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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 
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3 membros 
	

3 membros acionistas 
Presidents: Administrador 

nao executivo independente 	 2 reunioes em 2020 

7 reunides em 2020 

Comissgo de Gestao de Risco 
	

Comissgo de Sustentabilidade 
	

Comissgo de Auditoria 

Competencias 
Acompanhamento do sistema de gestgo 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 guest8es acerca da sua aplicacao e rececno 

e tratamento de comunicacoes 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 for substituido por Andy Brown na mesma data por cooptacao 
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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 
- 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 econOrnicos, 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; 

Rececalo 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 organs sociais para 2019, preparada e 

a presentada, nos termos do artigo 2.° da Lei n.° 28/2009, de 19 de junho, na sua 

atual reclacao, pela Comissao de Remuneracoes, Orgalo estatutario competente 

para aprovar a remuneracdo dos Orgdos sociais (artigo 8.° dos Estatutos). 

Com vista a fomentar uma gestdo alinhada com 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%) 
Fixo 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 seccdo 77, Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo 

Societario. 

Os membros ndo executivos do Conselho de Administracdo recebem urn 

valor mensal fixo estabelecido pela Comissao de Remuneracoes, tendo 

em 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 um membro de uma comissdo 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 ern conta as tuned- es especiais 

desempenhadas. A remuneracao dos membros do Conselho Fiscal nao 

inclui qualquer componente variavel. 

O Revisor Oficial de Contas tem a remuneracao contratualizada em 

condicoes normais de mercado. 
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6.4. 

Cumprimento corn o codigo de governo das sociedades 

A Galp decidiu voluntariamente adotar o Codigo de Governo das 

Sociedades do Institute Portugues de Corporate Governance, aprovado 

em 2018 e revisto em 2020 («Codigo de Governo das Sociedades do 

IPCG»), que se encontra disponivel no website desta entidade: 

https://www.cgov.pt. 0 codigo é constituido por urn conjunto de 

principios e recomendacoes de bom governo, adaptados a realidade 

societaria portuguesa. 

Em 2020, a Galp adotou a totalidade das 44 recomendacoes que Ihe sao 

aplicaveis, conforme mostrado na figura ao lado. 

Na Parte II deste relatorio - Relatorio de Governo Societario, apresenta-

-se a exposicao acerca da adocao das recomendacoes, de acordo com a 

regra "comply or explain". 

• 43 Adotadas 	• 2 Explain equivalents a a docao 

• 7 Nao aplicaveis 	• 1 Nao udotadus 
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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 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 pare a manutencoo do funcionamento des economies e dos mercados 

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

economies; o impacto dos medidas adotadas pela Galp pare 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 legislaceo e 

regulamentaceo aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessaries; eventos 

operacionais ou dificuldades tecnicas inesperadas; o resulted° de negociac6es 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 metes do Galp, incluindo no que diz respeito a transicoo energetica, reduce° do 

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime urn resultado 

pretendido ou desejado pela Galp, esclarecendo-se que os meios a mobilizer pare 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 futures baseadas nos expectativas e 

pressupostos utilizados polo administraceo no data em que sec) 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 relatives a 

potencial exposicao da Galp a riscos de mercado e declaracoes que refletem as expectativas, 

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administraceo. Essas 

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", "metes", "pretender", "poder", "objetivos", 

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

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

A informaceo 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 pare gerir e medir o 

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

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados pare 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 pare elementos em 

particular. Este metodo e usado pore avaliar o desempenho de coda segmento de negocio e 

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

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

incluindo um indicador de intensidade de carbono pare os produtos energeticos 

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

(GEE) de coda urn desses produtos, desde a sue producao ate a sue utilizacao final, por 

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

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

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

pelos clientes Galp (ambito 3). Estes emissoes soo ainda consideradas pare produtos 

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

dos ambitos 1, 2 e 3 e da metodologia utilizada pela Galp pare 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 divulger 

qualquer complemento, alteracao, atualizacoo ou revise° de qualquer des informacoes, 

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

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

aconselhamento pare investimento e nao consubstancia nem dove ser interpreted° como 

uma oferta pare venda ou emisseo, ou como solicitacoo de oferta pare comprar ou de outra 

forma adquirir valores mobiliarios do Galp ou de qualquer uma dos sues subsidiaries ou 

afiliadas em qualquer jurisdicoo ou como um incentivo pare realizar qualquer atividade de 

investimento em qualquer jurisdicao 
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