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A nossa presenca 

Upstream 

o portefolio de Upstream da Gala esta distribuido por varios 

poises e dividido em fases de maturidade distintas, desde a 

exploracao, 	passando pela ava Macao, ate ao 

desenvolvimento e producao. Estes projetos estao 

principalmente distribuidos em tres prinicipais regioes: 

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

em Mocambique. 

Comercial 

A unidade de negocio Comercial inclui produtos petroliferos, 

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

retalho para os segmentos B28 e B2C. Esta abordagem 

integrada permite a Galp avaliar melhor as 

necessidades dos clientes e apresentar solucaes a sua 

medida em todas as geografias onde opera. 

Renovaveis & Novos Negocios  / 
	

 Refirlacdo & Midstream 

A unidade de negocio Refinacao & Midstream inclui todas as 

atividades de refinacao, cogeracao e logistics, bem como os 

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

unidade garante o abastecimento, processamento e fornecimento de 

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

mercados em que atuamos, explorando opartunidades internacionalmente. 

A unidade de Renovaveis & Novos Negacios abraca a transicao 

energetica, desenvolvendo urn portefOlio diversificado e 

sustentcivel de geracdo de energia renovavel e identificando negOcias 

autanomos que podem aderecar novos segmentos de mercados corn 

agilidade. 
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1.  Portugal 

2.  Espanha 
111•110.1 

Upstream Comercial 3.  Brasil 

i4) 

4.  Angola 

Refinacao 
& Midstream 

Renovaveis 
& Novos Negocios 5.  Mocambique 

6. Cabo Verde 

7. Guine-Bissau 

8. S. Tome e Principe 

9. Namibia 

10. Reino de Eswatini 

11. Timor Leste 
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1.2. 

Modelo de criacao de valor 

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

de valor sustentavel, atraves da antecipacao de riscos, 

maximizacao de oportunidades e criacao de relacaes 

solidas e duradouras corn os stakeholders. 

Segmentos de negocio 

€8.021 m 
custo des materies 

consumidas e mercedarias 
vendidas RCA 

€898 m 
investimento 

000 
9,9 milhoes ms 

ague brute 

1.558 TJ 

6.114 
colaboradores 

Mn /010 
111 

43% 
mulheres 

51 
nacionalidades 

P 
11 

parses 

€210 
investimento 
em formacao 

por colaborador 

>169 mil 
horns ds formacao 

€302 m 
salarios e beneticios 

€4,4 m 
investimento real 
em ecoeficiencia 

na refinactio 

187 
contratacoes  

Upstream 

Refinacao 

Er Midstream  
330 kbpd 
capacidade 
refinacdo 

87,1 mboe 
materias primes 
processados 

13,9 mt 
vendas de produtos 
petroliferos 

173 MW 
capacidade cogeracclio 

€1.473 m 
fornecimento e services 

externos RCA 

€ 49,8 m 
investidos no protecdo dos 
pessoos, ambiente e ativos 

38.863 TJ 
ene4cipamOrie 

consumida 
eletricidade comprada 

6 poises 	 700 mboe 
dos quaffs tres core: 	Reservas 2P 
Brasil, Mocambique e 
Angola 	 1.720 mboe 

Recursos contingentes 2C 
130 kboepd 
producao media WI 	42 projetos 

      

€14,6 m 
investimento 

em inovacao eIST 

>€180 m 
investimento ern inovocao 
efF,T planeado ate 2025 

114 
Mestrados 

em Engenhoria 
do PetrOleo 
desde 2014 

Comercial 6,0 mt 
vendos de produtos 
petroliferos 

22,9 TWh 
vendas betels GI\VGNL 

 

 

Capital 
intelectuul 

 

1.475 
estacoes de servico 

3,3 TWh 
vendas totals 
de eletricidade 

   

59,18% 
free float 

2.814 
fornecedores 

50 
parcerias relevantes em entidodes 

e associacoes sectoriais 

75% 
compras locals 

9 
99% 

contratacrio local 

766 
horns de voluntariado 

Renovaveis 

Novos Negocios 
Maier player 	 926 MWp 
de solar na Iberia 	Capacklade instalada para 

geracao de renovaveis 

372 GWh 	 98 ktCO2  
Energia renovavel 	Emissoes evitadas 
gore& 
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C11.381 m 
vendas e prestacaes 

de servicos RCA 

€1.570 m 	 -€42 m 
resultado Ilquida RCA 

atribufvel aos aciontstas 

da Galp Energia, SGPS, S.A. 

1,5x 
divido liquida 

Ebitda RCA 

cash flow gerado peias 

atividades operacionals 

C0,35 
dividendo por acdo 

Ebitda RCA 
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1.2. Modelo de criacao de valor 

Outputs 
€1.025 m 

6 
5,9 millhoes m3  

aqua residual 

7 
n.° de perdas de contencdo 

que atingirarn o ambiente 

0,07 Tier 1 
0,48 Tier 2 

eventas de seouranco 

de processo 

869 tCO2  
CiD(Flaring)- E&P Operodos 

27,9 kt 
residuos 

56% 
residuos 

vaiorizados 

COse - dmbito 1 

3,1 mt 

COse - ambito 2 

0,04 mt 

0,5 LTIF 
acidentes com bob por rondo 

de horas trabalhadas 

0 
fatalidades 

1-Q\ 

 

2,6% 
rotatividade 

7,47% 
absentismo 

4.)  

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

€4,57 
ROI 

(return on investment) 
em capital humano 

ri~  
• 
	 co, 

>100 	 6 
	

30 
	

7 
projetos de inovacdo 	 progromas teenologicos 	 projetos !SD no 

	
projetos de CCUS 

implementados 	 no Upstream 
	

Upstream no Brasil 

C21,4 m 
em investimento 
na comunidade 

mais de 4.400 
claim de energia, 

nos oltimos rove °nos 

111.11 

€12.890 m 
valor economic° 

distribuido 

411P_ 

ti 

C2 m 
em parcerias relevantes corn entidades 

e associacoes sectoriais 

7 
comunicacoes de 

irregularidades recebidas 

57% 
resolvidas 
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13. 

Abordagem a materialidade 

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

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

os seus stakeholders. 

Potenciais aspetos materials 

A Galp, seguindo referenciais internacionalmente reconhecidos, 

identifica e compreende os potenciais aspetos materiais atraves de 

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

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

referencia. 

Envolvimento dos stakeholders 

A Galp considera essencial o dialogo e envolvimento dos stakeholders 

para conhecer as suas principais expectativas quanto ao desempenho da 

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

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

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

stakeholders chave da Galp. 
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1.3. Abordagem a materialidade 

Matriz de materialidade 

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

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

Outros aspetos relevantes 

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

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

Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentavel 

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

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

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

ODS Materials - Impacto da Galp na Sociedade 

2 Z`g"' 
47 3 .10, 

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

Financial Disclosures (TCFD) 

• Subscritora du iniciativa de Zero Routine Flaring by 2030 

• 922.095 tCO2e de emissaes evitadas atroves de energic 

renovavel e solucoes de energia 	
13Z. 

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

. 327.202 MWh de energia renovovel produzida 

• 38% do eletricidade comercializado de origem 

renovovel 

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

.10% de colaboradores corn menos de 30 anus 

. 93% de colaboradores abrangidos por seguro de saude 

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

• Subscritora dos Voluntary Principles on Security and Human Rights 

• Cornpromisso corn os dez principios universals do United Nations 

Global Compact 

16 MIMES MGM 

1411191ka ESANFINEITI 
9. Inc:Istria, Inovacao e Infraestruturas 
. Mais de €181 m de investment° em inovaedo 

e IbT planeado ate 2025 

. €14,6 in investidos em inovacao e IGT 

. Membro fundador da Singularity University e parceira 

da Heriot-Watt University 

12 riNtgt 5011-11101R- 

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

refinacao 

. Aquisicao de eletricidade 100% renovavel 

nas nossas operacoes em Portugal em 2021 

.17% de aqua reutilizada na refinacEio 

10  
EMBIA VIROVOIS 

ODS materiais 	 ODS diretos 

718 9112113117 	316111114115116 
ODS indiretos 

I 2 1 4 5 110 

Q  FLIKAIMOM E CIES:NUM ECAII6Mico 
9 :ZOE IIIMESIREURAS 
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1.4. Contributo para os objetivos de desenvolvimento sustentovel 

Reconhecimento pelas melhores praticas 

de sustentabilidade 

0 compromisso da Galp na criacao de valor atraves das melhores 

praticas na dimensoo ambiental, social e de governo corporativo tern 

sido, consistentemente, reconhecido pelas mais prestigiadas 

organizacoes independentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital Humano." 

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

adotaram de forma mais eficaz as melhores praticas ern materia de 

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

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

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

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

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

oportunidades ern termos de alteracoes climaticas na sua estrategia e 

no seu planeamento financeiro, e pelas iniciativas de reducao de 

emissoes implementadas. 

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

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

integradas de Oil & Gas, avaliadas pela Sustainalytics. 

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

avalia as praticas e politicos de igualdade de genero das empresas 

cotadas, bem como a transparencia no prestacdo de informacdo sobre 

este tema. 

Para mais informacoes sobre os reconhecimentos obtidos em 2020, 

consulte o nosso website aqui.  

SUSTAINALYTICS MSCI  et 
ESG F,TiNSS 	

EURONEXT 	FT5E4Good 
(Euronext Eurozone 
E5G Large 80 Index) 

(CAM 

emcee oars 2020 

GDP 
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https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/premios-e-reconhecimentos


T. Rowe Price 
Group, Inc. 

Mossachussetts Financial 
Services Company 

Black Creek Investment 
Management Inc.. 

Amorim Energia, B.V.  

Porpablica - 
Participaaaes Pa blicas 

33,34% 

7,48% 

5,02% 

5,02% 

4,99% 

2,08% 

2,03% 

Galp 	Relatorio integrado de gesteio 2020 I  0 mundo Galp 	 Leading today's energy into our i44re, 

1.5. 

A Galp no mercado de capitais 

Estrutura acionista 
	

Participacao Acionista a 31 dezembro 2020 

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

2006. 	 Participacao 
Qualificada2  

1111 50% Europa 
46%Arnerica do Norte 

4% Resta do Mundo 

O capital social da Galp é composto por 829.250.635 acoes ordinarias 

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

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

Empresa, sao detidas indiretamente pelo Estado portugues atraves da 

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

acoes conferem os mesmos direitos de voto e econornicos. 

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

investidores institucionais de 34 poises espalhados pelo mundo. 

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

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

• 59,2% Free Float' 
	

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

Namero de acoes admitidas a negociacao noo detidas por acionistos de longo prazo (closely-held shares). 
As participacoes gualificadas no capital social do Galp, a 31 de dezembro de 2020, foram calculadas 

de acordo corn o artigo 20* do CVM e comunicadas a Galp ern conformidade corn o artigo la' do CVM. 
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https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/estrutura-acionista


Cotacao da acao @ 31 de dezembro de 2019 

Cotacao da acno @ 31 de dezembro de 2020 

Cotacao minima da acao durante 2020 

Cotacao maxima da acao durante 2020 

Total de acoes transacionadas 

Acoes transacionadas no mercado 
regulado (Euronext Lisbon) 

Media diaria de acoes transacionadas 

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

€14,90 

€8,75 

€6,82 @ 29 de outubro 

€15,76 @ 6 de janeiro 

1.762 milh8es de acoes 

581,3 milhoes de acoes 

6,8 milh8es de acoes 

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

Desempenho da acao Galp 

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

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

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

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

Desempenho Oa acao Galp em 2020 

GALP 	 SXEP 
	

PSI-20 	 PEERS'. 

-Z7% 

Cobertura de analistas 

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

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

estimativas dos resultados futuros. 
-32,3% 

-39,1% 

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

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

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

Deutsche Bank terminaram a sua cobertura da Empresa. 

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

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

manutencdo e sem recomendacoes para venda. 

A evolucao das recomendacbes e precos-alvo emitidos pelas diversas 

instituicbes pode ser consultada no nosso website. 
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1.5. A Galp no mercado de capitals 

Distribuicao de dividendos 

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

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

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

Participacao na Assembleia Geral Anual de Acionistas 

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

RelatOrio lntegrado de Gestao, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de prestacao de contas respeitantes ao exercicio de 2019. 

Adicionalmente, aprovou-se a proposta de aplicacao dos resultados do exercicio de 2019, e procedeu-sea apreciacao geral do Conselho de Administracao, 

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

Deliberou-se sobre a declaracao da Comissao de Remuneracoes sobre a politica de remuneracao dos Orgalos de administracao e fiscalizacao e dos membros 

da Mesa da Assembleia Geral, assim como sobre a concessao de autorizacao ao Conselho de Administracao para a aquisicao e alienacao de acoes prOprias 

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

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

Empresa. Todas as propostas submetidas para deliberacao foram aprovadas. 

Informacao ao obrigacionista 

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

Denominacno ISIN 	Data de Emissao 	Maturidade 	Montante 	Cupao 
Yield no final 

ano (%
do  

) 
Var. desde pricing (bp) 

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

PTGALJOE0008 

PTGALLOM0004 

PTGALCOM0013 

14-07-2014 

15-11-2017 

18-06-2020 

14-01-2021 

15-02-2023 

15-01-2026 

€500 m 

€500 m 

€500 m 

3,000% 

1,000% 

2,000% 

(0.1) 

0.5 

1.3 

(325) 

(56) 

(78) 
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1.6. 

A nossa marca 

0 desafio da Marco num ano inesperado 

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

atividades e operacoes das empresas, mas tambern ao papel 

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

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

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

sentir. Para que pudessemos alcancar esse objetivo, foi necessario 

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

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

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

pessoas ndo pode parar. 

Reforcar a Galp como marca ainda mais proximo das 

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

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

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

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

infraestruturas criticas para a economia e para os consumidores. 

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

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

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

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

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

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

qualquer dispositivo para todas as Pessoas Galp e ern tres linguas 

diferentes. 

Quando se percebeu o inevitavel impacto economic° que a pandemia 

teria, a Galp anunciou que ndo suspenderia fornecimento a quern 

perdesse rendimentos e abriu as portas a negociacdo de prazos de 

pagamento especificos. E foi ainda mais longe, mapeando as 

necessidades mais prementes nas geografias onde atua e tomando 

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

ofereceu combustive) a entidades de saUcle, disponibilizou energia 

gratuita durante urn mes a 500 instituicoes de solidariedade social, 

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

aquecimento a gas que aqueceram abrigos montados ern Lisboa para os 

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

Alimentar, e juntou-se a TVI e a Radio Comercial para levar urn "Camido 
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1.6. A nossa marca 

do Esperanca" que percorreu as zonas mais isoladas porn fazer cerca de 

100 testes por dia a Covid-19. 

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

uma iniciativa Save the Children, para entregar cabazes de bens 

essenciais a mais de 1.500 familias corn dificuldades econemicas. No 

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

emergencia criado para apoior acoes de resposta a pandemia como a 

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

entre outras acoes. 

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

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

estiveram muito ativos na distribuicao de materials de protecao 

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

numa iniciativa que beneficiou mais de 70 mil pessoas. 

Apontar ao futuro e liderar o caminho 

A proatividade corn que foram atacados os problemas criados pela 

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

percecao dos portugueses relativamente a marca Galp, que foi avaliada 

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

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

Nielsen. 

Adicionalmente, no estudo de Reputacao e Relacao Emocional das 

marcas corn os cidaddos portugueses durante os primeiros seis meses do 

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

apurados pela consultora OnStrategy situaram a Galp como a marca 

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

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

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

reputacao, corn crescente aproximacao as pessoas, uma atencao cada 

vez mais detalhado as necessidades dos clientes e urn foco muito 

presente nos questa- es de sustentabilidade. 

Inovar corn a energia de sempre 

Embora a pandemia tenha colocado ern suspenso alguns dos pilares que 

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

nomeadomente os patrocinios a Selecao Nacional no Euro 2020 e os 

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

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

seus eixos estrategicos, mesmo que condicionados a nova realidade. 

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

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

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

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

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

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

impulsionor a saCide mental, a autodescoberto e o 

conhecimento/educacao. 

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

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

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

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

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

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

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

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

uma referencia na sustentabilidade (Brand Track Study por International 

Marketing Research). 

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

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

pontuacdo ern quase todas as dimensoes avaliadas, sobretudo nos 

indicadores confianca e responsabilidade social/cidadania. No final deste 

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

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

como a segunda marca mais valiosa de Portugal. 

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

planeamentos e orcamentos previstos para 2020, a Galp continuou a 

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

tempo que respondia as emergencias da pandemia. 

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

sempre. 

17 
1.1. A nossa 
presenco 

1.2. Modelo de 	 1.3. Abordogem 
criocdo de valor 	 a moteriolidode 

1.4. Contributo poro 
os objetivos de 
desenvolvimento sustentovel 

1.5. A Galp no 
mercodo de cop tois 

1.6. A nossa marca 



Galp 	Relatorio Integrado de gestao 2020 
	

Leading today's energy into our i44re. 

Declaracao 
O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras, 

relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de calm], dividendos e retorno 

acionista; liquidez; despesas de capital e operacionais; niveis de performance, objetivos, 

metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e resultados de 

projetos; niveis de producao; desenvolvimentos nos mercados em que a Golp este presente; e 

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

divergir significativamente em funcoo de diversos fatores, incluindo a oferta e procure de 

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

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

relacoo a COVID-19 e para a manutencoo do funcionamento das economias e dos mercados 

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

economias; o impact() das medidas adotadas pela Galp para proteger a saude e seguranca 

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

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

medio prazo atempadamente e em condicoes economicas favordveis; a atuacao dos 

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos 

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

incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relaterio 

Contas do Galp apresentado a Comissoo do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) em 

relocao ao exercicio findo a 31 de dezembro de 2019 e disponivel no sitio da internet do Galp 

em galp.com. Este documento tombem pode conter declaracoes sobre as perspetivas, 

objetivos e metas do Galp, incluindo no que diz respeito a transicoo energetica, reducoo do 

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado 

pretendido ou desejado pela Galp, esclarecendo-se que os meios a mobilizer para o efeito nao 

podem depender exclusivamente do Galp. Todas as declaracoes, exceto as declaracoes 

referentes a factos historicos, sao ou podem ser consideradas declaracoes prospetivas. As 

declaracoes prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nos expectativas e 

pressupostos utilizados polo administracao no data em que sac) divulgadas e envolvem riscos 

e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, 

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

declaracoes. As declaracoes prospetivas incluem, entre outras, declaracoes relatives 

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

conviccoes, estimativas, previsoes, projecoes e pressupostos da administracao. Essos 

declaracoes prospetivas podem geralmente ser identificadas polo use do tempo futuro ou 

condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicao", "antecipar", "acreditar",  

"considerar", "poderia", "prover", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos", 

"perspetiva", "piano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "programa", "procurar", "clever", 

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

A informacao financeira por segmento de negocio é reportada de acordo corn as politicos de 

relato de gestao do Galp e apresenta informacao interne que é utilizada para gerir e medir o 

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

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens 

especiais (resultados ajustados antes de juros, impostos, depreciac6es e amortizacoes, 

resultados ajustados antes de juros e impostos e resultados liquidos ajustados), rendibilidade 

de capitals proprios (ROE), rendibilidade media sobre capitals investidos (ROACE), nivel de 

endividamento, fluxos de caixa dos operac6es e fluxos de caixa disponiveis. Estes indicadores 

tern como objetivo facilitar a analise do desempenho financeiro da Galp e a comparacoo dos 

resultados e fluxos de caixa entre os diferentes periodos. Adicionalmente, os resultados soo 

ainda medidos de acordo com o metodo de replacement cost, ajustado para elementos em 

particular. Este metodo e usado para avaliar o desempenho de cada segmento de negocio e 

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

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

incluindo um indicador de intensidade de carbono para os produtos energeticos 

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

(GEE) de cada um desses produtos, desde a sua producao ate a sua utilizacao final, por 

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

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

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

pelos clientes Galp (ambito 3). Estas emissoes soo ainda consideradas para produtos 

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

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 dos suas subsididrias ou 

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

investimento em qualquer jurisdicao 
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