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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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Leading today's energy into our i4t—re, 

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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Leading today's energy into our i4t-re, 

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 relacionados 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 DD&A 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, relacionados corn a decisdo 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 producdo de Oleo vegetal 

sustentavel no Brasil em empresas associadas. 

0 Ebitda da JV de solar FV com a ACS, numa base 100%, foi de €5 m, 

considerando o period() de quatro meses que se seguiu a concretizacdo 

da aquisicdo e refletindo a baixa geracdo no period°, impactada pelas 

restricoes operacionais nos transformadores. 
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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 das 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. 
CapitalizacOo juros 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 produbao de petrOleo e gas natural, tais coma participabao especial aplicavel no Brasil e imposto sabre o rendimento do petrOleo (IRP) em Angola. 
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Leading today's energy into our i4t—re, 

4.3. Resultados consolidados 

O Ebitda RCA diminuiu 34% YoY para €1.570 m, impactado pelas 

condicoes de mercado desafiantes no periodo. 0 Ebit RCA diminuiu 69% 

YoY para €427 m, incluindo as imparidades relacionadas corn o 

Upstream. 

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 posicoes 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 com 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 em Impostos 36 81 

lmpostos sobre 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 nao 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 variacqo 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, Amortizac8es e Imparidades 979 1.289 

Dividendos de empresas associadas 146 90 

Variacqo 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) 

Realizac8es 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 nao 
controlam4  

(132) (225) 

Dividendos pagos aos acionistas (559) (318) 

Outros5  71 (129) 

Variacao da divida liquida (302) 631 

I 2019 ajustados do events nao recorrente non-cash das unitizacaes. 
'Ajustado dos efeitos relacionados corn o process() de equalizacao de Lula, Atapu e Sepia, nomeadamente urn impacto de -€137 m 
em CFFO e €220 m em investimento liquido, os quais originaram uma posicao liquida recebedora de €83 m. 

Inclui pagamento tanto de juros como de capital que em 2020 ascenderam a €82 m e €104 m, respetivarnente. 
L Dividendos maloritariamente pagos a Sinopec. 

Outros incluem carregamentos relacionados coma Sonangol e varlacaes ca mbiais em posicoes de caixa. 
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4.6. 

Situacao 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 	t iVOS/IDCISSiVOS1  (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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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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