casos objeto de averiguacao, 1 

exigiu a adocao de medidas pela Empresa, a fim de adequar a conduta 

aos padraes estabelecidos no Codigo de Etica e Conduta e 3 encontram-

se ern curso. 

Todos os semestres, a Comissao de Etica e Conduta remete urn relatorio 

ao Conselho Fiscal para reporte das comunicacoes recebidas, dos 

procedimentos adotados e das acoes ou medidas propostas, contendo 

ainda uma avaliacao da implementacao e desempenho do Codigo de 

Etica e Conduta. 

Comissao de AQS (Ambiente, Qualidade e Seguranca) Corporativa 

A Comissao de AQS Corporativa, ao abrigo do quadro da estrategia de 

sustentabilidade, é responsavel por: 

a) Propor politicas, principios e requisitos corporativos de AQS; 

b) Propor metas e objetivos estrategicos ern materia de 

sustentabilidade e AQS; 

c) Avaliar a adequacao dos planos das unidades organicas face aos 

objetivos estrategicos definidos em materia de sustentabilidade e 

AQS; 

d) Monitorizar o nivel do desempenho da Galp em materia de 

sustentabilidade e AQS; 

e) Avaliar e decidir sobre as propostas e acoes recomendadas pela 

Comissao de Seguranca e Sa6de no Trabalho; 

f) Assegurar a revisdo periodica do Sistema lntegrado de Gestao da 

Galp; 

g) Avaliar a adequacao dos recursos afetos a gestao em materia de 

sustentabilidade e AQS. 

Ern 2020, o Conselho de AQS reuniu quatro vezes, tendo sido 

elaboradas atas detalhadas das reunioes, onde foram abordadas as 

seguintes materias: 

Estrategia e monitorizacao do progresso global de implementacao 

das acoes do Sistema lntegrado de Gestao (SIG); 

Planeamento das auditorias de certificacao do SIG; 

Revisdo pela Gestao no ambito do SIG; 

185 
Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 
B. orgdos socials e comissoes 

Avoliosao do governo societano Anexos 

 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our i(44#-e, 

Tendo em conta o modelo de governo da Sociedade e o apoio dado ao 

Conselho Fiscal por varias direcoes corporativas, em particular as 

direcoes de Gestao de Risco e Auditoria Interna, que asseguram em 

permanencia a identificacao, gestao, monitorizacao e mitigacao dos 

ricos aos quais a Galp se encontra sujeita, e tendo em conta estes riscos, 

a Galp considera que o nUmero de membros do seu Conselho Fiscal, que 

é o nUmero padrao adotado pela maioria das empresas portuguesas 

comparaveis, é adequado em relacao a sua dimensao e complexidade, 

alem de ser suficiente para o desempenho eficiente das suas funcoes. 

Acresce que, caso alguma circunstancia temporaria determine a 

desadequacao do nUmero de membros do Conselho Fiscal para o 

exercicio eficiente das suas funcoes, os membros do Conselho Fiscal 

poderao contratar a prestacao de servicos de peritos que os coadjuvem, 

de forma a ultrapassar a referida adversidade temporaria. 

32. Identificacao, consoante aplicovel, dos membros do 

Conselho Fiscal, da Comissao de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisao ou da Comissao para 

as Materias Financeiras que se considerem 

independentes, nos termos do artigo 414.°, n.° 5 do 

CSC, podendo remeter-se para ponto do relatorio onde 

conste essa informacao por forca do disposto no n.° 

18. 

Nos termos do artigo 414.°, n.° 5 do CSC, considera-se independente o 

membro do Conselho Fiscal que nao esteja associado a qualquer grupo 

de interesses especificos na Sociedade, nem se encontre em alguma 

circunstancia suscetivel de afetar a sua isencao de analise ou de decisao, 

inclusive em virtude de: 

a) ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participacao 

qualificada igual ou superior a 2% do capital social da Sociedade; 

b) ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma continua ou 

intercalada. 

Todos os membros atuais do Conselho Fiscal sao independentes, 

atentos os referidos criterios. 

33. Qualificacaes profissionais, consoante aplicovel, de 

coda urn dos membros do Conselho Fiscal, da Comissao 

de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da 

Comissizio para as Materias Financeiras e outros 

elementos curriculares relevantes, podendo remeter-se 

para ponto do relatorio onde jo conste essa informacao 

por forca do disposto no n.° 21. 

Os membros do Conselho Fiscal apresentam competencias e 

qualificacoes profissionais adequadas para o exercicio das respetivas 

funcoes. 

No Anexo deste relatorio apresenta-se a sintese curricular de coda 

membro. 
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b) Funcionamento 

34. Existencia e local onde podem ser consultados os 

regulamentos de funcionamento, consoante aplicovel, 

do Conselho Fiscal, ComissOo de Auditoria, Conselho 

Geral e de Supervisao ou da Comissi3o para as Materias 

Financeiras, podendo remeter-se para ponto do 

relatorio onde j6 conste essa informacao por forca do 

disposto no n.° 22. 

As regras relatives ao funcionamento do Conselho Fiscal e as suas 

competencias encontram-se definidas no seu Regulamento, aprovado a 

2 de maio de 2019, que pode ser consultado no website da Galp, em 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governo-

Societario/SharedResources/Documentos/PT/Conselho-

Fiscal/Regulamento  Conselho Fiscal Out2018.pdf  

35. NOrnero de reunioes realizadas e grau de assiduidade as 

reunioes realizadas, consoante aplicovel, de coda 

membro do Conselho Fiscal, Comissao de Auditoria, 

Conselho Geral e de Supervisizio e da Comissizio para as 

Materias Financeiras, podendo remeter-se para ponto 

do relatorio onde JO conste essa informacao por forca 

do disposto no n.° 23. 

Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 10.° do Regulamento do 

Conselho Fiscal, este Orgdo reUne pelo menos uma vez por trimestre, e 

sempre que o seu presidente o convoque para o efeito, por sua prOpria  

iniciativa ou a pedido do Presidente do Conselho de Administracao, do 

Presidente da Comissao Executiva ou do Revisor Oficial de Contas. 

Em 2020, o Conselho Fiscal realizou 15 reunioes. 0 grau de assiduidade 

dos membros do Conselho Fiscal nas reunioes realizadas em 2020 foi de 

100%. Foram elaboradas atas de todas as reunioes. 

36. Disponibilidade de cada urn dos membros, consoante 

aplicovel, do Conselho Fiscal, da Comissi3o de 

Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da 

ComissOo para as Materias Financeiras, corn indicacOo 

dos cargos exercidos em simultaneo em outras 

empresas, dentro e fora do Grupo, e outras atividades 

relevantes exercidas pelos membros daqueles orgOos 

no decurso do exercicio, podendo remeter-se para 

ponto do relatorio onde JO conste essa informaci3o, por 

forca do disposto no n.° 26. 

De urn modo geral, os membros do Conselho Fiscal apresentam urn 

elevado grau de disponibilidade para o exercicio das respetivas funcoes. 

Apresentam-se, no Anexo deste relatOrio, os cargos exercidos pelos 

membros do Conselho Fiscal ern outras empresas, no decurso do 

exercicio de 2020. 
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c) Cornpetencias e funcoes 

37. Descricao dos procedimentos e criterios aplicoveis a 
intervencao do orgao de fiscalizacao para efeitos de 
contratacao de servicos adicionais ao Auditor Externo. 

Em conformidade com o regime juridic° da supervisao de auditoria 

aprovado pela Lei n.°148/2015, de 9 de setembro, que transpas a 

Diretiva 2014/56/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril, a contratacao pela Galp ou por sociedade em relacao de dominio 

ou de grupo de servicos adicionais ao Auditor Externo, ou a qualquer 

entidade que com ele se encontre em relacao de participacao, ou que 

integre a mesma rede, depende de autorizacao previa fundamentada do 

Conselho Fiscal, nos termos de procedimentos internos aprovados pelo 

Conselho Fiscal e previstos em norma interna em vigor no Grupo Galp. 

Esta norma interna estabelece, tambem, os servicos nao relacionados 

com a auditoria que nao podem ser fornecidos pelo Auditor Externo 

(servicos proibidos). 

0 Conselho Fiscal analisa o cumprimento dos requisitos de 

independencia do Auditor Externo e Revisor Oficial de Contas, a 

possibilidade de prestacao de eventuais servicos pelo Auditor Externo e 

Revisor Oficial de Contas, e o seu enquadramento no limite legal 

permitido de honoranos, de acordo com os criterios, o processo de 

selecao, a metodologia de comunicacao e os procedimentos de inspecao 

em vigor, para garantir a independencia do Auditor Externo e do Revisor 

Oficial de Contas. 

Os servicos adicionais prestados em 2020 pelo Auditor Externo e 

Revisor Oficial de Contas encontram-se descritos nos pontos 46 e 47 do 

presente relatorio. 

38. Outras funcaes dos orgaos de fiscalizacao e, se 
aplicovel, da Comissao para as Materias Financeiras. 

De acordo corn o regime juridico aplicavel, os Estatutos e o Regulamento 

do Conselho Fiscal, este orgao é responsavel pela monitorizacao das 

atividades da Sociedade e pela supervisdo da respetiva administracao, 

nomeadamente, os processos de preparacao e divulgacao de informacao 

financeira, tendo competencia para apresentar recomendacaes ou 

propostas para garantir a integridade e o cumprimento da lei e dos 

Estatutos da Empresa. 

Em termos de competencias e poderes de monitorizacao especificos, o 

Conselho Fiscal é responsavel por: 

(i) acompanhar o funcionamento do sistema de governo societario 

adotado pela Galp e o cumprimento das normas legais e 

estatutarias, bem como a evolucao legislativa e regulamentar em 

materia de governo societario, designadamente recomendacaes e 

regulamentos; 

(ii) receber, atraves da Comissao de Etica e Conduta, comunicacaes de 

irregularidades; 

(iii) acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente 

conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas estrategicas e a politica de 

risco definida pelo Conselho de Administracao; 
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(iv) supervisionar a administracao da Sociedade e, em particular, o 

cumprimento do piano estrategico e do orcamento, a gestao de 

riscos, o funcionamento interno do Conselho de Administracao e 

das suas comissoes, bem como o reiacionamento entre os orgaos da 

Sociedade e as suas comissoes; 

(v) emitir parecer sobre os pianos de trabalho e recursos que foram 

aiocados aos servicos de controio interno, inciuindo servicos de 

compliance e a auditoria interna. 

Em relacao as competencias do Conselho Fiscal no que se refere 

supervisdo da auditoria das contas da Empresa, é responsavel pelo 

seguinte: 

(i) verificar a exatidao das contas; 

(ii) verificar se os principios contabilisticos e os criterios de avaliacao 

adotados pela Sociedade levaram a correta avaliacao dos seus 

ativos e resultados; 

(iii) acompanhar a revisdo legal das contas anuais individuais e 

consolidadas; 

(iv) emitir um parecer sobre o relatorio anual, as contas e propostas 

apresentadas pela administracao. 

No que respeita, em particular ao sistema de governo societario (alinea 

(i) supra), o Conselho Fiscal é bastante ativo no desempenho das suas 

funcoes. 

Especificamente, durante o ano de 2020, o Conselho Fiscal acompanhou 

o funcionamento do sistema de governo societario e a observancia deste  

as normas legais, regulamentos e estatutos, bem como a evolucao 

legislativa e regulamentar em materia de governo societario, 

designadamente atraves de reunioes trimestrais com o responsavel da 

Direcao de Assuntos Juridicos e Governance. 

Na sua reunido de 11 de fevereiro de 2020, o Conselho Fiscal avaiiou o 

funcionamento do Conselho de Administracao e das suas comissoes 

durante o ano de 2020, e o relacionamento entre orgaos e comissoes da 

sociedade, conforme previsto no artigo 9.°, n.° 2, alinea j), do 

Regulamento do Conselho Fiscal. 

Tendo em conta as competencias do Conselho Fiscal quanto a materias 

de governo societario e a forma como, na pratica, estas sao 

desenvolvidas por este orgao, com uma conduta ativa e independente, a 

Galp considera que o Conselho Fiscal cumpre materiaimente as funcoes 

destinadas a uma comissao de governo societario, estando acauteladas 

as boas praticas de acompanhamento das materias de governo 

societario, com o inerente espirito critic° independente e conhecimento 

da sociedade, necessarios a estas funcoes. 

No que se refere a gestao de riscos, cabe ao Conselho Fiscal: 

(i) verificar a eficacia dos sistemas de gestao de riscos, de controio 

interno e de auditoria interna, incluindo todos os aspetos relativos 

ao processo de preparacao e divulgacao de informacao financeira e 

propor quaisquer alteracaes necessarias; 

(ii) supervisionar a adocao, por parte da Empresa, dos principios e das 

politicos de identificacao e gestao dos principais riscos financeiros e 

operacionais associados as atividades da Galp; 
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(iii) acompanhar as acaes destinadas a monitorizar, controlar e divulgar 

adequada e tempestivamente tais riscos. 

Nas suas relacaes corn outros orgaos sociais, o Conselho Fiscal é 

responsavel pelo seguinte: 

(i) selecionar e propor o Revisor Oficial de Contas a Assembleia Geral, 

e propoe a respetiva remuneracao; 

(ii) verificar e controlar a independencia do Revisor Oficial de Contas, e 

verificar a adequacao e aprovacao da prestacao de quaisquer 

servicos nao relacionados corn auditoria; 

(iii) realizar reuniaes regulares corn o Revisor Oficial de Contas / Auditor 

Externo e avaliar anualmente o seu trabalho, sendo o seu principal 

interlocutor e recetor dos seus relatorios; 

(iv) propor a destituicao ou cessacao do contrato de prestacao de 

servicos corn o Revisor Oficial de Contas a Assembleia Geral sempre 

que exista justa causa; 

(v) monitorizar os procedimentos internos de controlo e auditoria corn a 

Comissao Executiva, bem como sobre quaisquer questoes que 

possam ter sido levantadas ern relacao a pratica contabilistica da 

Empresa, e apresentar quaisquer recomendacaes que entenda 

justificadas; 

(vi) representar a Sociedade junto do Auditor Externo e proporcionar-

Ihe acesso as informacaes necessarias para o desempenho efetivo 

das suas atividades. De acordo corn o Regulamento do Conselho 

Fiscal, este é tambern responsavel por garantir que, dentro da  

Empresa, sejam estabelecidas condicoes adequadas para a 

prestacao dos servicos do Revisor Oficial de Contas. 

0 Conselho Fiscal elabora anualmente urn relatorio sobre as suas acaes 

de supervisao. 

Os membros do Conselho Fiscal tern acesso as informacoes 

estritamente necessarias para o desempenho das suas funcoes, e no 

cumprimento dos limites legais aplicaveis, ern particular por meio de 

acesso a documentos, ou prestacao de informacaes ou esclarecimentos 

de colaboradores da Empresa, para a avaliacao do desempenho da 

situacao e das perspetivas da Sociedade e do seu desenvolvimento - 

incluindo, ern particular as atas, a documentacao que fundamenta as 

decisoes tomadas, as convocatorias e os arquivos das reuniaes da 

Comissao Executiva e do Conselho de Administracao, sem prejuizo do 

acesso a quaisquer outros documentos ou pessoas cujo esclarecimento 

possa ser solicitado. 

Pode ainda contratar especialistas que possam ajudar os seus membros 

nas funcoes que Ihes foram atribuidas. 

De acordo corn o Regulamento do Conselho Fiscal, os seus membros 

devem informar de imediato o seu presidente sobre quaisquer factos que 

possam constituir ou originar conflito entre os seus interesses e o 

interesse social. 

Alern disso, a Sociedade aprovou, ern 26 de outubro de 2018, urn 

regulamento interno que é aplicavel, entre outros, aos membros do 

Conselho Fiscal, o qual estabelece que os membros ern situacao de 

conflito de interesses devem abster-se de discutir, votar, tomar 

decisoes, opinar, participar ou exercer qualquer influencia sobre qualquer 

processo de tomada de decisao, diretamente relacionado corn a situacao 
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de conflito de interesses, sem prejuizo de fornecer qualquer informacao 

ou esclarecimentos necessarios. 

A 11 de fevereiro de 2021, no ambito das suas funcoes, o Conselho Fiscal 

realizou a sua avaliacao anual do funcionamento interno do Conselho de 

Administracao e das suas Comissoes, particularmente tendo em conta o 

cumprimento do piano estrategico e do orcamento da Sociedade, a sua 

gestao de risco, bem como as suas relacoes com os outros orgaos e 

comissaes da Empress, nos termos do previsto na alinea j) do n.° 2, do 

artigo 9.° do seu Regulamento, tal como sucedera j6 nos dois anos 

transatos. 

IV. Revisor oficial de contas 

39. Identificacao do Revisor Oficial de Contas e do Socio 
Revisor de Contas Oficial de que o represents. 

A Assembleia Geral aprovou, na reuniao de 12 de abril de 2019, sob 

recomendacao do Conselho Fiscal, a eleicao, para o mandato relativo ao 

quadrienio 2019/2022, de: 

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., inscrita na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas corn o n.° 178 e inscrita na CMVM corn o n.° 

20161480, representada por Rui Abel Serra Martins, ROC n.° 1119, para o 

exercicio das funcoes de Revisor Oficial de Contas efetivo; e de Manuel 

Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota, ROC n.° 1410, para o exercicio das 

funcoes de Revisor Oficial de Contas suplente. 

40. Indicacao do nt3mero de anos em que o Revisor Oficial 
de Contas exerce funcoes consecutivamente junto da 
Sociedade. 

0 Revisor Oficial de Contas da Galp exerce as respetivas funcoes desde 

o dia 12 de abril de 2019. 

41. Descricao de outros servicos prestados pelo Revisor 
Oficial de Contas a Sociedade. 

A descricao de outros servicos prestados pelo Revisor Oficial de Contas 

a Sociedade encontra-se nos pontos 46 e 47 do presente capitulo deste 

relatorio. 

V. Auditor externo 

42. Identificacao do Auditor Externo designado para os 
efeitos do artigo 8.° e do Socio Revisor Oficial de 
Contas que o represents no cumprimento dessas 
funcoes, bem como o respetivo nUmero de registo na 
CMVM. 

O Auditor Externo do Grupo Galp, a data de 31 de dezembro de 2020, 

era a Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., inscrita na CMVM 

corn o n.° 20161480, representado pelo socio Rui Abel Serra Martins, 

ROC n.° 1119. 
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43. Indicacao do nCimero de anos em que o Auditor Externo 
e o respetivo Soda Revisor Oficial de Contas que o 
represents no cumprimento dessas funceies exercem 
funcaes consecutivamente junto da Sociedade e/ou do 
Grupo. 

O Auditor Extern() atual e o respetivo sOcio que o represents iniciaram 

funcoes junto da Galp a 1 de janeiro de 2019. 

44. Politica e periodicidade da rotacao do Auditor Externo e 
do respetivo Socio Revisor Oficial de Contas que o 
represents no cumprimento dessas funcaes. 

A politica de rotacao do Auditor Externo da Galp preve a selecao do 

Auditor Externo e do respetivo socio Revisor Oficial de Contas pelo 

Conselho Fiscal no limite ate ao decurso do prazo maxim° previsto na 

mediante urn processo de consulta previa as principais auditoras de 

reputacao internacional. 

Conforme estabelecido no Regulamento do Conselho Fiscal, a selecao do 

Revisor Oficial de Contas deve basear-se numa avaliacao comercial 

(valor global das propostas) e numa avaliacao tecnica, que se baseia nos 

seguintes criterios: 

a) Conhecimento do negocio do Grupo Galp; 

b) Experiencia como auditor/revisor oficial de contas ern empresas 

cotadas nos mercados nacional e internacional; 

c) Abordagem metodologica do processo de auditoria contabilistica 

aplicavel a Galp; 

d) Planeamento dos trabalhos/alocacao das pessoas/ articulacao corn a 

Galp (Conselho Fiscal, Contabilidade e Auditoria Interna); 

e) Curriculum vitae dos responsaveis e da equipa de auditoria 

diretamente afeta ao trabalho (experiencia nos negocios do Grupo 

Galp). 

Tendo ern conta a politica de rotacao acima mencionada e a legislacao 

ern vigor sobre esta materia, na sequencia de urn processo de concurso, 

ern conformidade corn as normas legais e procedimentos internos, o 

Conselho Fiscal nomeou urn novo Auditor Externo e selecionou urn novo 

Revisor Oficial de Contas que foi eleito na Assembleia Geral Anual de 

2019. 

0 Conselho Fiscal, que e o principal interlocutor do Auditor Externo na 

Sociedade e primeiro destinatario da informacdo elaborada pelo Auditor 

Externo, avalia anualmente a atividade, a adequacdo e a independencia 

do Auditor Externo, avaliando criticamente os relatOrios e outra 

documentacdo e informacdo relevante que produza. 

0 Conselho Fiscal apresenta anualmente, no relatOrio anual de 

atividades, a avaliacao do Auditor Externo. 

O papel especifico do Revisor Oficial de Contas na auditoria e revisdo 

legal de contas inclui a verificacdo de que as remuneracoes pagas aos 

membros dos Orgdos sociais respeitam a politica de remuneracoes e as 

deliberacoes da Comissdo de Remuneracoes sobre essas materias. 

45. Indicacao do organ responsovel pela avaliacao do 
Auditor Externo e periodicidade com que essa avaliacao 

lei, 	 e feita. 
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Corn referencia aos mecanismos de controlo interno, o Revisor Oficial de 

Contas/Auditor Externo verifica as suas operacoes e eficiencia 

anualmente, reportando quaisquer deficiencias e sugestoes de melhorias 

aos procedimentos internos, tanto ao Conselho Fiscal como a Comissalo 

Executiva. 

46. Identificacao de trabalhos, distintos dos de auditoria, 

realizados pelo Auditor Externo para a Sociedade e/ou 

para sociedades que corn ela se encontrem ern relaci3o 

de dorninio, bem como indicacizio dos procedimentos 

internos para efeitos de aprovacao da contrataci3o de 

tais servicos e indicacao das raz5es para a sua 

contratac5o. 

Em 2020, foram prestados pelo Auditor Extern() e pelas entidades 

pertencentes a sua rede a Sociedade e a sociedades que corn ela se 

encontram em relacao de dominio os seguintes servicos distintos dos de 

auditoria: 

Revisao limitada das Demonstracoes Financeiras Consolidadas a 

junho de 2020; 

Revisao limitada das contas de sociedade do Grupo Galp exigida por 

contrato de concessao; 

Emissao de carta de conforto relacionada com a atualizacao do 

Programa de Emissao de Obrigacoes Euro Medio Prazo no valor de 

EUR 5.000.000.000 pela Galp Energia, SGPS, S.A.; 

Revisao limitada das Demonstracoes Financeiras Consolidadas a 

setembro de 2020; 

Verificacao das quantidades fisicas, taxas de ocupacao subterranea e 

contas de empresas de gas natural do Grupo para fins regulatorios; 

Verificacao do calculo do replacement cost; 

Verificacao de racios financeiros; 

Relatorios da Galp Energia Espana, S.A.U. para efeitos regulatorios; 

Verificacao da conformidade da informacao financeira reportada no 

relatorio designado por "Country by Country Report", corn as 

demonstracaes financeiras auditadas; 

Verificacao do calculo do "Net working capital adjustment" da 

Primagas Energia, S.A.U. no ambito do contrato de venda. 

Alern dos servicos distintos dos de auditoria, mencionados acima, o 

Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas prestou em 2020 os 

seguintes servicos exigidos por lei ao Revisor Oficial de Contas: 

Validacao dos custos com a aquisicao de gas natural pela Galp Gas 

Natural, S.A. e outros custos, conforme exigido pela Entidade 

Reguladora do Setor Energetico; 

Validacao dos criterios de apuramento e validacao dos precos de 

venda de gas, da Galp Gas Natural, S.A. para os Comercializadores 

de Ultimo Recurso Grossista; 

Validacao da "declaracao anual de embalagem" da Galp Energia 

Espana S.A.U., exigida pela Ecoembalajes Espana, S.A.; 
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C. Organizacao interna 

I. Estatutos 

48. Regras aplicoveis a alteracdo dos Estatutos da 
Sociedade (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. h)). 

As deliberacoes da Assembleia Geral sobre quaisquer alteracaes dos 

Estatutos so se consideram aprovadas se reunirem uma maioria 

qualificada de dois tercos dos votos emitidos (artigo12.°, n.° 4 dos 

Estatutos). 

II. Comunicacao de irregularidades 

49. Meios e politica de comunicacao de irregularidades 
ocorridas na Sociedade. 

A Galp dispoe de varios mecanismos de detecao e prevencao de 

irregularidades, os quais se encontram regulados, nomeadamente no seu 

Manual de Controlo Interno, assim como no COdigo de Etica e Conduta, 

na Politica de Prevencao de Corrupcao e na norma regulamentar que a 

desenvolve, nos politicos de prevencao do branqueamento de capitais e 

do financiamento do terrorismo e de prevencao e reacao ao assedio, e no 

procedimento interno de verificacao de integridade de terceiros, que se 

encontram publicados no website da Galp em 

https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao   

A Galp dispoe tambern de urn procedimento de comunicacao de 

irregularidades, que permite a apresentacao de denancias destes 

incumprimentos ou outros normativos e de outras irregularidades, o qual 

foi aprovado pelo Conselho Fiscal e objeto de divulgacao interna junto de 

todos os colaboradores, atraves dos meios de comunicacao normais, 

bem como externa atraves do website da Galp em: 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursosigovernance°/0202020  

/1\1T-010-Comunicacao°/020Irregularidades°/020-

°/020Linha°/020d0/020Etica.pdf  

A norma sobre Comunicacao de lrregularidades permite que qualquer 

parte interessada relacionada corn a Galp, nomeadamente os 

colaboradores, membros de orgalos sociais, acionistas, investidores, 

clientes, fornecedores ou parceiros de negocio, comuniquem a Comissao 

de Etica e Conduta o conhecimento, ou fundadas suspeitas, da 

ocorrencia de quaisquer irregularidades, incluindo no ambito dos 

mecanismos referidos acima, nomeadamente situacoes de 

incumprimento do Codigo de Etica e Conduta, de normas que o 

desenvolvam ou que versem sobre os temas nele elencados, nos 

dominios da contabilidade, dos controlos contabilisticos internos, da 

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

As denancias apresentadas no ambito da linha de etica sao recebidas e 

tratadas pela Comissalo de Etica e Conduta da Galp, a qual foi 

constituida pelo Conselho Fiscal e reporta a este orgao social 

responsavel pela fiscalizacao da Sociedade. 

A seguranca da informacao recebida acerca de irregularidades e dos 

respetivos registos encontra-se assegurada por normas internas da 

Galp, ern conformidade corn a legislacao aplicavel em materia de 

protecao de dados e seguranca de informacao. 
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0 tratamento de dodos pessoais, no ambito da norma sobre 

Comunicacao de Irregularidades, é processado apenas conforme as 

disposicaes gerais relativas a regulamentacao de protecao de dodos e a 

Deliberacao n.° 765/2009 da Comissao Nacional de Protecao de Dodos 

(CNPD). 

Por motivos de confidencialidade, apenas tern acesso aos processos de 

comunicacao de irregularidades os membros do Conselho Fiscal, os 

membros da Comissao de Etica e Conduta e, numa base de estrita 

necessidade, os membros da Comissao Executiva e os colaboradores ou 

consultores externos, expressamente designados para apoiar o trabalho 

da Comissao de Etica e Conduta. 

Os procedimentos e politicos, acima referidos, aplicam-sea Galp e a 

todas as sociedades em que a Galp detenha direta ou indiretamente o 

controlo de gestao, em todas as zonas geograficas onde o Grupo Galp 

opera. 

A comunicacao de irregularidades deve ser efetuada por escrito, atraves 

de correio eletranico ou carta dirigida a Comissao de Etica e Conduta, 

para os seguintes enderecos: 

Email: opentalk©galp.com   

Endereco postal: Comissao de Etica e Conduta da Galp Energia, SGPS, 

S.A. 

Rua Tomas da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal 

E ainda possivel aceder ao website e a intranet da Galp e preencher o 

formulario disponivel. 

III. Controlo interno e gestao de riscos 

50. Pessoas, orgdos ou comiss8es responsoveis pela 
auditoria interna e/ou pela implementacao de sistemas 
de controlo interno. 

0 sistema de controlo interno da Galp baseia-se nas orientacoes 

definidas pelo modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission), adotando as cinco componentes desse 

modelo: 

1. Ambiente de Controlo; 

2. Avaliacao de Risco; 

3. Atividades de Controlo; 

4. Informacao e Comunicacao; 

5. Atividades de Monitorizacao. 

0 Manual de Controlo Interno estabelece os principios gerais e os 

requisitos dos componentes do controlo interno, bem como o modelo 

organizacional associado a gestao integrada e transversal do controlo 

interno no Grupo Galp. Estee definido como o conjunto de processos 

executados pelos Orgaos sociais, comissoes especializadas, auditoria 

interna e colaboradores da Galp, com vista a conferir garantia razoavel 

do cumprimento dos objetivos da Galp relacionados corn as operacoes, 

relato financeiro e conformidade. 
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A Direcao de Auditoria Interna é responsavel por avaliar, de forma 

independente e sisternatica, o funcionamento adequado dos sistemas de 

controlo interno e gestao de risco da Galp, bem como a eficiencia e 

eficacia da implementacao dos controlos e acoes de mitigacao. 

A Direcao de Auditoria Interna reporta hierarquicamente a Comissao de 

Auditoria, funcionalmente ao Conselho Fiscal e administrativamente 

Comissao Executiva, respeitando as linhas de reporte recomendadas 

pelo Institute of Internal Auditors (IIA). Esta Direcao define urn piano de 

auditoria anual, que inclui a avaliacao do sistema de gestao de risco, 

corn base nas prioridades estrategicas da Galp e nos resuitados da 

avaliacao de risco dos processos nas diversas unidades de negocio. 0 

Plano de Auditoria anual é validado pela Comissao de Auditoria e 

aprovado pelo Conselho Fiscal, que acompanha a sua execucao. 

A Direcao de Auditoria Interna informa e alerta regularmente a Comissao 

de Auditoria e o Conselho Fiscal, atraves da sua participacao nas 

respetivas reuniaes, sobre quaisquer factos relevantes, identificando 

oportunidades de melhoria e promovendo a sua implementacao. 

A Direcao de Auditoria Interna encontra-se ern conformidade corn as 

normas internacionais do IIA., estando sujeita, periodicamente, a 

verificacaes de conformidade externas. Adicionalmente, esta 

implementado o programa de revisdo de qualidade e melhoria continua, 

o qual é realizado de acordo corn as orientacaes do IIA nesta materia. 

A implementacao das atividades de controlo interno cabe as areas 

operacionais das unidades de negocio, funcoes corporativas e empresas 

do Grupo. 

51. Explicitacao, ainda que por inclusb-o de organograma, 
das relac5es de dependoncia hierarquica e/ou funcional 
face a outros orgb-os ou comiss5es da Sociedade. 

A organizacao e a estrutura de governo do controlo interno e gestao do 

risco assenta no modelo das tres linhas de defesa, representado no 

organograma seguinte: 
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A abordagem das tres linhas de defesa assegura que: 

a) A primeira linha de defesa é responsavel pelas atividades diarias de 

gestao do risco e de controlo interno. Cabe aos elementos 

responsaveis pelos riscos e processos das unidades organizacionais, 

aos responsaveis por funcoes de controlo e aos Local Risk Officers 

(LRO) desempenharem as suas atividades diarias em linha com a 

estrategia de negocio e corn as normas e procedimentos internos, 

incluindo a Politica de Gestao de Risco da empresa. 

b) A segunda linha de defesa é responsavel pela definicao do normativo 

interno relativo a gestao de risco e pela monitorizacao dos niveis de 

risco e de controlo interno. 

c) A terceira linha de defesa supervisiona, fiscaliza e avalia a eficacia 

dos processos de gestao do risco e de controlo interno. 

0 Conselho de Administracao, assessorado pelas comissoes 

especializadas, define a estrategia de gestao de risco, aprova a Politica 

de Gestao de Risco e o apetite pelo risco subjacente ao Plano 

Estrategico e ao Orcamento e Plano, e supervisiona a gestao de riscos, 

acompanhando a atividade e as recomendacoes da Comissao de Gestao 

de Risco, Comissao de Auditoria Interna e Comissao de Sustentabilidade. 

A Comissao Executiva assegura o alinhamento da gestao de risco com a 

estrategia definida e os objetivos dos negocios; promove a cultura 

organizacional e o compromisso da Organizacao corn a gestao de risco; 

estabelece e assegura o cumprimento dos normativos de gestao de risco 

em vigor; e define linhas de reporte, competencias e responsabilidades 

de gestao de risco; valida os top risks, Key Risk Indicators (KRI) e planos 

de tratamento reportados pela Direcao de Gestao de Risco.  

0 Chief Risk Officer (CRO), membro do Conselho de Administracao e da 

Comissao Executiva, assegura que sao estabelecidos os planos de acao 

estrategicos que apoiam o Grupo a gerir e minimizar os riscos das 

unidades organizacionais, e que as prioridades da gestao de risco e o 

apetite pelo risco sao considerados nas tomadas de decisao; 

supervisiona e orienta os processos de avaliacao de risco e respetivas 

acoes de resposta em toda a organizacao; garante que as orientacoes de 

gestao de risco, definidas pela Comissao Executiva, sao cumpridas e 

refletidas nos documentos normativos internos relativos a gestao de 

risco; promove e controla a implementacao das recomendacoes da 

Direcao de Gestao de Risco, da Comissao Executiva, do Conselho de 

Administracao e do Conselho Fiscal relativamente a gestao de risco. 

A Comissao de Gestao de Risco, composta por 3 administradores nao 

executivos, compete monitorizar os principais riscos da Galp; avaliar o 

cumprimento dos niveis de tolerancia, execucao e eficacia dos planos de 

mitigacao; avaliar o funcionamento do sistema de controlo interno e de 

gestao de risco do Grupo Galp; emitir os pareceres e recomendacoes que 

entenda adequados; e avaliar o cumprimento da Politica de Gestao de 

Risco da Galp. 

Ao Conselho Fiscal cabe o papel de fiscalizar a eficacia dos sistemas de 

gestao de risco, controlo interno e auditoria interna, bem como o de 

avaliar anualmente o funcionamento dos sistemas e dos respetivos 

procedimentos internos, contribuindo assim para fortalecer o ambiente 

de controlo interno. 

No ambito da respetiva funcao fiscalizadora, o Conselho Fiscal 

acompanha os planos de trabalho e os recursos afetos a Direcao de 

Auditoria Interna e a Direcao de Assuntos Juridicos e Governance, sendo 

destinatario de relatorios periodicos realizados por estes servicos, 

incluindo o Plano de Compliance anual e os relatorios de auditoria, assim 
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como de informacoes sobre materias relacionadas corn a prestacao de 

contas, a identificacao ou resolucao de conflitos de interesses, e a 

detecao de potenciais ilegalidades. 0 Conselho Fiscal reline 

mensalmente corn a responsavel da Auditoria Interna e trimestralmente 

corn o responsavel da Direcao de Assuntos Juridicos e Governance. 0 

Conselho Fiscal reline-se, ainda, trimestralmente corn o responsavel da 

Direcao de Gestao de Risco para discutir as questoes mais importantes 

de gestao de risco do Grupo, e receber a documentacao e os resultados 

das reunioes da Comissao de Gestao de Risco. 

0 Conselho Fiscal tambern avalia as orientacoes estrategicas anuais e a 

politica de risco definida pelo Conselho de Administracao. 

O Auditor Externo, embora posicionado fora da organizacao, 

desempenha urn papel importante na estrutura de controlo. 

O Auditor Externo procede a analise dos sistemas contabilisticos e do 

sistema de controlo interno, na medida necessaria para emitir uma 

opinido sobre as demonstracaes financeiras, e fornece recomendacoes 

as partes interessadas da organizacao, incluindo a Comissao Executiva, 

o Conselho de Administracao e o Conselho Fiscal. 

Tal como o Auditor Externo, os reguladores integram a organizacao, mas 

exercem igualmente uma funcao de controlo de relevo, atraves da 

definicao de regras de funcionamento e estabelecimento de controlos 

para avaliacao do seu cumprimento, particularmente nos negocios 

regulados de eletricidade e gas natural da Galp. 

0 modelo de relacionamento entre os orgoos sociais, comissaes e 

direcoes responsaveis pela implementacao do sistema de controlo 

interno, privilegia a gestao centralizada dos riscos, ao nivel da Direcao de 

Gestao de Risco. Esta Direcao é, entre outros, responsavel por:  

Promover a aplicacao das melhores praticas, garantindo uma cultura 

de risco robusta; 

Propor a politica, normas e procedimentos de gestao de risco e 

respetivas revisoes; 

Propor anualmente ao Conselho de Administracao a declaracao de 

apetite pelo risco, garantindo a sua consistencia corn as orientacaes 

estrategicas refletidas nos pianos de negocio aprovados; 

Definir ferramentas de apoio a gestao de risco, a serem utilizadas 

pelas unidades organizacionais, incluindo modelos e metodologias de 

medico° de risco, e respetiva agregacao, mantendo a sua atualizacao 

de acordo corn os normativos existentes; 

Agregar os riscos das unidades organizacionais e identificar os Top 

Risks do Grupo classificado nas seguintes naturezas: Estrategicos, 

Financeiros, Operacionais, Juridicos e Governance, Sistemas de 

Informacao e Pessoas; 

Monitorizar o risco ao nivel corporativo, emitindo alertas quando o 

mesmo ultrapassar os limites e tolerancias definidos para os KRI; 

Produzir informacao periodica, numa base mensal, para a Comissao 

Executiva e trimestral para a Comissao de Gestao de Risco e para o 

Conselho Fiscal, sobre os principais riscos, a evolucao dos KRI e o 

estado dos pianos de resposta; 

Apoiar a Comissao Executiva, a Comissao de Gestao de Risco e o 

Conselho Fiscal, nas materias compreendidas nas respetivas 

atribuicaes e no quadro do funcionamento proprio destes orgaos. 
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A Direcdo de Assuntos Juridicos e Governance estabelece controlos 

eticos e de conformidade, monitoriza o sistema de controlo interno 

atraves da realizacdo de averiguacaes internas, auditorias, em 

coordenacao corn a Direcdo de Auditoria Interno, ou avaliacaes de risco 

ern materias de etica e compliance (tais como, suborno e corrupcdo, 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, fraude, 

conflito de interesses, sancaes politicos, econornicas e financeiras e 

outras medidas restritivas, conformidade corn regulacdo financeira e de 

mercados), bem como a realizacao das devidas diligencias relativamente 

as mesmas materias a parceiros e transacaes relevantes. Alern disso, 

oferece formacdo cos colaboradores da Galp sobre os assuntos de 

compliance e avalia o desempenho da funcdo de etica e conformidade 

nas diversas unidades organizacionais; e desenvolve projetos especiais 

corn vista a melhorar consistentemente a compliance da Galp corn as 

questaes de etica e de regulamenta. 

Os LRO sdo responsaveis por identificar e compreender o ambiente de 

risco das suas unidades organizacionais, efetuar a gestao diaria dos 

riscos e oportunidades e integrar a informacdo de risco nos seus 

processos de decisao, garantindo o cumprimento das politicas e 

procedimentos da gestao de risco em vigor. Compete-lhes ainda a 

identificacdo, avaliacao e quantificacdo do valor potencial de exposicao 

ao risco; a definicdo de KRI e a proposta de limites e tolerancias para 

monitorizacao da evolucao do nivel de exposicdo ao risco; e a definicao 

de medidas de resposta ao risco. 

Os LRO apoiam as unidades organizacionais (UO) no identificacdo, 

avaliacdo e gestao dos riscos e oportunidades, e na definicdo de KRI e 

respetivos limites e tolerancias. Sdo ainda responsaveis por garantir 

uma visdo integrada e pela identificacdo dos Top Risks das unidades 

organizacionais, e por monitorizar a evolucdo da exposicao ao risco, de 

acordo corn os KRI definidos. Alern disso, preparam e reportam  

informacoes sobre a exposicao ao risco nas suas unidades 

organizacionais, alertando sobre incidentes ou riscos iminentes e 

assegurando que as medidas de resposta sdo definidas e 

implementadas. 

Para assegurar a cobertura integral de todas as classes de risco da 

Taxonomic de Riscos da Galp, foi aprovada ern 2020 uma estrutura de 

LRO mais robusta e transversal, corn o alargamento do narnero dos LRO. 

52. Existencia de outras areas funcionais corn 
competencias no controlo de riscos. 

Alern dos descritos acima, as direcaes de Seguranca e Sustentabilidade, 

de IT 6 Digital e a area de Controlo Interno da Direcdo de Contabilidade, 

Fiscalidade e Controlo Interno tambern estao envolvidos no controlo de 

riscos. 

A Direcdo de Seguranca e Sustentabilidade é responsavel pela gestao 

corporativa de riscos de sustentabilidade (incluindo os decorrentes de 

mudancas climaticas, qualidade dos produtos e seguranca - incluindo 

security - e tern competencias para definir e propor metodologias de 

avaliacdo e acompanhamento. 

Estes devem ser realizadas em conjunto corn as unidades de negocio, 

garantindo assim a definicao e programacao de acaes para minimizer e 

eliminar esses riscos. 

A area de seguranca cibernetica da Direcao de IT 6 Digital é responsavel 

pela implementacdo da politica de seguranca cibernetica e dos 

procedimentos definidos pelo Chief Information Security Officer da 

Direcdo de Gestdo de Risco. 

202 
Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 
C. Orgonizosdo intern° 

Avoliosdo do governo societano Anexos 

 

 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our i(44#-e, 

A area de Controlo Interno é responsavel por promover, coordenar e 

monitorizar a implementacao de urn sistema de controlo interno formal 

no Grupo Galp, em especial para os controlos internos sobre o relato 

financeiro, bem como supervisionar e acompanhar os mecanismos 

necessarios a sua eficacia, e definir e promover o ciclo anual de 

atividades relevantes no ambito do Sistema de Controlo Interno sobre o 

Relato Financeiro (SCIRF), garantindo a sua consistencia e coerencia 

interna, segundo a framework de referencia internacional, COSO 2013. A 

identificacao de riscos do relato financeiro é realizada ern conjunto com 

as unidades de negocio, sendo a implementacao dos controlos 

relevantes para a mitigacao destes riscos, da responsabilidade dos 

varios niveis da estrutura organizacional. 

53. Identificacdo e descricdo dos principals tipos de riscos 

(econornicos, financeiros e juridicos) a que a Sociedade 

se exp6e no exercicio da atividade. 

As operacoes comerciais da Galp tern uma natureza de longo prazo, o 

que implica que muitos dos riscos a que esta exposta possam ser 

considerados permanentes. No entanto, os fatores desencadeadores dos 

riscos e oportunidades, internos ou externos, sao mutaveis e podem 

desenvolver-se e evoluir corn o tempo, podendo variar ern probabilidade, 

impacto e detetabilidade. 

Para alem da descricao dos principais riscos e oportunidades inerentes 

atividade, sao tambern identificadas, abaixo, as principais tendencias 

que se podem traduzir ern ameacas e oportunidades emergentes, que 

podem influenciar o modelo de negocio da Galp, e identificadas as 

respetivas medidas de mitigacao adequadas. 
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Preco 

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

GNL, da eletricidade, do CO2 e as taxas de cambio e .uro. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacEio 

Os presos dos produtos petroliferos, do gas natural, do GNL e da eletricidade variam consoante o mercado, sendo fulcral 
pare reduzir o seu impacto, a rapidez corn que as estrategias de aprovisionamento/compra e comerciais/de venda sao 
ajustadas e implementadas. 
Situasaes extremas, como a pandemic Covid-19, podem ofetar a procure e oferta de petrOleo e gas, influenciando os 
presos dessas commodities. 
Tombem o preso do CO, e determinado pelas flutuesdes decorrentes de dinamicas de oferta e procure ou alterasaes de 
legislasaes nacionais e internacionais. 
Fatores como alterasaes nos padraes de consumo e comportamentos dos clientes, corn major procure por solusges de 
menor intensidade carbonica, circunstancias economicas ou operacionais, catastrofes naturals, alterasaes climaticas, 
instabilidade politico, conflitos armados ou constrangimentos no oferta, influenciam as dinamicas de mercado. 
As flutuasaes das taxes de cambio afetam as receitas e, consequentemente, os resultados e o cash flowgerado pelas 
vendas da Empresa. 0 valor escriturado dos seus ativos e investimentos financeiros, principalmente aqueles 
denominados em dolares dos Estados Unidos da America e em reds do Brasil, e influenciado pelo risco cambial nos 
demonstrasges financeires consolidadas da Galp, expressos em euros. 
A volatilidade das taxes dejuro pode ofetar os custos de financiamento da Galp e impactor os resultados. 
Alterasaes adversas nos principals parametros de mercado podem ter um impacto negativo no valor dos ativos e nos 
resultados do Gap. 

A presensa do Galp nos neg6cios upstream e downstream (oil & gas & power) permite uma cobertura parcial natural deste 
rjsco. 

Contudo, de forma proactive, os novos projetos e potenciais investimentos sag avaliados em diferentes cenarios de 
presos dos commodities, considerando-se tombem os impactos em termos de emissaes de carbono. 
Adicionalmente, os riscos de volatilidade do preso do petrOleo, do margem de refinasao, do preso do eletricidade e do Gas 
Natural, e GNL sao geridos °troves de instrumentos disponiveis nos mercados Intercontinental Exchange (ICE) e over 

(OTC). A gestao destes rjscos e enquadrada em politico de rjsco especifica, inclujndo estrategias de hedging 
e limites de exposisao. 
Os rjscos de taxa dejuro, taxa de cambio e outros rjscos fjnanceiros sao geridos de forma centralizada, °troves de 
instrumentosfinanceiros de taxa variavel e fix° e de cobertura de posisao, utjljzando derjvados simples. 
A gestao e mitigasao deste risco asseguram o cumprimento do perfil de rjsco defjnido, sendo elaborados reportes 
periedicos da evolusao das variaveis das fontes de risco e das estrategias de cobertura. 

Juridico 

Alteracoes no ambiente legal e regulaterio podem afetar o contexto de negOcio em que a Galp opera, impactando a sue rentabilidade. 

Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

Alem do abastecimento de GN, os projetos de ESP e parte do negocio de downstream desenvolvem-se em 
economias emergentes, ou em vias de desenvolvimento, com um quadro juridico e regulamentar relativamente 
instavel, suscetivel de provocar alterasaes ao nivel legislativo que a Galp esta °brigade a respeiter. 
As atividades de downstream e renewables desenvolvidas no Peninsula lberica estrio tambern sujeitas a riscos 
politicos, legais e regulaterios, com especial foco no que respeita a temas de regulasao e leis da concorrencia. 
Por outro ludo, sao tombem transversais as atividades da Galp os riscos juridicos associados ao potencial 
incumprimento contratual pelas contrapartes do Galp no ambito dos varios projetos e transasaes em curso. 
Adicionalmente, o cumprimento de leis e regulamentos internacionais em materia de ambiente, nomeadamente 
no que diz respeito a alterasges climaticas e gestao de emissaes de carbono, pode resultar em maiores 
investimentos, devido 6 necessidade de implementor mudansas na execusao dos projetos que afetam os seus 
custos (e.g. preso das emissges de carbono). 
As alterasaes ao nivel dos enguadramentos juridicos podem ter impacto e °fetal-  de forma adverse a 
rentabilidade da Empresa. 

O risco de enquadramento legal e regulamenter e gerido de forma proative pela Galp no ambito do processo de 
avaliasao de investimentos, visando evitar ou minimizer impactos negativos. Neste sentido, a decisao de 
investimento é suportada pelo parecer de varias areas da Empresa, nomeadamente dos servisos juridicos, que 
providenciam tambern uma assessoria juridic° ativa no ambito dos negociasges tendentes 6 realizasao das 
transasaes subjecentes, garantindo a gestao adeguada dos riscos reds e potenciais, corn recurso a varios 
mecanismos juridicos. 
Esse risco é continuamente monitorizado, apes a decisao de investimento, a fim de avaliar quaisquer alterasaes 
que tenham sido introduzidas pelos legisladores ou reguladores do pais onde o projeto esta localizado, e avaliar 
recorrentemente mecanismos legais e contratuais que per mitam evitar e, se necessario, mitigar riscos juridicos 
associados as contrapartes no ambito dos projetos em cause. 
Os impactos sao analisados, decidindo-se em conformidade para proteger os interesses da Galp e dos 
stakeholders releva ntes. 
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Portefolio 

A execucao da estrategia da Galp e a sua sustentabilidade podem ser afetadas se a Empresa for incapaz de desenvolver, manter e gerir eficientemente urn 

portefolio de ativos de elevada qualidade. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A constituicao de uma carteire de upstream de elevado valor e a producao future dependem do sucesso na 
capture dos melhores oportunidades de substituiceo de reserves em declinio. Este sucesso pode ser prejudicado 
pela concorrencia as oportunidades, por riscos geopolitices, por desafios tecnices e por dificuldades na atividade 
de exploraceo, que podem comprometer os niveis de recuperaceo de oil, nomeadamente por fatores geolegicos. 
Por outro ludo, o novo paradigms energetice, alicercado numa transiceo pare uma economic de baixo carbono, 
tem impactos potenciais no modelo de neg6cio do Golp, resultantes quer de alteracees regulaterics, quer de 
alteracees de padrCes de consumo, ou ainda de desafios tecnolegicos associados a novas solucoes de capture, 
armazenamento e use de CO, 
A eventual incepacidade de fazer face a novas tendencies, bem como a exposicao a necessidade de substituiceo 
dos atuais produtos e services por tecnologias alinhadas corn as novas necessidades do mercado, podem ter um 
efeito adverse material na competitividade e rentabilidade da Empress. 

No Galp, a execuceo do estrategia definida e aprovada baseia-se num° permanente avaliacao e decisao sobre 
diversas opcges de investimento, sendo que a deciseo final de investimento num projeto requer a sua avaliaceo 
integrada, °troves da modelaceo dos varieveis criticas de cenarios alternatives, incluindo as envolventes 
contratual e fiscal respetivas..Seo ainda estabelecidas medidas de mitigacao que protegem a execuceo future do 
projeto. 
Os projetos sae acompanhados ao longo do sue execuceo, avaliando-se em permanencia o cumprimento do 
planeamento inicial e os impactos de desvios reels ou potenciais. 
Adicionalmente, a Galp participa em consorcios que garantem o recurso as melhores praticas e tecnologics, 
permitindo mantel-  elevados niveis de seguranca, a um boixo custo operacional e impacto ambiental. 
O objetivo é assegurar que a Galp seleciona e execute os seus investimentos, de forma a assegurar a 
sustentabilidade do Empresa e a geraceo de valor pare os seus stakeholders a longo prazo. 
Alem disso, ciente dos riscos e dos oportunidades de uma transicao pare uma economic de boixo carbono, a Galp 
definiu uma estrategia de diversificacao do portefelio assente no cumento da geraceo de energia a partir de 
fontes renoveveis, corn menores emissees de =bone. Para -Lel, a intensidade carbonica dos negacios da Galp 
analisada, sendo estabelecido um piece pare as emissees de carbono (definido urn stress test price de 
$50/tGa), com o objetivo de avalier o custo potencial dos emissees de CO2 pare as diversas alternatives que 
estao a ser estudadas, e diferenciar aquelas que garantem a resiliencia do portfolio num mundo de baixo carbono. 

Mercado 

Num ambiente altamente condicionado pelas dinamicas da procure e oferta, a capacidade da Galp de se adaptor a novos paradigmas e reagir a 

concorre'ncia e crucial para oarantir urn born desempenho financeiro e alcancar os objetivos estrategicos. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

0 setor de Oil& Gas este] particularmente exposto ao context° economic°, corn a procure e a alert° a serem 
condicionados pelo macro envolvente, ern particular num context° de pandemic como o COVID-19 ern que 
procure global de petroleo e gas natural diminuiu significetivamente. 
0 setor energetic° é ainda marcado por uma forte competitividede que pode oumentar corn a entrado de novas 
players provenientes de outras inclUstries ou setores de atividede, e corn alterecoes nos condicoes de mercado, 
num contexto de um novo paradigm° energetic° devido o novas tendencies no mercado de combustiveis fosseis. 
A posicoo competitive do Galp podere ser prejudicado cos° sejo incapaz de desenvolver e opera,-  de forma 
sustentevel um portfolio de ativos competitive; se os concorrentes supercrem a Empress no ocesso a recursos 
relevontes para este; sea Empress noo for capaz de °ceder o novas tecnologies e acompanher o setor ern termos 
de inovecdo ern areas como a explorecoo, producdo, refinecoo e energies renovaveis; sec Empress for incapaz de 
controlor os custos e melhorer a eficiencio operecional; ou ainda, se ndo conseguir recrutor e reter as pessoos 
mois qualificados e experientes. 
As alterecoes do paradigm° de modelo de negocio, e a concorrencie intense a que a Galp este sujeito podem 
ofetor de forma adverse a sue atividede, bem como os seus resultodos operocionais e desempenho financeiro. 

A Galp tern uma solid° estrutura de capital, dem de vontagens competitivas, incluindo uma presence de long° 
data e uma forte experiencie operacionel no inclUstria e mercedos onde opera, sendo iguelmente urn operodor de 
referencia no Peninsula lberica, fetores que lhe conferem resiliencie face e flutuccoes negatives do mercado. 
Adicionelmente, e Galp definiu uma agenda de inovecoo, comprometido corn o desenvolvimento de 
competencies, possibilitando o estudo, a criacdo e implementecoo de novas e melhores solucoes tecnologicas, 
que lhe permitem responder cos novos desafios do mercado. 
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IT & Ciberseguranca 

Garantir a resiliencia cibernetica e digital da Galp é essencial, dado que uma eventual violacao da seguranca digital ou falha da infraestrutura digital da 

Galp podem prejudicar a disponibilidade dos nossos servicos e operacoes, aumentar os custos e afetar a reputacao da Galp. 

Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

No contexto otual, os sistemas digitois gonhorom uma moior relevancio e soo hoje cruciais para o 
desenvolvimento do generolidode dos processos do Golp, facto acelerado pelo otuol crise pandemic° de COVID-
19 que vivemos. 

Quolquer folho no seguronbc dos sistemos digitois, quer seja ocidentol (por folhos de rede, de hardware ou de 
software), quer resulte de oboes intencionois (cibercrime), ou negligencio (intern° ou de prestadores de servibos), 
pode ter impactos extremomente negativos para a Galp e pore os seus clientes que dela dependem. 
Acresce o este facto o oumento generalized° e exponenciol do cibercrime nos Ultimos °nos, tornando-se hoje 
num° dos maiores economies globois sustentado no explorogoo de frogilidades nos orgonixoboes, nos seus 
sistemos, pessoas e processos. 
A indisponibilidode dos sistemas digitois ou folhos ao nivel do integridade e confidencialidade dos dodos podem 
comprometer, causer interrupgoes ou ofetor a quolidode dos operoboes do Galp; prejudicar o sue reputaboo pelo 
eventual nerd°, viologeo, use indevido ou °bus° de dodos pessoais e/ou confidenciois; provocor o perdu de vides, 
danos ao meio ambiente ou aos ativos da Empresa; e resultar em incumprimento legal ou regulotorio, com 
eventuais multas ou quolquer outro tipo de penalidode. 
Todos estes cenOrios podem ter um efeito °dyers° material na rentobilidode e no reputabdo do Galp, e, por este 
facto, a organizageo tem °posted° em reforbor e garantir o sua Resiliencia Cibernetico, tentando crier 
meconismos que permitom Identificar, Proteger, Detetor, Responder e Recuperor destes riscos Ciberneticos. 

A Galp mitiga este risco atraves do seu Sistema de Gestao do Ciberseguranca e CiberresiliIencia, que assegura a 
Identificauao, Proteueo, Deteueo e Resposta/Recuperaueo de ciberameauas e riscos no organizacao (nos seus 
sistemas, pessoas e processos), em todas as empresas do Grupo e em todas as geografias onde opera. 
Do ponto de vista de Identificauao de ciberriscos, é implementado um conjunto de medidas tecnicas e processuais 
com vista 6 garantio de visibilidade sobre eventuais fragilidades nos seus sistemas digitais e prestadores de 
serviuos, bem como o seguimento dos mesmos ate a mitigauao. 
Sao ainda efetuados assessments regulares, quer do ponto de vista de simulacao de ataques externos, quer de 

validocao de adequeueo dos medidas contra as politicos da organizacao. 
No protecao e detecao contra ciberameaues, e implementado um conjunto de medidas e meconismos 
considerados adequados ao quadro de ameauas ciberneticas a organizacao, como forma de garantir a proteueo 
dos nossos sistemas, pessoas e processos, adequando e ajustando estas medidas continuamente. 
Em termos de resposta, a Galp, atraves do seu CSIRT (Cyber Security Incident Response Team), assegura uma 
capacidade de resposta a incidentes ciberneticos 24/7, garantindo desta forma a sua resiliencia °troves do 
coordenaueo na resposta aos incidentes que afetam a organizacao, e da identificaueo e acompanhamento das 
rubes aprendidas no decorrer dos mesmos, como forma de promover a melhoria continua da seguranua 
cibernetica do organizacao. 
A Galp implement° de forma continua as melhories identificadas no decorrer do assessment global e holistico de 
maturidade em Ciberseguranca desenvolvido em 2019. 
Como resposta a atual crise pandemica de COVID-19, foram desencadeadas ao longo de 2020 varies iniciativas 
de consciencializacao dos seus colaboradores para as ameaues ciberneticas que surgirom neste contexto, bem 
como alertas peblicos aos clientes e a populacao ern geral, relatives a situauees ern que ciber criminosos 
tentaram aproveitar o born nome e a reputaueo da Galp para lever a cabo tentativas de fraude cibernetica. 
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Execuctio de Projetos 

0 crescimento or anico e os resultados da Gal de endem da execucao dos seus rinci Dais •ro.etos. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A execucao dos projetos em que a Galp esta envolvida esta exposta a uma diversidade de riscos de mercado, de 
liquidez, politicos, legais, regulatorios, tecnicos, comerciais e outros (por ex., fen6menos climaticos) que podem 
comprometer a sue execucao dentro do orgamento e prozos estabelecidos, a conformidade com as 
especificagbes definidas e a sue fiabilidade operacional. 
Por outro lado, os projetos sancionados com base em pressupostos ou informacgo incorretos podem originar 
desvios materiais a estimativas iniciais. 
A execucao de projetos depende tombem do desempenho de terceiros, incluindo parceiros, prestadores de 
servigos e outras partes contratadas sobre as quais a Golp nao tem controlo. 
Q ualquer evento que leve a nao concretizacao dos melhores projetos nos melhores condigbes tecnicas e 
financeiras pode impactor o valor dos ativos e os resultados da Galp. 

Na Galp, a decisgo final de investimento num projeto baseia-se em estudos de viabilidade e pressupge uma 
avaliacao integrada, realizada por equipas multidisciplinares, que considers tombem medidas de mitigaggo porn 
proteger a execucao future do projeto. 
A fase de execucao e monitorizada em perman'encia, permitindo a identificacao de riscos que possam originar 
desvios do planeamento inicial e a implementacgo de medidas corretivas. 
Quando a Galp nao e operadora em projetos de upstream, existe um acompanhamento dos varias fases do 
projeto por equipas multidisciplinares internas. 
Adicionalmente, fruto do processo de analise que efetua as entidades consorciadas, a Galp forma parcerias com 
empresas lideres no setor, com elevado conhecimento e experiencia no desenvolvimento de projetos, o que 
permite atenuar o risco de um fraco desempenho no execucao de projetos. 
Igualmente, a Galp desenvolve um cuidadoso processo de selecao e contrataggo de fornecedores, prestadores de 
servigos e outros terceiros que combing varios criterios de qmbito operacional, cyber security, compliance e de 
Ambiente Qualidade e Seguranca (AQS) e Sustentabilidade, mitigando os riscos associados. 
Parte significativa do risco remanescente e transferida °troves de um conjunto abrangente de apolices de 
seguros (essencialmente ao nivel de danos patrimoniais, responsabilidade civil e ambiente) pore companhias de 
seguros, permitindo minimizar o impacto de acidentes graves. 

Geopolitico 

A exposicdo a desenvolvimentos politicos e as consequentes mudancas no ambiente operacional podem comprometer a continuidade dos operacoes e 

afetar adversamente o valor dos ativos e os resultados da Galp. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A Galp possui otivos e operacoes em poises com niveis elevados de risco em termos de estabilidode politico, 
social, economic°, legal e fiscal. 
Estdo neste grupo de ativos os principals projetos de E&P do Golp (o projeto Lula/lrocema no Brasil e o projeto 
Mambo em Mocambique), o negocio de fornecimento e comercializocoo de gOs natural e a comercializocdo de 
produtos petroliferos. Em particular, regido Norte de Mocambique, onde a Galp tern em desenvolvimento o 
projeto Mambo, tern registado nos Ultimos °nos urn crescente nUrnero de atos de terrorismo. 
A instobilidade politico, a expropriocoo e nacionalizocoo de bens, a perturbocoo civil, as greves, os otos de 
terrorismo, os awes hostis contra as pessoas do Golp, as suas instdocoes, os seus sistemos de transporte e 0 
suo infroestruturo digital podem cousar danos as pessoas, interromper ou restringir os operacoes, afetando 
odversomente a copacidade de a Golp desenvolver esses projetos de forma segura, fiOvel e rentovel. 
As situocoes mocroeconomicos desafiantes de alguns dos poises em que a Galp esti5 presente podem 
materiolizar-se em volotilidade dos mercodos financeiros, afetando negotivamente a atividode da Golp. 
Alem disso, eventuais alterocoes materialmente odversas no enquadromento legal e fiscal dos projetos que 
Golp tem ern desenvolvimento nos diversas geogrofios podem comprometer as operacoes e °feta,-
negativamente o valor dos otivos e os resultados da Galp. 

A Golp gere este risco de forma prootiva °troves de um ocompanhamento permonente de todos os eventos que 
ocorrom nos poises onde desenvolve a suo otividode e que possam ter implicacoes na suo otividode, 
nomeodamente no Brasil, em Angola e em Mocambique. 
Nos poises ern que a exposicdo e maior, Galp promove o desenvolvimento de uma relocoo sustentOvel e 
duradoura corn os stakeholders locals, sejarn fornecedores, populacoes ou governos. 
Por outro lado, a Galp est6 a construir um portefolio de projetos equilibrado e diversificodo, nomeadomente ern 
termos geogroficos, avoliondo continuarnente a possibilidode de entroda ern novas geografios, o que contribui 
porn a reducdo da exposicdo da Empress 00 risco geopolitico. 
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Continuidade do Negocio 

A falha em responder eficazmente a situacaes de crise ou disrupcoes pode par em causa a continuidade das operacaes e prejudicar a reputacdo e o valor 

acionista da Gal.. 

Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A natureza, a complexidade e a diversidade dos operacbes de Gelp expbe a Empresa a urn espetro alargado de 
riscos de nature= disruptive. 
Incluidos nesta categoric esteo as contingencies operacionais relacionadas corn as caracteristicas dos atividades 
do Golp; os riscos fisicos agudos (desestres naturals como sismos, furacbes e inundecdes) e continuos (secas 
sucessivas e alteracdes dos padrbes de precipitacdo); as folhas dos sistemas de informacdo; riscos de security 
(agitacdo civil, guerre e terrorismo); e cibersegurance. 
0 risco de pandemics, como a COVID-19, pode tambern afeter adversamente a Golp, pelos vastos efeitos 
macroeconernicos que produzem, e ainda pelo aumento de probabilidade de ocorrencia de outros riscos, como os 
ciberriscos. 
Estes eventos de natureza disruptive originam incidentes que podem perturbar ou ameacar processos criticos de 
negocio, corn possivel impacto nos recursos humanos, no ambiente, no valor dos ativos e nos resultados e, em 
ultimo instancia, no continuidade do negocio e na concretizaceo de misseo de Gelp. Urn evento disruptivo do 
negocio, mesmo que antecipado, pode ter consequencias imprevisiveis, sendo essencial assegurar a recuperaceo 
do capacidade operacional critic°, coma rapidez necesseria, fundamental pare minimizer consequencias. 

Estes riscos sec) geridos e mitigados, em primeira instancia, pela adoceo dos melhores preticas ao nivel dos 
politicos de seguranca e de continuidade do negocio, e das normas e procedimentos de operaceo. 
A Galp tem tambern um Business Continuity Management System, certificado conforme a norma 15022301, que 
visa aumenter a resiliencia de organizacdo ern caso de disrupcdes ou situacdes de crise, facilitando a recuperaceo 
dos atividades criticos, e garantindo a reposiceo do fornecimento de produtos e servicos pare um nivel minimo e 
num periodo pre-definido, epos uma disrupcdo, minimizando os seus impactos. 
0 Business Continuity Management System, de aplicaceo transversal a todo o Grupo, compreende a Politico de 
Continuidade de Negocio, a Norma de Gestdo de Continuidade de Negocio e a Norma de Estrutura de Resposta 
no Gesteo de Crises, e aincla 15 planos de continuidade, incluindo o Plano de Gestdo de Crises, o Plano de 
Comunicacdo em Crise e o Plano de Disaster Recovery. 
0 Plano de Gesteo de Crises é utilizado pare responder eficazmente a qualquer situaceo de crise, incluindo 
ataques ciberneticos cos sistemas informeticos de Galp (ciberincidentes que podem paralisar processos criticos 
de neg6cio) em complemento do Cyber Resilience Roodinop, em implementacdo. 
Adicionalmente, a Galp tern um conjunto alargado de °polices de seguros (essencialmente de responsabilidade 
civil, Business Interruption e responsabilidade ambiental) que permitem mitigar o impacto de qualquer incidente 
grave. 

Credito 

A exposicdo ao risco de credit° pode, de forma relevante e adverse, afetar os resultados operacionais e a situacdo financeira da Galp. 

Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

0 risco de credit° decorre do possibilidade de uma contraparte ndo cumprir as sues obrigacoes contratuais de 
pagamento, incluindo as assumidas °troves do celebracdo de contratos pore aplicacoes financeiros e 
instrumentos de cobertura (relocionados corn taxa de cembio, taxa de jure ou outros), bem come es riscos 
provenientes de relacoes comerciois entre a Empresa e os seus clientes, fornecedores, prestadores de services e 
outros terceiros. 
0 aumento do valor do credit° concedido o terceiros pode resultor em perdos financeiros relevontes pore a 
Empresa. 

No Galp, o risco associado a contrapartes financeiros e gerido atroves do selecdo de contrapartes de referencia, 
do diversificacdo do risco por multiples contrapartes, e de urn acompanhamento regular dos respetivas posicoes. 
0 risco de credit° a clientes e mitigado otroves do diversificocdo do portefolio, medionte uma cuidadosa 
elaboracdo contratual, coma inclusdo de condicoes comerciois adequadas e o estabelecimento de colaterais 
sempre que relevante. Adicionolmente, a Galp transfere parte significative do valor pare companhias de seguro 
de credit°. 
A gestdo deste risco respeita normas internas, nomeadomente o Manual de Gestoo de Credit°, que assegura 
gestdo transversal do risco de credit° e define os procedimentos pare °yeller a exposicoo a esse risco, otribuindo 
urn rating a coda cliente, estabelecendo limites de credit° e calculando o recio risco-retorno. 
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Reputacao e Etica 

Condutas nao eticas por parte de colaboradores ou de entidades associadas podem ter urn impacto materialmente adverso nos resultados e prejudicar a 

reputacao e o valor acionista da Galp. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A ma conduta etica por parte da Galp, dos seus colaboradores ou de entidades associadas, em particular 
corrupciio ou fraude, pode expor a Empresa e/ou os seus colaboradores a investigaccies, processos 
administrativos ou judiciais, sancEies criminals e civis. 
Qualquer uma dos situacEies anteriores pode resultar em perdas financeiras relevantes e ter um efeito adverso 
material no valor acionista e no reputacao da Galp. 

A Galp tem um conjunto de politicos e normativos internos - Codigo de Etica e Conduta, Politica de Prevence- o da 
Corrupciio e Politica de Prevence- o de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo - que 
definem os criterios de atuaciio em materia de prevenciio dos riscos de corrupcdo, branqueamento de capitals e 
financiamento do terrorismo que a Empresa e os seus colaboradores devem assumir e exigir entre si, protegendo 
a reputacao da Empresa. 
A implementocao destes normativos é monitorizada pela Comissao de Etica e Conduta. 

Inovacao 

A falha em antecipar adequadamente as alteracoes de mercado e as expetativas dos clientes pode comprometer a competitividade e a sustentabilidade 

financeira da Empresa a lonso prazo. 
Fator de risco 
	

Medidas de mitigacao 

A Galp desenvolve a sua atividade num ambiente em cons-tante mudanca, corn novos produtos, novos players, 
novos modelos de negocio e novas tecnologios a emergir continuomente, nomeadamente no contexto de urn 
novo paradigm° energetic°, alicercado em novas tendencies no mercodo de combustiveis fosseis. 
A Empresa deve ser capaz de antecipar estos mudances, compreender os desofios do mercado, identificor e 
integral desenvolvimentos tecnologicos, de forma a monter a sua competitividade, monter urn elevado nivel de 
desempenho e excelencia operacional e responder, do melhor forma, as necessidades e exigencies dos seus 
clientes. 
A incepacidade de inover em termos de produtos e services pode ter urn efeito negative no competitividade do 
Golp, no sua rentabilidade e no sue reputacdo. 

A Golp mitiga este risco adotando uma atitude proativa de acompanhamento do evolucdo dos tendencies de 
mercodo e dos necessidades dos clientes, desenvolvendo uma abordagem centred° no cliente. 
A Empresa definiu uma agenda de inovacoo, procurando organizer-se de forma a faverecer a selecdo de projetos 
adaptados as mudancas no paradigm° do mercado, no ambiente regulaterio ou tecnologico, investindo em 
projetos relevantes, e otraindo e retendo as competencies necessaries. 
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Identificar 

e avaliar riscos 

 

Monitorizar, controlar 

e reportar riscos 

 

Supervisionar, 

auditar e rever 

Identificar e avaliar riscos: 

   

No seu processo de planeamento estrategico, a Galp identifica os 

principais riscos - estrategicos, financeiros, operacionais, sistemas IT, 

juridicos e governance, e pessoas - e integra-os nos seus modelos de 

negOcio para construir urn conjunto de cenarios alternativos futuros que 

assegurem a construcao de urn portefOlio mais resiliente. 
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tentando antecipar e responder as expetativas, em constante mudanca, 

de todas as partes interessadas. 

54. Descricao do processo de identificacao, avaliacao, 
acompanhamento, controlo e gestao de riscos. 

A Galp é urn operador energetic° integrado, presente em varias 

geografias, exposto a fatores internos/externos, induzindo incerteza ao 

seu desempenho e a realizacao dos objetivos estrategicos. 

A Politica de Gestao de Risco, aprovada pelo Conselho de 

Administracao, define os objetivos, os processos e as responsabilidades 

que permitem a Galp estabelecer uma estrutura de gestao de risco solida 

para assegurar o cumprimento de objetivos estrategicos. 

Corn base nas orientacaes definidas na Politica de Gestao de Risco, a 

Galp identifica, avalia e gere os riscos e oportunidades inerentes a sua 

estrategia, incluindo os emergentes. 

0 processo de Gestao de Riscos na Galp desenvolve-se ern tres macro 

atividades gerais e esta representado no esquema abaixo. 

A Politica de Gestao de Risco estabelece o compromisso da Galp ern 

gerir a exposicao inerente de acordo corn o Apetite pelo Risco da 

Empresa, assegurando o cumprimento de requisitos regulatOrios, legais e 

de conduta etica. 

0 Conselho de Administracao aprova anualmente urn Statement de 

Apetite pelo Risco, que e reavaliado numa base anual, tendo ern 

consideracao possiveis mudancas estrategicos e de contexto. 
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0 Conselho de Administraedo aprovou, na sua reunido de 18 de 

dezembro de 2020, urn Statement de Apetite pelo Risco subjacente ao 

°regiment° e Plano para 2021-2025, proposto pela Direedo de Gestao de 

Risco. 

Adicionalmente, a Direedo de Gestao de Risco testa os varios modelos 

de negocio da Galp, subjacentes ao processo do °regiment° e Plano, 

introduzindo a volatilidade dos KRI identificados e obtendo uma visa° 

holistica dos retornos da carteira da Galp (Sharpe Ratio) e do seu valor 

ern risco (V@R), numa abordagem "As Is" e "To Be". 

Para o Oreamento e Plano 2021-2025, a Direedo de Gestao de Risco 

submeteu este exercicio a Comissao Executiva e ao Conselho de 

Administraedo, e ao Conselho Fiscal, juntamente corn o Statement de 

Apetite pelo Risco. Essa atividade permite uma visdo do portefolio numa 

perspetiva de risco/retorno. 

Todos os trimestres, a Direedo de Gestao de Risco, corn base nas 

matrizes de impacto/probabilidade das unidades organizacionais, 

reavalia a matriz de risco global da Galp e as principais medidas de 

mitigaedo, e reporta-as a Comissao de Gestao de Risco. Esta atividade 

permite a consciencializaedo dos principais riscos e oportunidades 

enclogenos e exagenos atraves de uma avaliaedo top-down e bottom-

up. 

Monitorizar, controlar e reportar riscos: 

A Direedo de Gestao de Risco, ern conjunto corn os LRO, acompanha 

continuamente os KRI e reporta o seu Progresso a Comissao de Gestao 

de Risco trimestralmente. Sempre que necessario, sao definidas aeoes de 

resposta ao risco. 

A Direedo de Gestao de Risco controla mensalmente a implementaedo 

das aeoes de resposta ao risco e reporta trimestralmente o seu status a 

Comissao de Gestao de Risco e ao Conselho Fiscal. 

A Galp classifica os riscos por categorias de resposta, definidas de forma 

a assegurar que os riscos se encontram dentro das orientacoes 

emanadas pelo Conselho de Administraedo ou pela Comissao Executiva 

ern materia de limites e tolerancias ao risco, conforme seja decidido 

evitar, transferir, reduzir ou aceitar o risco. 

Supervisionar, auditar e rever: 

A Comissao de Gestao de Risco e o Conselho Fiscal da Galp 

supervisionam o processo de gestao de risco. 

As informaeoes reportadas trimestralmente pela Direedo de Gestao de 

Risco a Comissao de Gestao de Risco (reavaliciedo da matriz de risco e 

status das aeoes de resposta) permitem a esta Comissao supervisionar, 

auditar e realinhar o processo de gestao de risco. 

As principais decisaes e atividades da Comissao de Gestao de Risco sao 

reportadas trimestralmente ao Conselho Fiscal. 

A Direedo de Auditoria Interna realiza anualmente uma auditoria ao 

processo de gestao de risco, emanando recomendaeoes sempre que 

entenda ser necessario introduzir melhorias no mesmo. As 

recomendaeoes da auditoria realizadas ern 2020 estao ern fase final de 

implementaedo. 
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55. Principals elementos dos sistemas de controlo interno e 
de 9es-to.° de risco implementados na Sociedade 
relativamente ao processo de divulgacao de 
informacao financeira (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. m)). 

A Galp elaborou e implementou normas e procedimentos que se aplicam 

as atividades de controlo para a preparacao e reporte de informacao 

financeira. A Galp prepara as suas contas em conformidade corn as 

normas internacionais de contabilidade IFRS, aprovadas pela Unido 

Europeia. Para colmatar situacoes de inexistencia ou insuficiencia nos 

normativos IAS/IFRS ou interpretacoes SIC/IFRIC, a Galp tem urn 

manual de contabilidade que segue as melhores praticas de mercado e 

que aplica internamente ern complemento das normas IFRS. 

Reconhecendo a dependencia tecnolOgica das areas processuais, a Galp 

caracteriza as atividades de controlo para o reporte de informacao 

financeira quanto a utilizacao de tecnologias apoio (aplicacao/sistema 

de informacao) e identifica as atividades de controlo sobre essas 

tecnologias. 

Os documentos que apresentam a informacao financeira ao mercado de 

capitais sdo elaborados pela Direcao de Relacoes com Investidores, com 

base na informacao disponibilizada pela Direcao de Contabilidade, 

Fiscalidade e Controlo Interno e pela Direcao de Planeamento e Controlo 

Corporativo. Ern particular, no que respeita a prestacdo de contas 

anuais e semestrais, os documentos sao enviados ao Conselho de 

Administracao e ao Conselho Fiscal, para aprovacao antes de serem 

divulgados. 

A Galp tem em curso um projeto de revisdo, sistematizacdo e 

documentacdo do seu sistema de controlo interno sobre o relato  

financeiro, por forma a robustecer os controlos mitigatorios de risco de 

relato financeiro e, assim, preservar-se como uma entidade de referencia 

quanto a fiabilidade do seu relato financeiro. 

A Galp desenvolveu e implementou urn sistema informatico de 

monitorizacao do registo de informacao privilegiada e pessoas corn 

acesso a essa informacao (insiders permanentes e ocasionais), incluindo 

a informacao financeira, dando resposta as exigencias decorrentes da 

recente reforma legislativa europeia neste dominio (Market Abused 

Regulation). 

IV. Apoio ao investidor 

56. Servico responsovel pelo apoio ao investidor, 
composicdo, funcoes, informacao disponibilizada por 
esses servicos e elementos para contacto. 

0 servico responsavel pelo apoio ao investidor é a Direcao de Relacoes 

corn Investidores. 

Composicao 

Diretor: Otelo Ruivo 

Equipa: Ines Clares Santos, Joao G. Pereira, Joao Antunes e Teresa 

Rodrigues 
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Principais funcoes 

A Direcao de Relacoes corn Investidores assume todas as funcoes do 

gabinete de apoio aos investidores. Esta direcao depende diretamente 

do Presidente da Comissao Executiva e tern como missao elaborar, gerir 

e coordenar todas as atividades necessarias para que sejam atingidos os 

objetivos da Galp no que respeita as relacaes corn o mercado de capitais, 

nomeadamente acionistas, investidores institucionais e analistas 

financeiros. 

A Direcao de Relacoes corn Investidores é responsavel por garantir que o 

resultado da comunicacao da Sociedade ao mercado de capitais seja 

uma percecao integral e consistente da estrategia e das operacaes da 

Galp, permitindo, desta forma, que os investidores tenham urn suporte 

de informacao suficiente e atualizado durante o seu processo de decisao. 

Para este fim, a area de RI produz e presto ao mercado informacao 

relevante, clara e precisa acerca da Galp, de forma regular, transparente 

e oportuna, visando a simetria de informacao ao mercado. 

A Direcao de Relacoes corn Investidores tern tambem como 

responsabilidade o cumprimento das obrigacaes legais de informacao 

junto das autoridades de regulacao e do mercado, abrangendo a 

elaboracao dos relatorios de divulgacao de resultados e das atividades 

do Grupo, a redacao e divulgacao de comunicados acerca de informacao 

privilegiada, a resposta aos pedidos de informacao de investidores, 

analistas financeiros e outros participantes no mercado de capitais, 

assim como o apoio a Comissao Executiva ern aspetos relacionados com 

o estatuto de sociedade aberta. 

A Direcao de Relacoes corn Investidores acompanha a evolucao da 

cotacao da acao Galp e dos seus pares e apoia a equipa de gestao 

atraves de contactos, diretos e regulares, corn analistas financeiros e  

investidores institucionais, nacionais e estrangeiros, quer em 

conferencias e apresentacoes coletivas direcionadas a investidores, quer 

em reuniaes bilaterais. 

Informacao disponibilizada 

A politica de comunicacao da Galp corn o mercado de capitais tern como 

objetivo disponibilizar toda a informacao relevante, de modo a permitir a 

formacao de juizos fundamentados acerca da evolucao da atividade da 

Empresa, dos resultados alcancados e esperados, assim como dos 

diversos riscos e oportunidades que podem afetar a sua atividade. 

Neste sentido, a Galp promove uma comunicacao transparente e 

coerente, assente na explicacao dos criterios utilizados na prestacao da 

informacao e no esclarecimento dos motivos conducentes a eventual 

alteracao da mesma, de modo a facilitar a comparacao da informacao 

prestada em periodos diferentes de relato. 

Execucao da estrategia 

0 website disponibiliza informacao relativa as atividades e estrategia da 

Empresa, incluindo elementos direcionados ao mercado de capitais e 

demais stakeholders, onde se incorporam informacoes atualizadas sobre 

a execucao estrategica e as expetativas futuras. 

Governo societario 

0 website disponibiliza informacao sobre o governo societario, de acordo 

corn as normas ern vigor no mercado portugues, atendendo as praticas 

adotadas pela Galp. 
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Resultados 

A Empresa apresenta os seus resultados trimestralmente, em datas 

previamente anunciadas e incluidas no calendario financeiro da Empresa. 

A informacao divulgada ao mercado inclui uma sintese da informacao 

operacional de coda trimestre, denominada Trading Update, que é 

comunicada antecipadamente a publicacao dos resultados trimestrais. 

Os relatorios de resultados trimestrais e os respetivos documentos de 

apoio salo divulgados normalmente antes da abertura do mercado do dia 

estabelecido para a comunicacao, seguindo-se uma conferencia 

telefonica onde a equipa de gestao da Empresa apresenta os principais 

pontos de destaque relativos aos resultados apresentados, existindo urn 

periodo para perguntas e respostas. Durante os dias seguintes 

apresentacao dos resultados, sao ainda publicados outros elementos de 

apoio, nomeadamente as tabelas de resultados em formato editavel e os 

registos audio e respetivos transcricoes das conferencias telefonicas. 

Consenso 

A Galp publica o seu consenso dos resultados trimestrais e de medio e 

longo prazo estimados pelos analistas que acompanham a acalo da 

Sociedade e divulga urn surnario das suas recomendacoes sobre a 

cotacalo da acao. 

Acao Galp 

O website inclui uma seccao com o historico das cotacoes da GO° Galp, 

comparacaes com a evolucao do PSI-20, e cotacaes de empresas 

comparaveis. Adicionalmente, é disponibilizada nesta seccao do website 

a informacao sobre a estrutura acionista da Sociedade, nomeadamente  

a descricao das participacoes qualificadas, assim como a informacao 

detalhada e historica sobre o pagamento de dividendos. 

Calenddrio de eventos corporativos 

Em 2020, o calendario foi o seguinte: 

Evento Data 

Capital Markets Day& Resultados 4° Trimestre 2019 18-02-2020 

Publicacao do Relatorio Ey Contas 2019 23-03-2020 

Trading Updatel° Trimestre 2020 08-04-2020 

Assembleia Geral Anual dos Acionistas 2020 24-04-2020 

Resultados 1° Trimestre 2020 27-04-2020 

Trading Update 2° Trimestre 2020 13-07-2020 

Resultados 2° Trimestre 2020 27-07-2020 

Trading Update 3° Trimestre 2020 12-10-2020 

Resultados 3° Trimestre 2020 26-10-2020 

0 calendario previsto para 2021 e o seguinte*: 

Evento Data 

Trading Update 4° Trimestre 2020 29-01-2021 

Resultados 4° Trimestre 2020 e Update de curto prazo 22-02-2021 

Publicacao do Relatorio Ey Contas 2020 22-03-2021 

Trading Updatel° Trimestre 2021 12-04-2021 

Assembleia Geral Anual dos Acionistas 2021 23-04-2021 

Resultados 1° Trimestre 2021 26-04-2021 

Trading Update 2° Trimestre 2021 12-07-2021 

Resultados 2° Trimestre 2021 26-07-2021 

Trading Update 3° Trimestre 2021 11-10-2021 

Resultados 3° Trimestre 2021 25-10-2021 

(t) datas sujeltas a alterasao 
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Comunicacao ao mercado 

Toda a informacao relevante é divulgada preferencialmente antes da 

abertura ou apos o fecho da sessao diaria de mercado da Euronext 

Lisbon, sendo disponibilizada em portugues e em ingles atraves do 

sistema de difusao de informacao da CMVM. 

A fim de facilitar o acesso a informacao, esta é tambern disponibilizada 

de modo celere e sem custos especificos, a uma base de dados nao 

discriminatoria, sendo enviada atraves de correio eletranico a todos os 

investidores e a outras partes interessadas que o tenham solicitado 

previamente. 

A base de dados conta atualmente com mais de 2.400 contactos. A 

informacao relevante é divulgada simultaneamente na seccao «lnvestidor» 

do website da Galp https://www.galp.com/corp/pt/investidores.   

Contactos 

A Sociedade realiza teleconferencias para apresentar os seus resultados 

trimestrais e fornecer as atualizacaes da execucao da estrategia nas 

datas de divulgacao dos resultados. 

Promovemos uma relacao estreita corn a comunidade financeira, de 

modo a informar de forma regular e consistente sobre a estrategia da 

Sociedade e a respetiva execucao. Tal é garantido atraves da equipa de 

Relacoes corn Investidores e, quando adequado, pela equipa de gestao, 

atraves de acoes proativas e reativas, usando para tal varios canais de 

contacto, como email, telefone, video, entre outros, bem como 

promovendo ou participando ativamente ern reunioes e conferencias 

corn investidores institucionais e analistas. 

Ao longo do ano de 2020, a Galp participou ern 17 conferencias e 4 

roadshows. Ao todo, incluindo reunioes ad-hoc e conference calls, a 

equipa de RI participou em mais de 103 reunioes corn investidores 

institucionais, abrangendo cerca de 190 fundos de investimento na 

Europa, na America do Norte, na America Latina e na Asia. Ern cerca de 

50% do total de reunioes, esteve presente, pelo menos, urn membro da 

Comissao Executiva, o que comprova o empenho da equipa de gestao, 

ao mais alto nivel, ern divulgar a estrategia da Sociedade e a respetiva 

execucao junto do mercado de capitais. 

A equipa de Relacoes com Investidores pode ser contactada atraves de: 

Email: investorselations©galp.com   

Telefone: +351 217 240 866 

57. Representante para as relacoes corn o mercado 

0 representante da Galp para as relacaes corn o mercado e Otelo Ruivo, 

Diretor da Direcao de Relacoes corn Investidores. 

58. InformacCio sobre a proporcao e o prazo de resposta 

aos pedidos de informacao entrados no ano ou 

pendentes de anos anteriores. 

Para promover uma relacao estreita com a comunidade do mercado de 

capitais, a Direcao de Relacoes com Investidores assegura a resposta 

aos pedidos de informacao recebidos atraves de contacto telefonico e de 

correio eletranico. 

As respostas e os esclarecimentos salo facultados com a maior brevidade 

possivel, adequando o prazo de resposta a natureza e complexidade das 
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questoes em causa, e assegurando sempre a transparencia, simetria e 

consistencia da informacao disponivel no mercado. 

Durante o ano de 2020, a equipa de RI respondeu a mais de 390 pedidos 

de informacao, tendo o tempo de resposta medio sido inferior a um dia 

V. Sitio de Internet 

59. Endereco(s) 

A Galp disponibiliza a informacao no seu website: 

https://www.galp.com/corp/pt/   

60. Local onde se encontra informacizio sobre a firma, a 
qualidade de sociedade aberta, a sede e demais 
elementos mencionados no artigo 171.° do Codigo das 
Sociedades Comerciais. 

As informacoes constantes do artigo 171.° do CSC encontram-se no 

website da Galp em https://www.galp.com/corp/pt/footer/contactos  

61. Local onde se encontram os Estatutos e os 
regulamentos de funcionamento dos orgaos e/ou 
comiss6es. 

Os Estatutos da Sociedade e os regulamentos dos Orgdos sociais e das 

comissoes da Galp, que estabelecem, nomeadamente, os seus deveres, 

poderes e responsabilidades, presidencia, a periodicidade das suns  

reunioes, o seu funcionamento e os deveres dos seus membros, estao 

disponiveis no website da Empresa, da seguinte forma: 

Estatutos: https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governo-

Societario/SharedResources/Documentos/PT/Estatutos  Galp v20042 

016 PT.pdf 

Regulamento da Conselho de Administracao: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/r 

egulamento 2019 2022 CA.PDF  

Regulamento do Conselho Fiscal: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/d  

ocs/regulamento fiscal maio 2019.pdf  

Regulamento da Comissoo Executiva: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/r 

egulamentos/regulamento CE 2019 2022.pdf  

Regulamento da Comissoo de Auditoria: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/C  

omiss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Auditoria.pdf 

Regulamento da Comissoo de Sustentabilidade: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/Com  

iss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Sustentabilidade.pdf 

Regulamento da Comissoo de Gestoo de Risco: 

https://www.ga  I p.com/corp/Porta  Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/C  

omiss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Gestao°/020de°/0  

20Risco.pdf  
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https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
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65. Local onde se disponibiliza o acervo historico corn as 

deliberac5es tomadas nas reuni5es das assembleias 

gerais da Sociedade, o capital social representado e os 

resultados das votac6es, corn referencia aos tres anos 

a ntecedentes. 

0 acervo historic° dos anos transatos corn as deliberacoes tornados nas 

reunioes das assembleias gerais, o capital social representado e os 

resultados das votacoes estao disponiveis no website da Galp em: 

https://www.ga  I p.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-

acionista/assembleias-gerais   
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Alern disso, a Sociedade aprovou urn regulamento interno, que é 

aplicavel, entre outros, aos membros da Comissao de Remuneraedes, e 

que estabelece que os membros que foram identificados como estando 

ern situaedo de conflito de interesses devem abster-se de discutir, votar, 

tomar decisoes, opinar, participar ou exercer qualquer influencia sobre 

qualquer processo de tornado de decisao diretamente relacionado corn a 

situaeao de conflito de interesses. Isto sem prejuizo de fornecer qualquer 

informaedo ou esclarecimentos necessarios. 

A Comissdo de Remuneraeoes reuniu duos vezes ern 2020 e foram 

elaboradas atas detalhadas das referidas reunioes. 

Durante 2020, a Comissdo de Remuneraeoes nalo contratou quaisquer 

servieos de consultoria, sem prejuizo de ser assegurada essa 

possibilidade, quando a Comissao de Remuneraedes o entenda 

necessario, nos termos do n.° 3 do artigo 6.° do seu Regulamento e 

sujeito as condiedes nele previstas. 

68. Conhecimentos e experiencia dos membros da 
Comissao de Remuneracaes em materia de politica de 
remuneracaes. 

Os membros da Comissdo de Remuneraedes tern competencia em 

materia de politica de remuneraedes baseada na sus formaedo 

academics e vasta experiencia profissional em empresas, sendo 

considerados adequados a reflexdo e decisdo sobre todas as materias da 

competencia da Comissdo de Remuneraedes, conforme evidenciado 

pelas notas biograficas constantes do Anexo ao presente relaterio. 

Em concreto, o membro da Comissao de Remuneraeoes Jorge Armindo 

Carvalho Teixeira apresenta um vasto curriculo profissional que inclui  

experiencia ern sociedades cotadas, ern cargos de administraeao, 

incluindo na qualidade de presidente, que lhe confere urn adequado 

know-how ern materia remuneratoria de orgaos sociais deste tipo de 

sociedade. 

III. Estrutura das remuneracoes 

69. Descricao da politica de remuneracao dos orgb-os de 
administracao e de fiscalizacao a que se refere o artigo 
2.° da Lei n.° 28/2009, de 19 de junho. 

A Comissao de Remuneraedes apresentou uma declaraeao sobre a 

politica de remuneraeoes de 2020 dos orgaos sociais da Galp para 

aprovaeao no Assembleia Geral realizada ern 24 de abril de 2020, na 

qual salo descritos os processos de fixaeao e implementaeao da politica 

de remuneraedes da Galp, bem como os seus objetivos e principios 

gerais, de acordo corn a Lei 28/2009 de 19 de junho, ainda ern vigor 

dquela data, e corn o Regulamento n.° 4/2013 da CMVM que tambern 

atende ao Codigo de Governo Societario do IPCG. Esta politica esta 

publicada no website da Galp ern: 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/governance%202020 

/AG2020/AG°/020- °/02024°/020abril%202020°/020-  

°/020Ponto°/0206°/020-°/02OPT.pdf  

Abaixo é apresentada uma breve descried° da Politica de Remuneraeoes 

aplicada ern 2020. 
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Conselho de administracao 

Membros nao executivos - valor mensal fixo, pago doze vezes por ano, 

em montante fixado pela Comissao de Remuneracoes, tendo em conta 

as praticas correntes de mercado. Esse montante pode ser diferenciado 

no caso do Presidente do Conselho de Administracao, pelas especiais 

funcoes de representacao da Sociedade que lhe sao legalmente 

cometidas; e dos membros nao executivos do Conselho de 

Administracao que exercam funcaes especiais de supervisdo e 

acompanhamento da Sociedade ou integram comissaes especializadas. 

A remuneracao dos membros nao executivos do Conselho de 

Administracao nao inclui qualquer componente cujo valor dependa do 

desempenho ou do valor da Sociedade. 

Membros executivos - A remuneracao dos membros executivos em 

2020 integra duos componentes: 

Remuneracao fixa - a componente fixa da remuneracao corresponde a 

uma retribuicao mensal, paga catorze vezes por ano, cujo montante é 

determinado pela Comissao de Remuneracoes, tendo em atencao a 

natureza das funcaes e responsabilidades cometidas e as praticas 

observadas no mercado relativamente a posicoes equivalentes em 

empresas comparaveis nacionais e internacionais. 

Remuneracao variavel anual - o limite potencial maxim° representa 

50% da remuneracao variavel total, sendo a determinacao do respetivo 

montante efetuada com base nos seguintes indicadores: 

Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO), com um peso de 75%; 

Crescimento da Producao, com um peso de 10%;  

Frequencia de acidentes totais, com um peso de 10%; 

Indice de Intensidade Carbonica, com um peso de 5%. 

Remuneracao variavel trianual - cujo limite potencial maxim° representa 

50% da remuneracao variavel total, sendo a determinacao do respetivo 

montante efetuada com base nos seguintes indicadores: 

Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO), com um peso de 55%; 

Retorno Total Acionista Galp vs. Peer Group, sendo este composto 

pelas sociedades Total, Repsol, OMV e ENI, bem como pelos indices 

PS120TR e SXEGR, referencias do mercado nacional e do setor 

energetic° europeu, respetivamente, com um peso de 25%; 

Retorno do Capital Medio Empregue (ROACE), com um peso de 20%; 

Os indicadores acima mencionados contribuem em 65% para a definicao 

do montante da remuneracao variavel anual e trianual aplicavel, sendo 

os restantes 35% resultado da avaliacao qualitativa, pela Comissao de 

Remuneracoes, da atividade desenvolvida pelos administradores 

executivos no exercicio ou trienio relevante, consoante o caso; 

O valor da remuneracao variavel total para coda ano é fixado pela 

Comissao de Remuneracoes de acordo com o cumprimento dos objetivos 

especificos previamente definidos, com o limite maxim° potencial de 

60% do montante da retribuicao fixa total anual para cada componente 

da remuneracao varavel, o que se entende constituir uma proporcao 

razoavel entre a remuneracao variavel e a remuneracao fixa, estando em 

linha com as praticas geralmente reconhecidas no mercado nacional e 

internacional. 

225 
Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 
D Remuneracoes 

Avoliosao do governo societano Anexos 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Galp 	Relatorio de governo societdrio 2020 
	

Leading today's energy into our 1444#-e, 

A estrutura de remuneracdo dos membros executivos do Conselho de Administracdo é a seguinte: 

Remuneracao FIxa 
Avaliace17.11111 - Indice de lntensidade CarbOnica (5%) 

quantitativa 
(65%) - Cash Flow dos Atividades Operacionais (CFFO) (75%) 

- Indice de Preguencia de Acidentes Totals (10%) 

- Aumento da Producao de Energia (10%) 

Anual 
(limite maximo potencial 

de 60% do total do 
remunerucCio fixa cinua I) 

Avaliacao 
guolitativo 

(35%) 

Avaliacao de desempenho 

pela Comissao de Remunerocaes 

Voriavel 

Trianual 
(limite rnaximo potenciol 

de 60% do total do 
remuneracao fixa amid) 

Avaliacdo 
guantitativa 

(65%) 

- Cash Row dos Atividades Operacionais (CFFO) (55%) 

- Retorno Total Acionista Galp vs. Peer Group (25%) 

- Retorno do Capital Media Ernpregue (ROACE) (20%) 

Avaliacao Avaliacdo de desempenho 

pela Comisseio de Remuneraceies 
qualitative 

(35%) 

Outros beneficios 

Os membros executivos do Conselho de Administracdo tern direito a 

beneficiar de urn Plano Poupanca Reforma, ou de outro produto 

financeiro de natureza similar, atraves do pagamento de urn montante a 

suportar pela Galp. 

Cada membro executivo do Conselho de Administracdo beneficia 

igualmente dos regalias (fringe benefits) ern vigor na Galp pelo 

desempenho da respetiva funcdo, de acordo corn os termos e condicoes 

vigentes na Sociedade, incluindo a utilizacdo de automOvel e sendo 

suportado o pagamento de seguros de saUde e de vida. 

226 
Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 

D Remunerasoes 

Avaliacao do governo societario Anexos 

 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our i(44#-e, 

Para os administradores executivos cuja residencia permanente se 

encontra fora da area em que a Sociedade esta sedeada, a Comissao de 

Remuneracaes fixa urn valor a titulo de subsidio para despesas de 

habitacao. 

Caso venha a existir uma condenacao judicial de membro(s) da Comissao 

Executiva por atuacao ilicita que determine, ou tenha determinado, a 

necessidade de reformulacao ou o registo de diminuicaes patrimoniais 

nas demonstracaes financeiras da Sociedade em sentido adverso a esta, 

a Comissao de Remuneracaes pode solicitar ao Conselho de 

Administracao que adote as iniciativas consideradas adequadas para a 

restituicao do montante de remuneracao variavel paga a tal/tais 

membro(s) da Comissao Executiva que se entenda apropriado ern 

relacao ao period° a que respeite a aludida atuacao. 

Nao existiram situacaes divergentes das regras de aplicacao da politica 

de remuneracao. 

Conselho Fiscal 

A remuneracao dos membros do Conselho Fiscal corresponde a uma 

retribuicao fixa mensal, paga doze vezes por ano, sendo a remuneracao 

do Presidente do Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as 

funcoes especiais por si desempenhadas. A remuneracao dos membros 

do Conselho Fiscal nalo inclui qualquer componente variavel. 

Revisor Oficial de Contas 

A remuneracao do Revisor Oficial de Contas retribui o trabalho de 

revisdo e certificacao legal das contas da Sociedade e é contratualizada 

em condicaes normais de mercado. 

Mesa da Assembleia Geral 

A remuneracao dos membros da mesa da Assembleia Geral corresponde 

a um montante fixo anual definido pela Comissao de Remuneracaes de 

forma diferenciada para o Presidente, o Vice-presidente e o Secretario 

da mesa, com base na situacao da Sociedade e nas praticas de mercado. 

A politica de remuneracao dos administradores executivos para 2020 

mantern os principios da politica de remuneracao do mandato 2019-

2022. 

A Comissao de Remuneracoes ira submeter a Assembleia Geral de 2021 

uma proposta de politica de remuneracoes que tera em conta as 

recentes alteracaes legislativas introduzidas pela Lei n.° 50/2020, de 25 

de agosto. 

70. Informacao sobre o modo como a remuneracao é 

estruturada de forma a permitir o alinhamento dos 

interesses dos membros do orgi5o de administraci5o 

corn os interesses de longo prazo da Sociedade, bem 

como sobre o modo como a baseada na avaliaci5o do 

desempenho e desincentiva a assunci5o excessiva de 

riscos. 

De forma a alcancar urn melhor alinhamento da atuacao dos 

administradores corn os objetivos da Sociedade a longo prazo, foi 

introduzida ern 2012, reforcada ern 2019 e mantida ern 2020, uma 

politica de definicao de objetivos plurianuais. 

Conforme resulta da politica de remuneracoes descrita no ponto 69 

deste capitulo, a remuneracao variavel dos administradores que exercem 
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funcoes executivas integra uma componente variavel anual e outra 

trianual, corn a mesma ponderacao (cada corn urn limite maximo 

potencial de 60% do total da remuneracao fixa anual). Esta ponderacao 

depende da avaliacao do desempenho realizada pela Comissao de 

Remuneracoes corn base em criterios especificos, mensuraveis e 

predefinidos que, ern conjunto, consideram indicadores de 

sustentabilidade e de crescimento da Sociedade e riqueza gerada para 

os acionistas de forma sustentada, a curto, medio e longo prazo, com 

desfasamento de tres anos relativamente ao exercicio em causa no caso 

da componente plurianual, nos termos constantes da politica de 

remuneracoes para 2020 anteriormente descrita. 

Neste sentido, a utilizacao de criterios qualitativos orientados para uma 

perspetiva estrategica de medio prazo no desenvolvimento da Empresa, 

o periodo temporal de tres anos considerado para a determinacao do 

valor da componente variavel plurianual da remuneracao e a existencia 

de urn limite maxim° para a remuneracao variavel, constituem os 

elementos determinantes para fomentar uma gestao alinhada corn os 

interesses de medio e longo prazo da Sociedade e dos acionistas. 

Os membros executivos do Conselho de Administracao nao devem 

celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer corn terceiros, que 

tenham por efeito atenuar o risco inerente a variabilidade da 

remuneracao conforme Ihes for fixada pela Sociedade. 

Tendo em consideracao a estrutura de remuneracao acima descrita, 

designadamente o equilibrio entre remuneracao fixa e variavel, a 

existencia de remuneracao variavel anual e plurianual e os criterios 

definidos para a determinacao da remuneracao variavel, a Galp 

considera que o seu mecanismo de remuneracao permite o alinhamento 

entre os interesses da Sociedade e dos seus administradores executivos,  

incentivando o crescimento a longo prazo e sustentavel, evitando a 

visdo a curto prazo, bem como a assuncao excessiva de riscos. 

71. Referencia, se aplicavel, a existencia de uma 
componente variavel da remuneracao e informacao 
sobre eventual impacto da avaliacao de desempenho 
nesta componente. 

O valor da remuneracao variavel total para coda ano e fixado pela 

Comissao de Remuneracoes de acordo corn o cumprimento dos 

indicadores previamente definidos. 

Os indicadores acima mencionados contribuem em 65% para a definicao 

da remuneracao variavel anual e trienal aplicavel. Os restantes 35% de 

coda uma dos componentes da remuneracao variavel referem-se ao 

resultado da avaliacao qualitativa da Comissao de Remuneracoes da 

atividade exercida pelos administradores executivos, anualmente ou 

durante o period° relevante de tres anos, conforme o caso, no contexto 

da gestao adequada da respetiva intensidade carbOnica. 

Corn o objetivo de manter a coerencia entre os cash flows obtidos e o 

montante total da remuneracao variavel pago, este esta dependente 

dos cosh flows dos atividades operacionais da Galp. Assim, se o cosh 

flow dos atividades operacionais da Galp for inferior a 80% dos 

objetivos para o respetivo ano, nao havers lugar ao pagamento da 

remuneracao variavel. 

A remuneracao variavel trianual represents um limite potencial maxim° 

de 50% da remuneracao variavel total, estando ern linha corn as 

praticas geralmente reconhecidas no mercado nacional e corn o regime 

aplicavel as instituicoes bancarias previsto no Anexo II, n.° 1, al. n), da 
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Diretiva 2011/61/UE, de 8 de junho de 2011, o qual fixa urn montante 

minim° de 40% para a remuneracao variavel diferida. 

A determinacao da remuneracao variavel anual e trianual pode 

considerar ajustamentos que sejam razoaveis respeitantes a fatores 

exogenos e decisoes econornicas nao previstas, assim como os 

necessarios para garantir a comparabilidade, que sejam adequados para 

incentivar os objetivos da gestao, conforme previamente definido pela 

Comissao de Remuneracoes. 

72. Diferimento do pagamento da componente variavel da 

remuneracao, corn menci5o do periodo de diferimento. 

A fim de melhor estimular o alinhamento das praticas dos 

administradores executivos corn os interesses sustentaveis a longo 

prazo da Sociedade, ern 2012 foi introduzida uma politica de objetivos 

plurianuais, para entrar ern vigor ern 2013. Este politica adia uma parte 

significative do pagamento da remuneracao variavel por urn periodo de 

tres anos, o qual permanece associado e dependente do desempenho da 

Sociedade durante este periodo. 

Anualmente, sao definidos objetivos para o trienio seguinte, sendo a 

avaliacao trianual efetuada no final de coda periodo de tres anos. 0 

primeiro trienio para o qual foram estabelecidos objetivos plurianuais foi 

o de 2013-2015. Ern 2020, o periodo trienal de 2017- 2019 foi avaliado e 

a remuneracao correspondente foi gaga. 

A remuneracao variavel trienal é determinada anualmente pela 
Comissao de Remuneracoes, a qual estabelece urn valor provisorio corn 
base na avaliacao efetuada ern coda ano que integra o trienio. Porem, o 
valor efetivo diferido da remuneracao variavel trianual depende: (I) do 
cumprimento dos objetivos globais para o trienio ern causa e; (II) de uma  

avaliacao qualitativa realizada pela Comissao de Remuneracoes, o que 
significa que os valores provisorios definidos no primeiro ano no trienio 
podem ser reduzidos ou aumentados no final do trienio ern causa, ern 
funcao da respetiva avaliacao. 

73. Criterios em que se baseia a atribuicdo de remuneracao 

variavel em acoes, bem como sobre a manutencao, 

pelos administradores executivos, dessas acoes, sobre 

eventual celebracdo de contratos relativos a essas 

acoes, designadamente contratos de cobertura 

(hedging) ou de transferencia de risco, respetivo limite, 

e sua relacdo face ao valor da remuneracao total anual. 

A Comissao de Remuneracoes estabeleceu urn mecanismo de 

pagamento parcial da remuneracao variavel trianual atraves de acoes da 

Empresa, corn vista a promover o alinhamento da gestic) da Empresa 

corn os interesses de longo prazo dos acionistas. 

Neste sentido, 20% da remuneracao trianual devera vir a ser pogo ern 

acoes, e o remanescente quer ern acoes, quer ern dinheiro. 0 pagamento 

apenas ocorrera epos urn period() de 3 anos. Ern qualquer caso, coda 

administrador executivo tern a opcao de aumentar ern 10% o 

pagamento ern acoes corn urn adicional de 1 ano de periodo de detencao. 

Ern qualquer dos casos, os membros executivos do Conselho de 

Administracao nao devem celebrar contratos que tenham por efeito 

mitigar o risco inerente a variabilidade da sua remuneracao. 

0 montante de remuneracao variavel final dependera do cumprimento 

do trigger anual definido, assim como do resultado da avaliacao dos 

indicadores de desempenho aprovados pela Comissao de Remuneracoes. 
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74. Criterios em que se baseia a atribuicao de remuneracao 

variavel em opc5es e indicacdo do period° de 

diferimento e do preco de exercicio. 

A Galp nao tern, atualmente, qualquer sistema de atribuicao de 

remuneracao variavel em opcoes. 

75. Principals parometros e fundamentos de qualquer 

sistema de premios anuais e de quaisquer outros 

beneficios nao pecuniarios. 

Na Galp, nao esta estabelecido qualquer sistema de premios anuais alem 

da remuneracao variavel descrita supra. 

Os administradores executivos tern direito a utilizacao de urn automOvel 

e a urn seguro de saUcle e de vida. 

76. Principals caracteristicas dos regimes complementares 

de pens5es ou de reforms antecipada para os 

administradores e data em que foram aprovados em 

Assembleia Geral, em termos individuals. 

A Comissao de Remuneracaes é, de acordo corn o artigo 8.° dos 

Estatutos, competente para aprovar a pensao ou o complemento de 

pensao, a cargo da Sociedade, que é atribuida aos administradores 

executivos. 

A Politica de Remuneracoes para 2020, aprovada pela Assembleia Geral 

e descrita no ponto 69 deste relatorio, preve a atribuicao de urn Plano 

Poupanca Reforma ou de outro produto financeiro de natureza similar 

atraves do pagamento de um montante a suportar pela Galp. 

Este piano poupanca nao implica qualquer encargo para a Galp no 

futuro, na medida ern que corresponde apenas a atribuicao de um 

montante para aplicacao financeira, enquanto os membros da Comissao 

Executiva exercem as suas funcoes, nao se enquadrando nos termos 

previstos no n.° 1 do artigo 402.° do CSC. 

IV. Divulgacao das remuneracoes 

77. Indicacao do montante anual da remuneracao auferida, 

de forma agregada e individual, pelos membros do 

orgao de administracao da Sociedade, proveniente da 

Sociedade, incluindo remuneracao fixa e vari6vel e, 

relativamente a esta, menc5o as diferentes 

componentes que !he deram origem. 

0 montante anual bruto da remuneracao auferida pelos membros do 

orgao de administracao da Sociedade durante o exercicio de 2020, 

conforme fixado pela Comissao de Remuneracaes, de forma agregada, 

foi de €7.462.442, sendo €4.403.400 a titulo de remuneracao fixa, 

€1.661.120 como remuneracao variavel, €892.500 a titulo de piano 

poupanca reforma e €505.422 a titulo de outros beneficios. 
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Na tabela abaixo, encontra-se discriminada a remuneracao individual bruta auferida pelos membros do Conselho de Administracao no ano de 2020: 

Administradores executivos 

Administradores executivos Eur 

Nome Cargo 
Remuneracao 

fixa iliquida 
Remuneracao variavel 

anual iliquida 

Remuneracao 
variavel trianual 

(2017-2019) 

Plano Poupanca 
Reforma 

Outros 
Total 

remuneracao 
iliquida 

Carlos Gomes da Silva Presidente Executivo 980.000 368.900 115.500 245.000 158.333 1.867.733 

Thore E. Kristiansen Administrador Executivo 490.000 184.450 57.750 122.500 106.148 960.848 

Carlos Costa Pina Administrador Executivo 420.000 158.100 49.500 105.000 732.360 

Filipe Crisostomo Silva Administrador Executivo 420.000 158.100 49.500 105.000 732.600 

Jose Carlos Silva Administrador Executivo 420.000 158.100 49.500 105.000 158.333 890.933 

Sofia Tenreiro Administrador Executivo 420.000 158.100 105.000 678.860 

Susana Quintana-Plaza Administrador Executivo 420.000 158.100 105.000 82.608 765.708 

Total 3.570.000 1.339.370 321.750 892.500 505.422 4.763.197 

Administradores rid() executivos 

Administradores ndo executivos 
	

Eur 

Nome 
Cargo Remuneracao 

fixa iliquida 

Remuneracao 
variavel anual 

iliquida 

Remuneracao 
Plano Poupanca 

variavel trianual 
Reforma 

(2017-2019) 
Outros 

Total 
remuneracao 

iliquida 

Paula Amorim1 
	

Presidente nno Executivo 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 	 0 

Miguel Athayde Marques 
	

Administrador nao Executivo 
	

102.000 
	

102.000 

Marta Amorim 
	

Administrador nno Executivo 
	

42.000 
	

42.000 
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Administradores nao executivos Eur 

Nome Cargo 

	

Remuneracao 	Remuneracao 

	

Remuneracao 	 Plano Poupanca 

	

variovel anual 	vandvel trianual 	 Outros 

	

fixa iliquida 	 Reforma 

	

iliquida 	 (2017-2019) 

Tota I 
remuneracao 

iliquida 

Francisco Teixeira Rego Administrador nao Executivo 42.000 42.000 

Jorge Seabra de Freitas Administrador nao Executivo 84.000 84.000 

Rui Paulo Goncalves Administrador nao Executivo 84.000 84.000 

Diogo Tavares Administrador nao Executivo 84.000 84.000 

Luis Todo Bom Administrador nao Executivo 90.000 90.000 

Carlos Pinto Administrador nao Executivo 84.000 84.000 

Edmar Almeida Administrador nao Executivo 84.000 84.000 

Cristina Fonseca Administrador nao Executivo 48.000 48.000 

Adolfo Mesquita Nunes' Administrador nao Executivo 89.400 89.400 

Total 833.400 833.400 

' A Presidente do Conselho de Adrninistrocoo doou integralmente o valor do suo rernunerocoo a Fundocio Golp. 

2  0 valor indicodo inclui o pagamento de correcoo respeitante a montontes devidos em relacdo ao ono de 2019. 
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78. Montantes a qualquer titulo pagos por outras 
sociedades em relacao de dominio ou de grupo ou que 
se encontrem sujeitas a um dominio comum. 

A remuneracao dos administradores da Galp inclui todas as remuneracoes 

devidas pelo exercicio de cargos em orgaos de administracao de sociedades 

do Grupo Galp; por essa razdo nao foram pagos quaisquer montantes a 

qualquer titulo por sociedades em relacao de dominio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeitas a um dominio comum. 

79. Remuneracao paga sob a forma de participacao nos 
lucros e/ou de pagamento de premios e os motivos por 
que tais premios e/ou participacao nos lucros foram 
concedidos. 

A Galp nao tern qualquer outro sistema de pagamento de remuneracao a 

administradores sob a forma de participacao nos lucros e/ou de 

pagamento de premios. 

80. Indemnizaci5es pages ou devidas a ex-administradores 
executivos relativamente a cessacao das suas funcoes 
durante o exercicio. 

Nao houve indemnizacoes pages nem devidas a ex-administradores 

executivos relativamente a cessacao das respetivas funcoes durante o 

exercicio de 2020. 

A Politica de Remuneracoes nao contempla a atribuicao de indemnizacao 

ou compensacao a administradores em caso de cessacao de funcoes, 

sem prejuizo da aplicacao das regras legais em vigor nesta materia, nao  

sendo, nesse caso, exigivel pelo administrador um montante 

indemnizatorio ou compensatorio superior ao que resulta do disposto na 

lei. 

As deliberacoes da Comissao de Remuneracoes constituem o 

instrumento juridico adequado e necessario para determiner tal 

inexigibilidade. 

81. Indicacao do montante anual da remuneracao auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do 
orgao de fiscalizacilio da Sociedade, para efeitos da Lei 
n.° 28/2009, de 19 de junho. 

A remuneracao agregada paga aos membros efetivos do Conselho Fiscal 

em 2020, de acordo corn o fixado pela Comissao de Remuneracoes, foi 

de €144.000. 

A seguir, apresenta-se a respetiva remuneracao individual paga em 

2020 aos membros atuais do Conselho Fiscal: 

Nome/Cargo Remuneracao fixa bruta (€) 

Jose Pereira Alves (Presidente) 60.000 

Maria de Fatima Geada (Vogal) 42.000 

Pedro Antunes de Almeida (Vogal) 42.000 
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82. Indicacao da remuneracao no ano de referencia do 
presidente da mesa da Assembleia Geral. 

Em 2020, a titulo de remuneracao, foi pogo ao Presidente da mesa da 

Assembleia Geral o montante de €3.000. 

V. Acordos corn implicacoes remuneratorias 

83. Limitacoes contratuais previstas para a compensacizio 
a pagar por destituicao sem justa causa de 
administrador e sua relacao com a componente 
variovel da remuneracao. 

De acordo corn a politica de remuneracaes para 2020, nao existem na 

Galp quaisquer contratos ern vigor que prevejam pagamentos em caso 

de destituicao sem justa causa de administrador. Os montantes que 

sejam devidos correspondem aos que resultam das disposicoes legais 

aplicaveis, nao havendo lugar a atribuicao de montantes remuneratorios 

respeitantes a componente variavel se o cash flow das atividades 

operacionais do Grupo Galp for inferior a 80% dos objetivos do ano 

fixados. 

A politica de remuneracaes para 2020 nao contempla qualquer 

indemnizacao ou compensacao aos membros do Conselho de 

Administracao resultante da sua demissao ou da cessacao do mandato 

de administrador antes do seu termo, sendo este o instrumento legal e o 

mecanismo para evitar, direta ou indiretamente, os pagamentos ao dito 

administrador de quaisquer valores alem daqueles estabelecidos por lei. 

84. Referencia a existencia e descricao, corn indicacao dos 
montantes envolvidos, de acordos entre a Sociedade e 
os titulares do orgb-o de administracao e dirigentes, na 
acecao do n.° 3 do artigo 248.°-B do CVM, que 
prevejam indemnizacaes em caso de demissao, 
despedimento sem justa causa ou cessacao da relacao 
de trabalho na sequencia de uma mudanca de controlo 
da Sociedade (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. I)). 

A Galp nao e parte em qualquer acordo com os titulares do Orgao de 

administracao ou dirigentes, na acecao do n.° 3 do artigo 248.°-B do 

CVM, que preveja indemnizacoes em caso de demissao, despedimento 

sem justa causa ou cessacao da relacao de trabalho, na sequencia de 

uma mudanca do dominio da Sociedade. 

VI. Pianos de atribuicao de acoes ou opcoes 

sobre ace-es (stock options) 

85. Identificacao do piano e dos respetivos destinatorios. 

A Galp nao dispoe de pianos de opcoes de aquisicao de acoes. 

A Politica de Remuneracoes para 2020 ja preve um mecanismo de 

pagamento parcial da remuneracao variavel trianual atraves de acoes da 

Empresa, com vista a reforcar os elementos de governo societario que 

promovem o alinhamento da gestic) da Empresa com os interesses de 

longo prazo dos acionistas. 
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86. Caracterizacao do piano (condicaes de atribuicao, 
clausulas de inaiienabiiidade de acoes, criterios 
reiativos ao preco das acoes e o preco de exercicio das 
opcoes, periodo durante o qual as opcoes podem ser 
exercidas, caracteristicas das acoes ou opcoes a 
atribuir, existencia de incentivos para a aquisicao de 
acoes e/ou o exercicio de opcoes). 

Em termos de elegibilidade, o piano e aplicavel apenas aos 

administradores executivos nomeados durante o primeiro ano do piano 

trienal. 

As acoes serao recebidas (e somente poderao ser transferidas) no final 

do piano trienal e apes a avaliacao de desempenho. 

Caso o administrador opte por um period° adicional del ano de 

detencao, tern direito a receber mais 10% de acoes da Galp. 

0 'Drew de referencia sera determined° corn base no 'Drew medio diario 

dos dois meses anteriores ao inicio do piano trienal. 

87. Direitos de opcao atribuidos para a aquisicizio de acoes 
(stock options) de que sejam beneficiarios os 
trabalhadores e coiaboradores da empresa. 

A Galp nao dispoe de pianos de opcoes de aguisicao de acoes. 

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual 
sistema de participacizio dos trabalhadores no capital 
na medida em que os direitos de voto nao sejam 
exercidos diretamente por estes (Artigo 245.°-A, n.° 1, 
al. e)). 

A Galp nao dispoe de pianos de atribuicao de acoes, nem de opcoes de 

aguisicao de acoes destinados a trabalhadores. 

235 
Informacao sobre estrutura acionista, 
organizacao e governo da sociedade 

D Remunerosoes 

Avoliosao do governo societano Anexos 

 

 

 

 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our i(44#-e, 

E. Transacoes corn partes relacionadas 

I. Mecanismos e procedimentos de controlo 

89. Mecanismos implementados pela Sociedade para 
efeitos de controlo de transacoes corn partes 
relacionadas (para o efeito remete-se para o conceito 
resultante da IAS 24). 

De modo a salvaguardar os interesses do Grupo Galp em situacoes de 

potencial conflito de interesses, a Galp adotou regras internas para o 

controlo de transacoes entre a Galp (ou as suns subsidiaries ou outras 

empresas que estejam sob o dorninio de gestao da Galp, ou seja, as 

«entidades do Grupo Galp») e partes relacionadas para cumprimento das 

normas financeiras pertinentes, em particular a IAS 24. 

Estes procedimentos internos impoem os seguintes principios: 

(I) 
	

Qualquer compromisso de natureza contratual entre quaisquer 

entidades do Grupo Galp e qualquer parte relacionada deve ser 

realizado no ambito da atividade corrente da entidade do Grupo 

Galp em causa e em condicoes normals de mercado; 

(H) A execucao por qualquer entidade do Grupo Galp e uma parte 

relacionada de quaisquer transacoes relevantes (conforme descrito 

abaixo) requer a aprovacao pela Comissao Executiva ou pelo 

Conselho de Administracao e o parecer previo do Conselho Fiscal 

(consulte o ponto 91 deste capitulo para obter mais detalhes sobre 

os procedimentos aplicaveis); 

(iii) A execucao por qualquer entidade do Grupo Galp e uma parte 

relacionada de quaisquer transacoes relevantes (conforme descrito 

abaixo) que possuam urn valor economic° Unico superior a €20 

milhoes ou que sejam realizadas fora do ambito da atividade 

corrente da entidade do Grupo Galp em causa ou ern condicaes que 

nao as normais de mercado esta sujeita a aprovacao previa do 

Conselho de Administracao, devendo a Comissao Executiva aprovar 

as transacoes corn partes relacionadas que nao preencham estes 

criterios; 

(iv) todas as demais transacoes com partes relacionadas sao 

verificadas a posteriori e periodicamente pelo Conselho Fiscal. 

Para este efeito, as transacoes relevantes incluem, em particular: (I) 

produtos financeiros, financiamentos, emprestimos de acionistas, 

prestacao de garantias, aquisicao ou venda de produtos e servicos, bem 

como fornecimento de produtos energeticos e outras transacoes 

semelhantes com valor econornico superior a €10 milhaes (salvo 

algumas excecoes); (II) a aquisicao ou alienacao de participacaes sociais 

ou outros ativos; (Ill) transacoes nao realizadas no ambito da atividade 

corrente da entidade do Grupo Galp em causa ou ern condicaes normais 

de mercado, e (IV) quaisquer outras transacoes que tenham alto risco de 

conflito de interesses. 

90. Indicacizio das transacoes que foram sujeitas a controlo 
no ano de referencia. 

No ano de 2020 nao houve transacoes com partes relacionadas sujeitas 
a controlo previo do Conselho Fiscal. 
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91. Descricao dos procedimentos e criterios aplicoveis a 
intervencao do orgao de fiscalizacao para efeitos da 
avaliacao previa dos negocios a realizar entre a 
Sociedade e titulares de participacCio qualificada ou 
entidades que corn eles estejam ern qualquer relacao, 
nos termos do artigo 20.° do CVM. 

A realizacao, pela Galp, de negocios corn partes relacionadas, conforme 

definido na IAS 24, depende de parecer previo do Conselho Fiscal, nos 

termos previstos na lei e no regulamento interno «Transacaes do Grupo 

Galp corn Partes Relacionadas», corn vista a salvaguardar o interesse do 

Grupo ern situacoes de eventual conflito de interesses, sem prejuizo do 

cumprimento das normas legais. A norma esta disponivel ern: 

https://www.galp.com/corp/Portals/O/TC/NT-026-

Transacoes°/020do°/020Grupo°/020GALP°/020com°/020Partes°/020Relaci 

onadas.pdf  

A referida norma aplica-se a transacoes realizadas entre a Galp (ou 

qualquer entidade do Grupo Galp) e partes relacionadas. 

Cabe ao Secretario da Sociedade submeter a parecer previo do Conselho 

Fiscal a proposta de transacoes relevantes corn uma parte relacionada 

juntamente corn a informacao apoio, incluindo, designadamente, o seu 

valor economic°, a mencao dos procedimentos de formacao contratual 

adotados, a demonstracao da adequacao das condicoes da transacao 

atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa e as condicoes 

normais de mercado e, no caso de transacoes que nao sejam realizadas 

no ambito da atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa 

e/ou que nao sejam realizadas ern condicoes normais de mercado, tal 

deve ser referido e deve ser incluida fundamentacao quanto ao carater 

justo e razoavel da transacao, do ponto de vista da Sociedade e dos  

acionistas que nao sao partes relacionadas, incluindo os acionistas 

minoritarios. 

0 Conselho Fiscal deve emitir urn parecer previo, quando aplicavel, no 

prazo maximo de cinco dias Uteis. 

Ern casos de urgencia e natureza excecional, previamente aprovados e 

devidamente justificados, conforme as regras de aprovacao aplicaveis, 

quando nao for exequivel ou possivel obter urn parecer previo favoravel 

do Conselho Fiscal sem perda significativa de valor para a transacao 

relevante corn o Grupo Galp, o parecer sera solicitado imediatamente a 

seguir, corn excecao das transacoes nao realizadas no ambito da 

atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa ou ern 

condicoes normais de mercado. 

Caso o Conselho Fiscal emita urn parecer previo desfavoravel, o orgao 

de administracao da entidade do Grupo Galp competente pode decidir 

realizar a transacao relevante corn fundamento justificado na 

prossecucao dos interesses sociais da Galp ou da entidade do Grupo 

Galp, devendo tal parecer negativo ser divulgado, quando aplicavel. 

As transacoes corn partes relacionadas nao sujeitas ao seu parecer 

previo sao comunicadas ao Conselho Fiscal semestralmente, de forma a 

confirmar que estas foram realizadas no ambito da atividade corrente da 

entidade do Grupo Galp relevante e ern condicoes normais de mercado, 

nao participando as partes relacionadas nas referidas transacoes na 

verificacao ern causa. 
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II. Elementos relativos aos negocios 

92. Indicacao do local dos documentos de prestacao de 
contas onde este] disponivel informacao sobre os 
negocios corn partes relacionadas, de acordo corn a IAS 
24, ou, alternativamente, reproducao dessa 
informacao. 

A informacao sobre os negOcios corn partes relacionadas, de acordo corn 

a IAS 24, esta disponivel na Nota 28 do Anexo as Contas Consolidadas. 
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Avaliacao do governo societario 

I. Identificacao do codigo de governo das sociedades 
adotado 

Para os efeitos do artigo 2.° do Regulamento da CMVM n.° 4/2013, a 

Galp decidiu sujeitar-se voluntariamente ao C6cligo de Governo das 

Sociedades do IPCG - Instituto Portugues de Corporate Governance, 

aprovado em 2018 e revisto em 2020, que se encontra disponivel no 

website desta entidade: https://cgov.pt/  

II AnaIlse de cumprimento do codigo de governo das 
sociedades adotado 

A Sociedade acolheu a grande maioria das recomendacoes aplicaveis do 

COdigo de Governo das Sociedades do IPCG. A justificacdo quanto a 

adocdo de coda recomendacdo (ou subrecomendacao, no caso de 

divisdo da mesma) e a remissao para o ponto, ou pontos, do presente 

relatOrio onde a respetiva tematica e desenvolvida (ponto, parte, 

capitulo), encontra-se indicada no quadro seguinte, incluindo a 

justificacdo para a nalo adocdo ou a nalo aplicacdo de determinada 

recomendacdo e, ainda, a respetiva indicacdo de eventual mecanismo 

alternativo determinado pela Sociedade para a prossecucdo do mesmo 

objetivo da recomendacdo relevante (explain equivalente a comply). 

As classificacoes abaixo destacadas tern ja em conta a avaliacdo 

efetuada pela Comissdo Executive de Acompanhamento e 

Monitorizacdo do relaterio de governo da Galp referente ao ono de 2019. 

• 43 Adotodos 	• 2 Explain equivalents o odoutio 

• 7 Nao aplicaveis 	• 1 Nao ado-Ludas 
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Pontos 22, 23, 27, 29, 34, 35, 
61e67 

Ponto 62 

Ponto 49 

Adotada. 	 Pontos 15 e 38 

Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our it4t#-e, 

Recomendocao IPCG Comply or explain 
RemissOo para o presente 

relatorio 

Capitulol. Parte Geral 

1.1.Relacao da sociedade corn investidores e informacao 

1.1.1. A sociedade deve instituir mecanismos que assegurem, de forma adequada e rigorosa, a 
atempada divulgacno de informacao aos seus orgaos sociais, aos acionistas, aos investidores e 
demais stakeholders, aos analistas financeiros e ao mercado ern geral. 

1.2. Diversidade na composicao e funcionamento dos orgaos da sociedade 

1.2.1. As sociedades devem estabelecer criterios e requisitos relativos ao perfil de novos membros 
dos orgaos societarios adequados a funcao a desempenhar, sendo que, alem de atributos 
individuais (como competencia, independencia, integridade, disponibilidade e experiencia), esses 
perfis devem considerar requisitos de diversidade, dando particular atencno ao do genera, que 
possam contribuir para a melhoria do desempenho do orgno e para o equilibria na respetiva 
composicao. 

1.2.2. Os orgOos de administracOo e de fiscalizacOo e as suas comissoes internas devem dispor de 
regulamentos internos — nomeadamente sobre o exercicio das respetivas atribuicc5es, 
presidencia, periodicidade de reunioes, funcionamento e quadro de deveres dos seus membros — 
divulgados na Integra no sitio da Internet da sociedade, devendo ser elaboradas atas dos 
respetivas reunioes. 

1.2.3. A composicao e o numero de reunioes anuais dos orgaos de administracOo, de fiscalizacao e 
das suas comissc5es internas devem ser divulgados atraves do sitio Internet da sociedade. 

1.2.4. Deve ser adotada uma politica de comunicacOo de irregularidades (whistleblowing) que 
garanta os meios adequados para a comunicacOo e tratamento das mesmas corn salvaguarda da 
confidencialidade dos informacc5es transmitidas e da identidade do transmitente, sempre que 
esta seja solicitada. 

1.3. RelacOo entre orgOos da sociedade 

1.3.1. Os estatutos ou outras vias equivalentes adotadas pela sociedade devem estabelecer 
mecanismos para garantir que, dentro dos limites da legislacao aplicavel, seja permanentemente 
assegurado aos membros dos orgaos de administracno e de fiscalizacno o acesso a toda a 
informacao e colaboradores do sociedade para a avaliacno do desempenho, do situacno e das 
perspetivas de desenvolvimento da sociedade, incluindo, designadamente, as atas, a 
documentacno de suporte as decisoes tomadas, as convocatorias e o arquivo das reunioes do 
orgno de administracno executivo, sem prejuizo do acesso a quaisquer outros documentos ou 
pessoas a quern possam ser solicitados esclarecimentos. 
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Recomendecao IPCG Comply or explain 
Remisseo para o presente 

relatorio 

1.3.2. Cada area° e comissao da sociedade deve assegurar, atempada e adequadamente, o fluxo 
de informacao, desde logo das respetivas convocatorias e etas, necessario ao exercicio das 
competencies legais e estatutarias de coda urn dos restantes orgnos e comissees. 

1.4. Conflitos de interesses 

1.4.1. Por regulamento interno ou via equivalente, os membros dos orgnos de administracno e de 
fiscalizacno e dos comissees internas ficam vinculados a informer o respetivo argeo ou comissao 
sempre que existam factos que possam constituir ou der cause a urn conflito entre os seus 
interesses e o interesse social. 

1.4.2. Deverao ser adotados procedimentos que garantam que o membro em conflito nao 
interfere no processo de deciseo, sem prejuizo do clever de prestacao de informacoes e 
esclarecimentos que o argeo, a comissao ou os respetivos membros lhe solicitarem. 

1.5. Transac8es corn partes relacionadas 1M1 

1.5.1. 0 orgno de administracno deve divulger, no relatorio de governo ou por outra via 
publicamente disponivel, o procedimento interno de verificacao das transacees corn partes 
relacionadas. 

1.5.2. 0 area° de administracao deve comunicar ao argeo de fiscalizacao os resultados do 
procedimento interno de verificacao das transacoes corn partes relacionadas, incluindo as 
transac8es objeto de analise, corn periodicidade pelo menos semestral. 

Adotada. Pontos 15,29 e 38 

Adotada. 

Adotada. 

Adotada. 

Nno Aplicave1. 1  

Pontos 26, 38 e 67 

Pontos 26, 38 e 67 

Pontos 89 e 91 

n/a 

Capitulo II. Acionistas e Assembleia Geral 

11.1. A sociedade nao deve fixer um numero excessivamente elevado de acoes necessaries pare 
conferir direito a urn voto, devendo explicitar no relatorio de governo a sue opceo sempre que a 

	
Adotada2. 	 Pontos 5 e 12 

mesma implique desvio ao principio de que a coda ace° corresponde urn voto. 

De ocordo com ponto 7) do Noto n.°3 sobre Interpretocio do COdigo de Governo dos Sociedodes do IPCG 

A segunda subrecomendacao nao é aplicovel, visto a Galp cumprir a primeira sub recomendacao, adotando 0 princIplo "uma acacv urn voto". 
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Explain, equivalente a adocno. 

11.2. A sociedade nao deve adotar mecanismos que dificultem a tornado de deliberacoes pelos 
seus acionistas, designadamente fixando urn quorum deliberativo superior ao previsto por lei. 

As disposic8es estatutarias que exigem 
aprovacoes por dois tercos dos votos nao 

tern por objetivo dificultar a tornado de 
deliberacoes por parte dos acionistas, nem 
se trata de urn mecanismo de defesa anti- 
OPA que prejudique o market for control 

(que na Galp nao es-La limitado). 0 objetivo 
assegurar a representacao adequada dos 

acionistas, particularmente dos acionistas 
minoritarios, ao aprovarem deliberacoes 

sobre questoes de importdncia estrategica 
para a Empresa e materias fundamentais 

da Galp, que caracterizam a sua essencia, e 
evitar o classic° problema de agencia. 

Assim sendo, este mecanismo foi criado 
corn o proposito objetivo primordial de 

proteger a propria Empresa, assegurando a 
sua estabilidade, assim como os acionistas 
minoritarios ern materias nucleares para a 

Galp e o adequado envolvimento dos 
acionistas no governo societorio enquanto 

instrumento para o funcionamento 
eficiente da sociedade e para a realizacao 
do seu fim social, que podero ser lido no 
sentido de se pretender que ern temas 

estruturantes se visa assegurar urn 
envolvimento e consenso alargados dos 

acionistas. Note-se, ainda, que a aplicacao 
de urn quorum deliberativo de dois tercos 

ern segunda convocatoria apenas e exigida 
para temas que, por serem estrategicos e 
de sumo importancia para a Sociedade, a 
propria lei exige para deliberacoes sobre a 
mesma materia em primeira convocatoria. 

Ponto 14 
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111.4. Cada sociedade deve incluir urn nUrnero nao inferior a urn terco, mas sempre plural, de 
administradores nao executivos que cumpram os requisitos de independencia. Para efeitos desta 
recomendaeao, considera-se independente a pessoa que nao esteja associada a qualquer grupo 
de interesses especificos na sociedade, nem se encontre em alguma circunstancia suscetivel de 
afetar a sua iseneao de analise ou de decis -do, nomeadamente em virtude de: 
i. Ter exercido durante mais de doze anos, de forma continua ou intercalada, funec5es em qualquer 
arg -do da sociedade; 
ii. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relaeao de 
dominio ou de grupo nos ultimos tres anos; 
iii. Ter, nos ultimos tres anos, prestado servicos ou estabelecido relaeao comercial significativa 
com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relae -do de dominio ou de grupo, 	 Adotada. 	 Ponto 18 
seja de forma direta ou enquanto sack), administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva; 
iv. Ser beneficiario de remuneraeao paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se 
encontre em relae -do de dominio ou de grupo para alem da remuneraeao decorrente do exercicio 
das funec5es de administrador; 
v. Viver em uni-do de facto ou ser c6njuge, parente ou afim na linha reta e ate ao 3.° grau, 
inclusive, na linha colateral, de administradores da sociedade, de administradores de pessoa 
coletiva titular de participae -do qualificada na sociedade ou de pessoas singulares titulares direta 
ou indiretamente de participae -do qualificada; 
vi. Ser titular de participae -do qualificada ou representante de um acionista titular de 
participacc5es qualificadas. 

111.5. 0 disposto no paragrafo (i) da recomendaeao 111.4 nao obsta a qualificaeao de urn novo 
administrador como independente se, entre o termo das suns funeoes em qualquer argao da 	 1\16o aplicavel. 
sociedade e a sua nova designaeno tiverem, entretonto, decorrido pelo menos tres anos (cooling- Nao ha administradores nestas condie6es. 
off period). 

111.6. Com  respeito pelas competencias que lhe sao conferidas por lei, o argao de fiscalizaeao 
avalia e pronuncia-se sobre as linhas estrategicas e a politica de risco, previamente a sua 	 Adotada. 	 Ponto 38 
aprovaeao final pelo &Tao de administrae -do. 
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relatorio 

111.7. As sociedades devem dispor de comiss6es especializadas em materia de governo societorio, 
nomeacc5es e avaliacao de desempenho, separada ou cumulativamente. No caso de ter sido 
criada a comissao de remuneracoes prevista pelo artigo 399° do Codigo das Sociedades 
Comerciais, e de tal nao ser proibido por lei, esta recomendacao pode ser cumprida mediante a 
atribuicao a esta comissao de competencia nas referidas materias. 

Explain equivalente a adocao. 
A Sociedade criou varias comiss6es 

especializadas para tratar da remuneracao 
e avaliacao de desempenho dos orgnos 
sociais, risco, sustentabilidade, AQS e 

etica e conduta. 
Considerando o modelo de governo da 

Sociedade e a lei societoria portuguesa, o 
Conselho Fiscal e o argao interno 

responsovel pela avaliacao de Corporate 
Governance. Tal decorre dos competencias 

do Conselho Fiscal quanto a materias de 
governo societorio e da forma como, na 

estas sao desenvolvidas por este 
argao, com uma conduta ativa e 

independente. Assim sendo, a Galp 
considera que o Conselho Fiscal ja cumpre 

materialmente as funcoes destinadas a 
uma comissao de governo societorio, 

estando acauteladas as boas praticas de 
acompanhamento destas materias, corn o 

inerente espirito critic° independente e 
conhecimento da sociedade, necessarios a 

estas funcoes. Atendendo a que o 
exercicio material dos competencias em 

materia de governo societario pertence ao 
Conselho Fiscal, nao existe na Galp, por 

razc5es de identidade material de funcc5es e 
de eficiencia organizacional, uma comissao 
de governo societal- jos Alias, a criacao de 
uma comissao de governo societorio faria 

corn que existissem competencias 
sobrepostas e concorrenciais entre 

Conselho Fiscal e a referida comissao, o 
que nao e desejdvel e nao e compativel 
com a estrutura governativa da Galp. 

Pontos 16, 24, 27, 69 e 70 
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Explain equivalente a adocno. 
A nomeacdo de administradores é uma 

responsabilidade atribuida pela lei 
societaria portuguesa aos acionistas. A fim 
de evitar quaisquer conflitos de interesses 
ou problemas de agencia, o Conselho de 
Administracao nao designou qualquer 

comissao para tratar de questc5es 
relacionadas corn a nomeacao dos seus 

membros ou de membros de outros orgaos 
da Sociedade (como os membros do 

Conselho Fiscal), sem prejulzo da adocao 
de uma politica de diversidade aplicdvel 

aos membros dos orgaos de administracao 
e fiscalizacao que inclui tambem criterios 
de perfil pessoal dos membros a propor. 

Adotada. 
A Comissno de Remuneracoes, eleita nos 

termos do artigo 399° do Codigo das 
Sociedades Comerciais, é a entidade 

competente para realizar a avaliacno de 
desempenho nos termos do Regulamento 

da Comissno de Remunerac8es. 

Capitulo IV. Administracdo executiva 

IV.1. 0 orgao de administracao deve aprovar, atraves de regulamento interno ou mediante via 
equivalente, o regime de atuacao dos administradores executivos aplicovel ao exercicio por estes 
de funcoes executivas ern entidades fora do grupo. 

IV.2. 0 orgdo de administracao deve assegurar que a sociedade atua de forma consentonea corn 
os seus objetivos e nao deve delegar poderes, designadamente, no que respeita a: i) definicao da 
estrategia e dos principals politicos da sociedade; ii) organizacno e coordenacno da estrutura 
empresarial; iii) materias que devam ser consideradas estrategicas ern virtude do seu montante, 
risco ou caracteristicas especiais. 

IV. 3. No relatorio anual, o orgdo de administracao explicita ern que termos a estrategia e as 
principals politicos definidas procuram assegurar o exito a longo prazo da sociedade e quaffs os 
principals contributos dal resultantes para a comunidade ern geral. 

Adotada. 

Adotada. 

Adotada. 

Ponto 26 

Ponto 29 

Anexo do relatorio de gestno 
anual relativo ao reporte de 
informacno nao financeira 
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Capitulo V. Avaliacao de desempenho, remuneracoes e nomeacoes 

V.1. Avaliacao anual de desempenho 

V.1.1. 0 orgao de administracao deve evoker anualmente o seu desempenho, bem como a 
desempenho des sues comissoes e dos administradores executivos, tendo em conta o 
cumprimento do piano estrategico da sociedade e do orcamento, a gestao de riscos, o seu 
funcionamento interno e o contributo de coda membro pare o efeito, e o reiacionamento entre 
orgaos e comiss8es da sociedade. 

V.2. Remuneracoes AMI 

V.2.1. A sociedade deve constituir uma comissao de remuneracoes, cuja composicao assegure a 
sue independencia em face da administracao, podendo trotor-se da comissao de remuneracoes 
designada nos termos do artigo 399.° do Cecile° des Sociedades Comerciais. 

V.2.2. A fixaceo des remuneracoes deve competir a comissao de remuneracoes ou a assembleia 
geral, sob proposta daquela comissao. 

V.2.3. Para coda mandato, a comissao de remuneracoes ou a assembleia geral, sob proposta 
daquela comissao, deve igualmente aprovar o montante m6ximo de todas as compensacoes a 
pager ao membro de qualquer orgeo ou comissao da sociedade em virtude da respetiva cessaceo 
de funcoes, procedendo-sea divulgaceo da referida situacao e montantes no relatorio de 
governo ou no relatorio de remuneracoes. 

V.2.4. A fim de prestar informacoes ou esclarecimentos aos acionistas, o presidente ou, no seu 
impedimento, outro membro da comissao de remuneracoes deve ester presente no assembleia 
geral anual e em quaisquer outras sea respetiva ordem de trabalhos incluir assunto conexo com 
a remuneracao dos membros dos orgaos e comiss6es da sociedade ou se tai presence -Liver sido 
requerida por acionistas. 

V.2.5. Dentro des limitacoes orcamentais da sociedade, a comissao de remuneracoes deve poder 
decidir livremente a contratacao, pela sociedade, dos servicos de consultadoria necessarios ou 
convenientes para o exercicio des sues funcoes. 

V.2.6. A comissao de remuneracoes deve assegurar que aqueles servicos sao prestados com 
independencia e que os respetivos prestadores nao sere° contratados pare a prestaceo de 
quaisquer outros servicos a propria sociedade ou a outras que com ela se encontrem em relacao 
de dominio ou de grupo sem autorizacao expresso da comissao. 

V.2.7. Tendo em vista o alinhamento de interesses entre a sociedade e os administradores 
executivos, uma parte da remuneraceo destes deve ter natureza varievel que reflita o 
desempenho sustentado da sociedade e neo estimule a assuncao de riscos excessivos. 

Adotada. 	 Ponto 24 

Adotada. 	 Pontos 66 e 67 

Adotada. 	 Ponto 66 

Adotada. 	 Pontos 76 e 83 

Neo Adotada. 

Adotada. 	 Ponto 67 

Adotada. 	 Ponto 67 

Adotada. 	 Pontos 69 a 	71 
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Nao aplicavel. 
Atualmente, a remuneracao variavel nao 
inclui a atribuicao de opcaes ou de outros 

instrumentos que sejam, direta ou 
indiretamente, dependentes do valor das 

acaes. 

Adotada. 

Adotada. 

Adotada. 

A 

Ponto 72 

Pontos 73 e 74 

Ponto 69 

Pontos 16 e 19 

Nao aplicdvel. 
Relativamente a nomeacao de quadros 

dirigentes, nos termos do artigo 248.°, n.° 
3, alinea b), do CVM (em consondncia com 

o qual deve ser lida ta I expressao nesta 
recomendacao), as (micas pessoas que sac) 
classificadas como dirigentes da Galp sao 

os membros do Conselho de Administracao 
e do Conselho Fiscal (e que sac), portanto, 

avaliados pela Comissao de 
Remuneracoes). Mao existem assim 

quadros dirigentes a luz da definicao do 
Glossorio do C6digo de Governo das 
Sociedades do Instituto Portugues de 

Corporate Governance. 

Nao aplicavel. 
Referindo-sea mesma comissao disposta 

na recomendacao V.4.2, tambern esta 
recomendacao se considera nao aplicavel. 

Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our it4t#-e, 

Recomendacao IPCG Comply or explain 
Remissao para o presente 

relatorio 

V.2.8. Uma parte significativa da componente variavel deve ser parcialmente diferida no tempo, 
por urn periodo nao inferior a tres anos, associando-a, necessariamente, a confirmacao da 
sustentabilidade do desempenho, nos termos definidos em regulamento interno da sociedade. 

V.2.9. Quando a remuneracao variavel compreender opcoes ou outros instrumentos direta ou 
indiretamente dependentes do valor dos acoes, o inicio do periodo de exercicio deve ser diferido 
por urn prazo nao inferior a tres anos. 

V.2.10. A remuneracao dos administradores nao executivos nao deve incluir nenhuma 
componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor. 

V.3. Nomeacoes 	 dab 
V.3.1. A sociedade deve, nos termos que considere adequados, mas de forma suscetivel de 
demonstracao, promover que as propostas para eleicao dos membros dos orgaos sociais sejam 
acompanhadas de fundamentacao a respeito da adequacao do perfil, conhecimentos e curricula 
a funcao a desempenhar por coda candidato. 

V.3.2. A nao ser que a dimensao da sociedade o nao justifique, a funcao de acompanhamento e 
apoio as designacoes de quadros dirigentes deve ser atribuida a uma comissao de nomeacoes. 

V.3.3. Esta comissao inclui uma maioria de membros nao executivos independentes. 
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V.3.4. A comissao de nomeac8es deve disponibilizar os seus termos de referenda e deve induzir, 
na medida des suns competencies, processos de selecao transparentes que incluam mecanismos 
efetivos de identificacao de potenciais candidatos, e que sejam escolhidos para proposta os que 
apresentem major merito, melhor se adequem as exigencies da funcao e promovam, dentro da 
organizacao, uma diversidade adequada incluindo de genera. 

Adicionalmente, a fim de evitar quaisquer 
conflitos de interesses ou problemas de 

agencia, o 
Conselho de Administracao nao designou 

nenhuma comissao para tratar de 
questoes relacionadas com a nomeadao 

dos seus membros ou de membros de 
outros orgaos sociais da Sociedade (coma 
os membros do Conselho Fiscal), pelo que, 

ainda que a Recomendadao se referisse 
tambem a comissao prevista na 

Recomendacao 111.7 nao seria igualmente 
aplicavel. 

Nao aplicavel. 
Referindo-sea mesma comissao disposta 

na recomendacao V.4.2, (conforme 
confirmado pelo ponto 20) da nota 
interpretative n.° 3) tambem esta 

recomendacao se considers nao aplicavel. 

Capitulo VI. Controlo interno 

VI.1. 0 orgao de administracao deve debater e aprovar o plano estrategico e a politica de risco da 
sociedade, que inclua a fixacao de limites em materia de assuncao de riscos. 

VI.2. 0 orgao de fiscalizacao deve organizer-se internamente, implementando mecanismos e 
procedimentos de controlo periodico com vista a garantir que os riscos efetivamente incorridos 
pela sociedade sao consistentes com os objetivos fixados pelo orgao de administracao. 

VI.3. 0 sistema de controlo interno, compreendendo as funcoes de gestao de riscos, compliance e 
auditoria interna, deve ser estruturado em termos adequados a dimensao da sociedade e a 
complexidade dos riscos inerentes a sua atividade, devendo o orgao de fiscalizacao avalio-lo e, 
no ambito da sua competencia de fiscalizacao da eficocia deste sistema, propor os ajustamentos 
que se mostrem necessarios. 

VI.4. 0 orgao de fiscalizacao deve pronunciar-se sabre os planos de trabalho e os recursos afetos 
aos servicos do sistema de controlo interno, incluindo as funcoes de gestao de riscos, compliance 
e auditoria interna, podendo propor os ajustamentos que se mostrem necessarios. 

Adotada. 	 Ponto 51 

Adotada. 	 Pontos 38 e 51 

Adotada. 	 Pontos 51, 52 e 54 

Adotada. 	 Ponto 38 
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Vl.5. 0 orgao de fiscalizacao deve ser destinatario dos relatorios realizados pelos servicos de 
controlo interno, incluindo as func8es de gestno de riscos, compliance e auditoria interna, pelo 
menos quando estejam em causa materias relacionadas com a prestacno de contas, a 
identificacno ou a resolucno de conflitos de interesses e a detecno de potenciais irregularidades. 

Vl.6. Tendo por base a sua politica de risco, a sociedade deve instituir uma funcao de gestno de 
riscos, identificando (i) os principals riscos a que se encontra sujeita no desenvolvimento da sua 
atividade, (ii) a probabilidade de ocorrencia dos mesmos e o respetivo impacto, (iii) os 
instrumentos e medidas a odotor tendo em vista a respetiva mitigacno e (iv) os procedimentos de 
monitorizacno, visando o seu acompanhamento. 

Vl.7. A sociedade deve estabelecer procedimentos de fiscalizacao, avaliacao periodica e de 
ajustamento do sistema de controlo interno, incluindo uma avaliacao anual do grau de 
cumprimento interno e do desempenho desse sistema, bem como da perspetiva de alteracao do 
quadro de risco anteriormente definido. 

Capitulo VII. Informacno financeira 

VII.1. Informacno financeira 

VII.1.1. 0 regulamento interno do Orono de fiscalizacao deve impor que este fiscolize a adequacno 
do processo de preparacno e de divulgacao de informacao financeira pelo organ de 
administracno, incluindo a adequacno dos politicos contabilisticas, das estimativos, dos 
julgamentos, dos divulgac8es relevantes e sua aplicacao consistente entre exercicios, de forma 
devidamente documentada e comunicada. 

Vll.2. Revisao legal de contas e fiscalizacao 

Vll.2.1. Atraves de regulamento interno, o Orono de fiscalizacao deve definir, nos termos do 
regime legal aplicavel, os procedimentos de fiscalizacao destinados a assegurar a independencia 
do revisor oficial de contas. 

Vll.2.2. 0 &TO- 0 de fiscalizacao deve ser o principal interlocutor do revisor oficial de contas na 
sociedade e o primeiro destinatorio dos respetivos relatorios, competindo-Ihe, designadamente, 
propor a respetiva remuneracao e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as 
condicc5es adequadas a prestacdo dos servicos. 

Vll.2.3. 0 Orono de fiscalizacao deve avaliar anualmente o trabalho reolizado pelo revisor oficial 
de contas, a sua independencia e adequacno para o exercicio dos funcoes e propor ao Orono 
competente a sua destituicao ou a resolucno do contrato de prestacao dos seus servicos sempre 
que se verifique justa causa para o efeito. 

Adotada. 	 Pontos 38 e 51 

Adotada. 	 Pontos 51, 52 e 54 

Adotada. 	 Pontos 38, 51, 52 e 54 

Adotada. 	 Ponto 38 

Adotada. 	 Ponto 38, 44, 45, 46 

Adotada. 	 Ponto 38 

Adotada. 	 Ponto 38 
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Presidente do Conselho de Administracao I 
Paula Amorim 

Natural do Porto, Paula Amorim é membro do 

Conselho de Administracao da Galp desde abril de 

2012, foi Vice-Presidente de 2015 a 2016 e é 

Presidente desde outubro de 2016. E tambern 

Presidente da Comissao de Auditoria da Galp 

desde abril de 2019. 

Representando a quarta geracao do major grupo 

empresarial familiar portugues, corn 150 anos de historia, Paula Amorim 

é a Presidente da Amorim Investimentos e Participacaes, SGPS, S.A., 

que Integra no seu portefolio a Corticeira Amorim, a major produtora 

mundial de cortica. 

Como sucessora natural no Grupo Americo Amorim, Paula Amorim é 
acionista e figura na holding familiar do Grupo, Amorim Holding II, SGPS, 

SA. Juntou-se ao Grupo Americo Amorim ern 1992, com apenas 19 anos, 

e desde entao ocupa diversos cargos de direcao e Administracao. 

Ern 2005, Paula Amorim fundou a sua propria empresa, a Amorim 

Fashion. Cinco anos depois, fundou o Grupo Amorim Luxury. 

Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our it4t#-e, 

Anexos 

Biografias e cargos exercidos noutras empresas pelos membros dos 6rgaos de administracao e 

fiscalizacao e da comissao de remuneracoes 

,:onselho de Administracao 

A sua experiencia na inclUstria da moda foram fatores determinantes 

para que o grupo familiar se tornasse, em 2007, urn importante 

investidor na Torn Ford International (TFI), onde é membro do Conselho 

de Administracao. 

Ern novembro de 2018 adquiriu parte de ativos do Fundo da Herdade da 

Comporta, dando urn novo e importante passo na sua estrategia de 

crescimento e posicionamento enquanto Marca Portuguesa de elevada 

qualidade internacional, de Hotelaria, Restauracao e Lifestyle - 

JNcQUOI. 

Paula Amorim frequentou o curso de Gestao Imobiliaria da Escola 

Superior de Atividades Imobiliarias. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp ern que Paula 

Amorim exerceu funcoes e os respetivos cargos corn referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Grupo Americo Amorim 

Portugal 

Amorim Holding II, SGPS, S.A 

Projeto Inverso, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administracao 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

251 
Informacdo sobre estrutura acionista, 	 Avaliacdo do governo societ6rio 	 Anexos 

organizaciio e governo da sociedade 



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our it4t#-e, 

Entidade 
	

Cargo  Entidade 
	

Cargo 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

Amorim Investimentos Energeticos, 	Presidente do Conselho de 
SGPS, S.A. 	 Administracao 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

GAIVINA — Empreendimentos Turisticos Vice-Presidente do Conselho de 
e Imobiliorios, S.A. 	 Administracao 

Portal do Sol — Sociedade Imobiliaria 	Vice-Presidente do Conselho 
Amorim, S.A. 	 de Administracao 

Stockprice, SGPS, S.A. 

Alqueva Verde, S.A. 

Amorim e Alegre - Sociedade 
S.A. 

Sociedade Agroflorestal do 
Panasquinho, Lda. 

Holanda 

Amorim Energia, B.V. 

Power Oil 6 Gas Investments, B.V. 

USA  

Tom Ford International, LLC. 

Reino Unido 

Platforme International Limited, Inc. 

Mocambique 

AGS — Mocambique, S.A. 

AMORIM — Investimentos e 
Participac8es, SGPS, S.A 

Amorim Luxury, S.A. 

Amorim Fashion, S.A. 

Amorim Guedes de Sousa, S.A 

Amorim Five, Lda. 

Amorim Guedes de Sousa II, Lda. 

Amorim Guedes de Sousa III, Lda. 

Amorim Luxury Comporta, S.A. 

Administradora 

Administradora 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Administradora Unica 

Administradora Unica 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Gerente 

Gerente 

Gerente 

Administradora Unica 

Amorim Negocios, SGPS, S.A. 

Imoeuro, SGPS, S.A 

Administradora 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Administradora 

Gerente 

Administradora 

Administradora 

Grupo Amorim 

Grupo Amorim Luxury 

AP - Amorim Prime, Sociedade de 
Investimentos, LDA. 

Fundacao Galp 

AHFB I, Inc. 

DDM-B HOLDINGS, Inc. 

Amorim/TFI, Inc. 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Presidente do Conselho 
de Administracao 

Presidente do Conselho 
de Administracao  

Gerente 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

Outros Gerente 
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Miguel Athayde Marques e licenciado, com distincao, em Administracao 

e Gestao de Empresas pela Universidade CatOlica Portuguesa, Lisboa e 

doutorado (Ph.D.) em Gestao de Empresas pela University of Glasgow, 

School of Financial Studies, Reino Unido. 

Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que 

Miguel Athayde Marques exerce funcoes e os respetivos cargos com 

referencia a 31.12.2020: 
Nome da Sociedade 
	

Cargo Exercido 

Universidade Catolica Portuguesa 

Universidade Catolica Portuguesa, 
Faculdade de Ciencias Economicas e 
Empresariais 

Universidade Catolica Portuguesa 

Brisa, Concessao Rodoviaria, S.A. 

Vice-reitor 

Professor 

Membro do conselho superior 

Administrador nao executivo 
independente 
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Vice-presidente e Lead Independent Director I 
Miguel Athayde Marques 

Miguel Athayde Marques nasceu em Lisboa, 

Portugal, em 29 de abril de 1955. E membro 

independente do Conselho de Administracao da 

Galp desde novembro de 2012 e Vice-Presidente 

desde outubro de 2016. E tambem Presidente da 

Comissdo de Sustentabilidade da Galp e membro 

da Comissao de Gestic) de Risco da Galp desde 12 

S.A., e administrador executivo da holding Euronext, N.V. (Amesterdao), 

entre janeiro de 2005 e junho de 2010. Foi, igualmente neste period°, 

administrador nao executivo da Euronext Amsterdam, Euronext Brussels 

e Euronext Paris. Entre abril de 2007 e junho de 2010, foi membro do 

Management Committee da Bolsa de Nova lorque (NYSE Euronext). Foi 

ainda administrador executivo da Caixa Geral de DepOsitos, S.A. (de 

2000 a 2004) e da Jeronimo Martins, S.A. (de 1996 a 2000). Havia sido 

antes Presidente do Conselho de Administracao do ICEP, Investimentos, 

Comercio e Turismo de Portugal entre 1992 e 1996. 

de abril de 2019. Desempenha no Conselho de Administracao da Galp a 

funcdo de Lead Independent Director. 

E Vice-Reitor da Universidade CatOlica Portuguesa desde outubro de 

2016 e professor na Faculdade de Ciencias EconOmicas e Empresariais, 

CatOlica Lisbon School of Business 6 Economics, sendo responsavel 

pelas areas de Corporate Governance e International Business. E ainda 

membro do Conselho Superior da Universidade CatOlica Portuguesa. 

E administrador nao executivo independente da Brisa, Concessdo 

Rodoviaria, S.A. desde dezembro de 2010. 

Desempenhou varios cargos em Orgaos societarios, como o de 

Presidente do Supervisory Board da Hugin S.A.S. (Oslo, Noruega), 

Presidente do Conselho Fiscal da Caixa BI, S.A. e Vogal da Comissdo de 

Acompanhamento do Novo Banco, S.A. 

Antes de ingressar na Galp, foi Presidente executivo do Conselho de 

Administracao da Bolsa Portuguesa, Euronext Lisbon, S.A. e Interbolsa, 
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Vice-presidente e Presidente da Comissdo 
Executiva (CEO) ap6s 5 fey 2021 1 Andy Brown 

Andy Brown nasceu no Reino Unido, em 29 de 

janeiro de 1962. E vice-presidente do Conselho de 

Administracao da Galp e presidente da Comissao 

Executiva desde 5 de fevereiro de 2021, sendo 

responsavel pelos servicos corporativos Estrategia 

e Market Intelligence, Relacao corn Investidores, 

Pessoas, Assuntos Juridicos e Governance e 

Marketing e Comunicacao. 

Andy Brown desenvolveu uma carreira internacional de 35 anos na Royal 

Dutch Shell (Shell). 

Na primeira metade da sue carreira, trabalhou na Holanda, Nova 

Zelandia, Italia, Brunei e Orna ern varies funcoes de engenharia, gestao 

de projetos e gestao de ativos no negacio Upstream. 

Ern 2000, mudou-se pare o Centro Corporativo do Grupo Shell em 

Londres, onde trabalhou, primeiro corn o Vice-presidente Executivo, e 

posteriormente com o Presidente Executivo da Shell, como assessor. 

Ern 2002, foi encarregado de desenvolver urn negacio no Qatar, 

mudando-se ern 2004 pare esse pals, onde liderou a entrada, 

negociacao e entrega do projeto pioneiro Pearl GTL, de 18 mil milhaes de 

dalares. Foi tambem responsavel pela participacao da Shell no projeto 

Qatargas 4 LNG. 

Ern 2012, juntou-se ao Comite Executivo da Shell como administrador 

responsavel pela area internacional do Upstream, cobrindo o mundo fora 

do continente americano, o que incluiu nao 56 o negacio de exploracao e 

producao, mas tambem o major negacio privado de Gas lntegrado (GNL 

e "Gas to liquids") do mundo. 

Ern 2016, na sequencia da aquisicao da BG pela Shell, foi nomeado como 

administrador corn responsabilidades por todo o Upstream. Neste 

funcao, completou corn sucesso a integracao dos ativos e des pessoas 

da BG na Shell, ao mesmo tempo que inverteu o desempenho do negacio 

Upstream. Em 2019, deixou a Shell. 

Durante a sue carreira na Shell, ficou conhecido pela sue lideranca 

energica e inspiradora, apaixonado nao sa por melhorar o desempenho 

empresarial, mas tambem pela seguranca, bem-ester e desenvolvimento 

des pessoas. 

Desde que cessou funcoes na Shell, assumiu diversos cargos, incluindo o 

de Vice-Presidente da SBM, Conselheiro Senior da McKinsey and Co, 

Consultor da JMJ e Conselheiro da ZeroAvia, uma start-up do setor da 

aviacao a desenvolver o conceito de mobilidade aerea corn suporte em 

celulas de hidrogenio. 

Andy Browne licenciado em Engenharia pela Universidade de Cambridge 

em 1984. 

Andy Brown nao exerce funcoes em outras entidades fora do grupo Galp 

corn referencia a 5 de fevereiro de 2021. 
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Antigo Vice-presidente e Presidente da Comissao 
Executiva (CEO) ate 5 fey 2021 I Carlos Gomes da 
Silva 

Carlos Gomes da Silva nasceu no Porto, Portugal, 

em 25 de fevereiro de 1967. Foi membro do 

Conselho de Administracao da Galp desde 2007 e 

vice-presidente do Conselho de Administracao e 

presidente da Comissao Executiva desde abril de 

2015 ate 5 de fevereiro de 2021, tendo sido 

responsavel pelos servicos corporativos Estrategia e Market Intelligence, 

Reloco° com Investidores, Pessoas, Assuntos Jurfclicos e Governance e 

Marketing e Comunicacao. 

Profissional corn 32 anos de experiencia em diferentes inclUstrias, 

especialmente no setor da energia. Carlos Gomes da Silva entrou na 

Galp/Petrogal no inicio da decade de 1990, desempenhando diversas 

funcoes de gestao, liderando as areas de operacoes de refinacao, 

logistics e trading, de planeamento e controlo e de estrategia.  

foi designado membro do Conselho de Administracao da Galp em 2007, 

tendo desempenhado diversas funcoes como administrador executivo, 

nomeadamente nas areas de distribuicao, marketing e comercializacao 

de produtos petroliferos, gas natural e eletricidade, trading de petraeo e 

gas natural alem de diversas areas corporativas. 

Carlos Gomes da Silva e licenciado em Engenharia Eletrotecnica e de 

Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e 

obteve o seu MBA na ESADE/IEP (Barcelona). 

Segue-se uma listagem des entidades fora do Grupo Galp em que Carlos 

Gomes da Silva exerce funcoes e os respetivos cargos corn referencia a 

31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas, 
Associacao para a Investigacao e 

	
Presidente da Direcao 

Formacao Avancada 

AEM — Associacao de Empresas 
Emitentes de Valores Cotados em 

	
Presidente da Direcao 

Mercado 

255 

A partir de 2001, e durante seis anos, desempenhou funcoes na inclUstria 

des bebidas (na Unicer, empress do grupo Carlsberg) como responsavel 

de M&A e estrategia de negOcio, e posteriormente, como administrador 

executivo (Chief Operating Officer). No seu regresso ao setor energetic°, 

Fundacao GALP 

EPIS — Associacao de Empresdrios pela 
Inclusao Social 

Vogal do Conselho de Administracao 

Vice-Presidente 
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Vogal (CFO) I Filipe Crisostomo Silva 

Filipe Crisastomo Silva nasceu em Lisboa, Portugal, 

em 4 de julho de 1964. E membro do Conselho de 

Administracdo, da Comissdo Executiva e 

responsavel pela area financeira (CFO) da Galp 

desde julho de 2012. E ainda responsavel pelo IT e 

Digital desde abril de 2019. 

Desde 1999 e antes de ingressar na Galp, foi 

responsavel, pelas areas de investment banking do Deutsche Bank em 

Portugal, acumulando desde 2008 as funcoes de CEO do Deutsche Bank 

em Portugal. 

Filipe Crisastomo Silva e licenciado em Economia e Gestdo Financeira e 

possui mestrado em Gestdo Financeira, ambas pela Catholic University 

of America, Washington D.C. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Filipe 

Silva exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas, 
Associacno para a Investigacno e 

	
Vogal da Direcao 

Formacao Avancada 

Fundacao GALP 
	

Vogal do Conselho de Administracao 
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Vogal (COO) I Thore E. Kristiansen 

Thore E. Kristiansen nasceu em Stavanger, 

Noruega, em 4 de julho de 1961. E membro do 

Conselho de Administracao e da Comissao 

Executive da Galp desde outubro de 2014, sendo 

responsavel pelo negacio de Upstream da Galp. 

Foi Vice-Presidente Senior da Statoil para o 

Desenvolvimento 6 Producao na America do Sul e 

CEO da Statoil Brazil, desde janeiro de 2013 ate ingressar na Galp. 

Durante a sue carreira profissional de mais de 25 anos na Statoil, 

assumiu responsabilidades nos areas de distribuicao de produtos 

petroliferos, trading e negociacao comercial na Noruega, em Inglaterra, 

na Dinamarca e na Alemanha, bem como na area de exploracao e 

producao, corn especial enfoque na Noruega e nos poises da Africa  

subsariana, da America do Sul, e ainda func6es corporativas, 

designadamente na area financeira, enquanto Vice-Presidente e Diretor 

Corporativo des Fusoes e Aquisicoes e Relacoes com Investidores 

(Diretor de Relac6es com Investidores dos EUA). Foi ainda CEO da 

Statoil Alemanha e da Statoil Venezuela. 

Thore Kristiansen e licenciado em Gestao pela Norwegian School of 

Management e possui grau de mestre em Engenharia de Petraeo pela 

University of Stavanger da Noruega. 

Carsos ocupados em outras entidades com referencia a 31.12.2020. 
Entidade 	 Cargo 

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas, 
Associacdo para a Investigacdo e 
Formacao Avancada 

Vogal do Conselho Cientifico e 
Tecnologico 
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Vogal (COO) I Carlos Costa Pina 

Carlos Costa Pina nasceu em Lisboa, Portugal, em 

14 de dezembro de 1970. E membro do Conselho de 

Administracao e membro da Comissao Executiva 

da Galp desde abril de 2012, sendo 

responsavel pelas areas do Centro Corporativo de 

Gestao do Risco, que inclui Ciberseguranca, bem 

como de Ambiente, Qualidade, Seguranca e 

Sustentabilidade, e ainda pela area de 

Infraestruturas Reguladas desde abril de 2019. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Carlos 

Costa Pina exerce funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 
	

Cargo 

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas, 
Associacno para a Investigacno 
e Formacdo Avancada 

BCSD Portugal — Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentavel 

Apguimica — Associacao Portuguesa 
da Quimica, Petroquimica E Refinacao 

Presidente do Conselho Cientifico 

e Tecnologico 

Vice-Presidente da Direcno 

Vogal da Direcao 

Foi secretario de Estado do Tesouro e Financas do Govern() portugues 

(2005-2011), tendo assumido por inerencia funcoes em diversas 

instituicoes financeiras internacionais. Foi ainda administrador da 

CMVM (2000-2005), membro do Conselho Consultivo do Instituto de 

Seguros de Portugal (2001-2005) e advogado com pratica legal 

designadamente na area de exploracao e producao de pet-Oleo, direito 

financeiro e fiscal. Exerceu ainda funcoes docentes na Faculdade de 

Direito de Lisboa, onde prepara o seu doutoramento, bem como funcoes 

em empresas de tecnologia, media e telecomunicacoes, bem como 

imobilibrio e servicos, incluindo tambem na sua experiencia mais de 10 

anos de responsabilidade sobre sistemas de informacao. 

Autor de diversos trabalhos publicados, Carlos Costa Pina e licenciado 

em Direito e mestre em Ciencias Juhdico-Empresariais pela Faculdade 

de Direito. 

Fundacdo Portugal — Africa 

IPCG — Instituto Portugues 
de Corporate Governance 

EGP Porto Business School 

EPRA — European Petroleum Industry 
Association (FuelsEurope e Concawe) 

Fundacdo de Casa da MUsica 

IDEFF — Instituto de Direito 
Economico, Financeiro e Fiscal 

Fundacao Res Publica 

APDC — Associacno Portuguesa para o 
Desenvolvimento das Comunicacoes 

CCPM — Cdmara de Comercio Portugal-
Mocambique 

Camara de Comercio e InclUstria 
Portugal-Costa do Marfim  

Membro do Conselho 
de Administracno 

Membro do Conselho Geral 

Membro do Conselho Geral 

Administrador 

Membro do Conselho de Fundadores 

Membro do Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Revisor 
de Contas 

Membro do Conselho Consultivo 

Vice-Presidente da Direcao 

Membro do Conselho Estrategico 
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Vogal (COO) I Sofia Tenreiro 

Sofia Fernandes Cruz Tenreiro nasceu a 2 de maio 

de 1975. E membro do Conselho de Administracdo e 

da Comissao Executiva da Galp desde 12 de abril de 

2019, sendo responsavel pelo negOcio Comercial 

em todos os poises onde existem operacoes. 

Em janeiro de 2015 assumiu o cargo como Diretora 

Geral da CISCO Portugal que exerceu ate abril de 

2019. Entre julho de 2012 e janeiro de 2015 ocupou o cargo de Consumer 

Channel Group Lead (CCG Lead) na Microsoft, responsavel por Unidade 

de negOcios de Consumo e PMEs, tendo antes exercido desde marco de 

2007 a junho de 2012 a posicao de Retail Sales 6- Marketing Lead (RSM 

Lead) tambem na Microsoft. De janeiro de 2005 a fevereiro de 2007 foi 

Diretora Comercial de Circulacao e de Marketing Editorial no Jornal  

PUblico. Foi Marketing Manager da Unidade de Marketing Estrategico na 

Optimus entre marco de 2003 e dezembro de 2004. Na L'Oreal Spain 

exerceu diversas funcoes de setembro de 2001 a fevereiro de 2003. 

Previamente, comecou a sua carreira na Procter & Gamble, onde ocupou 

cargos de marketing local e global em Portugal, Espanha e Suica. 

E licenciada em Gestao e Administracao de Empresas pela Universidade 

Catelica Portuguesa. 

Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Sofia 

Tenreiro exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Apetro — Associacao Portuguesa de 
	Presidente do Conselho de 

Empresas Petroliferas 	 Administracdo 
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Vogal (COO) I Susana Quintana-Plaza 

Susana Quintana-Plaza nasceu a 8 de janeiro de 

1974, em Espanha. E membro do Conselho de 

Administracdo e da Comissao Executiva da Galp 

desde 12 de abril de 2019, sendo responsavel pelas 

Renovaveis, Novos Negacios e Inovacdo. 

'1 Iniciou a sua carreira como Engenheira de 

Operacoes de Voo em 1998 na Boeing Commercial 

Airplane Group em Seattle. No final do ano de 2000, assumiu as funcoes 

de Engenharia de Servicos e em 2004 assumiu o cargo de analista de 

Produto e lider de equipa de marketing do 777 e do 747. Apas terminar o 

seu MBA, Susana trabalhou como consultora para a Booz Allan Hamilton 

em Londres antes de se mudar para a E.ON SE em Dusseldorf. Na E.ON, 

ocupou a posicdo de Vice-Presidente Senior de Tecnologia e Inovacao,  

entre 2014 a 2016, tendo anteriormente exercido func6es enquanto 

Diretora de Corporate Venture tambem na E.ON SE, e ainda enquanto 

Diretora da Estrategia e Desenvolvimento de Negacio e Diretora Senior 

da Estrategia na E.ON Climate 6 Renewables. No final de 2016, Susana 

saiu da E.ON para se tornar sacia da next47 (organizacao da Siemens' 

CVC), antes de se juntar a Galp em 2019. 

Susana Quintana-Plaza e licenciada e mestre em Engenharia 

Aeronautica pela Universidade de Washington. Concluiu ainda o 

mestrado em Business Administration na Harvard Business School. 

Cargos ocupados em outras entidades com referencia a 31.12.2020. 
Entidade 	 Cargo 

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas, 
Associacdo para a Investigacdo e 
Formacao Avancada 

Vogal do Conselho Cientifico e 
Tecnologico 
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Entidade 	 Cargo 

Amorim Investimentos Energeticos, 
SGPS, S.A. 

Amorimfix Investimentos, S.A. 

Dreaming Fix, S.A. 

lmoeuro, SGPS, S.A. 

Financimgest — Sociedade de 
Consultoria de Gestao de Creditos, S.A. 

Great Prime, SA (sociedade em 
liquidacao) 

SOTOMAR — Empreendimentos 
Industrials e Imobiliorios, S.A. 

Lusares — Sociedade Imobiliaria, S.A. 

Portal Do Sol — Sociedade Imobiliaria 
Amorim, S.A. 

Gaivina — Empreendimentos Turisticos e 
Imobiliorios, SA 

Holanda 

Amorim Energia, B.V. 

Power Oil 6 Gas Investments, B.V. 

Angola Real Estate Investments, B.V. 

Topbreach Holding, B.V. 

Amorim Financial Sector, B.V. 

Amorim Alianca, B.V. 

Itacare, B.V. 

Praia do Forte, B.V. 

Oil Investments, B.V. 

Vice-presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Gerente 

Vice-presidente do Conselho de 
Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Membro da Comissao de Liquidacao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Administradora 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 

Administradora 
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Vogal I Marta Amorim 

Marta Amorim nasceu em Espinho, Portugal, a 29 

de abril de 1972. E membro nao executivo do 

Conselho de Administracdo da Galp desde outubro 

de 2016. 

E atualmente presidente do grupo Americo Amorim 

e membro do Conselho de Administracdo da 

Amorim Energia, B.V. 

Marta Amorim e licenciada em Administracao e Gestao de Empresas 

pela Universidade Catalica Portuguesa e possui experiencia de varios 

anos no sector bancario, designadamente no Banco Nacional de Credit() 

(Banco Santander Totta, S.A.). 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Marta 

Amorim exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

No Grupo Americo Amorim 

Portugal 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Vogal do Conselho de Administracao 

Vice-presidente do Conselho de 

Administracao 

Amorim Holding II, SGPS, S.A. 

Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A. 

Solfim SGPS, S.A. 

Projeto Inverso, SGPS, S.A. 

Amorim Negocios, SGPS, SA 
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Entidade 	 Cargo 

No Grupo Americo Amorim 

Outras 

Luxemburgo 

Amorim Investments II, S.A. 

USA 

Amorim/TFI, Inc. 

Brasil 

A.P.I. — Amorim Participac8es 
Internacionais, S.A. 

Banco Luso-Brasileiro, S.A. 

Capitulo Rustic°, LDA 	 Gerente 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Administradora Unica 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Administradora 

Administradora 

41M 
Presidente do Conselho de 

Administracao 

Presidente do Conselho de 

Administracao 

Paisagem do Alqueva, S.A. 

S.S.A. — Sociedade de Servicos 
Agricolas, S.A. 

IMOBIS — Empreendimentos Imobiliorios 
Amorim, S.A. 

Mosteiro De Grijo — Empreendimentos 
Turisticos, S.A. 

Casa Das Heras — Empreendimentos 
Turisticos, S.A. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  



Entidade 
	

Cargo 

Amorim Investimentos Energeticos, 
SGPS, S.A. 

AMOFIX Investimentos, SA 

Financimgest — Sociedade de 
Consultoria e Gestno de Creditos, S.A. 

lmoeuro, SGPS, S.A. 

Gaivina, Empreendimentos Turisticos e 
Imobilidrios, S.A. 

Portal do Sol — Sociedade Imobiliorias 
Amorim, S.A. 

SOTOMAR — Empreendimentos 
Industrials e Imobilidrios, S.A. 

SF Plus, S.A. 

AGS — Mocambique, S.A. 

Angola Real Estate Investments, B.V. 

Topbreach Holding, B.V. 

Amorim Financial Sector, B.V. 

Amorim Alianca, B.V. 

Amorim Energia, B.V. 

ltacare, B.V. 

Praia do Forte, B.V. 

Oil Investments, B.V. 

Amorim Investments II, S.A. 

Banco Luso-Brasileiro, S.A. 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Presidente do Conselho de 
Administracao 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Suplente da Presidente do Conselho 
de Administracao 

Amorim Negocios — SGPS, S.A. 	 Administrador 

Projeto Inverso, SGPS, S.A. 	 Administrador 

Outros 

Vintage Prime — SGPS, S.A. 	 Administrador 
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Vogal I Francisco Teixeira Rego 

Francisco Teixeira Rego nasceu no Porto, Portugal, 

em 9 de julho de 1972. E membro nao executivo do 

Conselho de Administracao da Galp desde abril de 

2015. 

E, desde 2004, administrador da Amorim Energia, 

B.V., da Amorim Holding II e de outras empresas do 

grupo Americo Amorim. Entre 2002 e 2004, 

integrou o Departamento Comercial da SODESA, S.A., empresa de 

comercializacao de energia eletrica. De 1997 a 2002, integrou a 

ECOCICLO, empresa de engenharia, auditoria e consultoria energeticas. 

Francisco Teixeira Rego e licenciado em Engenharia Mecanica pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e concluiu 

P6s-Graduacao Avancada em Metodos Quantitativos de Gestao na 

Escola de Gestic) do Porto da Universidade do Porto. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que 

Francisco Teixeira Rego exerceu funcoes e os respetivos cargos corn 

referencia a 31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

No grupo Americo Amorim 

Amorim Holding II — SGPS, S.A. 
	 Vice-presidente do Conselho de 

Administracao 

Vice-presidente do Conselho de 
Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A. 	

Administracao 

Vice-presidente do Conselho de 
Solfim, SGPS, S.A. 	

Administracao 
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Entidade 
	

Cargo  Entidade 
	

Cargo 

Mercado Prime, SGPS, SA 

MERCADO URBANO, GESTAO 
IMOBILIARIA, SA 

Herdade Aldeia de Cima do Mendro —
Soc. Comercial, Agricola e Turistica, Lda. 

Folha da Fonte — Agropecuoria, Lda 

Amorim Negocios II, SGPS, S.A. 

Luynes — Investimentos, SA 

Epoca Global, SGPS, S.A. 

Administrador 

Administrador 

Gerente 

Gerente 

Administrador 

Vice-presidente 

Administrador  

FRGALB — INVESTMENTS, S.A. 

Moreira, Gomes 6 Costas, S.A. 

Agencia de Viagens Sandinense, Lda. 

ANTROP — Associacao Nacional de 
Transportadores Rodoviarios de 
Pesados de Passageiros  

Presidente do Conselho de 
Administracao 

Presidente do Conselho de 
Administracno 

Gerente 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal 
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Pinto exerceu funcoes e os respetivos cars° com referencia a 31.12.2020: 
Cargo Entidade 
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Vogal I Carlos Pinto 

Carlos Pinto nasceu a 14 de abril de 1978. E membro 

ndo executivo do Conselho de Administracdo da 

Galp desde 12 de abril de 2019. 

Exerceu a funcdo de Administrador Executivo na 

Sonangol, E.P. de 2017 ate 8 de maio de 2019. 

Exerceu a funcdo de Coordenador-Adjunto do 

Grupo de Trabalho porn a Revisdo de Legislacdo 

Petrolifera em Angola, em 2017. Exerceu a funcdo de Consultor Juridic° 

na Total Angola, de 2004 a 2014, tendo desempenhado diferentes 

cargos e missoes na Total S.A. em Franca em 2012 e em 2009 na Total 

ESP USA E Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto desde 2009. 

E membro da AIPN, Associacdo de Negociadores de Petroleo, desde 

2013. 

Carlos Pinto e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, mestre em Direito Comercial pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra e Faculdade de Direito da 

Universidade Agostinho Neto, e encontra-se a realizar um Doutoramento 

em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e 

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. 

Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Carlos 

Faculdade de Direito da Universidade 
Agostinho Neto 

Professor Auxiliar 
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Vogal I Luis Todo Born 

Luis Todo Born nasceu em Luanda, Angola, em 1 de 

maio de 1948. E membro no° executivo 

independente do Conselho de Administracdo da 

Galp desde novembro de 2012. E tambem 

Presidente da Comissdo de Gestdo de Risco da 

Galp e membro da Comissdo de Auditoria da Galp 

desde 12 de abril de 2019. 

E administrador ndo executivo da Onyria SGPS e 

da Onyria Internacional (grupo Onyria). 

Professor convidado do ISCTE Executive Education, tendo sido professor 

associado convidado do ISCTE desde 1982 ate mai-co de 2017. 

Terfran — Investimentos e Servicos, 
Lda. 

Angopartners Investments Consulting, 
Lda. 

Belgrove — Investimentos 
Ida 

Onyria SGPS e da Onyria Internacional, 
S.A. (grupo Onyria) 

ISCTE Executive Education 

Socio-gerente 

Socio-gerente 

Socio - gerente 

Administrador nno executivo 

Professor convidado 
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Portugal Telecom e ainda administrador ndo executivo da Inotec Angola 

- Ambiente, Energia e Comunicacdes, S.A. 

Luis Todo Bom e licenciado em Engenharia Quimico-Industrial pelo 

Institute Superior Tecnico e mestre ern Gestdo de Empresas (MBA) pela 

Universidade Nova de Lisboa/Wharton School of Pennsylvania. 

Frequentou o Stanford Executive Program e o Executive Program on 

Strategy and Organization pela Universidade de Stanford. Frequencia do 

DBA - Doctor of Business Administration Program, na Universidade de 

Cranfield e no ISCTE. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Luis 

Todo Bom exerceu funcdes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Antes de ingressar na Galp, foi administrador ndo executivo do 

Taguspark entre 2010 e 2012, administrador ndo executivo da 

Chamartin Imobilibria, SGPS, S.A. entre 2007 e 2009, administrador ndo 

executivo da Companhia de Seguros Sagres, S.A. entre 2003 e 2009, 

administrador ndo executivo da Portugal Telecom Internacional e da 

Portugal Telecom Brasil e da Semapa, SGPS, entre 2003 e 2006 e 

administrador ndo executivo da Amorim Imobilibria, SGPS, S.A. entre 

2002 e 2007. Foi presidente da direcdo da AITEC OEIRAS, entre 2008 e 

2012, e membro do Conselho de Estrategia do grupo MRG, entre 2009 e 

2012. Foi inspetor-geral e presidente do Conselho Consultivo do grupo 
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Entidade 
	

Cargo 

Financimgest — Sociedade de Consultoria 
de Gestao de Creditos, S.A. 

Sotomar — Empreendimentos Industrials e 
Imobiliarios, S.A. 

Portal do Sol — Sociedade Imobiliaria 
Amorim, S.A. 

Lusares — Sociedade Imobiliaria, S.A. 

Gestimovel, S.A. 

CSO1, S.A. 

GESFER, S.A. 

TRIOLOGIA, S.A. 

AGS — Mocambique, S.A. 

Wanzafarms, S.A. 

Thirdway Africa RDC 

Angola Real Estate Investments B.V. 

Topbreach Holding B.V. 

Amorim Financial Sector B.V. 

Amorim Alianca B.V. 

Power Oil 6 Gas Investments B.V. 

Itacare, B.V. 

Praia do Forte B.V. 

Oil Investments B.V. 

Amorim Investments II, S.A. 

AHFB I, INC. 

Amorim/TFI, INC. 

Banco Luso-Brasileiro, S.A. 

Vogal do Conselho 

de Administracao 

Vogal do Conselho de Administracao 

Vogal do Conselho de Administracao 

Vogal do Conselho de Administracao 

Presidente do Conselho 

de Administracao 
Presidente do Conselho 

de Administracao 
Presidente do Conselho 

de Administracao 
Presidente do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 
Presidente do Conselho 

de Administracao 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Administrador 

Conselheiro 
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Vogal I Jorge Seabra de Freitas 

Jorge Seabra de Freitas nasceu no Porto, Portugal, 

em 27 de fevereiro de 1960. E membro nao 

executivo do Conselho de Administracao da Galp 

desde novembro de 2012 e membro da Comissao 

de Auditoria da Galp desde 12 de abril de 2019. 

Desde 2011 e administrador da Amorim Holding II e 

foi presidente do Conselho de Administracao da 

Coelima InclUstrias Te'xteis, S.A. entre janeiro de 1992 e maio de 2011. 

Jorge Seabra de Freitas e licenciado em Economia pela Faculdade de 

Economia do Porto. Frequentou o International Executive Programme e o 

Competitive Strategy, ambos ministrados pelo INSEAD. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jorge 

Seabra de Freitas exerce funcaes e os respetivos cargos com refere'ncia 

a 31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

No Grupo Americo Amorim 

Administrador 

Vogal do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 
Vogal do Conselho 

de Administracao 

Amorim Energia, B.V. 

Amorim Holding II, SGPS, S.A. 

Amorim Investimentos Energeticos, 
SGPS, S.A. 

Solfim SGPS, S.A 

Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A. 

Amorim Neg6cios, SGPS, S.A. 

Projeto Inverso, SGPS, S.A 
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Vogal I Diogo Mendorica Tavares 

Diogo Tavares nasceu no Montijo, Portugal, em 31 

de outubro de 1945. Foi membro ndo executivo do 

Conselho de Administracdo da Galp entre 2006 e 

2008. E membro no° executivo do Conselho de 

Administracdo da Galp desde abril de 2012. E 

tambem membro da Comissdo de Sustentabilidade 

da Galp desde 12 de abril de 2019. 

Antes de ingressar na Galp foi assessor do 

presidente da Amorim Holding II, SGPS, S.A. entre 2006 e 2011, e 

administrador da mesma sociedade entre 2011 e 2013, bem como 

administrador ndo executivo na Galp Energia, S.A. entre 2006 e 2008. 

Foi presidente da UNIRISCO, a primeira capital de risco em Portugal e, 

entre outros cargos, foi vice-presidente do IAPMEI - Agencia pare a 

Competitividade e lnovacdo, vice-presidente do Instituto de Turismo de  

Portugal, administrador do IFADAP - Instituto de Financiamento de 

Agriculture e Pescas, presidente da IPE-CAPITAL, vice-presidente do 

ICEP - Investimento e Comercio Externo de Portugal, e presidente da 

Urbimeta, S.A. Sociedade 

Diogo Tavares e licenciado em Engenharia Meconica pelo Instituto 

Superior Tecnico e graduado pelo Programa de Alta Direcdo de Empresa 

(IAESE/Harvard Business School). 

Segue-se uma listagem des entidades fora do Grupo Galp em que Diogo 

Tavares exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

UPK — Gestao de Facilities 
e Manutencao, S.A 

Administrador nao executivo 
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Amorim Investimentos Energeticos, 
SGPS, S.A. 

Amorim Energia, B.V. 

Amorim Holding II, SGPS, S.A. 

Administrador e diretor-geral 

Administrador 

Presidente da mesa da Assembleia 
Geral 
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Leading today's energy into our it4t#-e, 

Vogal I Rui Paulo Goncalves 

Rui Paulo Goncalves nasceu no Porto, Portugal, em 

30 de maio de 1967. E membro ndo executivo do 

Conselho de Administracdo da Galp desde maio de 

2008. E tambem membro da Comissdo de Gestdo 

de Risco da Galp desde 12 de abril de 2019. 

E administrador e diretor-geral da Amorim —

Investimentos Energeticos, SGPS, S.A. desde 

dezembro de 2007. E ainda presidente da mesa da Assembleia Geral da 

Amorim Holding II, SGPS, S.A. 

concomitantemente, diretor-adjunto do gabinete juridic° do mesmo 

grupo. 

Rui Paulo Goncalves e p6s-graduado em Gestdo para Licenciados em 

Direito pela Faculdade de Ciencias Econamicas e Empresariais da 

Universidade Catelica e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito 

da mesma universidade. 

Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que Rui 

Paulo Goncalves exerce funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

No grupo Americo Amorim 
Antes de ingressar na Galp, exerceu advocacia no Porto e foi professor 

convidado do Institute Portugues de Administracdo e Marketing no 

curse de licenciatura e em varios cursos de p6s-graduacdo entre 2004 e 

2007. Foi consultor juridic° do grupo Unicer entre 2002 e 2007 e, 
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Vogal I Edmar de Almeida 

Edmar Almeida nasceu a 18 de fevereiro de 1969. E 

membro no° executivo do Conselho de 

Administracao da Galp desde 12 de abril de 2019. 

E Professor do Institute de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

pesquisador no Institute de Energia da PUC-Rio, 

tendo exercido outras func6es como Vice-

presidente para assuntos academicos da Associacdo Internacional de 

Economia da Energia - IAEE entre 2008 e 2012, presidente da 

Associacdo Brasileira de Estudos em Energia - AB3E entre 2012 e 2014 e 

Secretario da Associacdo Latino Americana de Economia da Energia - 

ALADEE entre 2013 e 2017. Prof. Edmar tambem foi conselheiro do 

Conselho de Energia da Associacdo Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ,  

entre 2016 e 2017 e Diretor de Pesquisa do Institute de Economia entre 

2011 e 2015. 

Edmar Almeida e licenciado em Economia pela Universidade Federal de 

Minas Gerais, possuf um mestrado em Economia Industrial pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Economia 

Aplicada pelo Institute de Politica Energetica e Economia da 

Universidade de Grenoble, Franca. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Edmar 

Almeida exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a 

31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

Instituto de Energia — Universidade 
Catolica do Rio de Janeiro — PUC-Rio 

Professor 

Pesquisador 
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Vogal I Cristina Fonseca 

Cristina Fonseca e membro ndo executivo do 

Conselho de Administracdo da Galp e membro da 

Comissdo de Sustentabilidade da Galp desde 12 de 

abril de 2019. 

Iniciou o seu percurso profissional na VEEP em 

setembro de 2009 e ate outubro de 2012 como 

cofundadora da empress. De janeiro a dezembro de 

2011 desenvolveu como cofundadora funcdes na Bouncely. Entre 2011 e 

2016, enquanto cofundadora, COO e Diretora Geral, desenvolveu a 

startup TalkDesk. 

Atualmente desenvolve varios projetos, de entre os quais na EATTASTY 

desde 2016 enquanto investidora e membro do conselho, na Attentive 

onde tambem desde 2016 atua como investidora, assessors e membro 

do conselho. Desde 2017 tem participado na DashDash enquanto 

assessors. Tambem em 2017 desenvolveu a Cleverly enquanto 

fundadora e a Indico Capital Partners enquanto venture porter. 

Cristina Fonseca atua tambem como membro da Singularity University 

Portugal. 

E licenciada em Engenharia Informatics e Telecomunicacoes pela 

Universidade Tecnica de Lisboa. 

Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que 

Cristina Fonseca exerceu funcdes e os respetivos cargos com referencia 

a 31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

Indico Capital Partners 
	

Venture Partner 

Cleverly 
	

Fundadora 

Singularity University Portugal 
	

Membro 

Dashdash 
	

Assessora 

Conselho da Attentive 
	

Investidora, Assessora e Membro 

Conselho da Eattasty 
	

Investidora e Membro 
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Vogal I Adolfo Mesquita Nunes 

Adolfo Mesquita Nunes nasceu a 29 de novembro 

1977. E membro ndo executivo do Conselho de 

Administracdo da Galp desde 12 de abril de 2019 e 

Presidente da Comissdo de Etica e Conduta da 

Galp desde 7 de novembro de 2019. 

E sOcio da Gama Gloria Sociedade de Advogados. 

Anteriormente integrou os Governos XIX e XX 

enquanto Secretario de Estado do Turismo entre fevereiro de 2013 e 

novembro de 2015, tendo igualmente sido deputado do Parlament° 

Portugues de junho de 2011 a fevereiro de 2013. 

Iniciou o seu percurso enquanto advogado estagiario em setembro de 

2000 na Sociedade de Advogados Morals Leitdo, J. Galvdo Teles e  

Associados. Entre abril de 2005 e junho de 2011 atuou como advogado 

associado senior na Sociedade de Advogados Morais Leitdo, GaIva° 

Teles, Soares da Silva e Associados. Entre junho de 2002 a agosto de 

2003 exerceu as funcoes de assessor do vereador da Camara Municipal 

de Lisboa Pedro Feist. 

E licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

CatOlica Portuguese e mestre em Direito e Ciencias Politicos pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Adolfo 

Mesquita Nunes exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia 

a 31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Gama Gloria Sociedade de Advogados 
	

Socio 
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Conselho Fiscal 

Presidente I Jose Pereira Alves 

Jose Pereira Alves nasceu a 29 de setembro de 

1960. E Presidente do Conselho Fiscal da Galp 

desde 12 de abril de 2019. 

E Presidente do Conselho Fiscal da Sonaegest —

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, 

S.A. desde fevereiro 2017, membro do Conselho 

Fiscal da GMG — Grupo Manuel Goncalves, SGPS, 

S.A. desde junho de 2018, Presidente do Conselho 

Fiscal da The Fladgate Parternship, S.A. desde outubro de 2018 e 

Presidente do Conselho Fiscal da NOS, SGPS, S.A. desde maio de 2019. 

E membro do Conselho Geral do Institute Portugu6s de Auditoria 

Interna, tendo sido igualmente membro do Conselho Superior da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas. Ao longo da sua carreira como auditor 

e consultor esteve envolvido em trabalhos em empresas das mais 

variadas areas. Salienta-se a sua intervencao, enquanto tecnico e 

responsavel pela execucao dos trabalhos, em auditorias a Texaco 

(Angola), Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) e Electra (Cabo Verde), 

todas no sector energetic°. Permaneceu na PwC por 32 anos, tendo 

said° da mesma a 30 de junho de 2016. Entre 1 de julho de 2011 e 30 de  

junho de 2015 ocupou o cargo de Territory Senior Partner (Presidente). 

Na PwC foi responsavel, ao longo de mais de 22 anos, pela coordenacao 

de trabalhos de auditoria e revisao de contas de varios grupos, 

nomeadamente, Amorim, RAR, Salvador Caetano, Nors, Ibersol, TAP, 

CTT, Semapa e Jeronimo Martins, entre outros. 

E licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e 

Revisor Oficial de Contas desde 1990. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jose 

Pereira Alves exerceu funcOes e os respetivos cargos com refer6ncia a 

31.12.2020: 

Nome da Sociedade 	 Cargo Exercido 

Fundacao Galp 

SFS — Gestao de Fundos, SGOIC, S.A. 

GMG — Grupo Manuel Goncalves, SGPS, 
S.A. 

The Fladgate Partnership, S.A. 

NOS, SGPS, S.A. 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas Membro do Conselho Superior 

Instituto Portugues de Auditoria Interna Membro do Conselho Geral 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal 

Vogal do Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal 
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Vogal I Maria de Fatima Geada 

Maria de Fatima Castanheira Corte's Damasio 

Geada nasceu a 2 de novembro de 1960. E vogal do 

Conselho Fiscal da Galp desde abril de 2019. 

Exerce tambem o cargo de Presidente da Direcao 

do Institute Portugues de Auditoria Interna (IPAI), 

Diretora de Auditoria Interna do Grupo TAP e 

membro do Global Council do IIA. 

Assumiu o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Cateringpor, entre 

1997 e 2019, vogal do Conselho Fiscal da PGA- Portugalia Airlines e de 

assessora do Presidente do Conselho Fiscal da LFP Portugal em 2017. 

Ocupa tambem o cargo de membro da Assembleia de Representantes da 

Ordem dos Economistas e do Conselho de Profissao. E tambem Diretora 

do Gabinete de Auditoria Interna da TAP Portugal. Em 2014 iniciou 

funcaes enquanto membro do Conselho Estrategico do ISCAC -

Coimbra Business School. Entre 1993 e 1996 desempenhou funcoes 

enquanto Diretora-Geral Adjunta da Direcao Geral de Manutencao e 

Engenharia da TAP Air Portugal e entre 1994 e 2003 Administradora de 

uma Empresa de Cuidados Integrados de Sa6de. E Professora 

Universitaria, tendo assumido ao longo da sua carreira, de mais de trinta 

anos de docente, os cargos de Diretora do Curso de Gestic), do Curso de 

Contabilidade e Auditoria e de Presidente do Conselho Cientifico e de  

Conselho Pedagogic°, lecionou enquanto Professora Associada da 

Universidade Lusiada de Lisboa no Curso de Gestao Empresarial 

enquanto desempenhava tambem a funcao de Coordenadora/Regente 

da Unidade Curricular de Gestao Financeira. Coordenadora da POs-

Graduacao de Auditoria, Risco e Ciber-seguranca do IDEFE e Diretora do 

MBA Lisboa Atlantico - UAL 

E licenciada em Economia pelo ISEG, com Mestrado em Metodos 

Quantitativos aplicados a Economia e Gestic) de Empresas e 

Doutoramento em Economia - "Keynesianos versus Monetaristas" pela 

Universidade Tecnica Lisboa. POs-Graduacao em Auditoria. Possui 

certificacao pelo IIA - EUA CRMA em Certified Risk Management 

Assurance. 

Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que 

Maria de Fatima Geada exerce funcaes e os respetivos cargos com 

referencia a 31.12.2020: 
Nome da Sociedade 	 Cargo Exercido 

Fundacdo Galp 
	

Vogal do Conselho Fiscal 

Instituto Portugues de Auditoria 
Interna (IPAI) 
	 Presidente da Direcao 

Diretora do Gabinete de Auditoria 
Interna 

Membro do Conselho Estrategico 

TAP Portugal 

ISCAC 
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Leading today's energy into our it4t#-e, 

Vogal I Pedro Antunes de Almeida 

Pedro Antunes nasceu em Lisboa, Portugal, em 31 

de dezembro de 1949. E vogal efetivo do Conselho 

Fiscal da Galp desde novembro de 2012. 

Foi consultor para os assuntos econamicos e 

empresariais do Presidente da RepUblica de 

Portugal de 2006 a 2015. 

Consultor independente de empresas no ambito da 

atividade turfstica, foi presidente do Conselho de Administracao do ICEP, 

presidente da Comissao Executiva da ENATUR - Pousadas de Portugal, 

secretario de Estado do Turismo (XV Governo) e embaixador de Portugal 

junto da Organizacao Mundial de Turismo. Entre 2011 e 2012, foi 

secretario da mesa da Assembleia Geral da Galp.  

Pedro Antunes de Almeida e licenciado em Economia e Sociologia pela 

Universidade Nova de Lisboa, com pas-graduacao em Estudos 

Econamicos Europeus, pela Universidade Catalica Portuguesa, e possui o 

curso de Relacaes PUblicas, Marketing e Publicidade, pela Escola 

Superior de Meios de Comunicacao Social de Lisboa, e o curso de 

Auditores da Defesa Nacional, pelo Institute de Defesa Nacional. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Pedro 

Antunes de Almeida exerceu funcoes e os respetivos cargos com 

refere'ncia a 31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

Vogal do Conselho Fiscal 

Vogal do Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal 

Presidente nao executivo do Conselho 
de Administracno 

Fundacao Galp 

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A. 

Fidelidade Seguros 

Grupo NAU Hotels Ef Resorts 

276 
Informacdo sobre estrutura acionista, 	 Avaliacdo do governo societ6rio 	 Anexos 

organizaciio e governo da sociedade 

 
 

 

 

 

 
 
  



Galp 	Relatorio de governo societorio 2020 
	

Leading today's energy into our it4t#-e, 

Suplente I Amavel Calhau 

Amavel Alberto Freixo Calhau nasceu em Set6bal, Portugal, em 20 de 

novembro de 1946. E vogal suplente do Conselho Fiscal da Galp desde 5 

de outubro de 2006. 

E ROC e sacio-gerente da Amavel Calhau 6 Associados - SROC, Lda. 

desde 1981. Foi contabilista e auditor numa sociedade de revisores de 

contas entre 1970 e 1979 e ROC a titulo individual em 1980. 

E ROC em dezenas de empresas, de varios sectores de atividade, desde 

1981, incluindo: de 1991 a 2012, membro Revisor Oficial de Contas da 

Comissdo de Fiscalizacdo da Comissdo do Mercado de Valores 

Mobiliarios; de 2006 a 2014, membro Revisor Oficial de Contas do 

Conselho de Auditoria do Banco de Portugal; e de 2008 a 2012, membro  

Revisor Oficial de Contas da Comissdo de Fiscalizacdo da Agencia de 

Gestdo da Tesouraria e da Divida PUblica - IGCP, E.P.E. 

Amavel Alberto Freixo Calhau e perito contabilista pelo Institute Militar 

dos Pupilos do Exercito. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que 

Amavel Calhau exerceu funcoes e respetivos caruos, a 31.12.2020: 
Entidade 	 Cargo 

Membro suplente do Conselho 
Fiscal 

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A. 	Membro suplente do Conselho Fiscal 

Outras empresas 
	

Membro do Conselho Fiscal 

Fundacao Galp 
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Comissao de Remuneracoes 

Presidente I Amorim Energia B.V. 

A Amorim Energia B.V. é titular de 276.472.161 acaes emitidas pela Galp Energia, SGPS, S.A., correspondentes a 33,34% do seu capital social e esta sediada 

nos Poises Baixos. 

Vogal I Jorge Armindo Carvalho Teixeira 

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira é presidente do Conselho de 

Administracao da Amorim Turismo, SGPS, S.A. e suas associadas. 

lniciou a sua carreira profissional em 1976 como assistente da Faculdade 

de Economia do Porto, lecionando Gestao de Empresas e Gestao 

Financeira Internacional ate 1992. Em 1982, ingressou no agora 

designado grupo Amorim, como diretor financeiro, tendo em 1987 sido 

nomeado vice-presidente do grupo, cargo que exerceu ate 2000. Em 

1997, a convite do Governo, foi nomeado presidente da Portucel - 

Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A., tendo assumido 

tambem a presidencia de todas as empresas participadas pela Portucel, 

SGPS, S.A. ate a sua privatizacao. 

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira é licenciado em Economia pela 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira detem 11.054 acaes emitidas pela 

Galp Energia, SGPS, S.A. e nao detem quaisquer obrigacaes emitidas 

pela Galp Energia, SGPS, S.A. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jorge 

Armindo exerceu funcoes e respetivos cargos, a 31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

Membro do Conselho de 
Administracao (CEO) 

Membro do Conselho de 
Administracao (CEO) 

Membro do Conselho de 
Administracao (PCA) 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Membro do Conselho de 
Administracao (PCA) 

lberpartners — Gestao e Reestruturacno Membro do Conselho de 
de Empresas, S.A. 	 Administracao (PCA) 

Membro do Conselho de 
Administracao (PCA) 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Amorim — Entertainment e Gaming 
Internacional, SGPS, S.A. 

Amorim Turismo, SGPS, S.A. 

Eleven — Restauracno E Catering, S.A. 

Estoril Sol, SGPS, S.A. 

SFP - Sociedade Figueira Praia, S.A. 

SFP Online 

Fundicao do Alto da Lixa, S.A. 

lberpartners Cafes, SGPS, S.A. 

Imofoz, S.A. 
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Entidade 	 Cargo  Entidade 	 Cargo 

Mobis Hoteis de Mocambique, S.A.R.L. 

Newcoffee - InclUstria Torrefatora de 
Cafés, S.A. 

Fozpatrimonio, S.A. 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Membro do Conselho de 
Administracao 

Membro do Conselho de 
Administracao 

AHP — Associacao da Hotelaria de 
Portugal 

APC — Associacao Portuguesa de 
Casinos 

CTP — Confederacao do Turismo 
Portugues 

Membro do Conselho Geral 

Vice-Presidente 

Vice-Presidente do Conselho Diretivo 
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Vogal I Joaquim Alberto Hierro Lopes 

Joaquim Alberto Hierro Lopes e sad° e managing partner da sociedade 

GED Partners e, concomitantemente, membro do Conselho de 

Administracao das Sociedades Gestoras dos Fundos GED V Espana, 

GED VI, GED Eastern Fund II, GED Sur e Conexo Ventures (CEO) e do 

Conselho de Administracao de varias empresas participadas pelos 

Fundos GED, nomeadamente, Iconsa Engineering, em Espanha e Serlima 

Services S.A., em Portugal. E Presidente do Conselho de Direcao do ISAG 

- Instituto Superior de Administracao e Gestic). 

Antes de ingressar na Galp, foi administrador executivo da 

Norpedip/PME Capital - Sociedade Portuguese de Capital de Risco 

(atual Portugal Ventures), presidente e membro do Conselho de 

Administracao de varias empresas, designadamente FiberSensing, 

Altitude Software, Payshop, Cabelte, Bluepharma, TV Tel Grande Porto, 

Fibroplac, tendo participado no lancamento e administracao de diversos 

fundos de investimento. Entre 2007 e 2014, foi membro do Conselho 

Fiscal da Corticeira Amorim SGPS, S.A. 

Entre 1990 e 2010 foi professor de Maternatica Financeira e 

Contabilidade de Gestao no ISAG - Instituto Superior de Administracao 

e Gestic). 

Joaquim Alberto Hierro Lopes completou o bacharelato em 

Contabilidade e Administracao no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administracao do Porto, licenciou-se em Maternaticas pela Faculdade de  

Ciencias da Universidade do Porto e e graduado com MBA pela Porto 

Business School. E mestre em Gestao de Empresas pela Universidade do 

Porto. 

Joaquim Alberto Hierro Lopes detem 10 acoes emitidas pela Galp 

Energia, SGPS, S.A. e Fla° detem quaisquer obrigacoes emitidas pela 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que 

Joaquim Hierro exerceu funcoes e respetivos carsos, a 31.12.2020: 

Entidade 	 Cargo 

Membro do Conselho de Administracao 

Membro do Conselho de Administracao 

Membro do Conselho de Administracao 

Membro do Conselho de Administracao 

Membro dos Comiss8es de 
Investimento 

Serlima Services, S.A. 	 Membro do Conselho de Administracao 

ISAG — Instituto Superior de 
Administracao e Gestao. 

Fundo GED Eastern Fund II 
	

Membro da Comissno de Investimentos 

Fundo GED Sur 
	

Membro da Comissao de Investimentos 

Fundo Conexo Ventures 
	

Managing Partner 

GED Partners, SL 

Capital Promocion Empresarial del Sur, 
S.A.. 

GED Capital Development, S.A. 

GED Iberian Private Equity, S.A. 

Fundos da GED 

Presidente do Conselho de Direcao 
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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, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrapartes comerciais do Golp; a capacidade de acesso aos mercados de divide de curto e 

medio prazo atempadamente e em 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 com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relaterio 

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

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

em 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 mobilizer 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 nos expectativas e 

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

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

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

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

potencial exposicao da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essos 

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

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

"considerar", "poderia", "prover", "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 

alternatives 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 com 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 um dos segmentos corn os dos seus 

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

incluindo um 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 em galp.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 dove 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 subsidiarias ou 

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

investimento em qualquer jurisdicao 
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Pa rte I 
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 
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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 
284 	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 
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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 corn 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: 

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

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 ern 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 
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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 
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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. 
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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 
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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 alteracno 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 fasern parte integrante da demonstracao consolidada dos fluxos de caixa e devem ser lidas em conjunto. 
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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 del 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. 
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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 

demonstracoes financeiras, juntamente corn as politicos contabilisticas 

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

estimativas na preparacdo dos demonstracoes financeiras consolidadas 

sao: (i) Contabilizacdo de participacOes noutras entidades (Nota 9 e 31); 

(ii) Contabilizacao 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) LocacOes (Nota 7); (viii) 

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

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

resultar em 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 aquisicao de projetos fotovoltaicos ern Espanha totalizando 

c. 2.9 GW, dos quais 914 MW encontram-se ern operacdo. A transacao 

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

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

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

estabelecer novos termos e condicaes para a aquisicao, incluindo a 

criacdo de urn empreendimento conjunto conforme IFRS 11 — "Acordos 

conjuntos", sendo contabilizado ao metodo de equivalencia patrimonial. 

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

incorridas. 0 empreendimento conjunto tem correntemente €422 m de 

divida sem recurso relacionada com os ativos em operacdo. As novas 

despesas de desenvolvimento e construcao relacionadas com o 

portefalio serao assumidas pelo empreendimento conjunto e existe 

intencao 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 aprovacao dos Acordos de Unitizacdo (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 participacOes. 

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 equalizacao para os AU acima mencionados foram 

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

por cada parceiro nas respetivas areas unitizadas, os investimentos 

efetuados no passado pelos parceiros tendo ern conta as suas 

participacaes iniciais e os lucros recebidos. 
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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 significativa 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 suas 

atividades de refinacao em Sines, enquanto descontinua as suas 

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 (Nota 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 Unido Europeia (JOUE) durante o exercicio de 2020 e corn aplicacao contabilistica em 2020 ou 

nos exercicios posteriores sao 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 IASI 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 65 416 (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 quais 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 sac) 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 informacao. Na sua 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 Empresa 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 demonstracao da posicao 

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

resulta da atualizacao 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 logistica 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 sac) determinadas quando: 

klao 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 avaliacao 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 comparacao 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 ern 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 

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 sdo 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 producdo, 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 das reservas provadas e tambem utilizada 

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

desenvolvimento. A estimativa das reservas provadas esta sujeita a 

julgamento e a revisoes futuras, com base em nova informacao 

disponivel, por exemplo, relativamente as atividades de 

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

datas de fim de contrato ou pianos de desenvolvimento. 0 impacto das 

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 das vidas Uteis dos ativos, bem 

como o metodo a aplicar e essencial para determinar o montante das 

depreciacoes e amortizacoes a reconhecer na demonstracao consolidada 

dos resultados de coda 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 vida economics 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 ja 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 Minerals) 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 sao 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 CU rS0 

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 variacno 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. 
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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 pagas 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 locatario exerea a opedo 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 locatario 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 locacao 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 locacao (ou ativos similares) e sao definidos baseados 

no julgamento da Administracao, assim como as melhores praticas em 

uso pelos peers do setor. 

Imparidade dos direitos de uso de ativos 

A identificacao de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de 

caixa futuros e determinacao do justo valor dos ativos exigem um 

elevado nivel de julgamento da Administracao, em termos de 

identificacao e avaliacao 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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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Leading today's energy into our 

Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 duracno, 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 demonstracao 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 das subsidiarias e o justo valor 

dos ativos e passivos identificaveis dessas empresas a data da sua 

aquisicdo, se positivas, 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 negativas, 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. 

DemonstracOo do posicao financeira 
	

Demonstracdo dos resultados e do 
	

Demonstracdo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstrac5es 
	

Parte II Demonstracoes 
317 	 consolidada em 31 de dezembro de 	 rendimento integral consolidados 

	
alteracoes no capitol proprio par° os 

	
fluxos de caixa par° os exercicios 

	
financeiras consolidadas a 31 de 

	
financeiras individuals 

2020 e em dezembro de 2019 
	

ern 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 
	

8. Goodwill 

 

  

 

 

  

 

 

 



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 

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 avaliacdo 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 para 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 5 Midstream I UP -  Upstream I COM -  Commercial 

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

no fluxo de caixa ou urn aumento na taxa de desconto ern 1 p.p. ndo resultaria numa imparidade do Goodwill a 31 de dezembro de 2020. 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 com outra parte ou partes sao considerados como 

acordos conjuntos. Estes podem ser empreendimentos conjuntos onde 

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

conjuntas onde as partes tem direitos sobre os ativos e obrigacaes 

decorrentes dos passivos relacionados corn o contrato. Os 

investimentos ern entidades sobre as quais a Galp tern o direito de 

exercer influencia significativa, mas nao tern controlo nem controlo 

conjunto, sao classificados como associadas. 

Os investimentos ern 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 tambem 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 ern conjunto corn 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 

319 
DemonstracOo do posicao financeira 
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 

Demonstracdo consolidada dos 
alteracoes no capital proprio porn os 
exercicios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

Demonstracoo consolidada dos 
fluxos de caixa par° os exercicios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 
31 de dezembro de 2019 

Notas as demonstracoes 
financeiras consolidadas a 31 de 
dezembro de 2020 
9. Participacoes financeira em 
associadas e empreendimentos 
conjuntos 

Parte II Demonstracoes 
financeiras individuals 

 

 

 

 

 



Galp 	Demonstracoes financeiras consolidadas e individuals 2020 I Parte I Demonstracoes financeiras consolidadas 
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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 corn 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 alocacdo preliminar do prey) 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 ern empreendimentos conjuntos. 

Seguidamente e apresentado urn 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) 

Dernonstraccaes 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 subsidiarias) 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 completar 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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 brute 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 corn Under e Overlifting sdo efetuados numa data subsequente ern 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, sac) 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 das perdas de credito 

esperadas. 0 risco de credito das contas a receber é avaliado em cada 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 tambern 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 macroeconornicos, enquanto 

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

As contas a receber sao ajustadas em cada 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 financeira, 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 por exposicao 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 utilizacao 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 

Imparidades de clientes 

926 

(145) 

1.143 

(163) 

Antiguidade da divida liquida de clientes Exposicao ao risco 781 980 

Nao vencidos 

Vencidos ate 180 dias 

Vencidos entre 181 dias e 365 dias 

Vencidos ha mais de 365 dias 

Baixa 

Media 

Alta 

Muito alto 

607 

127 

13 

34 

856 

97 

8 

18 

Movimento da imparidade de clientes 

Imparidade 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 nap 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 nap 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 nap 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 ties 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 apes 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 especializacao 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 analise, incluindo encargos com linhas de credit() e descobertos bancarios, 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 bancarios, 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. 

Demonstraceo do posicao financeira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Demonstracoo consolidada dos 
	

Notas as demonstracoes 
	

Parte II Demonstracoes 
331 	 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. Divide financeira 

537 

557 

870 

683 

1.104 

 

     

   

  

  

  

  

  

      

 



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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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 
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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 estimative 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 reapreciacao 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: 

335 
DemonstracOo do posicao financeira 

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 

Demonstracdo consolidada dos 

alteracoes no capital proprio para os 

exercicios findos em 31 de dezembro 

de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

Demonstracoo consolidada dos 

fluxos de caixa para os exercicios 

findos em 31 de dezembro de 2020 e 

31 de dezembro de 2019 

Notas as demonstrac5es 

financeiras consolidadas a 31 de 

dezembro de 2020 

16. Imposto sobre o rendimento e 

contribuicoo extraordinaria para o setor 

energetic° 

Parte II Demonstracoes 

financeiras individuals 

 

    

 

 

 



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 
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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 jurfclicas 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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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 nao 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 serao 

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 contribuicao definida financiado por um fundo 

de pensoes gerido por entidades independentes. As contribuicoes da 

Galp para o piano de contribuicao definida sac) registadas na 

demonstracao de resultados no period° ern que ocorram. 
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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 resultantes 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 resuitados. 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 peias  

responsabilidades corn beneficios de reforma no demonstracao da 

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.mr: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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Andlise 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 resolucdo dessa obrigacdo ocorra uma saida de  

recursos e (3) o montante da obrigacdo 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 sdo 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 ail 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 Gestao 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 provisdo 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 inforrnarcoes comparativas, consulte as demonstrasnes 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 provisao para abandono de blocos (€368 

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

de ativos no final da 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 refinacao e distribuicao, 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. 

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

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

da 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, estao sujeitas a um imposto calculado sobre o 

montante de ativos liquidos elegiveis nessa data. 

Em 2015, o Grupo foi sujeito a um imposto especial (Contribuicao 

Extraordinaria do Setor Energetic°, CESE II), nos termos da 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, em regime 

de take-or-pay. Ern 2017, nos termos da 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 da provisao da CESE. 

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

adequadamente a obrigacao 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 liquidacaes 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 retencao 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 sac) 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 com 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 sac) 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 	NEI° corrente 	 Corrente 	NEI° corrente Corrente 	NEI° 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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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 prOprio, 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 

ern 2019 e foi reconhecido corn o ativo subjacente na rubrica Custo das 

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 avaliacao ao justo valor 

nao se baseou ern 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 corn 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 urn 

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

quais Fla° sao conhecidos dodos de mercado previsiveis, foi utilizada 

como pressuposto urn preco fixo; mitigac6es do risco de credit() da 

contraparte foram tidas ern consideracao na avaliacao. 
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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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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 

lmpacto 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 flux° de caixa. 
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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 limitar 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 (Nota 19). 

A analise de sensibilidade inclui saldos significativos em 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 

Thulos negocidveis (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 For words cambiais, tendo em considerocoo flutuocOes no MIK 
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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 Posisao 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 €17 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 em conjunto com os investimentos de natureza 

monetaria e com 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 

O 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 em 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 contra partida de urn proveito. No caso do Overlifting, esta 

situacao ocorre quando a Galp efetua urn levantamento de barris 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 participac6es 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 corn 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 pensc5es 

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 proporcao 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 demonstracao 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 sac) 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 bancorios 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 dos 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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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 Petraleo 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 Petraleo, 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 consarcio, 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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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 
a 31 de dezembro de 2020 

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 
a 31 de dezembro de 2020 

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% 

Demonstraceo do posicao financeira 
	

Demonstraceo dos resultados e do 
	

Demonstraceo consolidada dos 
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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 

Empresa e pals 
Percentagem de capital 

detido 
Atividade 

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 porticipacio, a entidode e clossificodo como empreendimento conjunto urna vez que existem ocordos parassocials que conferem controlo portilhodo de gestic, operocional 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Atividade 	 • Upstream 	• Midstream • Comercial 	• Renov6veis e novos negocios 	• Infraestruturas 	• 0 Ut 110S 

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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

Investimento em associadas 

Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• Renovaveis e novos neg6cios 
	

• lnf raestruturas 
	

• 0 Ut 110S 

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 Gas 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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
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Atividade 	 • Upstream 
	

• Midstream 
	

• Comercial 
	

• RenovOveis e novos neg6cios 
	

• Infraestruturas 
	

• 0 Ut 110S 

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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Notas as demonstracoes financeiras consolidadas 
a 31 de dezembro de 2020 

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. 
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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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31 de dezembro de 2020

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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Cert ificação Legal das Contas e
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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 participacoes 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 contribuicc5es: 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 historico, 

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 

conte6do, 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 um 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 transacaes 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 ern vigor na data das transacaes 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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Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

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 

alteracoes 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 aplicacao mais cedo e permitida, a Empresa aplicou 

emenda ao period() contabilistico findo ern 31 de dezembro de 2020. 
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Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

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 corn 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 corn 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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Notas as demonstracoes financeiras a 31 de dezembro de 2020 

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 texas 

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. Utilize-se de entre as taxes econemicas mais 

apropriadas, as que permitam a reintegraedo do imobilizado, durante a 

sua vida utjl estimada, tendo em conta, nos casos em que tale aplicavel, 

o period° de concessdo. 

As texas 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 major entre o preeo de venda liquido 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 utjl 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 (WeightedAverage Cost of 

Capital) da Empress. 

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 economics 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 da responsabilidade de locaeao 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 remocao do ativo subjacente (caso 

aplicavel), deduzido de qualquer incentivo concedido. 

A responsabilidade da locaeao e inicialmente reconhecida pelo valor 

presente dos rendas ainda nap pagas a data do contrato de locaeao, 

descontando os juros a uma taxa de juro implicita na locaeao, ou no caso 

em que nao seja possivel determinar esta taxa facilmente, utilizando a 

taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a Empresa utiliza a sua 

taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos 

de locaeao incluidos na mensuraeao 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 opeao; 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 alteraeao na 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 °pea° de exercicio de 

compra, sua extensao ou rescisao. 

Quando a responsabilidade por locaeoes e remensurada, o valor do 

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

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 em rubricas devidamente segregadas na demonstraeao da 

posicao financeira. 

Locacb- es de curto prazo ou locaciSes de ativos de baixo 
valor 

A empresa nao reconhece como direitos de uso de ativos ou 

responsabilidade de locaeoes, contratos de locaeao de duraeao inferior a 

12 meses ou locaeoes de baixo valor. A Empresa reconhece os disp6ndios 

associados a estas locaedes, como um 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 variacaes 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 

Identificacao 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 demonstrasaes 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° sdo 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 estdo agrupadas em caracteristicas de risco de credit° 

compartilhado e em 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 

Adiantamentos 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 

417 
Parte I 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 
11. Clientes e outros contas a receber 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 bancorios 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 de juro 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 de juro 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 nap 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 
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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 salo 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 coda 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 nao 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 liquido apurado ern 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 

Parte I Demonstracoes 	 Demonstracdo da posicoo financeira 	Demonstracdo de resultados e do 
428 	 financeiras consolidadas 	 rendimento integral 

Demonstracdo dos alteracoes no 
capital 

Demonstracdo dos fluxos de 
caixa 

Notas as demonstracaes financeiras a 31 
de dezembro de 2020 
21. Gestdo de riscos financeiros 
22. Estrutura de capital 

 

 

 

 

    

   

   

  

  



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 

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 com 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 para 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 um 

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, 

genericos 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 ail 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 original influxos ou exfluxos econernicos da 

empresa. A empresa nao reflete 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. 
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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 

Parte I Demonstracoes 	 Demonstracdo do posicoo financeira 	Demonstracdo de resultados e do 
432 	 financeiras consolidadas 	 rendimento integral 

Demonstracdo dos olteracoes no 
capitol 

Demonstracdo dos fluxos de 
coixo 

Notas as demonstracoes financeiras a 31 
de dezembro de 2020 
28. Transocoes compartes relacionadas 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 informanace comparative!, consultor as der-FIE:MS-LI-GOes financeiras do exercicio 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 irlforrnacao comporativo, consultor as demonstracoes 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 informecio comporotivo, consultor os demonstracoes financeiras 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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Galp Energia SGPS, S.A.

Cert ificação Legal das Contas e

Relatório de Auditor ia

31 de dezembro de 2020

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 govemamentais, 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 awes 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 negociac6es 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 da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essas 

declaracoes prospetivas podem geralmente ser identificadas 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", "clever", 

"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 da Galp e apresenta informacao interna que é 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, depreciac6es e amortizac6es, 

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 operac6es 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 sue producao ate a sue 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 ern eventos, condicoes ou circunstancias. Este documento nao constitui 

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem deve ser interpretado como 

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

forma adquirir valores mobiliarios do Galp ou de qualquer uma das suas subsidiaries ou 

afiliadas ern qualquer jurisdicao ou como urn incentivo para realizar qualquer atividade de 

investimento ern qualquer jurisdicao. 
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https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaos-de-governo/comissoes/comissao-de-sustentabilidade
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Recomendacc5es da Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), do Financial Stability 
Board (FSB), relativas a divulgacao dos riscos financeiros relacionados corn o clima; 

Principios do United Nations Global Compact (UNGC); 

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

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS); e 

Os principios de inclusno, materialidade, capacidade de resposta e impacto, constantes da norma da 
AccountAbility, AA10 0 0 AccountAbility Principles Standard (AA10 0 OAP 2018), referentes a informacao de 
sustentabilidade; 
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Parte I  —  Informacao sobre as politicos adotadas 

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

B. Modelo empresarial 

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

C. Principals fatores de risco 

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

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

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

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

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

geridos pela Sociedade. 	 atividade). 

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

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

E. Politicos implementadas 

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

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

Politica de Seguranca, Saude e Ambiente 

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

Requisitos Especificos de SaCide. Seguranca e Ambiente  

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

Politica de Alteracaes Climaticas 
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https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica_Alteracoes_Climaticas.pdf
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A Galp considera essencial promover e contribuir para a satisfacno dos necessidades energeticas do futuro, 
em estreita linha de cooperacno corn os objetivos propostos para o combate as alterac8es climaticas. Neste 
sentido, e consciente que este é verdadeiramente urn desafio do futuro, a Galp atualiza a sua Politica de 
Alteracoes Climaticas em linha corn o seu compromisso de acompanhar as boas praticas e tendencies de 
mercado nesta materia. 

Codigo de Etica e Conduta  

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

Politica de Direitos Humanos 

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

Politica de Responsabilidade Social Corporative  

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

Politica Fiscal  

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

Politica de Investimento na Comunidade 

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

Plano pare a lgualdade 2020  
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https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica-direitos-humanos.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Politica%20de%20Responsabilidade%20Social%20Corporativa%20-%20ultima%20versao.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/governance%202020/P-013-Politica%20Fiscal.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governo-Societario/SharedResources/Documentos/PT/Etica-e-Conduta/Politica-investimento-na-comunidade.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Sustentabilidade/SharedResources/Documents/Plano%20para%20a%20igualdade%202020_PT.PDF
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A Galp, no seu Plano para a lgualdade para 2020, consagra os objetivos, medidas e praticas implementadas 
em 2019 e a implementor em 2020 em materia de igualdade de genera Este Plano é atualizado anualmente. 

Plano para a lgualdade 2021  

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

Politica de Diversidade nos orgaos de Administracao e Fiscalizacao  

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

Politica de Prevencao da Corrupcao 

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

Norma de Prevencao da Corrupcao 

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

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

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

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

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

Principals indicadores e resultados 

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

1.2. Modelo de cricieno de valor 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5. 0 caminho para um futuro sustentavel 

Politicos ambientais 

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

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

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

5.2 Transformaeno com responsabilidade 

5.3 Abordagem as alteraedes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

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

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

2. Descricdo dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

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

Politicos sociais e fiscais 

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

5.3 Abordagem as alteracaes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

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

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

5.3 Abordagem as alteraedes climaticas 

5.5 Reduzir a pegada ecologica 

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

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

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

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5.2 Transformaeao corn responsabilidade 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 
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Consultor ainda: 

Politica Fiscal da Galp 

Informacao sobre o Dialog° corn Stakeholders  

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

2. Descricao dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

Consultor as seguintes secc5es da Parte I do presente relatorio - Relatorio Integrado de Gestno: 

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

Consultor ainda as seguintes secc8es do Porte IV do Relatorio Integrado — Anexos: 

Informacao suplementar sobre Petroleo e Gas 

Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas 

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

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

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

daqueles objetivos 	 5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

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

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

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

2. Descricdo dos principals indicadores de desempenho 
definidos. 

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

5.2 Transformaedo corn responsabilidade 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

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

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

1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentovel 

5.4 As pessoas no centro 

5.6 Desenvolver urn negocio consciente 

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

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

informaeno sobre a remuneraedo dos administradores. 

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

daqueles objetivos 
5.4 As pessoas no centro 
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Codigos de etica: indicacno de eventual codigo de etica a que 
a Sociedade tenha aderido ou implementado; indicacao dos 
respetivos mecanismos de implementacao e monitorizacao 
do cumprimento do mesmo, se aplicavel. 

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

Codigo de Etica e Conduta  

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

Norma de Comunicacno de Irregularidades — Linha de Etica  

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

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

Comissao de Etica e Conduta  

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

Regulamento da Comissao de Etica e Conduta  

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

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

informacno sobre o canal de comunicacno de irregularidades 

Norma de Gestao de Conflitos de Interesses  

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

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

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

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

Standards Board (FASB). 

Resultados das operacaes de atividades de exploracao e producao 

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

unid: milhares de Euros 

Africa 	America Latina 	Resto do Mundo 	 Total 

31 de dezembro de 2020 

ContribuicOes totals consolidadas 

Vendas 

Custos de producao 

Royalties 

Outros custos operacionais 

Custos de exploracao 

Amortizacoes, depreciacOes e proyisOes do exercicio 

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

Impostos 

Resultado operacional para atividades de E8-1D 

31 de dezembro de 2019 

Contribuicoes totais consolidadas 

Vendas 

Custos de producao 

Royalties 

Outros custos operacionais 

Custos de exploracao 

AmortizaccOes, depreciacoes e provisoes do exercicio 

■ 
168,429 

(35,649) 

(4,533) 

(4,784) 

(146,610) 

1,285,581 

(39,102) 

(137,990) 

(75,689) 

(111,718) 

(451,575) 

(31) 

(225) 

(4,406) 

1,454,010 

(74,751) 

(137,990) 

(80,253) 

(116,726) 

(602,591) 

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

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

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

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

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

(194,276) (194,276) 

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

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

(239,893) (338,660) 32 (578,521) 
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unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

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

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

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

31 de dezembro de 2018 

Contribuicoes totais consolidadas 

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

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

Royalties (188,818) (188,818) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os outros custos operacionais incluem a responsabilidade de I&D 

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

estrutura relacionados corn areas diretamente relacionados corn as 

atividades de exploracao e producao. Esta rubrica exclui custos de 

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

FASB e inclui custos registados em empresas nao consolidadas pelo 

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

€2.586 k em 2018. 

Os custos de exploracao correspondem as imparidades de exploracao, 

nomeadamente custos corn pocos secos ou imparidade de ativos 

decorrentes da decisdo de devolucdo de licences de exploracao, 

conforme politica contabilistica descrita na note 2.3 Ativos Tangiveis do 

Anexo as demonstracoes financeiras consolidadas. 

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

despesas gerais e administrativas (GSA) relacionados principalmente 

com atividades de exploracao, passaram a ser contabilizados como 

custos de exploracdo do periodo em que ocorreram e deixaram de ser 

capitalizados. 

As amortizacoes, depreciacoes e provisoes do exercicio incluem custos 

registados em empresas nao consolidadas pelo metodo integral no valor 

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

Os resultados operacionais nao incluem custos de gestao e custos 

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

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

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

calculado de acordo corn as taxes de imposto estatuario de cada pals. 0 

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

dos custos de gestao e custos financeiros que foram excluidos do 

resultado das operacoes. 

Os resultados das operacOes excluem as despesas de juros atribuiveis as 

atividades de petroleo e gas. 

Despesas de investimento do ano ern atividades de exploracao e 

producao. 

As despesas de investimento do ano, que representam os dispendios 

efetuados nas atividades de exploracao e producdo, por zona 

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

MEN  IContribuicoes totais consolidadas 

31 de dezembro 2020 
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unid:milhares de Euros 

Aquisicc5es sem reservas provadas 

Exploracao 

Desenvolvimento 

3,496 

112,892 

25,251 

174,544 

152 

Total incorrido no exercicio 116,387 199,795 152 

31 de dezembro 2019 

Contribuicoes totais consolidadas 

Aquisicc5es sem reservas provadas 76,699 

Explorac6o 1,187 52,373 34 

Desenvolvimento 207,000 249,199 

Total incorrido no exercicio 208,187 378,271 34 

31 de dezembro 2018 

Contribuilks totals consolidadas 

Aquisicoes sem reservas provadas 175,036 

Explorac6o (749) 49,452 997 

Desenvolvimento 187,845 209,219 

Total incorrido no exercicio 187,096 433,707 997 

28,898 

287,436 

316,334 

NM_ 
76,699 

53,593 

456,200 

586,492 

_AM 
175,036 

49,700 

397,064 

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

Os valores reportados como custos incorridos incluem os custos 

capitalizados e os custos imputados a despesa quando incorridos porn 

atividade de aquisicao, exploracao e desenvolvimento de propriedade 

de petroleo e gas. Os custos de exploracao apresentados acima 

incluem os custos de perfumed° e equipamento de pocos de 

exploracao e despesas geolOgicas e geofisicas. 

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

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

corn atividades de exploracao, passaram a ser contabilizados como 

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

capitalizados. 

Os custos de desenvolvimento incluem os custos de perfuracao e 

equipamentos de pocos de desenvolvimento, bem como a construed° 

de equipamentos relacionados. 

Os valores constantes na rubrica de "Desenvolvimento" incluem ativos 

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

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

consolidadas pelo metodo de equivalencia patrimonial. 

Os investimentos sao expressos em moeda funcional do grupo Galp, 

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

ativos foram atualizados ao cgmbio do final do ono respetivo em 

conformidade corn a politica contabilistica definida na nota 5 do Anexo 

de demonstracoes financeiras consolidadas. Em 2020, foi considerada 

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

Nas despesas de investimento nao foram incluidos quaisquer gastos 

relacionados corn os juros capitalizados. 

Investimentos acumulados em atividades de exploracao e producao 

Os investimentos acumulados representam a totalidade de dispendios 

efetuados na aquisicdo de reservas provadas ou ndo provadas e nos 

atividades de exploracao e desenvolvimento dos blocos nos quais a 

Galp detem uma participacao. 

Os custos de exploracao sao capitalizados na totalidade de acordo 

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

Anexo as demonstracoes financeiras consolidadas. Os pocos secos sao 

reconhecidos como custo e refletidos nestas tabelas juntamente corn 

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

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

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

unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

31 de dezembro 2020 

Contribuicoes totais consolidadas 

Ativos corn Reservas Provadas 

Ativos Fixos 

Ativos em curso 

Ativos sem Reservas Provadas 

Equipamento de suporte 

1,716,503 

428,260 

211,588 

389 

2,968,171 

324,355 

713,668 

5,989 

1,993 

4,684,674 

752,614 

927,249 

6,378 

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

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

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

31 de dezembro 2019 

Contribuicoes totals consolidadas 

Ativos corn Reservas Provadas 

Ativos Fixos 

Ativos em curso 

Ativos sem Reservas Provadas 

Equipamento de suporte 

1,602,411 

450,744 

310,628 

371 

2,546,333 

1,025,048 

607,719 

6,571 

1,993 

4,148,744 

1,475,792 

920,341 

6,942 

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

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

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

31 de dezembro 2018 

Contribuicoes totais consolidadas 

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

unid: milhares de Euros 

Africa America Latina Resto do Mundo Total 

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

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

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

Equipamento de suporte 333 5,707 6,040 

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

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

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

Os investimentos foram classificados de acordo corn os seguintes 

pressupostos: 

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

campos que detem RP, no final de coda ano. 

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

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

amortizacao; 

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

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

ainda nao estao em producao. 

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

de coda ano. 

3. Equipamento de suporte: Equipamento basic° e administrativo 

atribuido as atividades de exploracao e producao. 

Os valores constantes nas seguintes rubricas incluem ativos referentes 

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

Brasil e Area 4 ern Mocambique, registados em empresas consolidadas 

pelo metodo de equivalencia patrimonial. 

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

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

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

cambio do final do ano respetivo ern conformidade com a politica 

contabilistica definida no ponto 2.12 do Anexo as demonstracoes 

financeiras consolidadas. 

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

Reservas de petroleo e de gas 

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

evidenciadas nos quadros seguintes, incluem as RP desenvolvidas e 

nao desenvolvidas. As reservas provadas foram apuradas por entidade 

independente DeGolyer and MocAlaughton (DeMac), cuja metodologia 

adotada se encontra de acordo com o Petroleum Resources 

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

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

Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum 

Geologists e a Society of Petroleum Evaluation Engineers. 

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

dodos de geociencias e engenharia podem ser estimadas com razoavel 

certeza para serem comercialmente recuperaveis de acordo com as 

consideracoes econOrnicas definidas, metodos operacionais e 

regulamentos govemamentais. 

Reservas provadas incluem quantidades estimadas relacionadas com 

contratos de compartilhamento de producao (PSCs) que sao 

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

flutuacoes nos precos de commodities e custos recuperaveis bem como 

regime de royalties. 

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

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

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

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

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

0 preco de referencia para o apuramento das reservas pertencentes 

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

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

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

corresponde ao preco medio de mercado do Brent praticado ao longo 

do ano de 2020, 2019 e 2018 respetivamente. 

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

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

empresa e consolidada pelo metodo integral nas contas do grupo Galp 

Energia. 

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

recuperaveis) nas reservas associadas a este tipo de contrato estdo 

refletidos na rubrica "Revisdes de estimativas anteriores". 

465 
1.Informabdo financeira 

no° consolidada 
2. Informacdo suplementar 
sobre petroleo e gas (nao 
auditado) 

3. Relatorio sobre os pagamentos a 
administraboes pUblicas em 2020 

4. Declarabao de conformidade 
dos membros do conselho de 
administrabao 

5. Relatorio do parecer 
do conselho fiscal 

6. Relatorio independente 
sobre informaboo de 
sustentabilidade 

7. Glossario e 
abreviaturas 



America Latina 	 Total 

20,552 	 287,587 	 308,139 

Africa 

132,973 6,616 126,357 

148,375 163,187 14,812 

3,398 

(4,276) 

20,552 

14,467 

Desenvolvidas 

Nno desenvolvidas 

Extensoes e descobertas 

Aquisic6es e vendas 

Revisoes de estimativas anteriores 

PrOdUca0 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

Desenvolvidas 

10,299 

37,040 40,438 

(34,484) (38,760) 

287,587 308,139 

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

Reservas de petroleo (reservas provadas 1P) 

unid: milhares de [Dorris 

Net entitlement 

2020 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

Desenvolvidas 14,467 151,832 166,299 

Nao desenvolvidas 6,085 135,755 141,840 

Extensc5es e descobertas 

Aquisicoes e vendas (85) (85) 

Revisc5es de estimativas anteriores 780 21,330 22,110 

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

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

Desenvolvidas 12,711 170,116 182,827 

Nno desenvolvidas 4,144 100,809 104,953 

    

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

Nao desenvolvidas 

Extensoes e descobertas 

Aquisic8es e vendas 

2020 

Reservas a 31 de dezembro 2019 

  

Africa 

 

America Latina 	 Total 

  

	

329,168 	 245,222 	 574,390 

	

128,701 
	

128,701 

	

329,168 
	

116,521 
	

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

unid: milhares de [Dorris 

Net entitlement 

Africa America Latina Total 

Nao desenvolvidas 6,085 135,755 141,840 

2018 

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

Desenvolvidas 4,740 109,143 113,883 

Nao desenvolvidas 17,297 153,016 170,313 

Extensc5es e descobertas 210 9,754 9,964 

Aquisicoes e vendas 

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

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

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

Desenvolvidas 6,616 126,357 132,973 

Nao desenvolvidas 14,812 148,375 163,187 

Reservas de gas (reservas provadas 1P) 

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

2018 

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

unid: milhoes de pes cUbicos 

Africa America Latina Total 

Revisc5es de estimativas anteriores 

Producao 

34,766 

(28,114) 

34,766 

(28,114) 

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

Desenvolvidas 149,163 149,163 

Nlao desenvolvidas 349,081 82,798 431,879 

2019 

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

Desenvolvidas 114,864 114,864 

Nlao desenvolvidas 324,882 115,520 440,402 

Extensoes e descobertas 5,920 5,920 

Aquisic6es e vendas 

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

Producao (30,186) (30,186) 

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

Desenvolvidas 128,701 128,701 

klao desenvolvidas 329,168 116,521 445,689 

Desenvolvidas 119,267 119,267 

klao desenvolvidas 339,054 133,083 472,137 

Extensoes e descobertas 1,526 1,526 

Aquisicoes e vendas 

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

Producao (27,311) (27,311) 

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

unid: milhoes de pes cUbicos 

Africa 
	

America Latina 	 Total 

Desenvolvidas 
	 114,864 

	
114,864 

Nlao desenvolvidas 
	

324,882 
	

115,520 
	

440,402 

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

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

Medidas standard de desconto de fluxos de caixa futuros 

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

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

correspondem a uma traducao econamica das reservas provadas 1P 

apresentadas no ponto anterior elaborada pela entidade independente 

DeGolyer and MacNaughton (DeMac). 

As receitas de caixa futuros representam as receitas futuras da 

producao associada as RP, calculados aplicando o preco media de 

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

Os custos de producao futuros correspondem as estimativas de custos 

de producao associados as RP. 

Os royalties futuros representam as estimativas de royalties a pagar 

relativos as receitas de producao. 

Os custos de desenvolvimento e abandono futuros correspondem a 

estimativas de custos para desenvolvimento das RP (perfuracao e 

instalacao de plataformas de producao), assim como a estimativas 

para custos de abandono dos campos. 

Os impostos sobre rendimento futuros representam estimativas de IRP 

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

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

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

Os fluxos de caixa foram calculados ern claares americanos e 

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

€/$)• 
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31 de dezembro 2020 

Receitas de caixa futuras 

Custos de producqo futuros 

Royalties futuros 

Custos de desenvolvimento e abandono futuros 

Fluxo de caixa liquid() antes de imposto futuros 

Imposto sobre rendimentos futuros 

Fluxos de caixa liquidos futuros 

Fator de desconto (10%) 

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

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

unid: milhares de Euros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas em 2020 

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

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

Europeu e do Conselho Europeu relativa as demonstracoes financeiras 

anuais, demonstracoes financeiras consolidadas e relaterios anexos de 

certos tipos de empresas, transposta para a legislacao portuguesa 

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

1. Introduci5o 

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

governanca saem reforcados quando a transparencia nos fluxos de 

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

principio permite aos cidaddos aceder a informacao de que necessitam 

para poderem responsabilizar as Administracoes PUblicas pelo modo 

como utilizam os fundos recebidos atraves de impostos e participacaes 

governamentais recebidos no ambito dos acordos celebrados corn o 

setor empresarial privado. 

A Galp tern vindo a trabalhar corn Administracoes PUblicas, 

organizacoes nalo governamentais e agencias internacionais para 

aumentar a transparencia, a divulgacao e a responsabilizacao nos 

Pagamentos efetuados as Administracoes PUblicas. 

Para alem dos Pagamentos indicados no presente relatorio, a Galp 

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

diferentes de Atividades Extrativas mediante pagamentos a 

Administracoes PUblicas — por exemplo, ern atividades decorrentes do 

transporte, comercializacao, producao e distribuicao de derivados de 

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

poises onde opera criando oportunidades de trabalho, adquirindo 

produtos e servicos a fornecedores locais e realizando atividades de 

investimento social. 

L. Objeto 

O presente relatorio estabelece urn resumo dos Pagamentos (definido 

abaixo) a Administracoes PUblicas (definido abaixo) realizados pela 

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

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

empresas realizem pagamentos em resultado dos suas atividades de 

exploracao, prospecao, pesquisa, desenvolvimento e extracao de 

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

referidos como «Atividades Extrativas»). 

3. Enquadramento legal 

O presente relatorio foi preparado ern conformidade corn o disposto no 

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

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

Parlamento Europeu e do Conselho relativa as declaracoes financeiras 

anuais, demonstracoes financeiras consolidadas e relatOrios anexos 

relativos a certos tipos de empresas, transposta para a legislacao 

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

em conjunto como a «Legislacao aplicavel»). 

4. Entidades abrangidas 

O presente relatorio inclui pagamentos feitos a Administracoes 

PUblicas pela Galp. Sao excluidos do presente relatorio os pagamentos 

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

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

5. Administracoes PUblicas 

Para efeitos do presente relatorio, Administracoes PUblicas incluem 

qualquer autoridade nacional, regional ou local de urn estado membro 

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

departamento, agencia ou entidade que seja subsidiaria do mesmo, 

incluindo uma empresa petrolifera nacional. 

6. Projeto 

Os Pagamentos sao reportados a nivel de projeto, exceto os 

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

quais sao comunicados ao nivel de entidade. 

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

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

acordo similar, e constitui a base das responsabilidades de pagamento 

a uma Administracao PUblica. Se tais acordos estiverem 

substancialmente interligados, serdo tratados como urn so projeto. 

Para urn Projeto totalmente integrado, que nao tenha urn ponto 

contratual de separacao onde possa ser atribuido separadamente urn 

valor as Atividades Extrativas e a outras atividades de processamento, 

os pagamentos as Administracoes PUblicas serao divulgados 

integralmente. 

7. Pagamentos 

Para efeito do presente relatorio, considera-se Pagamentos os 

montantes pagos ern dinheiro ou ern especie ao abrigo das seguintes 

modalidades: 

Direitos de producao 

Incluem a quota de producao atribuida a entidade governamental do 

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

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

entidade soberana ou atraves da sua participacao no capital social ou 

da titularidade de interesses participativos ern projetos dentro da sua 

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

emergentes de atividades ou interesses participativos fora do seu pals 

de origem sao excluidos. 

No exercicio terminado ern 31 de dezembro de 2020 nao existiram 

Direitos de Producao ern projetos operados pela Galp. 

Impostos 

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

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

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

Participacao Especial no Brasil), incluindo os liquidados por uma 

Administracao PUblica ern nome da Galp ao abrigo de uma concessdo 

isenta de impostos. Os Pagamentos sao reportados liquidos de 

reembolsos. Sao excluidos do presente relatorio impostos sobre 

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

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

rendimentos individuais, impostos sobre vendas e impostos sobre a 

propriedade. 

Royalties 

Sao pagamentos feitos por conta dos direitos de extracao de recursos 

de petreleo e gas, estabelecidos tipicamente como uma percentagem 

das receitas subtraida de quaisquer deducoes que se possum verificar. 

Bonus 

Estes sac) pagos normalmente na celebracao de urn acordo ou 

contrato, quando uma descoberta comercial de petrOleo e gas 

declarada ou quando a producao tiver comecado ou atingido urn 

determinado marco. 

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

outras taxas por contrapartida de licencas e/ou concessoes 

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

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

excluidas deste relatOrio as taxas administrativas governamentais que 

nao estejam relacionadas especificamente corn Atividades Extrativas, 

ou corn o acesso a recursos extrativos. 

Melhoria de infraestruturas 

Sao Pagamentos relacionados corn a construcao de infraestruturas 

nao substancialmente dedicadas a utilizacao nas Atividades 

Extrativas. 

2_ Outras disposicaes 

Operacao 

Quando a Galp efetua urn Pagamento diretamente a uma 

Administracao PUblica relacionado corn urn Projeto, o montante total 

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

reembolsada proporcionalmente pelos seus parceiros nao operadores 

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

Pagamentos em dinheiro e em especie 

Os pagamentos sao reportados numa base de caixa, significando isso 

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

serem reportados num regime de acrescimo (o que significaria serem 

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

Nivel de materialidade 

0 presente relatorio inclui todos os tipos de pagamentos a 

Administracoes PUblicas, numa base de pagamento Unico ou como 

parte de uma serie de pagamentos relacionados, desde que sejam 

superiores a €100.000. 

Taxa de cambio 

Para a finalidade do presente relatorio, os pagamentos feitos noutras 

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

media anual. 
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Sintese do relatorio (€k) 

Direito de 
Producqo 

Impostos Royalties 	B6nus Taxas 
Melhorias de 	

Total 
Infraestruturas 

a 

Angola 

Bra si I 

Timor- Leste 

Mocambique 

Namibia 

Portugal 

Sao Tome e Principe 

b 

15 792 

268 942 

d 

128 682 

e 

35 

f 

15 792 

397 659 

Total 284 734 128 682 35 413 451 

Relatorio por Pais: Angola 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	B6nus 
Melhorias de 

Taxas 	 Total 
Infraestruturas 

Administracc5es Publicas 

Ministerio das Financas 

Sonangol Concessionoria 

Sonangol HIP 

15 792 15 792 

Total 15 792 15 792 
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3. Relatorio sobre os pagamentos a administracoes publicas em 2020 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	B6nus 	 Taxa s 
Melhorias de 

Total 
inTraestruturas 

Pagamento ao nivel de entidade 

Galp Overseas Angola BV - Sucursal 3 776 

Galp Overseas Block 14 BV - Sucursal 419 

Galp Overseas Block 14k BV - Sucursal 20 923 

Galp Overseas Block 32 BV - Sucursal 

Galp Overseas Block 33 BV - Sucursal 

Projetos 

Block 14 1144 1144 

Block 14k 236 236 

Block 32 14 412 14 412 

Block 33 

Block LNG - Sonaga 

Bloco 1 - Safueiro 

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

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	 B6nus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Administracoes PUblicas 

Receitas 

Agenda Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

     

     

 

128 681 

  

128 681 

268 943 

 

35 268 978 

Total 
	

268 943 	128 681 
	

35 
	

397 659 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	 B6nus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Pagamento ao nivel de entidade 

Petrogal Brasil, S.A. 

Galp Energia, S.A. 

Projetos 

Bloco BM-S-8 

Bloco BM-S-11 

Bloco BM-S-24 

Bloco POT-T-394 

Bloco POT-T-395 

Bloco POT-T-436 

Bloco POT-T-440 

Bloco POT-T-478 

Bloco POT-T-479 

Bloco POT-T-480 

Bloco POT-T-484 

268 943 	128 419 	 397 362 

	

171 	 171 
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Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producdo 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

 
inTraesIruturOS 

Total 

Bloco SEAL-T-412 
	

18 

Bloco SEAL-T-429 
	

91 
	

17 

Bloco POT-M-663 

Bloco POT-M-665 

Bloco POT-M-760 

Bloco POT-T-447 

Bloco POT-M-853 

Bloco POT-T-608 

Bloco POT-T-743 

Bloco POT-M-855 

Bloco PEPB-M-783 

Bloco PEPB-M-839 

Bloco BAR-M-300 

Bloco BAR-M-342 

Bloco BAR-M-344 

Bloco BAR-M-388 

Bloco PN-T-150 

Bloco PN-T-166 

Bloco POT-M-764 

Bloco PN-T-136 

Bloco PN-T-182 

Bloco Carcara Norte 

Bloco UIRAPURU 

Bloco C-M-71 

Total 
	

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

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 B6nus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administrac8es PUblicas 

Ministerio das Financas 

Ministerio das Minas e Energia 

Sonangol EE/P 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producdo 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 	, 	, 
inTraesuutu 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Windhoek PEL 23 BV - Sucursal 

Windhoek PEL 24 BV - Sucursal 

Projetos 
	 - 

Bloco 2112B 

Bloco 2212A 

Bloco 28134 

Bloco 2814B 

Total 
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Relator-10 por Pais: sao Tome e Principe 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 B6nus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesmicuras 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Projetos 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
irrraes-crutu 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Galp Energia sao Tome e Principe, Lda. 

Projetos 

Bloco 6 

Bloco 5 

Bloco 11 

Bloco 12 

Total 
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Relator-10 por Pais: Mocambique 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Receitas 

Total 

Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraes-crutu 

Total 

Pagamento ao nivel de entidade 
	 • 

Area 4 

Total 

Relatorio por Pais: Timor-Leste 

Relatorio por Administracao PUblica (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos Royalties 	 Bonus 	 Taxas 	
Melhorias de 

, 
inTraesuu-curas 

Total 

Administracoes PUblicas 

Ministerio das Financas 

Receitas 

Total 
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Relatorio por projeto (€k) 

Direito de 
Producao 

Impostos 	Royalties 	Bonus 	 Taxas 
Melhorias de 

Infraestruturas 
Total 

Pagamento ao nivel de entidade 

Bloco E 

Total 

481 
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5. 

Relatorio do parecer do conselho fiscal 

Parecer do conselho fiscal 

Exmos. Senhores Acionistas, 

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

desempenho do mandato que nos conferiram, vimos apresentar o nosso 

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

sobre o governo societario, a informacao nao financeira, as 

demonstrac6es financeiras individuals e consolidadas e a proposta de 

aplicacao de resultados apresentada pelo Conselho de Administracao da 

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

dezembro de 2020. 

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

Externo, acompanhando o desempenho da sua funcao fiscalizadora. 

Acompanhamos o processo de preparacao e divulgacao de informacao 

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

nos efeitos e desafios resultantes do contexto da pandemia causada 

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

aos orgaos de fiscalizacao das entidades de interesse pUblico da CMVM 

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

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

novos desafios causados pela pandemia do Covid-19. 

Verificamos e acompanhamos a independencia do Revisor Oficial de 

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

adequacao e aprovando a prestacao de outros servicos para alem dos 

servicos de auditoria. 

Apreciamos a Certificacao Legal das Contas do Revisor Oficial de 

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

demonstracoes financeiras individuais e consolidadas relativas ao 

exercicio de 2020, com os quais concordamos. 

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

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

Comerciais, cada um dos membros do Conselho Fiscal abaixo indicados 

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

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

e demais documentos de prestacao de contas relativos ao exercicio de 

2020 foram elaborados em conformidade com as normas contabilisticas 

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

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

incluidas no perimetro de consolidacao. Igualmente declara que, tanto 

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

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

empresas incluidas no perimetro de consolidacao e contem uma 

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

empresas incluidas no perimetro de consolidacao se defrontam no sua 

atividade. 

No ambito das nossas func6es verificamos e declaramos ainda que, 

tanto quanto e do nosso conhecimento: 

a) as politicos contabilisticas e os criterios valorimetricos estao 

conformes com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 

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

assegurar que os mesmos conduzem a uma correta apresentacao do 

patrimenio e dos resultados da Sociedade e dos empresas incluidas 

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

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

C6cligo dos Valores 

Nestes termos, tendo em consideracao as informacoes recebidas do 

Conselho de Administracao e dos departamentos da Sociedade, bem 

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

RelatOrio de Auditoria sobre as demonstracoes financeiras individuais e 

consolidadas, exprimimos a nossa concordancia corn o RelatOrio de 

Gestao, corn as Demonstracoes Financeiras Individuais e Consolidadas e 

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

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

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

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

ern Assembleia Geral. 

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

tanto ao Conselho de Administracao como a Comissao Executive da 

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

forma significativa o exercicio das funcoes do Conselho Fiscal. 

Lisboa, 19 de marco de 2021. 

Presidente 

Jose Pereira Alves 

Vogais 

Fatima Castanheira Geada 

Pedro Antunes de Almeida 
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Relatorio anual de atividades do conselho 

fiscal relativo ao exercicio de 2020 

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

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

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

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

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

I. Introducao 

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

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

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

Conselho Fiscal é o orgdo responsavel pela fiscalizacdo da atividade da 

Sociedade. 

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

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

composto por tres membros independentes em face dos criterios 

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

Todos os membros do Conselho Fiscal observam os criterios de 

compatibilidade para o exercicio da respetiva funcdo que se encontram 

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

As principais competencias do Conselho Fiscal decorrentes da legislacdo 

aplicavel e do respetivo Regulamento podem ser integradas nas 

seguintes areas essenciais de atuacdo: 

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

pela observancia da lei e dos Estatutos e fiscalizar a administracdo 

da Sociedade; 

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

como, do processo de preparacdo e divulgacdo da informacdo 

financeira, e fiscalizar a revisdo/auditoria dos documentos de 

prestacdo de contas da Sociedade; 

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

interno, compliance e auditoria interna, avaliando os procedimentos 

internos de controlo e auditoria e questoes que sejam suscitadas, 

dirigindo as recomendacoes que entenda justificadas; 

d) acompanhar e avaliar o sistema de governo societario; 

e) receber e tratar as comunicacoes de irregularidades apresentadas 

por colaboradores e outros stakeholders da Sociedade; 

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

Sociedade; 

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

designadamente no tocante a prestacdo de servicos adicionais. 

II. Atividade desenvolvida pelo conselho 

fiscal relativamente ao exercicio de 2020 

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

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

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

documentos e esclarecimentos que solicitou. 

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

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

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

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

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

designadamente, atraves de reuniaes corn os responsaveis das direcoes 

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

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

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

Conselho Fiscal reuniu corn o CEO e o CFO. 

0 Conselho Fiscal reuniu ainda periodicamente com o Revisor Oficial de 

Contas/Auditor e o responsavel pela Direcao de Contabilidade, 

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

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

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

presente em todas as reuniaes do Conselho de Administracao onde se 

analisaram as contas da sociedade, se debateram e atualizaram as 

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

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

assuncao de riscos, bem como, foram apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pelas suas comissaes.  

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

dezembro de 2020, o Conselho Fiscal pronunciou-se favoravelmente 

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

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

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

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

0 acesso do Conselho Fiscal aos membros do Conselho de 

Administracao e da Comissao Executiva, aos colaboradores e aos 

documentos relevantes da atividade do grupo Galp foi realizado de 

forma regular e sem constrangimentos, contribuindo para a fiscalizacao 

da sociedade, evidenciando urn adequado relacionamento entre o 

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

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

realizados pelo Conselho de Administracao, destinados ao debate e 

atualizacao estrategica, que possibilitaram uma reflexao enriquecedora 

e inovadora sobre as linhas estrategicas para os prOximos anos. 

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

A fiscalizacao do cumprimento das politicos, criterios e praticas 

contabilisticas e da fiabilidade da informacao financeira foi exercida pelo 

Conselho Fiscal atraves de informacao prestada pela Direcao de 

Contabilidade e relatorios apresentados pelo Revisor Oficial de 

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

das conclusoes das auditorias e das avaliacoes de procedimentos 

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

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

parecer favoravel relativamente aos mesmos. 

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

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

acompanhamento, fiscalizacao e avaliacdo do funcionamento e 

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

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

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

quer atraves do relatOrio sobre o controlo interno emitido pelo Auditor 

Externo. 

Tendo sido solicitado parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de 

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

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

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

sentido da aprovacao de ambas. 

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

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

acompanhamento, fiscalizacao e avaliacao do funcionamento e 

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

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

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

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

de CO2 nao autorizadas com impacto nas contas, e tomado  

conhecimento de eventos na area da ciberseguranca, das 

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

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

supervisionar a adocao pela Sociedade dos principios e das politicos de 

identificacdo e gestao dos principais riscos financeiros e operacionais 

associados a atividade da Galp, tendo acompanhado as medidas 

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

os objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administracao, em especial 

os decorrentes da pandemic causada pela Covid-19. 

0 Conselho Fiscal tomou conhecimento regular das atividades 

prosseguidas pela Comissdo de Gestdo de Risco criada no seio do 

Conselho de Administracao em 12 de abril de 2019. 

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

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

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

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

parecer favoravel sobre a analise de risco realizada pela Direcdo de 

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

NegOcios 2021-2025 do Grupo, aprovado pelo Conselho de 

Administracao nessa mesma data. 

Tendo sido solicitado parecer do Conselho Fiscal sobre a proposta de 

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

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

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

0 Conselho Fiscal supervisionou a atividade desenvolvida pela Direcao 

de Auditoria Interna durante o exercicio de 2020, atraves do 

acompanhamento mensal da execucao do respetivo piano anual de 

atividades de auditoria aprovado pelo Conselho Fiscal, dos trabalhos de 

auditoria realizados e da informacao sobre a afetacao dos recursos, 

tendo recebido desta Direcao relatorios mensais sobre o ponto de 

situacao das recomendacoes emitidas e as auditorias realizadas. 

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

da Direcao de Auditoria Interna relativa a 2020. 

A avaliacao do adequado funcionamento dos sistemas de gestao de 

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

implementacao de controlos e de acoes de mitigacao foi realizada pela 

Direcao de Auditoria Interna. Estas atividades foram realizadas de forma 

independente e sisternatica, tendo informado e alertado regularmente o 

Conselho Fiscal para observacaes e recomendacoes mais relevantes, 

juntamente corn a identificacao de oportunidades de melhoria e medidas 

corretivas. 

0 Conselho Fiscal considera ainda que na execucao do piano de 

trabalhos da Auditoria Interna, a avaliacao do sistema de controlo 

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

eficiencia e de acordo corn os procedimentos estabelecidos. 

0 Presidente do Conselho Fiscal participou na reunido da Comissao de 

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

apresentacao do Plano Anual de Auditorias para 2020. 

6. Acompanhamento do funcionamento do sistema de 
governo societario 

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

do sistema de governo societario e a observancia deste as normas 

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

regulamentar ern materia de governo societario, designadamente 

atraves da participacao trimestral do responsavel da Direcao de 

Assuntos Juriclicos e Governance nas reunioes do Conselho Fiscal. 

Ainda no contexto do acompanhamento das materias de governo 

societario, o Conselho Fiscal analisou o Relatorio de Governo Societario 

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

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

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

Valores Mobiliarios. 

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

funcionamento do Conselho de Administracao e das suas comissoes 

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

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

Regulamento do Conselho Fiscal. 

7. Acompanhamento e fiscalizacao da eficacia do sistema 
de compliance 

0 Conselho Fiscal tomou conhecimento da execucao dos trabalhos da 

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

atividades de compliance para o proximo ano apresentado pela Direcao 

de Assuntos Juriclicos e Governance, obtendo igualmente informacao 

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

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

avaliacalo anual do desempenho da atividade do Auditor Externo corn 

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

Regulamento do Conselho Fiscal, 

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

trabaihos definido, tendo cumprido as normas e regulamentos aplicaveis 

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

eficiencia nas conclusoes e recomendacaes apresentadas. 

O Auditor Externo confirmou ao Conselho Fiscal que nao detetou 

nenhuma irregularidade reievante relacionada corn o cumprimento dos 

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

seus deveres. 

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

reunioes reaiizadas pelo Conselho Fiscal, nas quais se analisaram as 

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

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

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

e recomendacoes de auditoria reportados. 

0 Conselho Fiscal exerceu a sua funcalo como interlocutor da Sociedade 

junto do Revisor/Auditor e destinatario da informacalo por este 

eiaborada, fazendo o acompanhamento regular da sua atividade, 

nomeadamente atraves da apreciacao dos relatorios e da documentacao 

produzidos por este no desempenho das suas funcoes.  

0 Conselho Fiscal garantiu a disponibilizacao ao Auditor da informacao e 

das demais condicoes apropriadas ao eficaz desempenho da sua 

atividade. 

No ambito da verificacao do cumprimento das regras de independencia 

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

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

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

cumprimento dos requisitos de independencia do Auditor, a possibilidade 

de eventuais servicos prestados pelo mesmo e o seu enquadramento nos 

criterios legalmente previstos, tendo confirmado que foi salvaguardada 

a sua independencia. 

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

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

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

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

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

pelos servicos de auditoria financeira prestados a Galp e as entidades 

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

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

9. Negocios da sociedade corn partes relacionadas 

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

qualquer transacalo corn partes reiacionadas. 

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

interna sobre transacoes corn partes reiacionadas de 2018 ern vigor, 

apresentada peia Direcao de Assuntos Juridicos e Governance, no 

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

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

Valores Mobiliarios. 

10. Comunicaci5o de irregularidades 

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

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

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

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

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

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

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

alegadas irregularidades ou infracaes ao estipulado no Codigo de Etica 

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

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

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

ocorridas nas empresas do grupo Galp. 

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

reuniaes periodicas corn o Conselho Fiscal para reporte das 

comunicacoes recebidas e decisdo sobre o respetivo encaminhamento. 

Ern cumprimento do dever de informacao previsto no ponto 8 do 

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

apresentou ao Conselho Fiscal o relatorio anual sobre as comunicacaes 

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

propostas. 

Lisboa, 19 de marco de 2021. 

Presidente 

Jose Pereira Alves 

Vogais 

Maria de Fatima Geada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gasoleo 

Mistura de hidrocarbonetos liquidos destinada a alimentacao dos 

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

gasOleo depende das temperatures a que e utilizado. 

Gasolina 

Combustivel para automOveis equipados com motores que utilizam o 

ciclo Otto. Deve satisfazer especificacoes precisas quanto as suns 

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

resistencia a auto-inflamacao. 

Hydrocracking 

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

catalisadores que permite converter fracaes petroliferas com elevado 

ponto de ebulicao e pouco valorizadas em fracaes leves e mais 

valorizadas. 0 hidrogenio permite trabalhar a temperaturas inferiores e 

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

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

caracterfsticas importantes de estabilidade. 

Jet fuel 

Combustivel para motores a jato utilizados na aviacao. 

Lubrificantes 

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

processo obedece a formulacoes especificas, em funcao da utilizacao do 

lubrificante. A percentagem de aditivos nos Oleos lubrificantes chega a 

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

automOveis, industria e marinha. 

Margem hydrocracking de Roterdao 

A margem hydrocracking de Roterdao e composta pelo seguinte 	- 

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

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

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

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

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

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

Margem cracking de Roterdao 

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

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

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

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

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

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

Raso $7,59/ton. Rendimentos massicos. 
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podem ser unidades vibradoras, dinamite ou canhoes de ar comprimido 

onde sao emitidas ondas acUsticas ou elasticas que se propagam pelo 

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

separam as rochas de diferentes constituicoes petroffsicas, e retornam a 

superficie para serem captadas como dodos sismicos. 0 recetor pode 

incluir diferentes configuracoes, tais como a disposicao de geofones ou 

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

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

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

para que possum receber o sinal sismico. 

Social Return on Investment (SR01) 

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

organizacao. Esta ferramenta de avaliacao do impacte social compara o 

valor social gerado pela intervencao corn a despesa necessaria para este 

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

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

%: percentagem 

3D: tres dimensaes 

ACS: Actividades de Construccion y Servicios 

ADS: Agenda para o Desenvolvimento Sustentavel 

AIE: Agencia Internacional de Energia 

Amorim Energia: Amorim Energia, B.V. 

ANP: Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

(Brasil) 

AQS: Ambiente, Qualidade e Seguranca 

AQSS: Ambiente, Qualidade, Seguranca e Sustentabilidade 

AU — Acordos de Unitizacgo 

B2B: Business to Business 

B2C: Business to Consumer 

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

bbl: barril de petraleo  

BBLT: Benguela-Belize-Lobito-Tomboco 

bcf: bilion cubic feet 

bcm: mil milhoes de metros cabicos 

BCSD: Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentavel 

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

boe: barril de petraleo equivalente 

BRL (ou R$): reais do Brasil 

c.: circa 

CA: Conselho de Administracdo 

CE: Comissao Executiva 

CE,Q: consumos e quebras 

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

carbono 

CDP: CDP Institution 

CEO: chief executive officer 

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

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

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

C H4: metano 	 DJSI: Dow Jones Sustainobllity Index 

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

CMP: custo medio ponderado 	 DOC: data da operacdo comercial 

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

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

CO2: diOxido de carbon° 	 e: equivalente 

CPS: current policies scenario 	 ESA: exploration 5- appraisal 

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

(Brasil) 

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

COO: chief operating officer 	 juros e impostos 

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

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

CVM: C6cligo dos Valores Mobiliarios 	 amortizacoes 

CWT: complexity weighted tonne 	 EIA: estudo de impacte ambiental 

d: dia 	 EMPL: Europe-Maghreb Pipeline 

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

-Mulos a Medio Prazo 	 gas natural flutuante. 

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

flutuante de producdo, armazenagem e transferencia 

Eni: Eni, S.p.A. 

FS B: Financial Stability Board 

EPC: Engeneering procurement and construction 

g.: gramas 

ERSE: Entidade Reguladora dos Servicos Energeticos 

GSA: gastos gerais e administrativos 

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

Energetica 	 G&G: Geological & Geophysical 

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

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

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

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

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

ester 

GN: gas natural 

FCC: fluid catalytic cracking 

GNL: gas natural liquefeito 

FCF: free cash flow 

GNV: gas natural veicular 

FEED: front-end engeneering design 

GPL: gas de petreleo liquefeito 

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

GW: gigawatt 

GWh: gigawatt-hora 

HVO: hidrogenated vegetable oil 

ISD: Investigacao & Desenvolvimento 

l&T: Investigacao & Tecnologia 

IAS: Normas Internacionais de Contabilidade 

IASB: International Accounting Standard Board 

IASC: International Accounting Standards Committee 

IBAT: Integrated Biodiversity Assessment Tool 

ICF: Inclusive Community Forum 

lEA: Agencia Internacional de Energia 

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

IFAT: Ind ice de Frequencia de Acidentes Totais 

IFRIC: International Financial Reporting Interpretation Committee 

IFRS: International Financial Reportihg Standards; ou seja, Normas 

Internacionais de Relato Financeiro 

iGen: FOrum de Empresas para a Igualdade de Genero 

IIRC: International Integrated Reporting Council 

IMO: Organizacao MarItima Internacional 

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

Associacao Internacional dos Produtores de Petreleo e Gas 

IPCG: Institute Portugues de Corporate Governance 

IPIECA: Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and 

Social Issues; ou seja, Associacao Internacional de Conservacao 

Ambiental da Industria Petrolifera 

IRC: imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas 

IRP: imposto sobre o rendimento do petreleo (Angola) 

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

ISIN: international securities identification number;ou seja, nUmero 

internacional de identificacao de titulos 

ISO: International Organization for Standardization; ou seja, 

Organizacao Internacional de Normalizacao 

IT: Information technology 

IUCN: Unido Internacional para a Conservacdo da Natureza 

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

k: mil/milhares 	 MJ: megajoule 

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

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

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

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

Kosmos: Kosmos Energy 	 MMO: observadores de marniferos marinhos 

kt: mil toneladas 	 mmscf: milhoes de pes capicos 

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

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

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

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

m: metros 	 MW: megawatt 

m: milhao 	 MWh: megawatt- hora 

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

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

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

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

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

do sector de Oil& Gas 

ROI: return on investment 

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

RP: reservas provadas 

T: trimestre 

RSP: responsabilidades por servicos passados 

t: tonelada 

5: enxofre 

tcf: bilides de pes capicos 

s.s.: sem significado 

TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosure 

SBE: school of business and economics 

tCO2: toneladas de diOxido de carbono 

SDS: sustainable development scenario 

tCO2e: toneladas de diOxido de carbono equivalente TJ: terajoule 

SGPS: Sociedade Gestora de Participacdes Sociais 

TL: Tombua - Landana 

SIG: Sistema Integrado de Gestdo 

toe: toneladas de pet-Oleo equivalente 

502:di6xido de enxofre 

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

SPA: sale and purchase agreement 

TTF: Title Transfer Facility 

SPE: Society of Petroleum Engineers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizac6es administrativas necessdrias; eventos 

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

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

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

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

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

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

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime urn resultado 

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

podem depender exclusivamente da Galp. Todas as declaracoes, exceto as declaracoes 

referentes a factos historicos, sao ou podem ser consideradas declaracoes prospetivas. As 

declaracoes prospetivas expressam expectativas futures baseadas nas expectativas e 

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

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

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

altemativas de desempenho, como parometros de desempenho ajustados para itens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Galp em galp.com. 

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

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

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

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

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

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem deve ser interpretado como 

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

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

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

investimento em qualquer jurisdicao. 
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