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2.1. 

Como planeamos o futuro 

Apos urn ano particularmente marcado pela imprevisibilidade, todos nos 

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

urn dado adquirido. Algumas tendencias foram claramente aceleradas, 

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

pareciam evidentes como a globalizacao, foram postas ern causa. 

Para garantir que estamos preparados para urn conjunto amplo de 

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

da energia ern 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. 

Corn 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 corn o alinhamento global relativo a reducao de 

emissoes de carbono e potencial impacto nos acordos de comercio 

global, devera assumir urn papel chave para o desbloqueio das 

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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2.1. Como planeamos o futuro 

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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2.1. Como planeamos o futuro 

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 alteracaes 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 economic° 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. 

2.1. Como planeamos 
	

2.2. A nossa estrotegio 	 2.3. Como gerimos 
o futuro 	 o risco 

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 maior 

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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2.1. Como planeamos o futuro 

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 
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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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2.2. 

A nossa estrategia 
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 505 	Committed 	Fragmented Committed 
2019 	 2040 	 2050 

	
2019 
	

2040 	 2050 

• Carvdo 
	

Petroleo 	 Gas Natural 	 • Nuclear 	 • Renovaveis 
	

• Carvdo 
	

Petroleo 	 GOs Natural 
	

• Nuclear 	 • Renovovels 
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Temos o desejo de, diariamente, energizer a vida dos nossos clientes 

corn as solucoes que Ihes sejam mais sustentaveis. Procuramos 

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

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

num mundo coda vez mais complexo, rapid° e em constante mudanca. 

Enquanto Empress 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 energies renovaveis, de uma base industrial orientada pare as 

2.1. Como planeamos 	 2.2. A nossa estrategia 	 2.3. Como gerimos 
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Cenorio Stated Policies 

2  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 ern 

muitos poises, demonstram a nossa capacidade pare o desenvolvimento 

de colaboracoes fortes e de uma visa() transversal da nossa atividade. 
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2.2. A nossa estrategia 

A transicao energetica 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 para 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 industriais e 

experiencia acumulada, para garantir a transformacao tecnolOgica e a 

transicao juste da refinacao. 

Como em qualquer transicao, as empresas melhor preparadas ganharao 

vantagem face a concorrencia. Acreditamos que as nossas 

competencies e recursos garantem que temos a agilidade para entrar em 

novos mercados e negOcios diferenciadores, de forma eficaz, corn urn 

foco claro sobre a geracao de valor. 

Com base nesta visao estrategica, definimos uma orientacao integrada 

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

estagio de maturidade, da geracao sustentavel de valor e do 

crescimento da Empresa. 

Upstream 

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

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

maximo valor dos nossos ativos, atraves da otimizacao e de uma gestao 
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dinamica do portefelio, construindo opcoes de investimento e 

desinvestimento que garantam a resiliencia do negOcio. 

0 alinhamento do negOcio de Upstream com a transicao energetica 

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

ativa nas suns parcerias, tendo ern vista o desenvolvimento dos seus 

principais ativos, atraves da sue constante otimizacao e excelencia 

operational, contribuindo para a reducao da intensidade carbenica da 

atividade. 

Refinacao & Midstream 

A transformacao dos ativos industriais e outras atividades de Midstream 

é fundamental. 0 objetivo é adapta-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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2.2. A nossa estrategia 

Comercial 

Queremos reforcar a nossa aposta de posicionamento do cliente no 

centro de todas as nossas acoes 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 gestdo 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 descarbonizacdo da sociedade trouxe desafios para 

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 nas diferentes geografias. A Galp ambiciona ter urn papel 

ativo na transicao energetics que a sociedade esta a enfrentar, 

procurando antecipar tendencias, desenvolver urn portefOlio alinhado 
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corn as necessidades futures, 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 descarbonizacdo da economic, a Galp ira continuer 

a apostar na geracdo de energia renovavel, recorrendo a tecnologias 

comprovadas e projetos diferenciadores, corn ambicdo 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 transicdo energetics junto 

dos seus clientes, atraves do investimento ern solucoes descentralizadas 

de energia renovavel. 

Enquanto Empress que ambiciona ter urn papel ativo na transicdo 

energetics, pretendemos continuer a desenvolver urn portefOlio 

diferenciador de geracdo 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 implementacdo duma 

gestdo de portefOlio ativa, corn o objetivo de cobrir as necessidades de 

investimento, assegurar a manutencdo duma estrutura de capital solids 

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

assegurar uma distribuicdo acionista competitive e equilibrada corn o 

perfil da Empress. 
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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 

operacional 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 organizacional das ties 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 Administracdo 

Comissdo 
Executive 

Direcao 
de Assuntos JUriclicos 

.r 	
•
 
•
 
v
  

77 N to 

a-

Fo' 

	—1 

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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Auditoria 
Intern() 

Conselho Fiscal 

Direcao de Seguranca 
e Sustentabilidade, Direcao 
de Planeamento e Controlo 

Corporativo e Controlo interno 

Comissdo 
de Auditoria 

Comissdo de 
Gestdo de Risco 

Comissdo de 
Sustentabilidade 

Direcao de Gestoo 
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 6 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 operacc5es, 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 alteracoes 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 adaptar-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 principals projetos. 

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

das operacc5es e afetar adversamente o valor dos ativos e os resultados da Galp. 

A falha em responder eficazmente a situac8es de crise ou disrupc8es, 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 credito 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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2.3. Como gerimos o risco 

Alguns desses riscos sao sensiveis ao fenOmeno das alteracoes climaticas e aos 

cenarios de transicao para uma economic 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 economic 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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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 esta presente; e 

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

divergir significativamente ern funcoo de diversos fatores, incluindo a oferta e procura de 

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

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

relocao a COVID-19 e para a manutencoo do funcionamento dos economies e dos mercados 

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

economies; o impacto dos medidas adotadas pela Galp para proteger a saude e seguranca 

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

contrapartes comerciais do Golp; a capacidade de acesso aos mercados de divide de curto e 

medic) prazo atempadamente e ern condicoes economicas favordveis; a atuacao dos 

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos 

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

incluindo corn governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatario 

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 a 

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", "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 gestao do Galp e apresenta informacao interne que e utilizada para gerir e medir o 

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

alternativas 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 praprios (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 sao 

ainda medidos de acordo corn o metodo de replacement cost, ajustado para elementos ern 

particular. Este metodo e usado para avaliar o desempenho de cada segmento de negacio 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 coda 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 sao 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 revisdo de qualquer dos informacoes, 

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

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

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem deve ser interpretado como 

uma oferta para venda ou emissoo, ou como solicitacoo de oferta para comprar ou de outra 

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

afiliadas ern qualquer jurisdicao ou como urn incentivo para realizar qualquer atividade de 

investimento ern qualquer jurisdicao 




