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3.1. Destaques de 2020 

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 iniciativas 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 implementou 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 remotes, 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 multiples 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 producao da fase inicial de 

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

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

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

ultrapassaram a marca histerica de producao 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 um 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 solucoes 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 alteracaes 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. 

Ern novembro, a Galp chegou a acordo para a aquisicao adicional de urn 

projeto de energia solar FV ern desenvolvimento, ern Espanha, corn 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 urn 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, corn 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 urn 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 descarbonizacdo, reforcando o 

compromisso de alinhar o seu portefolio e operacoes corn a visa° da 

neutralidade carbonica na Europa ern 2050. A estrategia da Empresa 

continuara assente em oportunidades de crescimento sustentavel, 

alinhadas corn a transicdo energetica. 

Reconhecimento pelas melhores praticas 

de sustentabilidade 

0 compromisso da Galp na criacdo de valor atraves das melhores 

praticas na dimensdo 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 classificacdo "A-". Durante o ano, a Galp confirmou 

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

posicdo 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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3.2. Upstream 

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 inicial 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 potencial 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. 

Produedo 

media WI 
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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 

Decisaes Finais de lnvestimento 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 exploraterio 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) 

3P 

 

982 	 3C 

  

3.394 

    

     

mean 
un risked 

  

   

0- 
0 

2C 

      

4.530 
0 
N 2P 739 

  

1.680 

    

    

mean 
risked 

 

766 

 

1P  MI  404 

   

498 

    

- Petroleo 

- Gas 

Not= Reservas numb base net entitlement. Recursos contigentes e recursos prospectivos numa base working interest 
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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, ern comparacdo com 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 producao 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 exploracao 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 na 

bacia do Congo, em Angola. 

O 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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nov. 2019 
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19 meses 
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10 meses 
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18 meses 

Em curso 

Em curso 

Plauteau 
desde 

abr. 2012 
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jul. 2016 

nov. 2016 

mai. 2017 
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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% 
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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 maximizar a extracao de valor dos 

seus ativos, otimizando as operac6es 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 avaliac6es 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 jai 

foram concluidos e a ferramenta encontra-se em preparacao 

para 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 acumulac6es de Tupi e 

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

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

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

poeos produtores conectados, de um total de 10 programados, contando 

tambem corn urn poeo injetor conectado, 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 conectado, de 

um total de oito programados, e um poeo injetor conectado, dos oito 

planeados. 

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

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

perfurados no final de 2020, dos 33 poeos planeados. 

Na area de Sururu a Galp e os parceiros continuaram os estudos de 

subsuperficie da 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 da 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 circundantes. Em 2018, os membros do consarcio 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 aguardam a aprovaedo da 

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 candied- es 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 carbanica estimada inferior a 

9 kgCO2e/boe. 

A execueao 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 indUstria, o 

consarcio 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 

racio 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, apps 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. 

18 
3.1. Destaques 
2020 

3.2. Upstream 	 3.3. Comercial 3.4. Refinocoo 8 	 3.5. Renovaveis 
Midstream 	 novos negocios 



Republica Democrotica do Congo 

Angola 

ii

Bloco 32 

50 KM 

Galp 	Relatorio integrado de gesteio 2020 I  Execucao estrategica 
	

Leading today's energy into our i44re. 

3.2. Upstream 

Bloco C-M-791 

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

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

poligono de pre-sal. 

Ern 2019, o consorcio iniciou urn programa de exploracdo corn a 

aquisicdo de c.2.800 km2  de sismica 3D na regido, mais do que cobrindo 

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

de dados. 

0 consorcio estabeleceu a hierarquizacdo dos prospetos identificados, 

estimando-se a perfuracdo de urn poco exploratorio no campo ern 

2021/22. 

Angola 

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

Kaombo, atualmente urn dos projetos mais relevantes ern 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, corn uma capacidade estimada de producdo diaria 

combinada de 230 kbpd. 

Projetos do Galp em Angola 

0 consorcio continua a trabalhar ern medidas de gestdo dos 

reservatOrios para melhorar a eficiencia da operacdo, tendo iniciado uma 

campanha de sismica 4D, corn o objetivo de otimizar a localizacdo 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 estdo 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 estdo atualmente ern fase de declinio natural de 

producao. 

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

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

Este acordo suporta a extensao do limite economic° deste ativo, a 

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

parte dos custos ndo 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 com sucesso a campanha de 

aquisicao sismica 3D na PEL 83, encontrando-se atualmente em 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 Ag6ncia 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 pals. 
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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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Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia Tipo # Projetos 
Projetos 

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

Propriedades do petroleo 

Bloco(s) Bacia Tipo # Projetos 
Projetos 

Principais 
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 POrCe irOS 

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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Vendas de produtos petroliferos 

6,0 mt • 

33% 58% 

11 8,3 mt 

8% 30% 62% 

2020 

2019 

• Internacional 
	

Iberia B2C 	• Iberia B2B 

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%4% 	 93% 

3cYc. 6% 	 91% 

• 0-9 34,8 TWh 
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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 operacional 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. 

• Mercado Reguiado 
	

IberiaB2C 	 Iberia B2B 
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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 Gala era constituida por urn total 

de 1.276 estacoes de servico na Peninsula lberica, des quais 704 em 

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 aos 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 fidelizacao 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 realocacao 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 tern 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 com 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 solucaes 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 da 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 em 2020 um 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 com 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 solucaes de elevado valor acrescentado. 

Vendos lbericas de produtos petroliferos 
no segmento B2B em 2020 

• 46%Tronsportesb Distribuicdo 	 25% Marinha 

• 14% Avioc50 
	

• 11% Indostria 

• 4% Outros 

 



ENAGOL 
Cabo Verde 

GALP 
Rein° de Eswatini 

 

mu SONANGALP 
Angola 0 
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Mocambique 
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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, solo 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 operooOes de coberturo do morgem de refirmAll 

• 

3.4. Refinacdo & 
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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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 

condicoes 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 maxima 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 

• 41% GasOleo 
	

• 20% Gasolino 

• 18% Fuelcileo 
	

• 8% Consumos & Quebras 

• S% Jet 	 Aromnticos 

3% Outros 
	

• 2% Gases 

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% Fuelaleo 	•  25% Gas°lina 

• 10% Media 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 aquisicdo 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° inicial de cinco 

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

46% Nigeria (GNL) 

21% Argelia (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. 

Em 2020, as unidades de cogeracao produziram cerca de 1,4 TWh, 2% 

acima face ao ano homologo. 

Infraestrutura de distribuicao regulada 

A Galp, atraves da sua associada GGND, temem nove distribuidoras de 

gas natural em 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) com uma taxa de 

remuneracao prevista para 2020 e 2021 estabelecida ern 4,73%. 

Em novembro, a Galp acordou a venda de uma participacao de 75,01% 

na GGND, onde detinha 77,5%, corn a Allianz Capital Partners por um 

montante de €368 m, permanecendo com 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 6100% 

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 
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Destaques 2020 

Criacao da unidade de negocio Renovaveis 5 Novos 
Negocios e definicao da sua estrategia e modelo de 
Governance. Esta nova unidade é urn marco na 
integracao do transicao energetica, 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 ern 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 corn uma capacidade 
instalada de 926 MWp, numa base a 100%; 

Principals indicadores 

926 
Capocidode instolada 

para gerocoo de renovaveis 

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) 	 T 16 350 
' Inclui apenas Renovdveis e GoWithFlow. 

0 portefolio de renovaveis atualmente em producao é desenvolvido atraves de uma Joint Venture e contobilitado de acordo corn o rnetodo de equivatencia patrimonial. 
Pelo que, nao e considerada a sua contribuisao nos resultados consolidados apresentados anteriormente (Ebitda, Ebit). 
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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 ern sinergias corn 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 estao a 

experienciar, atraves do desenvolvimento de novas oportunidades de negocio, alinhadas corn as tendencias de mercado. 

Renovaveis 

0 portefalio de projetos de geracao de energia renovavel da Galp e cerca de 3,8 GWp, dos quais 926 MWp Xi se encontravam ern producoo no final de 

2020. 

Portefolio de Renovaveis 

Projeto -. Segment° °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 	Em operatao em Espanha 	• Adicionul au 
pipeline atuel 

Fontel Galp 

Espanha 

Em 2020, a Galp entrou no mercado solar em Espanha, tendo chegado a 

acordo corn 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 ambicaes 

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 com 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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Em Operaccdto 914 MWp 

• Em Desenvolvimento 2.865 MWp 

• Em Operacao 12 MWp 
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Portefolio Renovavel Galp na Iberia 

A Galp detem 75,01% da JV, mantendo a ACS Group uma participacao 

de 24,99%. Foi criada uma estrutura de govern() 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, corn 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, ern 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 para as necessidades de coda cliente. 

A El pretende posicionar a Galp na area da transicao energetics 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 velculos. Atraves de 

uma visdo integrada dos velculos e de dados de energia, as frotas e a 

gestao das instalacaes podem planear e operar uma rede heterogenea 

de velculos 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, em 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. 

0 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 nesta 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-primas 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 fabrica, 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. 
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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 condicaes 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 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 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 divulger 

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 das suas subsidiaries ou 

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

investimento em qualquer jurisdicao 
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