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	 Leading today's energy into our 

A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o 
exercicio de 2020 corn urn resultado liquid° 
positivo de €337.427.016,86, apurado em 
base individual, ern conformidade corn as 
Normas Internacionais do Relato Financeiro 
(IFRS). 

0 Conselho de Administracao prop6e, nos 
termos legais, que o resultado liquid() do 
exercicio de 2020 de €337.427.016,86 seja 
aplicado da seguinte forma: que 
€290.237.722,25 (€0,35/acdo) sejam 
distribuidos aos acionistas sobre a forma de 
dividendos e o valor remanescente, 
€47.189.294,61, seja transferido para 
resultados acumulados. 

Lisboa, 19 de marco de 2021 
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Declaracao 
O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos 

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

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

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

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

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

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

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado 

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

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

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

declaracoes prospetivas expressam expectativas futuras baseadas nos expectativas e 

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

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

desempenho ou eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais 

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

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

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

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

condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambicao", "antecipar", "acreditar", 
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"considerar", "poderia", "prover", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos", 

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

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

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

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

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

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incluindo um indicador de intensidade de carbono para os produtos energeticos 

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

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

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

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

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

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

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

dos ambitos 1, 2 e 3 e da metodologia utilizada pela Galp para este indicador, consulte o site 

da Galp em galp.com. 

A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores nao pretendem, e 

expressamente rejeitam qualquer clever, compromisso ou obrigacao de elaborar ou divulgar 

qualquer complemento, alteracao, atualizacao ou revisao de qualquer dos informacoes, 

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

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

aconselhamento para investimento e nao consubstancia nem dove ser interpretado como 

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

forma adquirir valores mobilidrios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsididrias ou 

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

investimento em qualquer jurisdicao 


