Parte II - Relatorio de Governo Societario 2020

Leo
to• ay's
energy into our

Galp

Relatorio de governo societorio 2020 I Indice

Leading today's energy into our 444.re,

Parte I. Informacao sobre estrutura acionista, organizacao e governo da sociedade
A.
Estrutura acionista
B.
Orgdos sociais e comiss6es
C.
Organizacdo interna
D.
Remunerac6es
E.
Transac6es corn partes relacionadas

3
3
10
49
76
89

Parte II. Avaliacao do governo societario
1.
Identificacdo do codigo de governo das sociedades adotado
2.
Analise de cumprimento do codigo de governo das sociedades adotado

92
92
92

Anexos
Biografias e cargos exercidos noutras empresas pelos membros dos Orgdos de administracdo
e fiscalizacdo, e da comissdo de remuneracoes

0 "Glosscirio e abreviaturas" deste Relatorio Integrado encontra-se disponivel na Parte IV — Anexos.

2

Informacao sobre estrutura acionista,
organitocao e governo do sociedade

Avaliacgo do governo societado

Anexos

104

Galp

Relatorio de governo societario 2020

Leading today's energy into our 1444#-e,

Parte I - Informacao sobre estrutura acionista,
organizacao e governo da sociedade
0 presente relatorio descreve, de forma detalhada, a estrutura e as
praticas de governo societario adotadas pela Galp, durante o ano de
2020, em cumprimento do artigo 245.°-A do Codigo dos Valores
Mobiliarios (CVM) e do modelo de relatorio de governo societario,
aprovado pelo Regulamento da CMVM n.° 4/2013, disponivel no website
da CMVM em:
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos
/Pages/Reg 2013 04.aspx

A. Estrutura acionista
I. Estrutura de capital
1. Estrutura de capital (capital social, nUmero de acoes,
distribuicao do capital pelos acionistas, etc.), incluindo
indicacizio das acoes nao admitidas a negociacao,
diferentes categorias de acoes, direitos e deveres
inerentes as mesmas e percentagem de capital que
coda categoria representa (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. a)).
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Capital Social

€829.250.635, integralmente realizado

Acoes

829.250.635 acoes ordinarias
0 de valor nominal coda acrio
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•

93% Acoes admitidas a negociacao no Euronext Lisbon (771.171.121

▪

7% Acoes nao admitidas a negociacdo detidas pela Parpiiblica (S8.079.514)

Nota: as acoes nao admitidas a negociacao sao detidas pela ParpUblica
e, nos termos legais aplicaveis, devem ser colocadas em mercado
regulamentado, por nao terem sido utilizadas para o reembolso das
exchangeable bonds. Estas acoes nao dispoem de qualquer direito
especial e podem ser fungiveis corn as restantes, mediante solicitacao,
nao carecendo da aprovacao de nenhum dos Orgaos sociais.
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Restrici5es a transmissibilidade das acoes, tais como
clausulas de consentimento para a alienaca- o, ou
limitaceies a titularidade de acoes (Artigo 245.°-A, n.° 1,
al. b)).

4.

As acoes da Galp sdo livremente transmissiveis, ndo existindo restricoes
estatutarias a sua transmissibilidade ou titularidade.

3.

NUmero de acoes prOprias, percentagem de capital
social correspondente e percentagem de direitos de
voto a que corresponderiam as acoes proprias (Artigo
245.°-A, n.° 1, al. a)).

A 31 de dezembro de 2020, a Galp ndo detinha acoes ou obrigacoes
proprias.

Acordos significativos de que a Sociedade seja parte e
que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em
caso de mudanca de controlo da Sociedade na
sequencia de uma oferta pUblica de aquisicao, bem
como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza,
a divulgaci5o dos mesmos for seriamente prejudicial
para a Sociedade, exceto se a Sociedade for
especificamente obrigada a divulgar essas informacaes
por forca de outros imperativos legais (Artigo 245.°-A,
n.°1, al. j)).

A Galp ndo e parte de acordos que entrem em vigor, sejam alterados ou
cessem, em caso de mudanca de controlo da Sociedade.
De acordo com a pratica normal de mercado, alguns contratos de
financiamento e emissoes de obrigacoes incluem clausulas de alteracdo
de controlo da Sociedade, com a possibilidade de os detentores de
divida/titulares das obrigacoes solicitarem o reembolso antecipado.
Estes contratos ndo sdo suscetiveis de prejudicar o interesse economic°
na transmissdo das acoes da Galp, nem a livre apreciacdo pelos
acionistas do desempenho dos administradores.
A Galp ndo adotou, tao pouco, qualquer tipo de medida que implique
pagamentos ou a assuncdo de encargos pela Sociedade em caso de
transicdo de controlo ou de mudanca da composicdo do Conselho de
Administracdo, que se afigurem suscetiveis de prejudicar a
transmissibilidade das acoes e a apreciacdo pelos acionistas do
desempenho dos titulares do organ de administracdo.
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Regime a que se encontre sujeita a renovacao ou
revogacao de medidas defensivas, em particular
aquelas que prevejam a limitacao do nUmero de votos
suscetiveis de detencao ou de exercicio por um Unico
acionista, de forma individual ou em concertacao com
outros acionistas.

Nao aplicavel. Os Estatutos da Galp consagram o principio de «uma
acao, urn voto», ndo existindo disposicoes estatutarias nem outros
instrumentos juriclicos que prevejam qualquer limitacao do nUmero de
votos suscetiveis de detencdo ou de exercicio por urn Unico acionista, ou
ainda ern concertacao corn outros acionistas, nem outros medidas
defensivas.

6.

Acordos parassociais que sejam do conhecimento da
Sociedade e possam conduzir a restricaes em materia
de transmissao de valores mobiliorios ou de direitos de
voto (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. g)).

A sociedade ndo tern conhecimento da existencia de acordos
parassociais relativos a Galp que possam conduzir a restricdes em
materia de transmissao de valores mobiliarios ou de exercicio de direitos
de voto.
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II. Participacoes sociais e obrigacoes detidas
7.

Identificacao das pessoas singulares ou coletivas que,
direta ou indiretamente, sao titulares de participacoes
qualificadas (Artigo 245.°-A, n.° 1, als. c) e d) e Artigo
16.°), com indicacao detalhada da percentagem de
capital e de votos imputavel e da fonte e causas de
imputacao.

Os acionistas e outros entidades estao sujeitos a deveres de
comunicacdo de participacoes qualificadas a CMVM e a Galp, quando as
participacoes que Ihes sejam imputaveis atinjam, ultrapassem ou se
reduzam ern relacdo aos limites de 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3,
50%, 2/3 e 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social
da Galp. Estes deveres de comunicacao sao aplicados na generalidade
dos poises europeus. No caso portugues, estao previstos no artigo 16.°
do CVM, que pode ser consultado no website da CMVM:
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CodigodosVal
oresMobiliarios/Pages/Codigo-dos-Valores-Mobiliarios.aspx?pg
As participacoes qualificadas no capital social da Galp, a 31 de dezembro
de 2020, calculadas de acordo com o regime do artigo 20.° do CVM e
comunicadas a Galp para os efeitos do artigo 16.° do CVM, sao as
seguintes:
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N.° acc5es

% de direitos de
voto

Amorim Energia, B.V.2

276.472.161

33,34%

ParpUblica - Participaedes PUblicas (SGPS),
S.A.2

62.021.340'

7,48%

T. Rowe Price Group, Inc. 3

41.647.067

5,02%

BlackRock, Inc.3

41.449.604

4,998%

The Bank of New York Mellon Corporation3

17.283.900

2,08%

Massachusetts Financial Services
Company3

41.678.569

5,02%

16.834.007

2,030%

Acionistas

Black Creek Investment Management Inc.3

Durante 2020, ocorreram as seguintes transacoes relativas a
participacaes qualificadas:

Data da transaeno

Descried° da
transaeno

8 de janeiro de 2020

Diminuiedo para
menos de 2%

T. Rowe Price Group, Inc

16 de abril de 2020

Aumento para mais
de 5%

Black Creek Investment
Management Inc.

22 de abril de 2020

Aumento para mais
de 2%

7 de maio de 2020

Aumento para mais
de 2%

Black Creek Investment
Management Inc.

9 de junho de 2020

Diminuieno para
menos de 2%

Black Creek Investment
Management Inc.

23 de junho de 2020

Aumento para mais
de 2%

Massachusetts Financial
Services Company

26 de outubro de 2020

Aumento para mais
de 5%

The Capital Group Companies,
Inc.

27 de outubro de 2020

Diminuiedo para
menos de 2%

The Bank of New York Mellon
Corporation

The Bank of New York Mellon
Corporation

1 58.079.514 das quais sujeitas a process() de privatizacao
2 titularidade direta
3 titularidade indireta:
A T. Rowe Price Group, Inc, sic) imputoveis direitos de votos relativos a °pi:Ms detidos indiretamente, correspondentes a 5,02% do
capital social da Galp, dos quais 4,30% sao igualmente imputoveis ao T. Rowe Price International Ltd, nos termos do artigo 20.°,
n.°1, al. b) do Codigo VdMC.
A BlackRock, Inc. sao imputevels direitos de voto relativos a acoes detidas indiretamente, correspondentes a 4,998% do capital
social do Galp. Os 41,449,604 direitos de voto imputados a BlockRock, Inc, resultam do soma de:
(i) 39,928,424 - titularidade indireta de opOes do Galp (correspondentes a 4,82% de direitos de voto da Galp)
(ii)1521.180 - detencio de outros instrumentos finonceiros, nomeadamente os CFD (correspondentes a 0,18% de direitos de voto
da Galp).
A listagem de subsidierias e entidades do Grupo da BlackRock, Inc. as quais se imputam, igualmente, os direitos de voto inerentes a
esta participacao indireta, nos termos do artigo 20.°, n.°1, al. b) do Codigo dos Valores Mobilionos, esta disponivel em:
https://www.golp.conVcorpportals/0/Recursosinvestidores/SharedResources/Comunicados/PT/2019/2019 01 17 PQ BlackR
ocklnc vpt.pdf.https://www.golp.comicorp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Comunicados/PT/2019/2019 01
17 PO BlockRockInc vpt.pdf
A Bank of New York Mellon Corporation sao imputoveis direitos de votos relativos a acoes e ADR detidos indiretamente,
correspondentes a 2,08% do capital social da Galp. Das 17283.900 ac6es indiretamente detidas pela The Bank of New York
Mellon Corporation, 17.039.968 (correspondentes a 2,05% de direitos de voto da Galp) sac, detidas indiretamente (atraves da MBC
Investments Corporation), enquanto 243,932 opOes (correspondentes a 0,03% de direitos de voto do Galp) sac) indiretamente
imputaveis a The Bonk of New York Mellon Corporation °troves de American Depository Receipts (ADP), A listagem de subsidiaries
e entidodes do Grupo do The Bonk of New York Mellon Corporation as quais se imputam, igualmente, os direitos de voto inerentes
a esta participacao indireta, nos termos do artigo 20.°, n.°1, al. ID) do Codigo dos Valores Mobilionos, este disponivel em:
https://www.galp.com/com/ptanvestidores/publicacoes-e-comunicados/comunicadosinvestidor/comunicado/id/1088/participacao-qualificada -do-the-bank-of -new-yorkamellon-corporation
A Massachusetts Financial Services Company sao imputaveis direitos de votos relativos a:
acOes detidas diretomente 28168,310 (correspondentes a 3,40% do capital social do Galp),
13,452,239 Common Stock Shares e 58,020 Depository Receipt converted to the Common Stock shares detidos indiretamente
(correspondentes, no total, a 1,62% do capital social da Galp).
A Black Creek detem, diretamente, 1.300.837 acoes e direitos de voto correspondentes a 0,157% do capital social da Galp e,
indiretamente, 15.533170 acoes e direitos de votos correspondentes a 1,873% do capital social da Galp.
A Block Creek 6 uma gestoro de investimentos. As acOes sao detidos (beneficial owner) por 22 fundos e clientes, a quem a Block
Creek presto servicos de assessoria sobre investimentos. Nenhum dos fundos ou clientes do Black Creek ultrapassam, a titulo
Individual, o limite dos 2%. Os fundos e clientes atribuiram a Block Creek os direitos de voto (proxy).
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8. Indicacao sobre o nUmero de acoes e obrigaci5es detidas por membros dos orgaos de administraci5o e de fiscalizacao.

Total de acoes a
31.12.2019

Aguisicao
Membros do Conselho de Administracno

Total de acoes a
31.12.2020

Period° de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Data

N° acoes

Alienacno
Valor (€/acao)

Data

N° acoes

Valor (€/acao)

Presidente
Paula Amoriml

0

0

Vice-Presidentes

M

Miguel Athayde Marques

1 800
2 410

Carlos Gomes da Silva *
Vogais
Filipe Crisostomo Silva
Thore E. Kristiansen
Carlos Costa Pina
Jose Carlos Silva

7 500

8,63943

28.10.20

7 500

7,05581

13.03.20

5 000

8,52389

28.10.20

5 000

7,026351

17 410

IP'
10 000

20 000

0

0

2 200

2200

275

275

Sofia Tenreiro

0

Susana Quintana-Plaza

0

16.03.20

1 500

7,882197

1 500
0

Marta Amorim '

19 263

19 263

Francisco Teixeira Rego'

17 680

17 680

Carlos Pinto

0

0

Luis Todo Born

0

0

Jorge Seabra de Freitas1

0

0

Rui Paulo Goncalves1

0

0

Diogo Tavares

7

1 800
13.03.20
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Total de acoes a
31.12.2019

Periodo del de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Aquisicao

Membros do Conselho de Administracno

Data N° acoes Valor (€/acao)

Total de acoes a
31.12.2020

Alienacno
Data N° acoes Valor (€/acao)

Edmar de Almeida

0

0

Cristina Fonseca

0

0

Adolfo Mesquita Nunes

0

0

Maria de Fatima Geada

0

0

Pedro Antunes de Almeida

5

5

0

0

0

0

Membros do Conselho Fiscal
Presidente
Jose Pereira Alves
Vogais

Suplente
Amovel Calhau
Revisor Oficial de Contas

Ernst 6 Young Audit Er Associados, SROC, S.A.
representado por Rui Martins
Suplente
Manuel Mota

0

1 Poro os efeitos do art.° 447.°, n.° 2, olineo d) do COdigo dos Sociedodes Comereiois, decloro-se oindo gue a Amorim Energio BAC, no cud o odministrodor indieado exerce igualmente funeOes de administrocio, 6 titular de 276.472161 °pees do Golly
s Terminou 0 seu mandato por demissao, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituldo por Andy Brown nessa data, por cooptacao. Andy Brown nao detern quaisquer acoes ou obrigacoes emitidas pela Sociedade.

Em 31 de dezembro de 2020, nenhum dos membros dos orgoos de administracao e fiscalizacao da Galp era titular de obrigacoes emitidas pela Sociedade.
Nota: 0 nUmero de acoes detidas pelo CEO em funcoes, a 31 de dezembro de 2020, expresso como mUltiplo do respetivo salario fixo anual, é de 0,1544; o
nUmero medio de acoes detidas pelos membros executivos (exceto CEO), expresso como mUltiplo do respetivo salario fixo anual medic), é de 0,1561.
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9. Poderes especiais do orgClo de administracCio,
nomeadamente no que respeita a deliberacaes de
aumento do capital (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. i)), corn
indicacao, quanto a estas, da data ern que !he foram
atribuidos, prazo ate ao qual aquela competencia pode
ser exercida, limite quantitativo maxim° do aumento
do capital social, montante ja emitido ao abrigo da
atribuicao de poderes e modo de concretizacao dos
poderes atribuidos.

10. InformacCio sobre a existencia de relacaes significativas
de natureza comercial entre os titulares de
participacaes qualificadas e a Sociedade.

Em 2020, ndo existiram relacoes significativas de natureza comercial
entre titulares de participacoes qualificadas e a Galp.

0 Conselho de Administracao dispoe dos poderes de administracao da
Sociedade previstos na legislacao societaria para o respetivo modelo de
governo. Os Estatutos nao conferem quaisquer poderes especiais dquele
orgao, incluindo a possibilidade de deliberar sobre aumentos do capital
social.
A Assembleia Geral anual de acionistas de 2020 conferiu ao Conselho de
Administracao o poder de decisdo relativamente a aquisicao e alienacao
de acoes e obrigacoes proprias, nos termos que venham a ser decididos,
em funcao das condicoes do mercado, e atendendo a urn conjunto de
criterios definidos e aprovados pela Assembleia Geral, em conformidade
com as leis e regulamentos aplicaveis.
A deliberacao relevante esta disponivel online no website da Galp
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-aoacionista/assembleias-gerais/assembleia-geral/id/21/a ssembleiageral-anual-2020
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13. Indicacao da percentagem maxima dos direitos de voto
que podem ser exercidos por urn Unica acionista ou por
acionistas que corn aquele se encontrem ern alguma
das relac O
- es do n.° 1 do artigo 20.°.
Ndo aplicavel. Os Estatutos ndo preveem qualquer limitacdo aos direitos
de voto que podem ser exercidos por urn Unico acionista ou por
acionistas que corn aquele se encontrem ern alguma das relacoes do n.° 1
do artigo 20.° do CVM.

14. Identificacao das deliberacoes acionistas que, por
imposicao estatutaria, s6 podem ser tomadas corn
maioria qualificada, para alem das legalmente
previstas, e indicacao dessas maiorias.

As deliberacoes da Assembleia Geral sdo aprovadas por maioria simples
dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei ou os Estatutos exijam
maiorias qualificadas. Nas votacoes de deliberacoes ndo se contam as
abstencoes.

b)

Apesar de estas disposicaes dos Estatutos fixarem urn quorum
deliberativo que pode, em determinadas situacoes, ser superior ao
previsto na lei, as mesmas ndo tem por objetivo dificultar a tornado de
deliberacoes por parte dos acionistas, nem se trata de urn mecanismo de
defesa anti-OPA que prejudique o market for control (que na Galp no°
esta limitado). 0 objetivo é assegurar a representacdo adequada dos
acionistas, particularmente dos acionistas minoritarios, ao aprovarem
deliberacoes sobre questaes de importancia estrategica para a Empresa
e materias fundamentais da Galp, que caracterizam a sua essencia, e
evitar o classic° problema de agencia. Assim sendo, este mecanismo foi
criado com o objetivo primordial de proteger a propria Empresa,
assegurando a sua estabilidade, assim como os acionistas minoritarios,
em materias nucleares para a Galp. Note-se, ainda, que a aplicacdo de
urn quorum deliberativo de dois ter-cos em segunda convocatoria apenas
é exigida para temas que, por serem estrategicos e de sumo importancia
para a Sociedade, a propria lei exige para deliberacoes sobre a mesma
materia em primeira convocatoria.

Para alem das legalmente previstas, os Estatutos exigem maioria
qualificada de dois tercos dos votos emitidos nas seguintes situacoes:
a)

12

primeira e segunda convocatOrias nos materias de gestdo da
Sociedade, que sejam submetidas a Assembleia Geral pelo Conselho
de Administracdo;
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segunda convocatoria nas seguintes materias: (I) alteracaes dos
Estatutos, incluindo aumentos de capital, e limitacao ou supressdo
do direito de preferencia dos acionistas; (II) fusdo, cisoo,
transformacao ou dissolucdo do Sociedade.
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0 modelo de governo societ6rio da Galp compreende:

II. Administracao e supervisao

(i)

uma estrutura de administracao, constituida por urn Conselho de
Administracao e uma Comissao Executiva;

(ii)

uma estrutura de fiscalizacao reforcada, que Integra o Conselho
Fiscal e o Revisor Oficial de Contas;

(iii)

urn Secretario da Sociedade, encarregue do apoio especializado aos
orgaos sociais.

(Conselho de Administracao, Conselho de Administracao Executivo e
Conselho Geral e de Supervisdo)

a) Composicao
15. Identificacdo do modelo de governo adotado

Os argoos sociais que compoem o modelo de governo da Galp sao
obrigatorios para as sociedades emitentes de valores mobiliarios
admitidos a negociacdo em mercado regulamentado nas empresas que,
como a Galp, adotam o modelo monista classic°, previsto no artigo
278.°, n.° 1, alinea a), artigo 413.°, n.° 1, alinea b) e n.° 2, alinea a), e artigo

Assembleia Geral

446.°-A, n.° 1, todos do CSC.
Conselho Fiscal

Revisor Oficial de Contas

Conselho de Administracao
Comissao Executiva
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0 modelo de governo da Galp visa a transparencia e a eficacia do
funcionamento do Grupo, assente numa separacao de poderes entre os
diversos argoos sociais. Enquanto o Conselho de Administracao
desempenha funcoes de definicao, supervisao, controlo e
acompanhamento das orientacoes estrategicas, bem como de
acompanhamento da gestao e do relacionamento entre acionistas e
restantes argoos sociais, as funcoes da Comissao Executiva - delegadas
pelo Conselho de Administracao - sao de natureza operacional e
consistem na gestao corrente dos negocios e do centro corporativo.

Secretario do Sociedode

A existencia de assuntos da competencia exclusiva do Conselho de
Administracao (ndo sendo suscetiveis de delegacao na Comissao
Executiva) assegura que este argao promova a definicao e o
acompanhamento das orientacoes estrategicas da Galp.
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0 Regulamento do Conselho de Administracao estabelece que os seus
membros tern, Para o efeito estrito do exercicio das respetivas funcoes e
corn respeito pelos limites legais aplicaveis, acesso a informacao
necessaria, nomeadamente atraves do acesso a documentos ou da
prestacao de informacaes ou esclarecimentos por colaboradores da
Sociedade, pare a avaliacao do desempenho, da situacao e das
perspetivas de desenvolvimento da Sociedade, incluindo,
designadamente, as etas, a documentacao de apoio as decisoes tomadas,
as convocatorias e o arquivo das reuniaes da Comissao Executive.
Ao Presidente do Conselho de Administracao compete, sem prejuizo das
demais competencies previstas nas disposicoes legais, estatutarias e
regulamentares aplicaveis, coordenar e supervisionar a relacao entre a
Sociedade e os seus acionistas, atendendo aos objetivos da Sociedade,
aos interesses de longo prazo dos seus acionistas, e ao desenvolvimento
sustentavel da atividade da Galp.
De acordo corn os preceitos legais aplicaveis relativos ao relacionamento
entre os membros nao executivos do Conselho de Administracao e a
Comissao Executive, inclusive no que respeito ao acompanhamento
pelos membros nao executivos da atividade da Comissao Executive, nos
termos do artigo 407.°, n.° 8 do CSC, o Presidente do Conselho de
Administracao tem o direito a ester presente nas reunioes da Comissao
Executive.

0 Conselho Fiscal é responsavel pelo exercicio de funcoes de fiscalizacao
dos negocios sociais ern cinco dimensaes essenciais:
(i)

a supervisao da atividade social;

(H) o controlo da informacao financeira da Sociedade;
(iii)

a fiscalizacao dos sistemas internos de gestao de riscos, controlo
interno e auditoria interne;

(iv) a rececao (e tratamento) de comunicacaes de irregularidades;
(v)

a salvaguarda da independencia do Auditor Externo.

0 Revisor Oficial de Contas é responsavel por exercer o controlo da
informacao financeira da Sociedade.

16. Regras estatutarias sobre requisitos procedimentais e
materials aplicaveis a nomeacCio e substituicao dos
membros, consoante aplicavel, do Conselho de
Administracao, do Conselho de Administracao
Executivo e do Conselho Geral e de Supervisao (Artigo
245.°-A, n.° 1, al. h)).
Eleicao

Corn vista ao reforco do governo da Galp, designadamente ao nivel do
acompanhamento, avaliacao e supervisdo da atividade da Sociedade por
parte dos membros nao executivos, o Conselho de Administracao, na
sua reunido de 17 de setembro de 2020, decidiu delegar no administrador
nao executivo Dr. Jorge Seabra de Freitas o encargo especial de
acompanhar a atividade da Comissao Executive, conforme previsto no
artigo 6.°, n.° 1 do Regulamento do Conselho de Administracao.

14

Informactio sobre estrutura acionista,
organizacao e governo da sociedade
B. Orgoos socicis e comissoes

Avoliosao do governo societano

Os membros do Conselho de Administracao, incluindo o respetivo
presidente, sao eleitos pelos acionistas reunidos ern Assembleia Geral, por
periodos de quatro anos civis, contando o ano civil da designacao como
um ano completo, sendo permitida a sua reeleicao por uma ou mais vezes.
Os membros deste orgao consideram-se empossados no momento da
sua eleicao e mantem-se no exercicio das respetivas funcoes ate a
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eleicao, cooptacao ou designacao de substituto, salvo nos casos de
renUncia ou destituicao, em que o exercicio de funcoes é mantido pelos
prazos previstos no CSC.

com recurso a empresas internacionais reputadas e especializadas em
selecao de executivos.
Substituicao

A eleicao dos membros do Conselho de Administracao e efetuada por
listas, corn indicacao dos acionistas proponentes, incidindo o voto sobre
a totalidade da lista e nao sobre cada urn dos seus membros, de acordo
corn a lei e os Estatutos.
Os Estatutos da Galp incluem mecanismos para permitir que os acionistas
que nao apoiem a lista vencedora e detenham uma percentagem minima
de direitos de voto, por si ou agrupados corn outros para o efeito,
disponham do direito a propor a eleicao isolada de urn administrador.
Os acionistas deliberam ainda, anualmente, a continuidade em funcoes
de coda administrador, em caso de apreciacao positiva do seu
desempenho, mediante voto de louvor e/ou de confianca.
A ausencia de uma apreciacao anual positiva, atraves da atribuicao de
urn voto de desconfianca, pode conduzir a destituicao do administrador
ern causa, nos termos legalmente previstos.
Ern face do enquadramento juridic° portugues, que atribui ern exclusivo
aos acionistas a competencia de eleger os membros do Conselho de
Administracao, e que restringe o poder do Conselho de Administracao
ern materias que competem aos acionistas, na Galp nao existe uma
comissao de nomeacoes na estrutura do Conselho de Administracao.
Corn efeito, tal comissao nao poderia substituir-se a competencia dos
acionistas, de acordo corn o artigo 391.° do CSC.
Habitualmente, a Sociedade tern promovido processos de identificacao e
selecao de perfis especificos para diferentes cargos na administracao,
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Ern caso de falta ou impedimento definitivo de algum dos membros do
Conselho de Administracao, compete ao pi-4n° &Tic) de administracao
proceder a respetiva substituicao, atraves de cooptacao, devendo
submete-la a ratificacao na Assembleia Geral seguinte. Para este
efeito, os Estatutos consideram que urn administrador falta definitivamente
quando, sem justificacao aceite pelo orgao de administracao, faltar a tres
reunioes consecutivas, ou a cinco reuniaes interpoladas.

17. Composicao, consoante aplicovel, do Conselho de
Administracao, do Conselho de Administracao
Executivo e do Conselho Geral e de Supervisao, corn
indicacao do nUmero estatuario minima e maxim° de
membros, duracao estatutoria do mandato, nornero de
membros efetivos, data da primeira designacao e data
do termo de mandato de cada membro.
De acordo corn os Estatutos, o Conselho de Administracao e composto
por urn minim° de 19 e urn maxim° de 23 administradores.
Os 19 membros do Conselho de Administracao que foram eleitos para o
mandato referente ao quadrienio 2019-2022 e que exerceram funcoes
durante o exercicio de 2020, constam da tabela seguinte e a informacao
encontra-se sempre atualizada no website da Galp
(https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaosde-governo/conselho-de-administracao).
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Cargo

Primeira nomeacao

Termo do mandato

ldade

Presidente nao executiva'

24/04/2012

31/12/2022

50

Lead Independent Director2

23/11/2012

31/12/2022

65

Presidente da Comissqo Executiva

24/04/2007

05/02/2021

54

Filipe Crisostomo Silva

Administrador executivo

26/07/2012

31/12/2022

56

Thore E. Kristiansen

Administrador executivo

03/10/2014

31/12/2022

59

Carlos Costa Pina

Administrador executivo

24/04/2012

31/12/2022

50

Presidente
Paula AMOriM
Vice-Presidentes

I

Miguel Athayde Marques
Carlos Gomes da Silva*
Vogais

Administrador executivo

23/11/2012

31/12/2022

58

Sofia Tenreiro

Administradora executiva

12/04/2019

31/12/2022

45

Susana Quintana-Plaza

Administradora executiva

12/04/2019

31/12/2022

47

Administradora nao executiva

14/10/2016

31/12/2022

48

Administrador nao executivo

16/04/2015

31/12/2022

48

Jose Carlos Silva

Marta AMOriM
Francisco Teixeira Rego
Carlos Pinto

Administrador nao executivo

12/04/2019

31/12/2022

42

Administrador nao executivo independente3

23/11/2012

31/12/2022

72

Jorge Seabra de Freitas

Administrador nao executivo4

23/11/2012

31/12/2022

61

Diogo Tavares

Administrador nao executivo5

22/02/2006

31/12/2022

75

Rui Paulo Goncalves

Administrador nao executivo°

06/05/2008

31/12/2022

53
52

Luis Todo Born

Edmar de Almeida
Cristina Fonseca
Adolfo Mesquita Nunes

Administrador nao executivo independente

12/04/2019

31/12/2022

Administradora nao executiva independente5

12/04/2019

31/12/2022

33

Administrador nao executive Independente2

12/04/2019

31/12/2022

43

Cessou funcOes, por remind°, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituido por Andy Brown nesso mesrna data, por cooptacics
Presidente do Comissoo de Auditoria
Presidente do Comissao de Sustentabilidade e membro do Comissno de Gestao de Risco
= Presidente do Comissno de Gestao de Risco e rnernbro da Cornissao de Auditoria
^ Membro da Cornissao de Auditoria
" Membro do Comissoo de Sustentabilidade
Membro do Cornissio de Gestoo de Risco
7
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18. Distincao dos membros executivos e nao executivos do
Conselho de AdministracCio e, relativamente aos
membros nao executivos, identificacCio dos membros
que podem ser considerados independentes, ou, se
aplicovel, identificacao dos membros independentes do
Conselho Geral e de Supervisao.
18.1 A independencia dos membros do Conselho Geral e de Supervisdo e
dos membros da Comissao de Auditoria afere-se nos termos da
legislacalo vigente e, quanto aos demais membros do Conselho de
Administracalo, considera-se independente quem nao esteja associado a
qualquer grupo de interesses especificos na Sociedade nem se encontre
em alguma circunstancia suscetivel de afetar a sua isencao de analise ou
de decisalo, nomeadamente em virtude de:
a) ter sido colaborador da Sociedade ou de sociedade que com ela se
encontre em relacao de dominio ou de grupo, nos Ultimos tres anos;
b) ter, nos Ultimos tres anos, prestado servicos ou estabelecido relacao
comercial significativa com a Sociedade ou com sociedade que com
esta se encontre em relacao de dominio ou de grupo, seja de forma
direta ou enquanto socio, administrador, gerente ou dirigente de
pessoa coletiva;
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c) ser beneficiario de remuneracao paga pela Sociedade ou por
sociedade que com ela se encontre em relacao de dominio ou de
grupo, alem da remuneracalo decorrente do exercicio das funcoes de
administrador;
d) viver em unialo de facto ou ser conjuge, parente ou afim na linha reta
e ate ao 3.° grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou
de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de
participacao qualificada;
e) ser titular de participacao qualificada ou representante de um
acionista titular de participacao qualificada.
0 Conselho de Administracalo integrava, em 31 de dezembro de 2020,12
administradores nao executivos (que se mantem em funcoes nesta
data), representando mais de metade (63%) do total de administradores,
o que constitui um namero adequado, tendo em conta, em particular, a
estrutura acionista da Galp, a significativa dispersal° de capital e
dimensao da Sociedade, e a complexidade dos riscos inerentes a sua
atividade.
Os administradores nao executivos desempenham atividades de
supervisalo e avaliacao continua da gestalo da Sociedade, garantindo a
efetiva capacidade de acompanhamento, supervisao, fiscalizacalo e
avaliacao da atividade dos membros executivos.
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Conselho de Administractio

Administradores nao executivos

Paula Amorim

Miguel Athayde
Marques

Diogo Tavares

Rui Paulo Goncolves

Luis Todo Born

Jorge Secriara
de Freitas

Jose Carlos

Susan°

Silva

Quintana-Plaza

Carlos Costa
Pina

Marta Amorim

Francisco Teixeira
Rego

Carlos Pinto

Edmar de Almeida

Cristina Fonseca

Adolfo Mesquita
Nunes

dr'

Administradores executivos

f'ic •
A ION'
Andy Brown

Filipe Silva

Thorn Kristionsen

Sofia

Tenreiro

Nota: 0 administrador executivo Carlos Gomes da Silva cessou funcoes, por renUncia, corn efeitos a 5 de fevereiro de 2021, tendo sido substituido por Andy
Brown nessa mesma data, por cooptacdo.
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Considerando os criterios de afericao de independencia dos membros
nao executivos do Conselho de Administracao, previstos no CSC e no
Codigo de Governo das Sociedades do Instituto Portugues de Corporate
Governance («Codigo de Governo das Sociedades do IPCG»), o Conselho
de Administracao compreende os seguintes cinco administradores nao
executivos independentes, corn base na respetiva autoavaliacao,
realizada na sua reunido de 19 de fevereiro de 2021 relativamente ao
exercicio de 2020:
Administradores nao executivos independentes
Miguel Athayde Marques (Lead Independent Director)
Luis Todo Born
Edmar de Almeida
Cristina Fonseca
Adolfo Mesquita Nunes
Tendo ern conta o modelo de governo adotado pela Sociedade, a sua
estrutura acionista e o respetivo free float, a Galp considera que a
proporcao de administradores independentes dos membros nao
executivos do orgao de administracao (42%) é adequada, sendo superior
a recomendada pelo Codigo de Governo das Sociedades do IPCG (mais
de 1/3).
Nas reuniaes do Conselho de Administracao, e conforme previsto no seu
Regulamento, os membros nao executivos promovem e participam na
definicao da estrategia da Empresa, das suas principais politicos, da sua
estrutura empresarial e decisaes que devam considerar-se estrategicas
para a Sociedade ern virtude do seu montante ou risco, bem como na
avaliacao do respetivo cumprimento.
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Na sua reunido de 12 de abril de 2019, o Conselho de Administracao
deliberou a atribuicao a dois administradores nao executivos - Carlos
Pinto e Edmar de Almeida - do encargo especial de acompanhamento da
evolucao dos mercados de Angola e do Brasil, respetivamente, corn a
perspetiva de assegurar uma analise estrategica detalhada destes dois
mercados chave para a atividade da Empresa.
Na mesma data, os administradores nao executivos independentes
nomearam Miguel Athayde Marques como seu coordenador (Lead
Independent Director), corn a finalidade, entre outras, de: (I) atuar,
sempre que necessario, como interlocutor entre o Presidente do
Conselho de Administracao e os restantes membros; e (II) zelar para que
disponham do conjunto de condicoes e meios necessarios ao
desempenho das suas funcoes.

19. Qualificacoes profissionais e outros elementos
curriculares relevantes de coda urn dos membros,
consoante aplicovel, do Conselho de Administracao,
do Conselho Geral e de Supervisao e do Conselho de
Administracao Executivo.
Os membros do Conselho de Administracao tern uma serie de
competencias, variedade de backgrounds acadernicos e de experiencia
profissional, tal como descrito no quadro seguinte, que se mostram
adequadas as atividades prosseguidas pela Galp e a estrategia definida
para os proximos anos.
Tal evidencia a diversidade existente no seio do Conselho de
Administracao, ern linha corn a Politica de Diversidade nos orgaos de
administracao e fiscalizacao, aprovada pelo Conselho de Administracao
ern 15 de dezembro de 2017, e corn impacto nas designacoes realizadas
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na Assembleia Geral eletiva, de 12 de abril de 2019, a qual esta acessivel
no website da Galp
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/GovernoSocietario/SharedResources/Documentos/PT/Politica de Diversidade
nos Orgaos de Administracao e Fiscalizacao - versao publicadapt.pdf
A Politica de Diversidade nos orgoos de administracao e fiscalizacao tern
como compromisso desenvolver, de acordo corn as competencies de
coda orgoo, esforcos pare promover a diversidade no seu Conselho de
Administracao e Conselho Fiscal, particularmente no que respeita aos
seguintes criterios: idade, genero, origem geografica, formacao
academics e experiencia profissional.

Com o objetivo de assegurar o adequado conhecimento e
acompanhamento pelos membros nao executivos dos atividades
prosseguidas pelas unidades de negocio, tern sido implementado, desde
2018, um piano anual de knowledge development, tendo os membros do
Conselho de Administracao participado ern quatro iniciativas de
formacao sobre sustentabilidade e sobre os negocios desenvolvidos pela
Galp durante 2020.
No Anexo deste relatorio apresentam-se as biografias de coda membro
do Conselho de Administracao, que desempenhou funcoes durante o
exercicio de 2020, bem como do atual CEO e os cargos ocupados
noutras empresas, e na figura abaixo, a matriz de competencies dos
membros do Conselho de Administracao, em funcoes a 31 de dezembro
de 2020

A Galp reconhece os beneficios da diversidade no seio dos seus orgoos
de administracao e fiscalizacao, como forma de assegurar maior
equilibrio na sue composicao, melhorar o desempenho dos seus
membros, reforcar a qualidade dos processos de tornado de decisoo e de
controlo, evitar o efeito de group thinking e contribuir pare o
desenvolvimento sustentavel da Empress, sem prejuizo da exigencia de
caracteristicas individuais de coda membro, adequadas ao desempenho
do cargo em cause.
Para alem da diversidade de competencies, da variedade de
backgrounds academicos e de experiencia profissional, o Conselho de
Administracao dispoe da diversidade adequada ern termos de origem,
idade e genero dos seus membros. Com efeito, na Assembleia Geral
eletiva de 2019 foram eleitos membros com origem ern alguns poises
onde a Galp esta presente — Portugal, Brasil e Angola — e verificou-se
um aumento do nUmero de mulheres, que passou de 16% pare 26%. Os
seus membros tem idades compreendidas entre os 33 e 75 anos.
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Matriz de competencias dos membros
do Conselho de Administracao

Formacdo
Acudemico

•

•

Miguel Athayde Marques (Vice-Presidente e Lead Independent Director)

NE

• •

• •

• la • •

•

Carlos Gomes do Silva (CEO e Vice-Presidente ate 5 Fey 2021)

E •

•

• •

• • • •

•

Andy Brown (CEO e Vice-Presidente desde 5 Fey 2021)

E •

Filipe Crisostomo Silva

E

•
• •

Thore E. Kristiansen

E •

Carlos Costa Pine

E

Josd Carlos Silva

E •

Sofia Tenreiro

E

Susana Quintana-Plaza

E •

Marta Amorim

NE

Francisco Teixeira Rego

Acadernico

.7
=

Alteracoes ciimaticas

• •

vg

Telecomunicacoes

•

i`
08

Cargos Kiblicos

NE

Mercado de Capitals

I:telocoes corn Investidores

Experie'ncia funcional

Internac ional

Principal area de experiencia

Paula Amorim (Presidente)

O
2

Economia/Financas

Galp

5

cc E
o O

•

•
•

*

Luis Todo Born

NE •

Jorge Seobra de Freitas

NE

Rui Paulo Goncalves

NE

Dingo Tavares

NE •

Edmar de Almeida

NE

Cristina Fonseca

NE •

•

•

• • • • •

•

• • •
•
•

• •
•

•

•

•

• •
•

•

•
•

•

•

•

•
• •

•

• • illai
•
• • •

•
•

• • 0

lliii.=
•
• •

IM

• •

I
•

•

'OIL

Adolfo Mesquita Nunes
NE -
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• • • • •
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20. Relac5es familiares, profissionais ou comerciais,
habituais e significativas, dos membros, consoante
aplicovel, do Conselho de Administraci3o, do Conselho
Geral e de Supervisao e do Conselho de Administraci3o
Executivo corn acionistas a quern seja imputavel
participacao qualificada superior a 2% dos direitos de
voto.
As relacoes dos membros do Conselho de Administracao corn acionistas
corn participacao qualificada superior a 2% dos direitos de voto sac) as
seguintes:

22

Administrador

Acionista corn participacao
qualificada

Relacao

Paula Amorim

Amorim Energia

Administrador

Marta Amorim

Amorim Energia

Administrador

Francisco Teixeira Rego

Amorim Energia

Administrador

Jorge Seabra de Freitas

Amorim Energia

Administrador

Rui Paulo Goncalves

Amorim Energia

Administrador
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21. Organogramas ou mapas funcionais relativos a
reparticao de competencias entre os varios orga- os
sociais, comissoes e/ou departamentos da Sociedade,
incluindo informaci3o sobre delegaci5es de
competoncias, em particular no que se refere a
administracao quotidiana da Sociedade.
A estrutura organizativa atual da Galp assenta em quatro unidades de
negocio e urn centro corporativo, que é coordenado por cada urn dos
administradores executivos, conforme descrito no ponto 29 deste
relatorio.
0 centro corporativo presto servicos as unidades de negocio e empresas
do Grupo, ern materias too diversas como IT, planeamento e controlo,
contabilidade, assessoria juridica e recursos humanos.
0 modelo organizativo da Sociedade preve, ainda, a existencia de um
conjunto de comissoes, as quais sao descritas nos pontos 27 e 29 deste
relatorio.
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Orgaos Socials e Comissaes
Assembleio Gem I

Comissao
•
de Remunerocaes

Conselho Fiscal

Revisor Oficial
de Contas

Comissoo
de Auditoria

Conselho de
Administracctio

Comissoo de
Sustentobilidade

Comissoo
Executive

Secretario
do Sociedade

Centro
Corporativo

Comissoo de
Gestao de Risco

Comissoo de AQS
Corporative

Upstream
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Comissdo de Lica
e Conduto

Unidades
de Negocio

Refinocoo
e Midstream
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Comercial
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Renovaveis
e Novos Negocios

- Estrategio e Market Intelligence
- Relacoes corn Investidores
- Marketing e Cornunicacoo
- AssuntosJuridicos
- Secretoria Societeria e Governance
- Pesseas
- Planeamento e Condole Corporative
- Finances Corporativas e M&A
- Gestao de Risco
- Procurement e Controtecao
- Contabilidodee,Fiscelidade
e Controlo Intern
- Accounting,Tox S Internal Control
- IT e Digital
- Gestao do Patrirniania
- Inovactio
- Regulocao
- Seguranec a Sustentabilidade
- Engenharie e Gestao de Projetos
- Relecaes Externs
- Data OfReo
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restricaes legais e de saUde pUblica impostas pela COVID-19 e quatro
atraves de votos expressos por comunicacaes eletronicas. Foram
elaboradas atas detalhadas de todas as reunioes.

b) Funcionamento
22. Existencia e local onde podem ser consultados os
regulamentos de funcionamento, consoante aplicovel,
do Conselho de Administracao, do Conselho Geral e de
Supervisao e do Conselho de Administracao Executivo.
0 Conselho de Administracao funciona de acordo corn o regulamento de
organizacao e funcionamento, aprovado por este orgao na reunido de 12
de abril de 2019, aplicavel para o mandato de 2019-2022, nos termos do
artigo 16.° dos Estatutos, o qual esta disponivel no website da Galp ern:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/regu I
amento 2019 2022 CA.PDF

23. Nornero de reunioes realizadas e grau de assiduidade de
coda membro, consoante aplicovel, do Conselho de
Administracao, do Conselho Geral e de Supervisao e do
Conselho de Administracao Executivo, as reunioes
realizadas.
0 Conselho de Administracao reane ordinariamente de acordo corn o
calendario de reunioes aprovado no final do ano anterior, e sempre que
for convocado pelo presidente ou por quaisquer dois administradores.
Os Estatutos permitem que as reunioes do Conselho de Administracao
se realizem atraves de meios telematicos e tambern admitem o voto por
correspondencia.
Ern 2020, o Conselho de Administracao realizou onze reunioes, das quais
duos atraves de meios telematicos (videoconferencia) devido as
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0 grau de assiduidade dos membros do Conselho de Administracao nas
onze reunioes deste orgao realizadas ern 2020 foi o seguinte:

Nome

Presente Representado Ausente

°0
Assiduidadel

Paula AMOriM

11

0

0

100%

Miguel Athayde Marques

11

0

0

100%

Carlos Gomes da Silva

11

0

0

100%

Filipe Crisostomo Silva

11

0

0

100%

Thore E. Kristiansen

11

0

0

100%

Carlos Costa Pina

11

0

0

100%

Jose Carlos Silva

11

0

0

100%

Sofia Tenreiro

11

0

0

100%

Susana Quintana-Plaza

11

0

0

100%

Marta Amorim

11

0

0

100%

Francisco Teixeira Rego

11

0

0

100%

Carlos Pinto

11

0

0

100%

Luis Todo Born

11

0

0

100%

Jorge Seabra de Freitas

11

0

0

100%

Rui Paulo Goncalves

11

0

0

100%

Diogo Tavares

11

0

0

100%

Edmar de Almeida

11

0

0

100%

Cristina Fonseca

11

0

0

100%

9

2

0

82%

Adolfo Mesquita Nunes
(1) non inclui representacio
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24. Indicacao dos orgaos da Sociedade competentes para
realizar a avaliacao de desempenho dos
administradores executivos.

Na sua reunido de 19 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administracao
realizou esta avaliacao de desempenho, em referencia ao ano de 2020,
tai como nos anos anteriores.

A Comissao de Remuneracoes, eleita pela Assembleia Geral, de acordo
corn o artigo 8.° dos Estatutos, realize a avaliacao de desempenho anual
dos administradores executivos, para a fixacao da respetiva
remuneracao variavel, tanto na vertente quantitativa (em funcao do
cumprimento de determinados objetivos econornicos, financeiros e
operacionais, conforme definido anualmente pela propria Comissao),
como na vertente qualitative (recorrendo a auscultacao dos membros
nao executivos quanto ao desempenho qualitativo dos membros
executivos do Conselho de Administracao).

25. Criterios pre-determinados para a avaliacao de
desempenho dos administradores executivos.

Por outro lado, os membros nao executivos, no ambito da sua funcao de
supervisao, acompanham o desempenho dos administradores
executivos.
Tambern de acordo com o artigo 376.° do CSC, a Assembleia Geral
procede anualmente a apreciacao geral da administracao da Sociedade.
Essa apreciacao e expressa atraves de um voto de confianca ou
desconfianca ern cada urn dos administradores, podendo, em caso de
apreciacao negative, levar a destituicao do respetivo administrador.
Alern disso, o Conselho de Administracao avalia anualmente o seu
desempenho (incluindo o dos membros executivos) e o desempenho des
suas comissoes, de acordo com o artigo 16.° do respetivo Regulamento.
Tal avaliacao tem ern conta o cumprimento do piano estrategico e
orcamento da Sociedade, a sua gestao de riscos, o seu funcionamento
interno e o contributo de cada membro para esses objetivos, bem como
as suas relacaes corn os outros orgaos e comissoes da Empresa.
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A avaliacao de desempenho dos administradores executivos é realizada
em funcao do cumprimento de determinados objetivos econornicos,
financeiros e operacionais, incluindo criterios de sustentabilidade
ambiental e de eficiencia energetica, conforme definido pela politica de
remuneracaes a cada momento em vigor.
Os criterios pre-determinados para a avaliacao de desempenho dos
administradores executivos, no exercicio de 2020, nos termos aprovados
pela Comissao de Remuneracaes e submetidos a aprovacao da
Assembleia Geral atraves da declaracao sobre a politica de
remuneracaes, constam do ponto 69 do presente relatorio.

26. Disponibilidade de coda urn dos membros, consoante
aplicavel, do Conselho de Administracao, do Conselho
Geral e de Supervisao e do Conselho de Administracao
Executivo, corn indicacao dos cargos exercidos ern
simultaneo em outras empresas, dentro e fora do
Grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos
membros daqueles orgaos no decurso do exercicio.
Os cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administracao
noutras sociedades, e outras eventuais atividades relevantes exercidas
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pelos membros daquele orgao, no decurso do exercicio de 2020, sao
apresentados no Anexo deste relatorio.
De urn modo geral, os membros do Conselho de Administracao
apresentam urn elevado grau de disponibilidade para o exercicio das
respetivas funcoes, sendo esta disponibilidade confirmada pela sua
assiduidade nas reunioes do Conselho de Administracao e da Comissao
Executiva, e pelo trabalho desenvolvido no seio da Galp, anualmente
verificado pela Comissao de Remuneracoes no ambito da avaliacao
qualitativa do desempenho dos administradores.
0 Anexo deste relatorio da prove do cumprimento destes requisitos,
visto que as funcoes exercidas noutras empresas pelos membros da
Comissao Executiva da Galp sao ern orgaos de administracao de
sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela Galp.
Desta forma, a sua disponibilidade e dedicacao para desempenhar o
cargo de membro executivo do Conselho de Administracao é total.
Relativamente aos administradores nao executivos corn maior narnero
de cargos exercidos noutras empresas fora do Grupo Galp, constata-se
que os mesmos cumprem a regra referida acima e exercem essas
funcoes no ambito do mesmo grupo - Grupo Amorim ou Americo Amorim
nao prejudicando a sua disponibilidade para o exercicio dos cargos e
das funcoes de acompanhamento, avaliacao e supervisdo da gestao
executive da Galp.
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(i)

os membros da Comissao Executiva nao devem exercer funcoes
executivas ern sociedades corn acaes admitidas a negociacao ern
mercado regulamentado que nao integrem o Grupo Galp; e

(ii)

os administradores nao executivos nao devem exercer funcoes de
administracao em mais de quatro sociedades corn acaes admitidas
a negociacao ern mercado regulamentado que nao integrem o
Grupo Galp.

Faltas
De acordo corn os Estatutos e o Regulamento do Conselho de
Administracao, considera-se que urn administrador falta definitivamente
quando, sem justificacao que tenha sido aceite pelo Conselho de
Administracao, nao tenha participado ern tres reunioes consecutivas ou
cinco reunioes de forma interpolada.
Caso qualquer membro da Comissao Executiva esteja ausente ern mais
de 20% das reunioes da Comissao Executiva durante o mesmo
mandato, o Presidente da Comissao Executiva informa o Conselho de
Administracao, transmitindo-lhe os motivos que foram comunicados
relativamente as ditas ausencias.
No seguimento, o Conselho de Administracao pode substituir o membro
da Comissao Executiva por outro administrador, passando o primeiro a
administrador nao executivo.

Limitacao de cargos

Conflitos de interesse

De acordo corn o Regulamento do Conselho de Administracao:

A Galp cumpre as disposicaes legais, estatutarias e regulamentares
destinadas a prevenir e tratar eventuais conflitos de interesses, entre os
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c) Comissoes no seio do orgdo
de Administracdo ou Supervisdo
e Administradores Delegados
27. Identificacao das comissoes criadas no seio, consoante
aplicovel, do Conselho de Administracao, do Conselho
Geral e de Supervisdo e do Conselho de Administracao
Executivo, e local onde podem ser consultados os
regulamentos de funcionamento.
Comissao Executiva
0 Conselho de Administracao designou, na reunido de 12 de abril de
2019, uma Comissao Executiva composta por sete administradores,
identificados no ponto 28, abaixo, tendo igualmente aprovado a
respetiva delegacao de competencias e o regulamento que define os
principios e as regras relativas a sua organizacao e ao seu
funcionamento, o qual pode ser consultado no website da Galp em:
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governance2019/regul
amentos/regulamento CE 2019 2022.pdf
Posteriormente, o CEO demitiu-se com efeitos a partir de 5 de fevereiro
de 2021 e foi substituido por Andy Brown na mesma data por cooptacao.
A nova composicao da Comissao Executiva esta disponivel no website
da Galp em https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modeloe-orgaos-de-governo/comissao-executiva

Comissao de Sustentabilidade
Em 12 de abril de 2019, foi criada pelo Conselho de Administracao, a
Comissao de Sustentabilidade, composta por tres administradores nao
executivos, com a missal° de assegurar a integracao dos principios de
sustentabilidade na gestao do Grupo e promover as boas praticas do
setor em todas as suas areas de negocio e centro corporativo.
Atualmente, a Comissao é presidida pelo Vice-presidente do Conselho
de Administracao e Lead Independent Director, Miguel Athayde Marques
(Presidente), e conta com doffs membros nalo executivos do Conselho de
Administracao, Cristina Fonseca (independente) e Diogo Tavares.
0 seu regulamento encontra-se acessivel em
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com
iss°/0C3/0135es/Regulamento°/020Comissao°/020Sustentabilidade.pdf
Comissao de Auditoria
A Comissao de Auditoria foi criada em 2019 pelo Conselho de
Administracao, tendo por missal° dar assessoria ao Ultimo, no
acompanhamento e monitorizacao das atividades de auditoria interna
no Grupo.
E composta por tres administradores nalo executivos, sendo um deles o
Presidente do Conselho de Administracao, Paula Amorim, que preside, e
os restantes Luis Todo Bom (independente) e Jorge Seabra de Freitas.
0 respetivo regulamento interno encontra-se disponivel atraves do
seguinte link:
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/Governance2019/docs
/Regulamento Comissao Auditoria 052019.pdf
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Comissao de Gestao de Risco
A Comissao de Gestao de Risco, criada pelo Conselho de Administracao
em 12 de abril de 2019, tern como missal° apoiar e monitorizar a definicao
e execucao da estrategia e politica de gestalo de risco da Galp, prestando
assessoria ao Conselho de Administracao nesse ambito.
E composta por tres administradores nalo executivos da Galp.
Atualmente é presidida por urn administrador independente, Luis Todo
Bom, sendo as outras duos posicaes ocupadas por Miguel Athayde
Marques (Lead Independent Director) e por Rui Paulo Gonsalves.
0 Regulamento da Comissao de Gestao de Risco encontra-se disponivel
em:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com
iss°/0C3`)/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Gestao°/020d0/020Risc

Outras comissoes
A Sociedade criou ainda comissoes especializadas para tratar das
remuneracaes e avaliacao de desempenho dos orgaos sociais, AQS e
etica, e conduta.
Considerando o modelo de governo da Sociedade e a legislacao
societario portuguesa, o Conselho Fiscal é o orgao interno responsavel
pela avaliacao de assuntos de governo societario. Assim, este orgao
exerce os poderes e funcoes de avaliacao e acompanhamento do
funcionamento do sistema de governo societario e a observancia deste
as normas legais, regulamentos e estatutos, incluindo a avaliacao do
Conselho de Administracao e das suas comissoes durante o ono, bem
como do relacionamento entre orgaos e comissoes da Sociedade,
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conforme previsto no artigo 9.°, n.° 2, al. j) do Regulamento do Conselho
Fiscal, e o acompanhamento da evolucao legislative e regulamentar em
materia de governo societario, designadamente atraves da participacao
trimestral do responsavel da Direcao de Assuntos Juridicos e
Governance nas reunioes do Conselho Fiscal. Atendendo a que o
exercicio material destas competencies pertence ao Conselho Fiscal, nao
existe na Galp, por razaes de identidade material de funcoes e de
eficiencia organizacional, uma comissao de governo societario. Todas as
competencias normalmente exercidas por esta comissao sao-nos pelo
Conselho Fiscal. Considers-se que o exercicio destas funcoes pelo
Conselho Fiscal permite obter uma maior garantia de efetiva
independencia face ao Conselho de Administracao, por comparacao corn
uma comissao de governo societario constituida no seio do Conselho de
Administracao, ainda que composta por membros independentes.
De acordo corn a lei portuguesa, a nomeacao de administradores é uma
responsabilidade atribuida ern exclusivo aos acionistas. A fim de evitar
quaisquer conflitos de interesses ou problemas de agencia, o Conselho
de Administracao nalo designou qualquer comissao pare tratar de
questoes relacionadas corn a indicacao dos seus membros ou de
membros de outros orgaos sociais (como os membros do Conselho
Fiscal), sem prejuizo da adocao de uma politica de diversidade aplicavel
aos membros dos orgaos de administracao e fiscalizacao, que inclui
tambern criterios de perfil pessoal dos membros a propor.
Comissao de Remuneracoes
A Comissao de Remuneracaes é constituida por tres acionistas, eleitos
pela Assembleia Geral, cabendo-Ihe determiner o valor das
remuneracoes devidas aos membros dos orgaos sociais da Galp e
realizar a avaliacao de desempenho anual dos membros executivos do
Conselho de Administracao da Galp. 0 seu regulamento pode ser
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consultado em
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/GovernoSocietario/SharedResources/Documentos/PT/Regulamento°/020Comiss
ao°/020de°/020Remuneracoes 2019.pdf

A Comissdo de AQS Corporativa é presidida pelo membro da Comissdo
Executiva corn o pelouro da Direcdo de Seguranca e Sustentabilidade Carlos Costa Pina. Os seus membros incluem responsaveis pelas areas
de negocio e direcoes corporativas relevantes.

Comissao de Etica e Conduta

O seu Regulamento encontra-se disponivel ern:
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/governance%202020
/NT-0-008%20°/020°/020Modelo°/020de%20Governo°/020Seguranca°/0200/020Susten
tabilidade%20(Rev%2002).pdf

Nomeada pelo Conselho Fiscal, a Comissdo de Etica e Conduta é
composta por tres membros corn comprovados conhecimentos nas
areas de etica e compliance, auditoria e recursos humanos, sendo o
presidente, proposto pelo Presidente do Conselho de Administracdo, urn
membroresponsavel pela auditoria interna e outro proposto pela
Comissdo Executiva.
Os atuais membros sdo: Adolfo Mesquita Nunes (Presidente),
administrador ndo executivo independente, Laura Santos, responsavel
da Auditoria Interna, e Teresa Abecasis, responsavel da Direcdo de
Pessoas.
O Regulamento da Comissdo de Etica e Conduta encontra-se disponivel
ern:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/Com
iss°/0C3`)/0B5es/comiss°/0C3cY0A3o°/020de°/020°/0C3cY0A9tica°/0200/020c
onduta/Regulamento°/020Comissao°/020de%20Etica°/0200/020Condut

28. Composicao, se aplicovel, da Comissao Executiva e/ou
identificaci5o de administrador(es) delegado(s).
A Comissdo Executiva da Galp foi constituida, durante 2020, pelos
seguintes sete administradores:

Presidente
Carlos Gomes da Silva (CEO)
Membros
Filipe Crisostomo Silva (CFO)
Thore E. Kristiansen (COO)
Carlos Costa Pina (COO)

Comissao de AQS (Ambiente, Qualidade e Seguranca) Corporativa

Jose Carlos Silva (COO)
Sofia Tenreiro (COO)

A Comissdo de AQS Corporativa tem como missdo coadjuvar a
Comissdo Executiva na promocdo da cultura de AQS e dos standards
aplicaveis em materia de AQS, garantindo a aplicacdo das politicos e
objetivos respetivos.
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Susana Quintana-Plaza (COO)
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Nota: 0 CEO cessou funcoes, por renancia, corn efeitos a 5 de fevereiro
de 2021, tendo sido substituido por Andy Brown nessa mesma data, por
cooptacao.

29. Indicacao das competencies de cads uma das
comiss6es criadas e sintese das atividades
desenvolvidas no exercicio dessas competencies.

operacionais principais prosseguidas pelas sociedades dominadas
pela Sociedade (i.e., exploracao, producao, refinacao, transporte,
comercializacao e distribuicao de petroleo e gas);
d) Estabelecimento de parcerias estrategicas no contexto das
atividades operacionais principais prosseguidas pelas sociedades
dominadas pela Sociedade;
e) Aprovacao e modificacao dos pianos estrategicos da Sociedade e das
sociedades dominadas pela Sociedade que prossigam atividades
principais do Grupo Galp;

Comissdo Executiva
Corn petencias

f)
A Comissao Executiva e o &goo responsavel pela gestao corrente da
Galp, de acordo corn as orientacoes estrategicos definidas pelo Conselho
de Administracao, e ao abrigo dos poderes que lhe foram delegados por
este mesmo Orgao, nos termos dos artigos 17.° e 18.° dos Estatutos e dos
n.°s 3 e 4 do artigo 407.° do CSC.
A delegacao de poderes na Comissao Executiva, aprovada pelo
Conselho de Administracao na reuniao de 12 de abril de 2019, nao
abrange a tomada de deliberacoes sobre as seguintes materias:

Aprovacao do orcamento anual e pianos de negocios do Grupo Galp,
bem como modificacoes aos mesmos que excedam ern 20% o valor
da rUbrica em causa, do orcamento ou em 10% o valor total do
orcamento anual;

g) Realizacao de transacoes da Sociedade, ou das sociedades
dominadas peia Sociedade, corn entidades relacionadas, ou corn
quaisquer acionistas da Sociedade de montante unitario ou global
superior a 20.000.000 EUR;
Escolha do presidente da Comissao Executiva;

a) Aprovacao de investimentos estrategicos da Sociedade e das
sociedades dominadas pela Sociedade, e aprovacao dos respetivos
financiamentos;

Cooptacao de administradores;
Pedido de convocacao de assembleias gerais da Sociedade;

b) Aprovacao de desinvestimentos estrategicos da Sociedade e das
sociedades dominadas pela Sociedade;
c) Participacao, nomeadamente atraves da aquisicao direta ou indireta
de participacoes ern sociedades, que nao prossigam as atividades
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Aprovacao de relatorios de gestao e contas anuais;
I) Prestacao de caucaes e de garantias pessoais ou reais peia
Sociedade;
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m) Aprovacao da politica de gestao de risco e do sistema de controlo
interno;

Sem prejuizo dos limites da delegacao de poderes, indicados acima, cabe
a Comissao Executiva urn especial dever de iniciativa e de proposta ao
Conselho de Administracao, sobre os atos e materias supra.

n) Mudanca de sede e aumentos de capital;
Areas de atuacao especifica
o) Aprovacao de projetos de fusao, de cisdo e de transformacao da
Sociedade;
p) Aprovacao de projetos de cisao, fusao e dissolucao de quaisquer
sociedades dominadas pela Sociedade;

Na reunido do Conselho de Administracao de 12 de abril de 2019, foi
definida pelo Presidente da Comissao Executiva uma afetacao funcional
entre os membros da Comissao Executiva, relativa aos negocios e
atividades da Sociedade e das sociedades do Grupo, nos termos
previstos no seu regulamento, nos termos que se apresentam abaixo.

q) Definicao e organizacao da estrutura empresarial do Grupo Galp;
r) Proposta e exercicio do direito de voto, na eleicao dos conselhos de
administracao das sociedades dominadas pela Sociedade;
s) Emissao de obrigacaes, ou outros instrumentos de divida, pela
Sociedade ou por sociedades dominadas pela Sociedade;
t)
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contratos de subordinacao e contratos de grupo paritario.
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Subsequentemente, devido a alteracao da composicao da Comissao
Executiva, foi considerado necessario proceder a uma nova atribuicao de
funcoes relativamente negocios e atividades da Sociedades e das
sociedades do Grupo, que esta disponivel no website da Galp em
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/modelo-e-orgaosde-governo/comissao-executiva
Para as materias de gestao corrente, no ambito de solicitacaes dos
operadores dos diversos blocos de exploracao e producao de petroleo
ern que a Galp participa, incluidos nos pianos de desenvolvimento dos
blocos, e no orcamento e pianos de atividade aprovados, a Comissao
Executiva deiegou nos administradores executivos Thore Kristiansen,
Filipe Crisostomo Silva e Jose Carlos Silva, a aprovacao das respetivas
decisoes, nomeadamente autorizacao de despesas (authorisation for
expenditures), chamadas de capital (cash calls) e voto por escrito
(ballots).
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Alocacao de funcOes da Comissao Executive

Carlos Gomes
do Silva, CEO
ate Feb 5, 2021

' en no or .ora Iv .

Estrategia
e Market
Intelligence

Andy Brown
CEO
apOs Feb 5, 2021

Estrategia
e Market
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Acompanhamento e controlo da atividade
Foram adotados diversos mecanismos destinados a assegurar urn
efetivo e eficiente acompanhamento e controlo pelos membros nao
executivos da
atividade da Comissao Executiva, e facilitar o exercicio do respetivo
direito a informacao.
Corn efeito, de acordo corn o Regulamento do Conselho de
Administracao, o Presidente da Comissao Executiva informa
regularmente o Presidente do Conselho de Administracao, da agenda de
reunioes da Comissao Executiva, das decisoes adotados nos sues
reunioes, e de outras materias que considers relevantes para o born
desempenho das atribuicaes e responsabilidades do Conselho de
Administracao. 0 Presidente do Conselho de Administracao e quaisquer
outros dois administradores nao executivos podem pedir diretamente ao
Presidente da Comissao Executiva informacoes sobre a atividade da
Comissao Executiva.
As convocatorias e as atas das reunioes da Comissao Executiva sao
enviadas, pelo Secretario da Sociedade, ao Presidente do Conselho de
Administracao, ao membro do Conselho de Administracao
especialmente delegado para assistir as reunioes da Comissao
Executiva, quando aplicavel, e ao Presidente do Conselho Fiscal.

Ern 2020, reuniu 48 vezes. Foram elaboradas atas detalhadas de todas
as reunioes. A assiduidade as reunioes ern 2020 foi de 99,7%.
As principais atividades desenvolvidas pela Comissao Executiva durante
o ono de 2020, dentro dos limites das sues competencies, envolveram,
entre outras:
a)

Aprovacao de operacoes a realizar pelas unidades de negocio e
empresas do Grupo Galp;

b)

Apreciacao dos resultados mensais;

c)

Aprovacao de propostas a submeter ao Conselho de Administracao
sobre materias da sua competencia exclusiva;

d)

Aprovacao de transacoes relevantes;

e)

Apreciacao de informacao das comissoes especializadas,
designadamente, no ambito da gestao do risco, sustentabilidade e
AQS;

f)

Aprovacao de operacoes de aumento e reducao de capital das
empresas do Grupo Galp, e realizacao e reembolsos de prestacaes
acessorias e suprimentos;

g)

Alteracoes de Estatutos de empresas do Grupo;

h)

Aquisicao e alienacao de bens imoveis;

i)

Aprovacao de cartas de conforto por empresas do Grupo Galp;

Reunioes
De acordo corn o seu Regulamento, a Comissao Executiva deve reunir
uma vez por semana.
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Indicacao de sentido de voto e designacao de representantes em
reuniaes de Assembleia Geral de empresas participadas e outras
entidades.

Em 2020, a Comissao de Sustentabilidade reuniu quatro vezes, tendo
sido elaboradas atas detalhadas das reunioes, e abordaram as seguintes
materias:

Comissao de sustentabilidade
As principais responsabilidades da Comissao de Sustentabilidade sao os
seguintes:

a) Analise do contexto regulatorio e principals tendencias relacionadas
corn o Green Deal, Financiamento Sustentavel, Comercio Europeu de
Licencas de Emissao, Envolvimento corn clientes para a neutralidade
carbenica, entre outros;

a) Propor ao Conselho de Administracao os compromissos, objetivos e
metas de sustentabilidade alinhados com as boas praticas do setor,
identificando os recursos necessarios a sua implementacao, e
monitorizar o seu cumprimento;

b) Analise do contexto de sustentabilidade da Galp, nomeadamente do
de transicao energetica, de forma a apoiar a integracao dos seus
riscos e oportunidades no processo de gestao do Grupo;

b) Analisar o contexto de sustentabilidade da Galp, em particular, de
transicao energetica, responsabilidade social, direitos humanos,
seguranca e ambiente, como base para a estrategia e
desenvolvimento das operacoes nas diferentes geografias;

c) Analise de contexto e do nivel de resposta organizacional sobre a
divulgacao de informacao relativa a transicao energetica, corn foco
na gestao de riscos/ oportunidades, no estabelecimento de metricas
e no respetivo reporte;

c) Monitorizar e reportar ao Conselho de Administracao o desempenho
de indicadores nas dimensaes econornica, social e ambiental,
incluindo os relacionados com a transicao energetica e a
responsabilidade social, em consonancia corn as politicos,
compromissos, objetivos e metas estabelecidos;

d) Analise e discussao sobre as ambicoes climaticas da Galp e
certificacao da nova metrica de carbono da empresa;

d) Monitorizar o alinhamento do piano estrategico da Galp para a
concretizacao dos compromissos de sustentabilidade, e a geracao de
valor sustentavel;

e) Analise do desempenho da Galp, em termos de sustentabilidade, corn
foco nos resultados obtidos no Dow Jones Sustainability Indexes nas
dimensoes economics, ambiental e social;
f)

e) Emitir os pareceres e recomendacaes que entenda adequados.
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Na reunido do Conselho de Administracao de 19 de fevereiro de 2021, o
presidente da Comissao de Sustentabilidade prestou informacao acerca
da atividade desenvolvida pela Comissao durante 2020.

Na reunido do Conselho de Administracao de 19 de fevereiro de 2021, o
membro da Comissao de Auditoria, Luis Todo Bom, prestou informacao
acerca da atividade desenvolvida pela Comissao durante 2020.

Comissao de auditoria

Comissao de gestao de risco

A atividade prosseguida pela Comissao de Auditoria da Galp incide sobre
todas as Unidades Organizacionais do Grupo Galp e sociedades
participadas em que a Galp detenha o controlo da sua gestao,
englobando todas as geografias em que o Grupo opera. As suas
atribuicaes consistem em:

As principais responsabilidades da Comissao de Gestao de Risco sao as
seguintes:
Monitorizar o cumprimento da Politica de Gestao de Risco da Galp;

a) Acompanhar as atividades de auditoria interna;

b) Monitorizar os principais riscos da Galp, o nivel de exposicao efetiva
ao risco e a sua potencial evolucao;

b) Avaliar o funcionamento do sistema de auditoria interna do Grupo
Galp;

c) Monitorizar a eficacia dos pianos de mitigacao dos principais riscos
da Galp;

c) Supervisionar o piano anual de atividade de auditoria interna e o
reporte periodic° da atividade desenvolvida;

d) Avaliar o funcionamento do sistema de controlo interno e gestao de
risco do Grupo Galp;

d) Avaliar os resultados e conclusoes apuradas no ambito das
atividades de auditoria interna;

e) Emitir os pareceres e recomendacoes que entenda adequados.

e) Designar e destituir o responsavel de auditoria interna;
f)

Emitir os pareceres e recomendacaes que entenda adequados.

A Comissao de Auditoria reuniu seis vezes em 2020, tendo sido
elaboradas atas detalhadas das reunioes, onde foi informada sobre o
exercicio da funcao de auditoria interna e sobre as conclusoes das
auditorias internas realizadas, tendo acompanhado as recomendacaes
transmitidas as areas auditadas.
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Esta comissao reuniu seis vezes durante o ano, e foram elaboradas as
atas detalhadas das referidas reunioes, tendo sido abordados os temas
identificados como os mais relevantes, numa perspetiva de risco para o
Grupo Galp, incluindo:
a) Monitorizacao do impacto da COVID19 e das medidas tomadas no
Grupo;
b) Avaliacao do roadmap de ciberseguranca para 2020;
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Resposta a pedidos de esclarecimento, acompanhamento do projeto
de formacao, via e-learning, sobre o Codigo de Etica e Conduta da
Galp;
Definicao da forma de comunicacao para a organizacao, que reforce
i) a importancia do cumprimento e respeito pelo Codigo de Etica e
Conduta da Galp, ii) a existencia e funcoes da Comissao de Etica e
Conduta e iii) o canal de comunicacao disponivel para contacto corn
a Comissao de Etica e Conduta (opentalk©galp.com).

Ern 2020, a Comissao de Etica e Conduta participou em quatro reunioes
do Conselho Fiscal, nas quais foi dado o devido reporte a este organ.
No ano de 2020 foram reportados a Comissao de Etica e Conduta e por
esta investigados 7 casos ao abrigo da norma interna sobre
Comunicacao de lrregularidades, dos quais 4 estavam relacionadas corn
assedio moral, 1 com urn tema de natureza laboral e 2 corn praticas
adotadas por parceiros da Galp. Dos 7 casos objeto de averiguacao, 1
exigiu a adocao de medidas pela Empresa, a fim de adequar a conduta
aos padraes estabelecidos no Codigo de Etica e Conduta e 3 encontramse ern curso.
Todos os semestres, a Comissao de Etica e Conduta remete urn relatorio
ao Conselho Fiscal para reporte das comunicacoes recebidas, dos
procedimentos adotados e das acoes ou medidas propostas, contendo
ainda uma avaliacao da implementacao e desempenho do Codigo de
Etica e Conduta.
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a) Propor politicas, principios e requisitos corporativos de AQS;
b) Propor metas e objetivos estrategicos ern materia de
sustentabilidade e AQS;
c) Avaliar a adequacao dos planos das unidades organicas face aos
objetivos estrategicos definidos em materia de sustentabilidade e
AQS;
d) Monitorizar o nivel do desempenho da Galp em materia de
sustentabilidade e AQS;
e) Avaliar e decidir sobre as propostas e acoes recomendadas pela
Comissao de Seguranca e Sa6de no Trabalho;
f)

Assegurar a revisdo periodica do Sistema lntegrado de Gestao da
Galp;

g) Avaliar a adequacao dos recursos afetos a gestao em materia de
sustentabilidade e AQS.
Ern 2020, o Conselho de AQS reuniu quatro vezes, tendo sido
elaboradas atas detalhadas das reunioes, onde foram abordadas as
seguintes materias:

•

Estrategia e monitorizacao do progresso global de implementacao
das acoes do Sistema lntegrado de Gestao (SIG);

Comissao de AQS (Ambiente, Qualidade e Seguranca) Corporativa

•

Planeamento das auditorias de certificacao do SIG;

A Comissao de AQS Corporativa, ao abrigo do quadro da estrategia de
sustentabilidade, é responsavel por:

•

Revisdo pela Gestao no ambito do SIG;
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Tendo em conta o modelo de governo da Sociedade e o apoio dado ao
Conselho Fiscal por varias direcoes corporativas, em particular as
direcoes de Gestao de Risco e Auditoria Interna, que asseguram em
permanencia a identificacao, gestao, monitorizacao e mitigacao dos
ricos aos quais a Galp se encontra sujeita, e tendo em conta estes riscos,
a Galp considera que o nUmero de membros do seu Conselho Fiscal, que
é o nUmero padrao adotado pela maioria das empresas portuguesas
comparaveis, é adequado em relacao a sua dimensao e complexidade,
alem de ser suficiente para o desempenho eficiente das suas funcoes.
Acresce que, caso alguma circunstancia temporaria determine a
desadequacao do nUmero de membros do Conselho Fiscal para o
exercicio eficiente das suas funcoes, os membros do Conselho Fiscal
poderao contratar a prestacao de servicos de peritos que os coadjuvem,
de forma a ultrapassar a referida adversidade temporaria.

a) ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participacao
qualificada igual ou superior a 2% do capital social da Sociedade;

Todos os membros atuais do Conselho Fiscal sao independentes,
atentos os referidos criterios.

32. Identificacao, consoante aplicovel, dos membros do
Conselho Fiscal, da Comissao de Auditoria, do
Conselho Geral e de Supervisao ou da Comissao para
as Materias Financeiras que se considerem
independentes, nos termos do artigo 414.°, n.° 5 do
CSC, podendo remeter-se para ponto do relatorio onde
conste essa informacao por forca do disposto no n.°
18.

Os membros do Conselho Fiscal apresentam competencias e
qualificacoes profissionais adequadas para o exercicio das respetivas
funcoes.

b) ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma continua ou
intercalada.

33. Qualificacaes profissionais, consoante aplicovel, de
coda urn dos membros do Conselho Fiscal, da Comissao
de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da
Comissizio para as Materias Financeiras e outros
elementos curriculares relevantes, podendo remeter-se
para ponto do relatorio onde jo conste essa informacao
por forca do disposto no n.° 21.

No Anexo deste relatorio apresenta-se a sintese curricular de coda
membro.

Nos termos do artigo 414.°, n.° 5 do CSC, considera-se independente o
membro do Conselho Fiscal que nao esteja associado a qualquer grupo
de interesses especificos na Sociedade, nem se encontre em alguma
circunstancia suscetivel de afetar a sua isencao de analise ou de decisao,
inclusive em virtude de:
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b) Funcionamento

iniciativa ou a pedido do Presidente do Conselho de Administracao, do
Presidente da Comissao Executiva ou do Revisor Oficial de Contas.

34. Existencia e local onde podem ser consultados os
regulamentos de funcionamento, consoante aplicovel,
do Conselho Fiscal, ComissOo de Auditoria, Conselho
Geral e de Supervisao ou da Comissi3o para as Materias
Financeiras, podendo remeter-se para ponto do
relatorio onde j6 conste essa informacao por forca do
disposto no n.° 22.

Em 2020, o Conselho Fiscal realizou 15 reunioes. 0 grau de assiduidade
dos membros do Conselho Fiscal nas reunioes realizadas em 2020 foi de
100%. Foram elaboradas atas de todas as reunioes.

As regras relatives ao funcionamento do Conselho Fiscal e as suas
competencias encontram-se definidas no seu Regulamento, aprovado a
2 de maio de 2019, que pode ser consultado no website da Galp, em
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/GovernoSocietario/SharedResources/Documentos/PT/ConselhoFiscal/Regulamento Conselho Fiscal Out2018.pdf

35. NOrnero de reunioes realizadas e grau de assiduidade as
reunioes realizadas, consoante aplicovel, de coda
membro do Conselho Fiscal, Comissao de Auditoria,
Conselho Geral e de Supervisizio e da Comissizio para as
Materias Financeiras, podendo remeter-se para ponto
do relatorio onde JO conste essa informacao por forca
do disposto no n.° 23.

36. Disponibilidade de cada urn dos membros, consoante
aplicovel, do Conselho Fiscal, da Comissi3o de
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da
ComissOo para as Materias Financeiras, corn indicacOo
dos cargos exercidos em simultaneo em outras
empresas, dentro e fora do Grupo, e outras atividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles orgOos
no decurso do exercicio, podendo remeter-se para
ponto do relatorio onde JO conste essa informaci3o, por
forca do disposto no n.° 26.
De urn modo geral, os membros do Conselho Fiscal apresentam urn
elevado grau de disponibilidade para o exercicio das respetivas funcoes.
Apresentam-se, no Anexo deste relatOrio, os cargos exercidos pelos
membros do Conselho Fiscal ern outras empresas, no decurso do
exercicio de 2020.

Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 10.° do Regulamento do
Conselho Fiscal, este Orgdo reUne pelo menos uma vez por trimestre, e
sempre que o seu presidente o convoque para o efeito, por sua prOpria
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c) Cornpetencias e funcoes
37. Descricao dos procedimentos e criterios aplicoveis a
intervencao do orgao de fiscalizacao para efeitos de
contratacao de servicos adicionais ao Auditor Externo.
Em conformidade com o regime juridic° da supervisao de auditoria
aprovado pela Lei n.°148/2015, de 9 de setembro, que transpas a
Diretiva 2014/56/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
abril, a contratacao pela Galp ou por sociedade em relacao de dominio
ou de grupo de servicos adicionais ao Auditor Externo, ou a qualquer
entidade que com ele se encontre em relacao de participacao, ou que
integre a mesma rede, depende de autorizacao previa fundamentada do
Conselho Fiscal, nos termos de procedimentos internos aprovados pelo
Conselho Fiscal e previstos em norma interna em vigor no Grupo Galp.
Esta norma interna estabelece, tambem, os servicos nao relacionados
com a auditoria que nao podem ser fornecidos pelo Auditor Externo
(servicos proibidos).
0 Conselho Fiscal analisa o cumprimento dos requisitos de
independencia do Auditor Externo e Revisor Oficial de Contas, a
possibilidade de prestacao de eventuais servicos pelo Auditor Externo e
Revisor Oficial de Contas, e o seu enquadramento no limite legal
permitido de honoranos, de acordo com os criterios, o processo de
selecao, a metodologia de comunicacao e os procedimentos de inspecao
em vigor, para garantir a independencia do Auditor Externo e do Revisor
Oficial de Contas.
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Os servicos adicionais prestados em 2020 pelo Auditor Externo e
Revisor Oficial de Contas encontram-se descritos nos pontos 46 e 47 do
presente relatorio.

38. Outras funcaes dos orgaos de fiscalizacao e, se
aplicovel, da Comissao para as Materias Financeiras.
De acordo corn o regime juridico aplicavel, os Estatutos e o Regulamento
do Conselho Fiscal, este orgao é responsavel pela monitorizacao das
atividades da Sociedade e pela supervisdo da respetiva administracao,
nomeadamente, os processos de preparacao e divulgacao de informacao
financeira, tendo competencia para apresentar recomendacaes ou
propostas para garantir a integridade e o cumprimento da lei e dos
Estatutos da Empresa.
Em termos de competencias e poderes de monitorizacao especificos, o
Conselho Fiscal é responsavel por:
(i)

acompanhar o funcionamento do sistema de governo societario
adotado pela Galp e o cumprimento das normas legais e
estatutarias, bem como a evolucao legislativa e regulamentar em
materia de governo societario, designadamente recomendacaes e
regulamentos;

(ii)

receber, atraves da Comissao de Etica e Conduta, comunicacaes de
irregularidades;

(iii)

acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente
conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas estrategicas e a politica de
risco definida pelo Conselho de Administracao;
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(iv) supervisionar a administracao da Sociedade e, em particular, o
cumprimento do piano estrategico e do orcamento, a gestao de
riscos, o funcionamento interno do Conselho de Administracao e
das suas comissoes, bem como o reiacionamento entre os orgaos da
Sociedade e as suas comissoes;
(v)

emitir parecer sobre os pianos de trabalho e recursos que foram
aiocados aos servicos de controio interno, inciuindo servicos de
compliance e a auditoria interna.

Em relacao as competencias do Conselho Fiscal no que se refere
supervisdo da auditoria das contas da Empresa, é responsavel pelo
seguinte:
(i)

verificar a exatidao das contas;

(ii)

verificar se os principios contabilisticos e os criterios de avaliacao
adotados pela Sociedade levaram a correta avaliacao dos seus
ativos e resultados;

(iii)

acompanhar a revisdo legal das contas anuais individuais e
consolidadas;

as normas legais, regulamentos e estatutos, bem como a evolucao
legislativa e regulamentar em materia de governo societario,
designadamente atraves de reunioes trimestrais com o responsavel da
Direcao de Assuntos Juridicos e Governance.
Na sua reunido de 11 de fevereiro de 2020, o Conselho Fiscal avaiiou o
funcionamento do Conselho de Administracao e das suas comissoes
durante o ano de 2020, e o relacionamento entre orgaos e comissoes da
sociedade, conforme previsto no artigo 9.°, n.° 2, alinea j), do
Regulamento do Conselho Fiscal.
Tendo em conta as competencias do Conselho Fiscal quanto a materias
de governo societario e a forma como, na pratica, estas sao
desenvolvidas por este orgao, com uma conduta ativa e independente, a
Galp considera que o Conselho Fiscal cumpre materiaimente as funcoes
destinadas a uma comissao de governo societario, estando acauteladas
as boas praticas de acompanhamento das materias de governo
societario, com o inerente espirito critic° independente e conhecimento
da sociedade, necessarios a estas funcoes.
No que se refere a gestao de riscos, cabe ao Conselho Fiscal:
(i)

verificar a eficacia dos sistemas de gestao de riscos, de controio
interno e de auditoria interna, incluindo todos os aspetos relativos
ao processo de preparacao e divulgacao de informacao financeira e
propor quaisquer alteracaes necessarias;

(ii)

supervisionar a adocao, por parte da Empresa, dos principios e das
politicos de identificacao e gestao dos principais riscos financeiros e
operacionais associados as atividades da Galp;

(iv) emitir um parecer sobre o relatorio anual, as contas e propostas
apresentadas pela administracao.
No que respeita, em particular ao sistema de governo societario (alinea
(i) supra), o Conselho Fiscal é bastante ativo no desempenho das suas
funcoes.
Especificamente, durante o ano de 2020, o Conselho Fiscal acompanhou
o funcionamento do sistema de governo societario e a observancia deste
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(iii) acompanhar as acaes destinadas a monitorizar, controlar e divulgar
adequada e tempestivamente tais riscos.
Nas suas relacaes corn outros orgaos sociais, o Conselho Fiscal é
responsavel pelo seguinte:
(i)

selecionar e propor o Revisor Oficial de Contas a Assembleia Geral,
e propoe a respetiva remuneracao;

(ii)

verificar e controlar a independencia do Revisor Oficial de Contas, e
verificar a adequacao e aprovacao da prestacao de quaisquer
servicos nao relacionados corn auditoria;

(iii)

realizar reuniaes regulares corn o Revisor Oficial de Contas / Auditor
Externo e avaliar anualmente o seu trabalho, sendo o seu principal
interlocutor e recetor dos seus relatorios;

(iv) propor a destituicao ou cessacao do contrato de prestacao de
servicos corn o Revisor Oficial de Contas a Assembleia Geral sempre
que exista justa causa;
(v)

monitorizar os procedimentos internos de controlo e auditoria corn a
Comissao Executiva, bem como sobre quaisquer questoes que
possam ter sido levantadas ern relacao a pratica contabilistica da
Empresa, e apresentar quaisquer recomendacaes que entenda
justificadas;

(vi) representar a Sociedade junto do Auditor Externo e proporcionarIhe acesso as informacaes necessarias para o desempenho efetivo
das suas atividades. De acordo corn o Regulamento do Conselho
Fiscal, este é tambern responsavel por garantir que, dentro da
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Empresa, sejam estabelecidas condicoes adequadas para a
prestacao dos servicos do Revisor Oficial de Contas.
0 Conselho Fiscal elabora anualmente urn relatorio sobre as suas acaes
de supervisao.
Os membros do Conselho Fiscal tern acesso as informacoes
estritamente necessarias para o desempenho das suas funcoes, e no
cumprimento dos limites legais aplicaveis, ern particular por meio de
acesso a documentos, ou prestacao de informacaes ou esclarecimentos
de colaboradores da Empresa, para a avaliacao do desempenho da
situacao e das perspetivas da Sociedade e do seu desenvolvimento incluindo, ern particular as atas, a documentacao que fundamenta as
decisoes tomadas, as convocatorias e os arquivos das reuniaes da
Comissao Executiva e do Conselho de Administracao, sem prejuizo do
acesso a quaisquer outros documentos ou pessoas cujo esclarecimento
possa ser solicitado.
Pode ainda contratar especialistas que possam ajudar os seus membros
nas funcoes que Ihes foram atribuidas.
De acordo corn o Regulamento do Conselho Fiscal, os seus membros
devem informar de imediato o seu presidente sobre quaisquer factos que
possam constituir ou originar conflito entre os seus interesses e o
interesse social.
Alern disso, a Sociedade aprovou, ern 26 de outubro de 2018, urn
regulamento interno que é aplicavel, entre outros, aos membros do
Conselho Fiscal, o qual estabelece que os membros ern situacao de
conflito de interesses devem abster-se de discutir, votar, tomar
decisoes, opinar, participar ou exercer qualquer influencia sobre qualquer
processo de tomada de decisao, diretamente relacionado corn a situacao
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de conflito de interesses, sem prejuizo de fornecer qualquer informacao
ou esclarecimentos necessarios.
A 11 de fevereiro de 2021, no ambito das suas funcoes, o Conselho Fiscal
realizou a sua avaliacao anual do funcionamento interno do Conselho de
Administracao e das suas Comissoes, particularmente tendo em conta o
cumprimento do piano estrategico e do orcamento da Sociedade, a sua
gestao de risco, bem como as suas relacoes com os outros orgaos e
comissaes da Empress, nos termos do previsto na alinea j) do n.° 2, do
artigo 9.° do seu Regulamento, tal como sucedera j6 nos dois anos
transatos.

IV. Revisor oficial de contas
39. Identificacao do Revisor Oficial de Contas e do Socio
Revisor de Contas Oficial de que o represents.
A Assembleia Geral aprovou, na reuniao de 12 de abril de 2019, sob
recomendacao do Conselho Fiscal, a eleicao, para o mandato relativo ao
quadrienio 2019/2022, de:
Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., inscrita na Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas corn o n.° 178 e inscrita na CMVM corn o n.°
20161480, representada por Rui Abel Serra Martins, ROC n.° 1119, para o
exercicio das funcoes de Revisor Oficial de Contas efetivo; e de Manuel
Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota, ROC n.° 1410, para o exercicio das
funcoes de Revisor Oficial de Contas suplente.
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40. Indicacao do nt3mero de anos em que o Revisor Oficial
de Contas exerce funcoes consecutivamente junto da
Sociedade.
0 Revisor Oficial de Contas da Galp exerce as respetivas funcoes desde
o dia 12 de abril de 2019.

41. Descricao de outros servicos prestados pelo Revisor
Oficial de Contas a Sociedade.
A descricao de outros servicos prestados pelo Revisor Oficial de Contas
a Sociedade encontra-se nos pontos 46 e 47 do presente capitulo deste
relatorio.

V. Auditor externo
42. Identificacao do Auditor Externo designado para os
efeitos do artigo 8.° e do Socio Revisor Oficial de
Contas que o represents no cumprimento dessas
funcoes, bem como o respetivo nUmero de registo na
CMVM.
O Auditor Externo do Grupo Galp, a data de 31 de dezembro de 2020,
era a Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., inscrita na CMVM
corn o n.° 20161480, representado pelo socio Rui Abel Serra Martins,
ROC n.° 1119.
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43. Indicacao do nCimero de anos em que o Auditor Externo
e o respetivo Soda Revisor Oficial de Contas que o
represents no cumprimento dessas funceies exercem
funcaes consecutivamente junto da Sociedade e/ou do
Grupo.
O Auditor Extern() atual e o respetivo sOcio que o represents iniciaram
funcoes junto da Galp a 1 de janeiro de 2019.

44. Politica e periodicidade da rotacao do Auditor Externo e
do respetivo Socio Revisor Oficial de Contas que o
represents no cumprimento dessas funcaes.
A politica de rotacao do Auditor Externo da Galp preve a selecao do
Auditor Externo e do respetivo socio Revisor Oficial de Contas pelo
Conselho Fiscal no limite ate ao decurso do prazo maxim° previsto na lei,
mediante urn processo de consulta previa as principais auditoras de
reputacao internacional.
Conforme estabelecido no Regulamento do Conselho Fiscal, a selecao do
Revisor Oficial de Contas deve basear-se numa avaliacao comercial
(valor global das propostas) e numa avaliacao tecnica, que se baseia nos
seguintes criterios:
a) Conhecimento do negocio do Grupo Galp;
b) Experiencia como auditor/revisor oficial de contas ern empresas
cotadas nos mercados nacional e internacional;
c) Abordagem metodologica do processo de auditoria contabilistica
aplicavel a Galp;
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d) Planeamento dos trabalhos/alocacao das pessoas/ articulacao corn a
Galp (Conselho Fiscal, Contabilidade e Auditoria Interna);
e) Curriculum vitae dos responsaveis e da equipa de auditoria
diretamente afeta ao trabalho (experiencia nos negocios do Grupo
Galp).
Tendo ern conta a politica de rotacao acima mencionada e a legislacao
ern vigor sobre esta materia, na sequencia de urn processo de concurso,
ern conformidade corn as normas legais e procedimentos internos, o
Conselho Fiscal nomeou urn novo Auditor Externo e selecionou urn novo
Revisor Oficial de Contas que foi eleito na Assembleia Geral Anual de
2019.

45. Indicacao do organ responsovel pela avaliacao do
Auditor Externo e periodicidade com que essa avaliacao
e feita.
0 Conselho Fiscal, que e o principal interlocutor do Auditor Externo na
Sociedade e primeiro destinatario da informacdo elaborada pelo Auditor
Externo, avalia anualmente a atividade, a adequacdo e a independencia
do Auditor Externo, avaliando criticamente os relatOrios e outra
documentacdo e informacdo relevante que produza.
0 Conselho Fiscal apresenta anualmente, no relatOrio anual de
atividades, a avaliacao do Auditor Externo.
O papel especifico do Revisor Oficial de Contas na auditoria e revisdo
legal de contas inclui a verificacdo de que as remuneracoes pagas aos
membros dos Orgdos sociais respeitam a politica de remuneracoes e as
deliberacoes da Comissdo de Remuneracoes sobre essas materias.
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Corn referencia aos mecanismos de controlo interno, o Revisor Oficial de
Contas/Auditor Externo verifica as suas operacoes e eficiencia
anualmente, reportando quaisquer deficiencias e sugestoes de melhorias
aos procedimentos internos, tanto ao Conselho Fiscal como a Comissalo
Executiva.

46. Identificacao de trabalhos, distintos dos de auditoria,
realizados pelo Auditor Externo para a Sociedade e/ou
para sociedades que corn ela se encontrem ern relaci3o
de dorninio, bem como indicacizio dos procedimentos
internos para efeitos de aprovacao da contrataci3o de
tais servicos e indicacao das raz5es para a sua
contratac5o.
Em 2020, foram prestados pelo Auditor Extern() e pelas entidades
pertencentes a sua rede a Sociedade e a sociedades que corn ela se
encontram em relacao de dominio os seguintes servicos distintos dos de
auditoria:
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•

Verificacao do calculo do replacement cost;

•

Verificacao de racios financeiros;

•

Relatorios da Galp Energia Espana, S.A.U. para efeitos regulatorios;

•

Verificacao da conformidade da informacao financeira reportada no
relatorio designado por "Country by Country Report", corn as
demonstracaes financeiras auditadas;

•

Verificacao do calculo do "Net working capital adjustment" da
Primagas Energia, S.A.U. no ambito do contrato de venda.

Alern dos servicos distintos dos de auditoria, mencionados acima, o
Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas prestou em 2020 os
seguintes servicos exigidos por lei ao Revisor Oficial de Contas:
Validacao dos custos com a aquisicao de gas natural pela Galp Gas
Natural, S.A. e outros custos, conforme exigido pela Entidade
Reguladora do Setor Energetico;

Revisao limitada das contas de sociedade do Grupo Galp exigida por
contrato de concessao;

•

Emissao de carta de conforto relacionada com a atualizacao do
Programa de Emissao de Obrigacoes Euro Medio Prazo no valor de
EUR 5.000.000.000 pela Galp Energia, SGPS, S.A.;

Validacao dos criterios de apuramento e validacao dos precos de
venda de gas, da Galp Gas Natural, S.A. para os Comercializadores
de Ultimo Recurso Grossista;

•

Validacao da "declaracao anual de embalagem" da Galp Energia
Espana S.A.U., exigida pela Ecoembalajes Espana, S.A.;

Revisao limitada das Demonstracoes Financeiras Consolidadas a
junho de 2020;

•

•

Verificacao das quantidades fisicas, taxas de ocupacao subterranea e
contas de empresas de gas natural do Grupo para fins regulatorios;

•

•

•

•

Revisao limitada das Demonstracoes Financeiras Consolidadas a
setembro de 2020;
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C. Organizacao interna
I. Estatutos
48. Regras aplicoveis a alteracdo dos Estatutos da
Sociedade (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. h)).
As deliberacoes da Assembleia Geral sobre quaisquer alteracaes dos
Estatutos so se consideram aprovadas se reunirem uma maioria
qualificada de dois tercos dos votos emitidos (artigo12.°, n.° 4 dos
Estatutos).

II. Comunicacao de irregularidades
49. Meios e politica de comunicacao de irregularidades
ocorridas na Sociedade.
A Galp dispoe de varios mecanismos de detecao e prevencao de
irregularidades, os quais se encontram regulados, nomeadamente no seu
Manual de Controlo Interno, assim como no COdigo de Etica e Conduta,
na Politica de Prevencao de Corrupcao e na norma regulamentar que a
desenvolve, nos politicos de prevencao do branqueamento de capitais e
do financiamento do terrorismo e de prevencao e reacao ao assedio, e no
procedimento interno de verificacao de integridade de terceiros, que se
encontram publicados no website da Galp em
https://www.galp.com/corp/pt/governo-societario/documentacao
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A Galp dispoe tambern de urn procedimento de comunicacao de
irregularidades, que permite a apresentacao de denancias destes
incumprimentos ou outros normativos e de outras irregularidades, o qual
foi aprovado pelo Conselho Fiscal e objeto de divulgacao interna junto de
todos os colaboradores, atraves dos meios de comunicacao normais,
bem como externa atraves do website da Galp em:
https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursosigovernance°/0202020
/1\1T-010-Comunicacao°/020Irregularidades°/020°/020Linha°/020d0/020Etica.pdf
A norma sobre Comunicacao de lrregularidades permite que qualquer
parte interessada relacionada corn a Galp, nomeadamente os
colaboradores, membros de orgalos sociais, acionistas, investidores,
clientes, fornecedores ou parceiros de negocio, comuniquem a Comissao
de Etica e Conduta o conhecimento, ou fundadas suspeitas, da
ocorrencia de quaisquer irregularidades, incluindo no ambito dos
mecanismos referidos acima, nomeadamente situacoes de
incumprimento do Codigo de Etica e Conduta, de normas que o
desenvolvam ou que versem sobre os temas nele elencados, nos
dominios da contabilidade, dos controlos contabilisticos internos, da
auditoria, da luta contra a corrupcdo e do crime bancario e financeiro.
As denancias apresentadas no ambito da linha de etica sao recebidas e
tratadas pela Comissalo de Etica e Conduta da Galp, a qual foi
constituida pelo Conselho Fiscal e reporta a este orgao social
responsavel pela fiscalizacao da Sociedade.
A seguranca da informacao recebida acerca de irregularidades e dos
respetivos registos encontra-se assegurada por normas internas da
Galp, ern conformidade corn a legislacao aplicavel em materia de
protecao de dados e seguranca de informacao.
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0 tratamento de dodos pessoais, no ambito da norma sobre
Comunicacao de Irregularidades, é processado apenas conforme as
disposicaes gerais relativas a regulamentacao de protecao de dodos e a
Deliberacao n.° 765/2009 da Comissao Nacional de Protecao de Dodos
(CNPD).
Por motivos de confidencialidade, apenas tern acesso aos processos de
comunicacao de irregularidades os membros do Conselho Fiscal, os
membros da Comissao de Etica e Conduta e, numa base de estrita
necessidade, os membros da Comissao Executiva e os colaboradores ou
consultores externos, expressamente designados para apoiar o trabalho
da Comissao de Etica e Conduta.

III. Controlo interno e gestao de riscos
50. Pessoas, orgaos ou comissaes responsaveis pela
auditoria interna e/ou pela implementacao de sistemas
de controlo interno.
0 sistema de controlo interno da Galp baseia-se nas orientacoes
definidas pelo modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission), adotando as cinco componentes desse
modelo:
1. Ambiente de Controlo;

Os procedimentos e politicos, acima referidos, aplicam-sea Galp e a
todas as sociedades em que a Galp detenha direta ou indiretamente o
controlo de gestao, em todas as zonas geograficas onde o Grupo Galp
opera.

3. Atividades de Controlo;

A comunicacao de irregularidades deve ser efetuada por escrito, atraves
de correio eletranico ou carta dirigida a Comissao de Etica e Conduta,
para os seguintes enderecos:

4. Informacao e Comunicacao;

Email: opentalk©galp.com
Endereco postal: Comissao de Etica e Conduta da Galp Energia, SGPS,
S.A.
Rua Tomas da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa, Portugal

0 Manual de Controlo Interno estabelece os principios gerais e os
requisitos dos componentes do controlo interno, bem como o modelo
organizacional associado a gestao integrada e transversal do controlo
interno no Grupo Galp. Estee definido como o conjunto de processos
executados pelos Orgaos sociais, comissoes especializadas, auditoria
interna e colaboradores da Galp, com vista a conferir garantia razoavel
do cumprimento dos objetivos da Galp relacionados corn as operacoes,
relato financeiro e conformidade.

E ainda possivel aceder ao website e a intranet da Galp e preencher o
formulario disponivel.
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5. Atividades de Monitorizacao.
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A Direcao de Auditoria Interna é responsavel por avaliar, de forma
independente e sisternatica, o funcionamento adequado dos sistemas de
controlo interno e gestao de risco da Galp, bem como a eficiencia e
eficacia da implementacao dos controlos e acoes de mitigacao.
A Direcao de Auditoria Interna reporta hierarquicamente a Comissao de
Auditoria, funcionalmente ao Conselho Fiscal e administrativamente
Comissao Executiva, respeitando as linhas de reporte recomendadas
pelo Institute of Internal Auditors (IIA). Esta Direcao define urn piano de
auditoria anual, que inclui a avaliacao do sistema de gestao de risco,
corn base nas prioridades estrategicas da Galp e nos resuitados da
avaliacao de risco dos processos nas diversas unidades de negocio. 0
Plano de Auditoria anual é validado pela Comissao de Auditoria e
aprovado pelo Conselho Fiscal, que acompanha a sua execucao.

51. Explicitacao, ainda que por inclusb- o de organograma,
das relac5es de dependoncia hierarquica e/ou funcional
face a outros orgb- os ou comiss5es da Sociedade.
A organizacao e a estrutura de governo do controlo interno e gestao do
risco assenta no modelo das tres linhas de defesa, representado no
organograma seguinte:

A Direcao de Auditoria Interna informa e alerta regularmente a Comissao
de Auditoria e o Conselho Fiscal, atraves da sua participacao nas
respetivas reuniaes, sobre quaisquer factos relevantes, identificando
oportunidades de melhoria e promovendo a sua implementacao.
A Direcao de Auditoria Interna encontra-se ern conformidade corn as
normas internacionais do IIA., estando sujeita, periodicamente, a
verificacaes de conformidade externas. Adicionalmente, esta
implementado o programa de revisdo de qualidade e melhoria continua,
o qual é realizado de acordo corn as orientacaes do IIA nesta materia.
A implementacao das atividades de controlo interno cabe as areas
operacionais das unidades de negocio, funcoes corporativas e empresas
do Grupo.
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Conselho
de Administracdo

Conselho Fiscal

Comissao
de Auditoria

Comissdo
Executiva

Terceira linha de defesa

Comissdo de
Gestao de Risco

Auditoria
Intern❑

Comissao de
Sustentabilidade
Segunda linha de defesa
Definicao de regras e normos e
monotorizacao dos niveis de risco
e controlo interno

Direcao de Seguranca
e Sustentobilidade, Direcao
de Planeamento e Controlo
Corporativo e Controlo Interno

Direcao
de Assuntos Juridicos

f
Primeira linha de defesa
Atividades diarias de gestao de risco e de controlo
interno em linha corn a estrategia dos negocios e
regulamentos internos. Local Risk Officers atuam
como focal points no relacao entre Unidades de
Negocio/Centro Corporativo e Direcao de Gestao
e Risco.
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Local Risk
Officers

Unid odes de Negocio
/Centro Corporativo
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de Risco
Inclu. Cyber-ResiIlience (CISO)
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Supervisao, fiscalizacao e avaliacao
dos sistemas de controlo interno e gestao
de risco; Monitorizacao e avaliacao da
eficiencia e eficacia do resposta ao risco.
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A abordagem das tres linhas de defesa assegura que:
a) A primeira linha de defesa é responsavel pelas atividades diarias de
gestao do risco e de controlo interno. Cabe aos elementos
responsaveis pelos riscos e processos das unidades organizacionais,
aos responsaveis por funcoes de controlo e aos Local Risk Officers
(LRO) desempenharem as suas atividades diarias em linha com a
estrategia de negocio e corn as normas e procedimentos internos,
incluindo a Politica de Gestao de Risco da empresa.
b) A segunda linha de defesa é responsavel pela definicao do normativo
interno relativo a gestao de risco e pela monitorizacao dos niveis de
risco e de controlo interno.
c) A terceira linha de defesa supervisiona, fiscaliza e avalia a eficacia
dos processos de gestao do risco e de controlo interno.
0 Conselho de Administracao, assessorado pelas comissoes
especializadas, define a estrategia de gestao de risco, aprova a Politica
de Gestao de Risco e o apetite pelo risco subjacente ao Plano
Estrategico e ao Orcamento e Plano, e supervisiona a gestao de riscos,
acompanhando a atividade e as recomendacoes da Comissao de Gestao
de Risco, Comissao de Auditoria Interna e Comissao de Sustentabilidade.
A Comissao Executiva assegura o alinhamento da gestao de risco com a
estrategia definida e os objetivos dos negocios; promove a cultura
organizacional e o compromisso da Organizacao corn a gestao de risco;
estabelece e assegura o cumprimento dos normativos de gestao de risco
em vigor; e define linhas de reporte, competencias e responsabilidades
de gestao de risco; valida os top risks, Key Risk Indicators (KRI) e planos
de tratamento reportados pela Direcao de Gestao de Risco.
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0 Chief Risk Officer (CRO), membro do Conselho de Administracao e da
Comissao Executiva, assegura que sao estabelecidos os planos de acao
estrategicos que apoiam o Grupo a gerir e minimizar os riscos das
unidades organizacionais, e que as prioridades da gestao de risco e o
apetite pelo risco sao considerados nas tomadas de decisao;
supervisiona e orienta os processos de avaliacao de risco e respetivas
acoes de resposta em toda a organizacao; garante que as orientacoes de
gestao de risco, definidas pela Comissao Executiva, sao cumpridas e
refletidas nos documentos normativos internos relativos a gestao de
risco; promove e controla a implementacao das recomendacoes da
Direcao de Gestao de Risco, da Comissao Executiva, do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal relativamente a gestao de risco.

A Comissao de Gestao de Risco, composta por 3 administradores nao
executivos, compete monitorizar os principais riscos da Galp; avaliar o
cumprimento dos niveis de tolerancia, execucao e eficacia dos planos de
mitigacao; avaliar o funcionamento do sistema de controlo interno e de
gestao de risco do Grupo Galp; emitir os pareceres e recomendacoes que
entenda adequados; e avaliar o cumprimento da Politica de Gestao de
Risco da Galp.
Ao Conselho Fiscal cabe o papel de fiscalizar a eficacia dos sistemas de
gestao de risco, controlo interno e auditoria interna, bem como o de
avaliar anualmente o funcionamento dos sistemas e dos respetivos
procedimentos internos, contribuindo assim para fortalecer o ambiente
de controlo interno.
No ambito da respetiva funcao fiscalizadora, o Conselho Fiscal
acompanha os planos de trabalho e os recursos afetos a Direcao de
Auditoria Interna e a Direcao de Assuntos Juridicos e Governance, sendo
destinatario de relatorios periodicos realizados por estes servicos,
incluindo o Plano de Compliance anual e os relatorios de auditoria, assim
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como de informacoes sobre materias relacionadas corn a prestacao de
contas, a identificacao ou resolucao de conflitos de interesses, e a
detecao de potenciais ilegalidades. 0 Conselho Fiscal reline
mensalmente corn a responsavel da Auditoria Interna e trimestralmente
corn o responsavel da Direcao de Assuntos Juridicos e Governance. 0
Conselho Fiscal reline-se, ainda, trimestralmente corn o responsavel da
Direcao de Gestao de Risco para discutir as questoes mais importantes
de gestao de risco do Grupo, e receber a documentacao e os resultados
das reunioes da Comissao de Gestao de Risco.

•

Promover a aplicacao das melhores praticas, garantindo uma cultura
de risco robusta;

•

Propor a politica, normas e procedimentos de gestao de risco e
respetivas revisoes;

•

Propor anualmente ao Conselho de Administracao a declaracao de
apetite pelo risco, garantindo a sua consistencia corn as orientacaes
estrategicas refletidas nos pianos de negocio aprovados;

0 Conselho Fiscal tambern avalia as orientacoes estrategicas anuais e a
politica de risco definida pelo Conselho de Administracao.

•

Definir ferramentas de apoio a gestao de risco, a serem utilizadas
pelas unidades organizacionais, incluindo modelos e metodologias de
medico° de risco, e respetiva agregacao, mantendo a sua atualizacao
de acordo corn os normativos existentes;

•

Agregar os riscos das unidades organizacionais e identificar os Top
Risks do Grupo classificado nas seguintes naturezas: Estrategicos,
Financeiros, Operacionais, Juridicos e Governance, Sistemas de
Informacao e Pessoas;

•

Monitorizar o risco ao nivel corporativo, emitindo alertas quando o
mesmo ultrapassar os limites e tolerancias definidos para os KRI;

•

Produzir informacao periodica, numa base mensal, para a Comissao
Executiva e trimestral para a Comissao de Gestao de Risco e para o
Conselho Fiscal, sobre os principais riscos, a evolucao dos KRI e o
estado dos pianos de resposta;

•

Apoiar a Comissao Executiva, a Comissao de Gestao de Risco e o
Conselho Fiscal, nas materias compreendidas nas respetivas
atribuicaes e no quadro do funcionamento proprio destes orgaos.

O Auditor Externo, embora posicionado fora da organizacao,
desempenha urn papel importante na estrutura de controlo.
O Auditor Externo procede a analise dos sistemas contabilisticos e do
sistema de controlo interno, na medida necessaria para emitir uma
opinido sobre as demonstracaes financeiras, e fornece recomendacoes
as partes interessadas da organizacao, incluindo a Comissao Executiva,
o Conselho de Administracao e o Conselho Fiscal.
Tal como o Auditor Externo, os reguladores integram a organizacao, mas
exercem igualmente uma funcao de controlo de relevo, atraves da
definicao de regras de funcionamento e estabelecimento de controlos
para avaliacao do seu cumprimento, particularmente nos negocios
regulados de eletricidade e gas natural da Galp.
0 modelo de relacionamento entre os orgoos sociais, comissaes e
direcoes responsaveis pela implementacao do sistema de controlo
interno, privilegia a gestao centralizada dos riscos, ao nivel da Direcao de
Gestao de Risco. Esta Direcao é, entre outros, responsavel por:
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A Direcdo de Assuntos Juridicos e Governance estabelece controlos
eticos e de conformidade, monitoriza o sistema de controlo interno
atraves da realizacdo de averiguacaes internas, auditorias, em
coordenacao corn a Direcdo de Auditoria Interno, ou avaliacaes de risco
ern materias de etica e compliance (tais como, suborno e corrupcdo,
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, fraude,
conflito de interesses, sancaes politicos, econornicas e financeiras e
outras medidas restritivas, conformidade corn regulacdo financeira e de
mercados), bem como a realizacao das devidas diligencias relativamente
as mesmas materias a parceiros e transacaes relevantes. Alern disso,
oferece formacdo cos colaboradores da Galp sobre os assuntos de
compliance e avalia o desempenho da funcdo de etica e conformidade
nas diversas unidades organizacionais; e desenvolve projetos especiais
corn vista a melhorar consistentemente a compliance da Galp corn as
questaes de etica e de regulamenta.
Os LRO sdo responsaveis por identificar e compreender o ambiente de
risco das suas unidades organizacionais, efetuar a gestao diaria dos
riscos e oportunidades e integrar a informacdo de risco nos seus
processos de decisao, garantindo o cumprimento das politicas e
procedimentos da gestao de risco em vigor. Compete-lhes ainda a
identificacdo, avaliacao e quantificacdo do valor potencial de exposicao
ao risco; a definicdo de KRI e a proposta de limites e tolerancias para
monitorizacao da evolucao do nivel de exposicdo ao risco; e a definicao
de medidas de resposta ao risco.
Os LRO apoiam as unidades organizacionais (UO) no identificacdo,
avaliacdo e gestao dos riscos e oportunidades, e na definicdo de KRI e
respetivos limites e tolerancias. Sdo ainda responsaveis por garantir
uma visdo integrada e pela identificacdo dos Top Risks das unidades
organizacionais, e por monitorizar a evolucdo da exposicao ao risco, de
acordo corn os KRI definidos. Alern disso, preparam e reportam
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informacoes sobre a exposicao ao risco nas suas unidades
organizacionais, alertando sobre incidentes ou riscos iminentes e
assegurando que as medidas de resposta sdo definidas e
implementadas.
Para assegurar a cobertura integral de todas as classes de risco da
Taxonomic de Riscos da Galp, foi aprovada ern 2020 uma estrutura de
LRO mais robusta e transversal, corn o alargamento do narnero dos LRO.

52. Existencia de outras areas funcionais corn
competencias no controlo de riscos.
Alern dos descritos acima, as direcaes de Seguranca e Sustentabilidade,
de IT 6 Digital e a area de Controlo Interno da Direcdo de Contabilidade,
Fiscalidade e Controlo Interno tambern estao envolvidos no controlo de
riscos.
A Direcdo de Seguranca e Sustentabilidade é responsavel pela gestao
corporativa de riscos de sustentabilidade (incluindo os decorrentes de
mudancas climaticas, qualidade dos produtos e seguranca - incluindo
security - e tern competencias para definir e propor metodologias de
avaliacdo e acompanhamento.
Estes devem ser realizadas em conjunto corn as unidades de negocio,
garantindo assim a definicao e programacao de acaes para minimizer e
eliminar esses riscos.
A area de seguranca cibernetica da Direcao de IT 6 Digital é responsavel
pela implementacdo da politica de seguranca cibernetica e dos
procedimentos definidos pelo Chief Information Security Officer da
Direcdo de Gestdo de Risco.

Anexos

Galp

Relatorio de governo societorio 2020

Leading today's energy into our i(44#-e,

A area de Controlo Interno é responsavel por promover, coordenar e
monitorizar a implementacao de urn sistema de controlo interno formal
no Grupo Galp, em especial para os controlos internos sobre o relato
financeiro, bem como supervisionar e acompanhar os mecanismos
necessarios a sua eficacia, e definir e promover o ciclo anual de
atividades relevantes no ambito do Sistema de Controlo Interno sobre o
Relato Financeiro (SCIRF), garantindo a sua consistencia e coerencia
interna, segundo a framework de referencia internacional, COSO 2013. A
identificacao de riscos do relato financeiro é realizada ern conjunto com
as unidades de negocio, sendo a implementacao dos controlos
relevantes para a mitigacao destes riscos, da responsabilidade dos
varios niveis da estrutura organizacional.

Para alem da descricao dos principais riscos e oportunidades inerentes
atividade, sao tambern identificadas, abaixo, as principais tendencias
que se podem traduzir ern ameacas e oportunidades emergentes, que
podem influenciar o modelo de negocio da Galp, e identificadas as
respetivas medidas de mitigacao adequadas.

53. Identificacdo e descricdo dos principals tipos de riscos
(econornicos, financeiros e juridicos) a que a Sociedade
se exp6e no exercicio da atividade.
As operacoes comerciais da Galp tern uma natureza de longo prazo, o
que implica que muitos dos riscos a que esta exposta possam ser
considerados permanentes. No entanto, os fatores desencadeadores dos
riscos e oportunidades, internos ou externos, sao mutaveis e podem
desenvolver-se e evoluir corn o tempo, podendo variar ern probabilidade,
impacto e detetabilidade.
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Preco
O valor dos ativos e os resultados da Galp dependem de diversos fatores de mercado, em particular, o preco dos produtos petroliferos, do gas natural, do
GNL, da eletricidade, do CO2 e as taxas de cambio e .uro.
Fator de risco

Medidas de mitigacEio

Os presos dos produtos petroliferos, do gas natural, do GNL e da eletricidade variam consoante o mercado, sendo fulcral
pare reduzir o seu impacto, a rapidez corn que as estrategias de aprovisionamento/compra e comerciais/de venda sao
ajustadas e implementadas.
5ituasaes extremas, como a pandemic Covid-19, podem ofetar a procure e oferta de petrOleo e gas, influenciando os
presos dessas commodities.
Tombem o preso do CO, e determinado pelas flutuesdes decorrentes de dinamicas de oferta e procure ou alterasaes de
legislasaes nacionais e internacionais.
Fatores como alterasaes nos padraes de consumo e comportamentos dos clientes, corn major procura por solusges de
menor intensidade carbonica, circunstancias economicas ou operacionais, catastrofes naturals, alterasaes climaticas,
instabilidade politico, conflitos armados ou constrangimentos no oferta, influenciam as dinamicas de mercado.
As flutuasaes das taxes de cambio afetam as receitas e, consequentemente, os resultados e o cash flowgerado pelas
vendas da Empresa. 0 valor escriturado dos seus ativos e investimentos financeiros, principalmente aqueles
denominados em dolares dos Estados Unidos da America e em reds do Brasil, e influenciado pelo risco cambial nos
demonstrasges financeires consolidadas da Galp, expressos em euros.
A volatilidade das taxes dejuro pode ofetar os custos de financiamento da Galp e impactor os resultados.
Alterasaes adversas nos principals parametros de mercado podem ter um impacto negativo no valor dos ativos e nos
resultados do Gap.

A presensa do Galp nos neg6cios upstream e downstream (oil & gas & power) permite uma cobertura parcial natural deste
rjsco.
Contudo, de forma proactive, os novos projetos e potenciais investimentos sag avaliados em diferentes cenarios de
presos dos commodities, considerando-se tombem os impactos em termos de emissaes de carbono.
Adicionalmente, os riscos de volatilidade do preso do petrOleo, do margem de refinasao, do preso do eletricidade e do Gas
Natural, e GNL sao geridos °troves de instrumentos disponiveis nos mercados Intercontinental Exchange (ICE) e over
(OTC). A gestao destes rjscos e enquadrada em politico de rjsco especifica, inclujndo estrategias de hedging
e limites de exposisao.
Os rjscos de taxa dejuro, taxa de cambio e outros rjscos fjnanceiros sao geridos de forma centralizada, °troves de
instrumentosfinanceiros de taxa variavel e fix° e de cobertura de posisao, utjljzando derjvados simples.
A gestrio e mitigasao deste risco asseguram o cumprimento do perfil de rjsco defjnido, sendo elaborados reportes
periedicos da evolusao das variaveis das fontes de risco e das estrategias de cobertura.

Juridico
Alteracoes no ambiente legal e regulaterio podem afetar o contexto de negOcio em que a Galp opera, impactando a sue rentabilidade.

57

Fator de risco

Medidas de mitigacao

Alem do abastecimento de GN, os projetos de ESP e parte do negocio de downstream desenvolvem-se em
economias emergentes, ou em vias de desenvolvimento, com um quadro juridico e regulamentar relativamente
instavel, suscetivel de provocar alterasaes ao nivel legislativo que a Galp esta °brigade a respeiter.
As atividades de downstream e renewables desenvolvidas no Peninsula lberica estrio tambern sujeitas a riscos
politicos, legais e regulaterios, com especial foco no que respeita a temas de regulasao e leis da concorrencia.
Por outro ludo, sao tombem transversais as atividades da Galp os riscos juridicos associados ao potencial
incumprimento contratual pelas contrapartes do Galp no ambito dos varios projetos e transasaes em curso.
Adicionalmente, o cumprimento de leis e regulamentos internacionais em materia de ambiente, nomeadamente
no que diz respeito a alterasges climaticas e gestrio de emissaes de carbono, pode resultar em maiores
investimentos, devido 6 necessidade de implementor mudansas na execusao dos projetos que afetam os seus
custos (e.g. preso das emissaes de carbono).
As alterasaes ao nivel dos enguadramentos juridicos podem ter impacto e °fetal- de forma adverse a
rentabilidade da Empresa.

O risco de enquadramento legal e regulamenter e gerido de forma proative pela Galp no ambito do processo de
avaliasao de investimentos, visando evitar ou minimizer impactos negativos. Neste sentido, a decisao de
investimento é suportada pelo parecer de varias areas da Empresa, nomeadamente dos servisos juridicos, que
providenciam tambern uma assessoria juridic° ativa no ambito dos negociasges tendentes 6 realizasao das
transasaes subjecentes, garantindo a gestrio adeguada dos riscos reds e potenciais, corn recurso a varios
mecanismos juridicos.
Esse risco é continuamente monitorizado, apes a decisao de investimento, a fim de avaliar quaisquer alterasaes
que tenham sido introduzidas pelos legisladores ou reguladores do pais onde o projeto esta localizado, e avaliar
recorrentemente mecanismos legais e contratuais que per mitam evitar e, se necessario, mitigar riscos juridicos
associados as contrapartes no ambito dos projetos em cause.
Os impactos sao analisados, decidindo-se em conformidade para proteger os interesses da Galp e dos
stakeholders releva ntes.
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Portefolio
A execucao da estrategia da Galp e a sua sustentabilidade podem ser afetadas se a Empresa for incapaz de desenvolver, manter e gerir eficientemente urn
portefolio de ativos de elevada qualidade.
Fator de risco
Medidas de mitigacao

A constituicao de uma carteire de upstream de elevado valor e a producao future dependem do sucesso na
capture dos melhores oportunidades de substituiceo de reserves em declinio. Este sucesso pode ser prejudicado
pela concorrencia as oportunidades, por riscos geopolitices, por desafios tecnices e por dificuldades na atividade
de exploraceo, que podem comprometer os niveis de recuperaceo de oil, nomeadamente por fatores geolegicos.
Por outro ludo, o novo paradigms energetice, alicercado numa transiceo pare uma economic de baixo carbono,
tem impactos potenciais no modelo de neg6cio do Golp, resultantes quer de alteracees regulaterics, quer de
alteracees de padrCes de consumo, ou ainda de desafios tecnolegicos associados a novas solucoes de capture,
armazenamento e use de CO,
A eventual incepacidade de fazer face a novas tendencies, bem como a exposicao a necessidade de substituiceo
dos atuais produtos e services por tecnologias alinhadas corn as novas necessidades do mercado, podem ter um
efeito adverse material na competitividade e rentabilidade da Empress.

No Galp, a execuceo do estrategia definida e aprovada baseia-se num° permanente avaliacao e decisao sobre
diversas opcees de investimento, sendo que a deciseo final de investimento num projeto requer a sua avaliaceo
integrada, °troves da modelaceo dos varieveis criticas de cenarios alternatives, incluindo as envolventes
contratual e fiscal respetivas..Seo ainda estabelecidas medidas de mitigacao que protegem a execuceo future do
projeto.
Os projetos sae acompanhados ao longo do sue execuceo, avaliando-se em permanencia o cumprimento do
planeamento inicial e os impactos de desvios reels ou potenciais.
Adicionalmente, a Galp participa em consorcios que garantem o recurso as melhores praticas e tecnologics,
permitindo mantel- elevados niveis de seguranca, a um boixo custo operacional e impacto ambiental.
O objetivo é assegurar que a Galp seleciona e execute os seus investimentos, de forma a assegurar a
sustentabilidade do Empresa e a geraceo de valor pare os seus stakeholders a longo prazo.
Alem disso, ciente dos riscos e dos oportunidades de uma transicao pare uma economic de boixo carbono, a Galp
definiu uma estrategia de diversificacao do portefelio assente no cumento da geraceo de energia a partir de
fontes renoveveis, corn menores emissees de =bone. Para -Lel, a intensidade carbonica dos negacios da Galp
analisada, sendo estabelecido um piece pare as emissees de carbono (definido urn stress test price de
$50/tGa), com o objetivo de avalier o custo potencial dos emissees de CO2 pare as diversas alternatives que
estao a ser estudadas, e diferenciar aquelas que garantem a resiliencia do portfolio num mundo de baixo carbono.

Mercado
Num ambiente altamente condicionado pelas dinamicas da procure e oferta, a capacidade da Galp de se adaptor a novos paradigmas e reagir a
concorre'ncia e crucial para oarantir urn born desempenho financeiro e alcancar os objetivos estrategicos.
Fator de risco
Medidas de mitigacao
0 setor de Oil& Gas este] particularmente exposto ao contexto economic°, corn a procure e a alert° a serem
condicionados pelo macro envolvente, ern particular num contexto de pandemic como o COVID-19 ern que
procure global de petroleo e gas natural diminuiu significetivamente.
0 setor energetic° é ainda marcado por uma forte competitividede que pode oumentar corn a entrado de novas
players provenientes de outras inclUstries ou setores de atividede, e corn alterecoes nos condicoes de mercado,
num contexto de um novo paradigm° energetic° devido o novas tendencies no mercado de combustiveis fosseis.
A posicoo competitive do Galp podere ser prejudicado cos° sejo incapaz de desenvolver e opera,- de forma
sustentevel um portfolio de ativos competitive; se os concorrentes supercrem a Empress no ocesso a recursos
relevontes para este; sea Empress noo for capaz de °ceder o novas tecnologies e acompanher o setor ern termos
de inovecdo ern areas como a explorecoo, producdo, refinecoo e energies renovaveis; sec Empress for incapaz de
controlor os custos e melhorer a eficiencio operecional; ou ainda, se ndo conseguir recrutor e reter as pessoos
mois qualificados e experientes.
As alterecoes do paradigm° de modelo de negocio, e a concorrencie intense a que a Galp este sujeito podem
ofetor de forma adverse a sue atividede, bem como os seus resultodos operocionais e desempenho financeiro.
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A Galp tern uma solid° estrutura de capital, dem de vontagens competitivas, incluindo uma presence de long°
data e uma forte experiencie operacionel no inclUstria e mercedos onde opera, sendo iguelmente urn operodor de
referencia no Peninsula lberica, fetores que lhe conferem resiliencie face e flutuccoes negatives do mercado.
Adicionelmente, e Galp definiu uma agenda de inovecoo, comprometido corn o desenvolvimento de
competencies, possibilitando o estudo, a criacdo e implementecoo de novas e melhores solucoes tecnologicas,
que lhe permitem responder cos novos desafios do mercado.

Anexos

Galp

Relatorio de governo societorio 2020

Leading today's energy into our i(4
4#-e,

IT & Ciberseguranca
Garantir a resiliencia cibernetica e digital da Galp é essencial, dado que uma eventual violacao da seguranca digital ou falha da infraestrutura digital da
Galp podem prejudicar a disponibilidade dos nossos servicos e operacoes, aumentar os custos e afetar a reputacao da Galp.

Fator de risco

No contexto otual, os sistemas digitois gonhorom uma moior relevcancio e soo hoje cruciais para o
desenvolvimento do generolidode dos processos do Golp, facto acelerado pelo otuol crise pandemic° de COVID19 que vivemos.
Quolquer folho no seguronbc dos sistemos digitois, quer seja ocidentol (por folhos de rede, de hardware ou de
software), quer resulte de oboes intencionois (cibercrime), ou negligencio (intern° ou de prestadores de servibos),
pode ter impactos extremomente negativos para a Galp e pore os seus clientes que dela dependem.
Acresce o este facto o oumento generalized° e exponenciol do cibercrime nos altimos °nos, tornando-se hoje
num° dos maiores economies globois sustentado no explorogoo de frogilidades nos orgonixoboes, nos seus
sistemos, pessoas e processos.
A indisponibilidode dos sistemas digitois ou folhos ao nivel do integridade e confidencialidade dos dodos podem
comprometer, causer interrupgoes ou ofetor a quolidode dos operoboes do Galp; prejudicar o sue reputaboo pelo
eventual nerd°, viologeo, use indevido ou °bus° de dodos pessoais e/ou confidenciois; provocor o perdu de vides,
danos ao meio ambiente ou aos ativos da Empresa; e resultar em incumprimento legal ou regulotorio, corn
eventuais multas ou quolquer outro tipo de penalidode.
Todos estes cenorios podem ter urn efeito °dyers° material na rentobilidode e no reputabdo do Galp, e, por este
facto, a organizageo tern °posted° em reforbor e garantir o sua Resiliencia Cibernetico, tentando crier
meconismos que permitom Identificar, Proteger, Detetor, Responder e Recuperor destes riscos Ciberneticos.
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Medidas de mitigacao
A Galp mitiga este risco atraves do seu Sistema de Gestao do Ciberseguranca e CiberresiliIencia, que assegura a
Identificauao, Proteueo, Deteueo e Resposta/Recuperaueo de ciberameauas e riscos no organizacao (nos seus
sistemas, pessoas e processos), em todas as empresas do Grupo e em todas as geografias onde opera.
Do ponto de vista deldentificauao de ciberriscos, é implementado um conjunto de medidas tecnicas e processuais
com vista 6 garantio de visibilidade sobre eventuais fragilidades nos seus sistemas digitais e prestadores de
serviuos, bem como o seguimento dos mesmos ate a mitigauao.
Sao ainda efetuados assessments regulares, quer do ponto de vista de simulacao de ataques externos, quer de
validocao de adequeueo dos medidas contra as politicos da organizacao.
No protecao e detecao contra ciberameaues, e implementado um conjunto de medidas e meconismos
considerados adequados ao quadro de ameauas ciberneticas 6 organizacao, como forma de garantir a proteueo
dos nossos sistemas, pessoas e processos, adequando e ajustando estas medidas continuamente.
Em termos de resposta, a Galp, atraves do seu CSIRT (Cyber Security Incident Response Team), assegura uma
capacidade de resposta a incidentes ciberneticos 24/7, garantindo desta forma a sua resiliencia °troves do
coordenaueo na resposta aos incidentes que afetam a organizacao, e da identificaueo e acompanhamento das
rubes aprendidas no decorrer dos mesmos, como forma de promover a melhoria continua da seguranua
cibernetica do organizacao.
A Galp implement° de forma continua as melhories identificadas no decorrer do assessment global e holistico de
maturidade em Ciberseguranca desenvolvido em 2019.
Como resposta a atual crise pandemica de COVID-19, foram desencadeadas ao longo de 2020 varies iniciativas
de consciencializacao dos seus colaboradores para as ameaues ciberneticas que surgirom neste contexto, bem
como alertas peblicos aos clientes e 6 populacao ern geral, relatives a situauees ern que ciber criminosos
tentaram aproveitar o born nome e a reputaueo da Galp para lever a cabo tentativas de fraude cibernetica.
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Execuctio de Projetos
0 crescimento or anico e os resultados da Gal de endem da execucao dos seus rinci Dais •ro.etos.
Fator de risco

A execucao dos projetos em que a Galp esta envolvida esta exposta a uma diversidade de riscos de mercado, de
liquidez, politicos, legais, regulatarios, tecnicos, comerciais e outros (por ex., fen6menos climaticos) que podem
comprometer a sue execucao dentro do orgamento e prozos estabelecidos, a conformidade com as
especificagaes definidas e a sue fiabilidade operacional.
Por outro lado, os projetos sancionados com base em pressupostos ou informacgo incorretos podem originar
desvios materiais a estimativas iniciais.
A execucao de projetos depende tombern do desempenho de terceiros, incluindo parceiros, prestadores de
servigos e outras partes contratadas sobre as quais a Golp nao tem controlo.
Q ualquer evento que leve a nao concretizacao dos melhores projetos nos melhores condigaes tecnicas e
financeiras pode impactor o valor dos ativos e os resultados da Galp.

Medidas de mitigacao

Na Galp, a decisgo final de investimento num projeto baseia-se em estudos de viabilidade e pressupge uma
avaliacao integrada, realizada por equipas multidisciplinares, que considers tombem medidas de mitigaggo porn
proteger a execucao future do projeto.
A fase de execucao e monitorizada em perman'encia, permitindo a identificacao de riscos que possam originar
desvios do planeamento inicial e a implementacgo de medidas corretivas.
Quando a Galp nao e operadora em projetos de upstream, existe um acompanhamento dos varias fases do
projeto por equipas multidisciplinares internas.
Adicionalmente, fruto do processo de analise que efetua as entidades consorciadas, a Galp forma parcerias com
empresas lideres no setor, com elevado conhecimento e experiencia no desenvolvimento de projetos, o que
permite atenuar o risco de um fraco desempenho no execucao de projetos.
Igualmente, a Galp desenvolve um cuidadoso processo de selecao e contrataggo de fornecedores, prestadores de
servigos e outros terceiros que combing varios criterios de qmbito operacional, cyber security, compliance e de
Ambiente Qualidade e Seguranca (AQS) e Sustentabilidade, mitigando os riscos associados.
Parte significativa do risco remanescente e transferida °troves de um conjunto abrangente de apalices de
seguros (essencialmente ao nivel de danos patrimoniais, responsabilidade civil e ambiente) pore companhias de
seguros, permitindo minimizar o impacto de acidentes graves.

Geopolitico
A exposicdo a desenvolvimentos politicos e as consequentes mudancas no ambiente operacional podem comprometer a continuidade dos operacoes e
afetar adversamente o valor dos ativos e os resultados da Galp.
Fator de risco
Medidas de mitigacao
A Galp possui ativos e operacoes em poises com niveis elevados de risco em termos de estabilidade politica,
social, economics, legal e fiscal.
Estdo neste grupo de ativos os principais projetos de E&P
Golp (o projeto Lula/lracema no Brasil e o projeto
Mamba em Mocambique), o negocio de fornecimento e comercializipcoo de gas natural e a comercializipcdo de
produtos petroliferos. Em particular, regido Norte de Mocambique, onde a Galp tern em desenvolvimento o
projeto Mamba, tern registado nos Ultimos °nos urn crescente nUrnero de atos de terrorismo.
A instabilidade politica, a expropriccoo e nacionalizipcoo de bens, a perturbipcoo civil, as greves, os otos de
terrorismo, as awes hostis contra as pessoas dip 601p, as suas instalipcoes, os seus sisternips de transporte e 0
sun infmestrutum digital podem cipusar danos as pessoas, interromper ou restringir as operacoes, afetando
adversipmente a cippacidade de a Golp desenvolver esses projetos de forma segura, fiavel e rentavel.
As situipcoes macroeconomicips desafiantes de alguns dos poises em que a Galp es-La presente podem
materializar-se em voliptilidade dos mercados financeiros, afetando negativamente a atividade da 601p.
Alem disso, eventuais altemcoes materialmente adversas no enquadmmento legal e fiscal dos projetos que a
Golp tem ern desenvolvimento nips diversas geografics podem comprometer as operacoes e °feta,negativamente o valor dos ativos e os resultados da Galp.
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A Golp gere este risco de forma proativa °troves de um acompanhamento permanente de todos os eventos que
ocormm nos poises onde desenvolve a sun atividade e que possam ter implicacoes na sun atividade,
nomeadamente no Brasil, em Angola e em Mocambique.
Nos poises ern que a exposicdo e maior, Galp promove o desenvolvimento de uma relipcoo sustentavel e
duradoura corn os stakeholders locals, sejarn fornecedores, populacoes ou governos.
Por outro lado, a Galp esta a construir um portefolio de projetos equilibrado e diversificado, nomeadipmente ern
termos geograficos, avaliando continuamente a possibilidade de entrada ern novas geografics, o que contribui
par° a reducdo da exposicdo da Empresa ao risco geopolitico.
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Continuidade do Negocio
A falha em responder eficazmente a situacaes de crise ou disrupcoes pode par em causa a continuidade das operacaes e prejudicar a reputacdo e o valor
acionista da Gal..

Fator de risco

Medidas de mitigacao

A natureza, a complexidade e a diversidade dos operacbes de Gelp expbe a Empresa a urn espetro alargado de
riscos de nature= disruptive.
Incluidos nesta categoric esteo as contingencies operacionais relacionadas corn as caracteristicas dos atividades
do Golp; os riscos fisicos agudos (desestres naturals como sismos, furacbes e inundecdes) e continuos (secas
sucessivas e alteracdes dos padrbes de precipitacdo); as folhas dos sistemas de informacdo; riscos de security
(agitacdo civil, guerre e terrorismo); e cibersegurance.
0 risco de pandemics, como a COVID-19, pode tambern afeter adversamente a Golp, pelos vastos efeitos
macroeconamicos que produzem, e ainda pelo aumento de probabilidade de ocorrencia de outros riscos, como os
ciberriscos.
Estes eventos de natureza disruptive originam incidentes que podem perturbar ou ameacar processos criticos de
negocio, corn possivel impacto nos recursos humanos, no ambiente, no valor dos ativos e nos resultados e, em
ultimo instancia, no continuidade do negocio e na concretizaceo de misseo de Gelp. Urn evento disruptivo do
negocio, mesmo que antecipado, pode ter consequencias imprevisiveis, sendo essencial assegurar a recuperaceo
do capacidade operacional critic°, coma rapidez necessaria, fundamental pare minimizer consequencias.

Estes riscos saio geridos e mitigados, em primeira instancia, pela adoceo dos melhores praticas ao nivel dos
politicos de seguranca e de continuidade do negocio, e das normas e procedimentos de operaceo.
A Galp tem tambern um Business Continuity Management System, certificado conforme a norma 15022301, que
visa aumenter a resiliencia de organizacdo ern caso de disrupcdes ou situacdes de crise, facilitando a recuperaceo
dos atividades criticos, e garantindo a reposiceo do fornecimento de produtos e servicos pare um nivel minimo e
num periodo pre-definido, epos uma disrupcdo, minimizando os seus impactos.
0 Business Continuity Management System, de aplicaceo transversal a todo o Grupo, compreende a Politico de
Continuidade de Negocio, a Norma de Gestdo de Continuidade de Negocio e a Norma de Estrutura de Resposta
no Gesteo de Crises, e aincla 15 planos de continuidade, incluindo o Plano de Gestdo de Crises, o Plano de
Comunicacdo em Crise e o Plano de Disaster Recovery.
0 Plano de Gesteo de Crises é utilizado pare responder eficazmente a qualquer situaceo de crise, incluindo
ataques ciberneticos cos sistemas informaticos de Galp (ciberincidentes que podem paralisar processos criticos
de neg6cio) em complemento do Cyber Resilience Roodinop, em implementacdo.
Adicionalmente, a Galp tern um conjunto alargado de °polices de seguros (essencialmente de responsabilidade
civil, Business Interruption e responsabilidade ambiental) que permitem mitigar o impacto de qualquer incidente
grave.

Credito
A exposicdo ao risco de credit° pode, de forma relevante e adverse, afetar os resultados operacionais e a situacdo financeira da Galp.

Fator de risco
0 risco de credit° decorre do possibilidade de uma contraparte ndo cumprir as sues obrigacoes contratuais de
pagamento, incluindo as assumidas °troves do celebracdo de contratos pore aplicacoes financeiros e
instrumentos de cobertura (relocionados corn taxa de cembio, taxa de jure ou outros), bem come es riscos
provenientes de relaciges comerciois entre a Empresa e os seus clientes, fornecedores, prestadores de services e
outros terceiros.
0 aumento do valor do credit° concedido o terceiros pode resultor em perdos financeiros relevontes pore a
Empresa.
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Medidas de mitigacao
No Galp, o risco associado a contrapartes financeiros e gerido atroves do selecdo de contrapartes de referencia,
do diversificacdo do risco por multiples contrapartes, e de urn acompanhamento regular dos respetivas posicoes.
0 risco de credit° a clientes é mitigado otroves do diversificocdo do portefolio, medionte uma cuidadosa
elaboracdo contratual, coma inclusdo de condicoes comerciois adequadas e o estabelecimento de colaterais
sempre que relevante. Adicionolmente, a Galp transfere parte significative do valor pare companhias de seguro
de credit°.
A gestdo deste risco respeita normas internas, nomeadomente o Manual de Gestoo de Credit°, que assegura
gestdo transversal do risco de credit° e define os procedimentos pare °yeller a exposicoo a esse risco, otribuindo
urn rating a coda cliente, estabelecendo limites de credit° e calculando o recio risco-retorno.
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Reputacao e Etica
Condutas nao eticas por parte de colaboradores ou de entidades associadas podem ter urn impacto materialmente adverso nos resultados e prejudicar a
reputacao e o valor acionista da Galp.
Fator de risco
Medidas de mitigacao
A ma conduta etica por parte da Galp, dos seus colaboradores ou de entidades associadas, em particular
corrupciio ou fraude, pode expor a Empresa e/ou os seus colaboradores a investigaccies, processos
administrativos ou judiciais, sancEies criminals e civis.
Qualquer uma dos situacEies anteriores pode resultar em perdas financeiras relevantes e ter um efeito adverso
material no valor acionista e no reputacao da Galp.

A Galp tem um conjunto de politicos e normativos internos - Codigo de Etica e Conduta, Politica de Prevence- o da
Corrupciio e Politica de Prevence- o de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo - que
definem os criterios de atuaciio em materia de prevenciio dos riscos de corrupcdo, branqueamento de capitals e
financiamento do terrorismo que a Empresa e os seus colaboradores devem assumir e exigir entre si, protegendo
a reputacao da Empresa.
A implementocao destes normativos é monitorizada pela Comissao de Etica e Conduta.

Inovacao
A falha em antecipar adequadamente as alteracoes de mercado e as expetativas dos clientes pode comprometer a competitividade e a sustentabilidade
financeira da Empresa a lonso prazo.
Fator de risco
Medidas de mitigacao
A Galp desenvolve a sua atividade num ambiente em cons-tante mudanca, com novos produtos, novos players,
novos modelos de negecio e novas tecnologios a emergir continuomente, nomeadamente no contexto de urn
novo paradigm° energetic°, alicercado em novas tendencies no mercodo de combustiveis fesseis.
A Empresa deve ser capaz de antecipar estos mudances, compreender os desofios do mercado, identificor e
integral desenvolvimentos tecnologices, de forma a monter a sua competitividade, monter urn elevado nivel de
desempenho e excelencia operacional e responder, do melhor forma, as necessidades e exigencies dos seus
clientes.
A incepacidade de inover em termos de produtos e services pode ter um efeito negative no competitividade do
Golp, no sua rentabilidade e no sue reputacdo.
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A Golp mitiga este risco adotando uma atitude proativa de acompanhamento do evolucdo dos tendencies de
mercodo e dos necessidades dos clientes, desenvolvendo uma abordagem centred° no cliente.
A Empresa definiu uma agenda de inovacoo, procurando organizer-se de forma a faverecer a selecdo de projetos
adaptados as mudancas no paradigm° do mercado, no ambiente regulaterio ou tecnologico, investindo em
projetos relevantes, e otraindo e retendo as competencies necessaries.
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tentando antecipar e responder as expetativas, em constante mudanca,
de todas as partes interessadas.
Identificar
e avaliar riscos

54. Descricao do processo de identificacao, avaliacao,
acompanhamento, controlo e gestao de riscos.

Monitorizar, controlar
A Galp é urn operador energetic° integrado, presente em varias
geografias, exposto a fatores internos/externos, induzindo incerteza ao
seu desempenho e a realizacao dos objetivos estrategicos.
A Politica de Gestao de Risco, aprovada pelo Conselho de
Administracao, define os objetivos, os processos e as responsabilidades
que permitem a Galp estabelecer uma estrutura de gestao de risco solida
para assegurar o cumprimento de objetivos estrategicos.
Corn base nas orientacaes definidas na Politica de Gestao de Risco, a
Galp identifica, avalia e gere os riscos e oportunidades inerentes a sua
estrategia, incluindo os emergentes.
0 processo de Gestao de Riscos na Galp desenvolve-se ern tres macro
atividades gerais e esta representado no esquema abaixo.

e reportar riscos
Supervisionar,
auditar e rever

Identificar e avaliar riscos:
No seu processo de planeamento estrategico, a Galp identifica os
principais riscos - estrategicos, financeiros, operacionais, sistemas IT,
juridicos e governance, e pessoas - e integra-os nos seus modelos de
negOcio para construir urn conjunto de cenarios alternativos futuros que
assegurem a construcao de urn portefOlio mais resiliente.
A Politica de Gestao de Risco estabelece o compromisso da Galp ern
gerir a exposicao inerente de acordo corn o Apetite pelo Risco da
Empresa, assegurando o cumprimento de requisitos regulatOrios, legais e
de conduta etica.
0 Conselho de Administracao aprova anualmente urn Statement de
Apetite pelo Risco, que e reavaliado numa base anual, tendo ern
consideracao possiveis mudancas estrategicos e de contexto.
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0 Conselho de Administraedo aprovou, na sua reunido de 18 de
dezembro de 2020, urn Statement de Apetite pelo Risco subjacente ao
°regiment° e Plano para 2021-2025, proposto pela Direedo de Gestao de
Risco.
Adicionalmente, a Direedo de Gestao de Risco testa os varios modelos
de negocio da Galp, subjacentes ao processo do °regiment° e Plano,
introduzindo a volatilidade dos KRI identificados e obtendo uma visa°
holistica dos retornos da carteira da Galp (Sharpe Ratio) e do seu valor
ern risco (V@R), numa abordagem "As Is" e "To Be".

A Direedo de Gestao de Risco controla mensalmente a implementaedo
das aeoes de resposta ao risco e reporta trimestralmente o seu status a
Comissao de Gestao de Risco e ao Conselho Fiscal.
A Galp classifica os riscos por categorias de resposta, definidas de forma
a assegurar que os riscos se encontram dentro das orientacoes
emanadas pelo Conselho de Administraedo ou pela Comissao Executiva
ern materia de limites e tolerancias ao risco, conforme seja decidido
evitar, transferir, reduzir ou aceitar o risco.
Supervisionar, auditar e rever:

Para o Oreamento e Plano 2021-2025, a Direedo de Gestao de Risco
submeteu este exercicio a Comissao Executiva e ao Conselho de
Administraedo, e ao Conselho Fiscal, juntamente corn o Statement de
Apetite pelo Risco. Essa atividade permite uma visdo do portefolio numa
perspetiva de risco/retorno.
Todos os trimestres, a Direedo de Gestao de Risco, corn base nas
matrizes de impacto/probabilidade das unidades organizacionais,
reavalia a matriz de risco global da Galp e as principais medidas de
mitigaedo, e reporta-as a Comissao de Gestao de Risco. Esta atividade
permite a consciencializaedo dos principais riscos e oportunidades
enclogenos e exagenos atraves de uma avaliaedo top-down e bottomup.
Monitorizar, controlar e reportar riscos:
A Direedo de Gestao de Risco, ern conjunto corn os LRO, acompanha
continuamente os KRI e reporta o seu Progresso a Comissao de Gestao
de Risco trimestralmente. Sempre que necessario, sao definidas aeoes de
resposta ao risco.
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A Comissao de Gestao de Risco e o Conselho Fiscal da Galp
supervisionam o processo de gestao de risco.
As informaeoes reportadas trimestralmente pela Direedo de Gestao de
Risco a Comissao de Gestao de Risco (reavaliciedo da matriz de risco e
status das aeoes de resposta) permitem a esta Comissao supervisionar,
auditar e realinhar o processo de gestao de risco.
As principais decisaes e atividades da Comissao de Gestao de Risco sao
reportadas trimestralmente ao Conselho Fiscal.
A Direedo de Auditoria Interna realiza anualmente uma auditoria ao
processo de gestao de risco, emanando recomendaeoes sempre que
entenda ser necessario introduzir melhorias no mesmo. As
recomendaeoes da auditoria realizadas ern 2020 estao ern fase final de
implementaedo.
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55. Principals elementos dos sistemas de controlo interno e
de 9es-to.° de risco implementados na Sociedade
relativamente ao processo de divulgacao de
informacao financeira (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. m)).
A Galp elaborou e implementou normas e procedimentos que se aplicam
as atividades de controlo para a preparacao e reporte de informacao
financeira. A Galp prepara as suas contas em conformidade corn as
normas internacionais de contabilidade IFRS, aprovadas pela Unido
Europeia. Para colmatar situacoes de inexistencia ou insuficiencia nos
normativos IAS/IFRS ou interpretacoes SIC/IFRIC, a Galp tem urn
manual de contabilidade que segue as melhores praticas de mercado e
que aplica internamente ern complemento das normas IFRS.
Reconhecendo a dependencia tecnolOgica das areas processuais, a Galp
caracteriza as atividades de controlo para o reporte de informacao
financeira quanto a utilizacao de tecnologias apoio (aplicacao/sistema
de informacao) e identifica as atividades de controlo sobre essas
tecnologias.
Os documentos que apresentam a informacao financeira ao mercado de
capitais sdo elaborados pela Direcao de Relacoes com Investidores, com
base na informacao disponibilizada pela Direcao de Contabilidade,
Fiscalidade e Controlo Interno e pela Direcao de Planeamento e Controlo
Corporativo. Ern particular, no que respeita a prestacdo de contas
anuais e semestrais, os documentos sao enviados ao Conselho de
Administracao e ao Conselho Fiscal, para aprovacao antes de serem
divulgados.

financeiro, por forma a robustecer os controlos mitigatorios de risco de
relato financeiro e, assim, preservar-se como uma entidade de referencia
quanto a fiabilidade do seu relato financeiro.
A Galp desenvolveu e implementou urn sistema informatico de
monitorizacao do registo de informacao privilegiada e pessoas corn
acesso a essa informacao (insiders permanentes e ocasionais), incluindo
a informacao financeira, dando resposta as exigencias decorrentes da
recente reforma legislativa europeia neste dominio (Market Abused
Regulation).

IV. Apoio ao investidor
56. Servico responsovel pelo apoio ao investidor,
composicdo, funcoes, informacao disponibilizada por
esses servicos e elementos para contacto.
0 servico responsavel pelo apoio ao investidor é a Direcao de Relacoes
corn Investidores.
Composicao
Diretor: Otelo Ruivo
Equipa: Ines Clares Santos, Joao G. Pereira, Joao Antunes e Teresa
Rodrigues

A Galp tem em curso um projeto de revisdo, sistematizacdo e
documentacdo do seu sistema de controlo interno sobre o relato
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Principais funcoes
A Direcao de Relacoes corn Investidores assume todas as funcoes do
gabinete de apoio aos investidores. Esta direcao depende diretamente
do Presidente da Comissao Executiva e tern como missao elaborar, gerir
e coordenar todas as atividades necessarias para que sejam atingidos os
objetivos da Galp no que respeita as relacaes corn o mercado de capitais,
nomeadamente acionistas, investidores institucionais e analistas
financeiros.
A Direcao de Relacoes corn Investidores é responsavel por garantir que o
resultado da comunicacao da Sociedade ao mercado de capitais seja
uma percecao integral e consistente da estrategia e das operacaes da
Galp, permitindo, desta forma, que os investidores tenham urn suporte
de informacao suficiente e atualizado durante o seu processo de decisao.
Para este fim, a area de RI produz e presto ao mercado informacao
relevante, clara e precisa acerca da Galp, de forma regular, transparente
e oportuna, visando a simetria de informacao ao mercado.

investidores institucionais, nacionais e estrangeiros, quer em
conferencias e apresentacoes coletivas direcionadas a investidores, quer
em reuniaes bilaterais.
Informacao disponibilizada
A politica de comunicacao da Galp corn o mercado de capitais tern como
objetivo disponibilizar toda a informacao relevante, de modo a permitir a
formacao de juizos fundamentados acerca da evolucao da atividade da
Empresa, dos resultados alcancados e esperados, assim como dos
diversos riscos e oportunidades que podem afetar a sua atividade.
Neste sentido, a Galp promove uma comunicacao transparente e
coerente, assente na explicacao dos criterios utilizados na prestacao da
informacao e no esclarecimento dos motivos conducentes a eventual
alteracao da mesma, de modo a facilitar a comparacao da informacao
prestada em periodos diferentes de relato.
Execucao da estrategia

A Direcao de Relacoes corn Investidores tern tambem como
responsabilidade o cumprimento das obrigacaes legais de informacao
junto das autoridades de regulacao e do mercado, abrangendo a
elaboracao dos relatorios de divulgacao de resultados e das atividades
do Grupo, a redacao e divulgacao de comunicados acerca de informacao
privilegiada, a resposta aos pedidos de informacao de investidores,
analistas financeiros e outros participantes no mercado de capitais,
assim como o apoio a Comissao Executiva ern aspetos relacionados com
o estatuto de sociedade aberta.
A Direcao de Relacoes corn Investidores acompanha a evolucao da
cotacao da acao Galp e dos seus pares e apoia a equipa de gestao
atraves de contactos, diretos e regulares, corn analistas financeiros e
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0 website disponibiliza informacao relativa as atividades e estrategia da
Empresa, incluindo elementos direcionados ao mercado de capitais e
demais stakeholders, onde se incorporam informacoes atualizadas sobre
a execucao estrategica e as expetativas futuras.
Governo societario
0 website disponibiliza informacao sobre o governo societario, de acordo
corn as normas ern vigor no mercado portugues, atendendo as praticas
adotadas pela Galp.

Anexos

Galp

Relatorio de governo societorio 2020

Leading today's energy into our i(4
4#-e,

a descricao das participacoes qualificadas, assim como a informacao
detalhada e historica sobre o pagamento de dividendos.

Resultados

A Empresa apresenta os seus resultados trimestralmente, em datas
previamente anunciadas e incluidas no calendario financeiro da Empresa.
A informacao divulgada ao mercado inclui uma sintese da informacao
operacional de coda trimestre, denominada Trading Update, que é
comunicada antecipadamente a publicacao dos resultados trimestrais.

Calenddrio de eventos corporativos

Em 2020, o calendario foi o seguinte:
Evento
Capital Markets Day& Resultados 4° Trimestre 2019

Os relatorios de resultados trimestrais e os respetivos documentos de
apoio salo divulgados normalmente antes da abertura do mercado do dia
estabelecido para a comunicacao, seguindo-se uma conferencia
telefonica onde a equipa de gestao da Empresa apresenta os principais
pontos de destaque relativos aos resultados apresentados, existindo urn
periodo para perguntas e respostas. Durante os dias seguintes
apresentacao dos resultados, sao ainda publicados outros elementos de
apoio, nomeadamente as tabelas de resultados em formato editavel e os
registos audio e respetivos transcricoes das conferencias telefonicas.

Publicacao do Relatorio Ey Contas 2019

Data
18-02-2020
23-03-2020

Trading Updatel° Trimestre 2020

08-04-2020

Assembleia Geral Anual dos Acionistas 2020

24-04-2020

Resultados 1° Trimestre 2020

27-04-2020

Trading Update 2° Trimestre 2020

13-07-2020

Resultados 2° Trimestre 2020

27-07-2020

Trading Update 3° Trimestre 2020

12-10-2020

Resultados 3° Trimestre 2020

26-10-2020

0 calendario previsto para 2021 e o seguinte*:
Consenso
Evento

A Galp publica o seu consenso dos resultados trimestrais e de medio e
longo prazo estimados pelos analistas que acompanham a acalo da
Sociedade e divulga urn surnario das suas recomendacoes sobre a
cotacalo da acao.
Acao Galp

O website inclui uma seccao com o historico das cotacoes da GO° Galp,
comparacaes com a evolucao do PSI-20, e cotacaes de empresas
comparaveis. Adicionalmente, é disponibilizada nesta seccao do website
a informacao sobre a estrutura acionista da Sociedade, nomeadamente
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Data

Trading Update 4° Trimestre 2020

29-01-2021

Resultados 4° Trimestre 2020 e Update de curto prazo

22-02-2021

Publicacao do Relatorio Ey Contas 2020

22-03-2021

Trading Updatel° Trimestre 2021

12-04-2021

Assembleia Geral Anual dos Acionistas 2021

23-04-2021

Resultados 1° Trimestre 2021

26-04-2021

Trading Update 2° Trimestre 2021

12-07-2021

Resultados 2° Trimestre 2021

26-07-2021

Trading Update 3° Trimestre 2021
Resultados 3° Trimestre 2021
(t) datas sujeltas a alterasao

Anexos

11-10-2021
25-10-2021
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Comunicacao ao mercado
Toda a informacao relevante é divulgada preferencialmente antes da
abertura ou apos o fecho da sessao diaria de mercado da Euronext
Lisbon, sendo disponibilizada em portugues e em ingles atraves do
sistema de difusao de informacao da CMVM.
A fim de facilitar o acesso a informacao, esta é tambern disponibilizada
de modo celere e sem custos especificos, a uma base de dados nao
discriminatoria, sendo enviada atraves de correio eletranico a todos os
investidores e a outras partes interessadas que o tenham solicitado
previamente.

A equipa de Relacoes com Investidores pode ser contactada atraves de:
Email: investorselations©galp.com
Telefone: +351 217 240 866

A base de dados conta atualmente com mais de 2.400 contactos. A
informacao relevante é divulgada simultaneamente na seccao «lnvestidor»
do website da Galp https://www.galp.com/corp/pt/investidores.

57. Representante para as relacoes corn o mercado

Contactos

0 representante da Galp para as relacaes corn o mercado e Otelo Ruivo,
Diretor da Direcao de Relacoes corn Investidores.

A Sociedade realiza teleconferencias para apresentar os seus resultados
trimestrais e fornecer as atualizacaes da execucao da estrategia nas
datas de divulgacao dos resultados.
Promovemos uma relacao estreita corn a comunidade financeira, de
modo a informar de forma regular e consistente sobre a estrategia da
Sociedade e a respetiva execucao. Tal é garantido atraves da equipa de
Relacoes corn Investidores e, quando adequado, pela equipa de gestao,
atraves de acoes proativas e reativas, usando para tal varios canais de
contacto, como email, telefone, video, entre outros, bem como
promovendo ou participando ativamente ern reunioes e conferencias
corn investidores institucionais e analistas.
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Ao longo do ano de 2020, a Galp participou ern 17 conferencias e 4
roadshows. Ao todo, incluindo reunioes ad-hoc e conference calls, a
equipa de RI participou em mais de 103 reunioes corn investidores
institucionais, abrangendo cerca de 190 fundos de investimento na
Europa, na America do Norte, na America Latina e na Asia. Ern cerca de
50% do total de reunioes, esteve presente, pelo menos, urn membro da
Comissao Executiva, o que comprova o empenho da equipa de gestao,
ao mais alto nivel, ern divulgar a estrategia da Sociedade e a respetiva
execucao junto do mercado de capitais.
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58. InformacCio sobre a proporcao e o prazo de resposta
aos pedidos de informacao entrados no ano ou
pendentes de anos anteriores.
Para promover uma relacao estreita com a comunidade do mercado de
capitais, a Direcao de Relacoes com Investidores assegura a resposta
aos pedidos de informacao recebidos atraves de contacto telefonico e de
correio eletranico.
As respostas e os esclarecimentos salo facultados com a maior brevidade
possivel, adequando o prazo de resposta a natureza e complexidade das
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questa- es em cause, e assegurando sempre a transparencia, simetria e
consistencia da informacao disponivel no mercado.

reunioes, o seu funcionamento e os deveres dos seus membros, estalo
disponiveis no website da Empresa, da seguinte forma:

Durante o ano de 2020, a equipa de RI respondeu a mais de 390 pedidos
de informacao, tendo o tempo de resposta medio sido inferior a um dia
Util.

•

Estatutos: https://www.galp.com/corp/Portals/O/Recursos/GovernoSocietario/SharedResources/Documentos/PT/Estatutos Galp v20042
016 PT.pdf

•

Regulamento da Conselho de Administracao:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/r
egulamento 2019 2022 CA.PDF

•

Regulamento do Conselho Fiscal:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/d
ocs/regulamento fiscal maio 2019.pdf

•

Regulamento da Comissao Executive:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/r
egulamentos/regulamento CE 2019 2022.pdf

•

Regulamento da Comissao de Auditoria:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/C
omiss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Auditoria.pdf

•

Regulamento da Comissao de Sustentabilidade:
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Governance2019/Com
iss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Sustentabilidade.pdf

•

Regulamento da Comissao de Gestao de Risco:
https://www.ga I p.com/corp/Porta Is/O/Recu rsos/Governa nce2019/C
omiss°/0C3°/0B5es/Regulamento°/020Comissao°/020Gestao°/020de°/0
20Risco.pdf

V. Sitio de Internet
59. Endereco(s)
A Galp disponibiliza a informacao no seu website:
https://www.galp.com/corp/pt/

60. Local onde se encontra informacizio sobre a firma, a
qualidade de sociedade aberta, a sede e demais
elementos mencionados no artigo 171.° do Codigo das
Sociedades Comerciais.
As informacoes constantes do artigo 171.° do CSC encontram-se no
website da Galp em https://www.galp.com/corp/pt/footer/contactos

61. Local onde se encontram os Estatutos e os
regulamentos de funcionamento dos orgaos e/ou
comiss6es.
Os Estatutos da Sociedade e os regulamentos dos Orgdos socials e das
comissoes da Galp, que estabelecem, nomeadamente, os seus deveres,
poderes e responsabilidades, presidencia, a periodicidade das suns
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65. Local onde se disponibiliza o acervo historico corn as
deliberac5es tomadas nas reuni5es das assembleias
gerais da Sociedade, o capital social representado e os
resultados das votac6es, corn referencia aos tres anos
a ntecedentes.
0 acervo historic° dos anos transatos corn as deliberacoes tornados nas
reunioes das assembleias gerais, o capital social representado e os
resultados das votacoes estao disponiveis no website da Galp em:
https://www.ga I p.com/corp/pt/investidores/informacao-aoacionista/assembleias-gerais
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Alern disso, a Sociedade aprovou urn regulamento interno, que é
aplicavel, entre outros, aos membros da Comissao de Remuneraedes, e
que estabelece que os membros que foram identificados como estando
ern situaedo de conflito de interesses devem abster-se de discutir, votar,
tomar decisoes, opinar, participar ou exercer qualquer influencia sobre
qualquer processo de tornado de decisao diretamente relacionado corn a
situaeao de conflito de interesses. Isto sem prejuizo de fornecer qualquer
informaedo ou esclarecimentos necessarios.
A Comissdo de Remuneraeoes reuniu duos vezes ern 2020 e foram
elaboradas atas detalhadas das referidas reunioes.
Durante 2020, a Comissdo de Remuneraeoes nalo contratou quaisquer
servieos de consultoria, sem prejuizo de ser assegurada essa
possibilidade, quando a Comissao de Remuneraedes o entenda
necessario, nos termos do n.° 3 do artigo 6.° do seu Regulamento e
sujeito as condiedes nele previstas.

68. Conhecimentos e experiencia dos membros da
Comissao de Remuneracaes em materia de politica de
remuneracaes.
Os membros da Comissdo de Remuneraedes tern competencia em
materia de politica de remuneraedes baseada na sus formaedo
academics e vasta experiencia profissional em empresas, sendo
considerados adequados a reflexdo e decisdo sobre todas as materias da
competencia da Comissdo de Remuneraedes, conforme evidenciado
pelas notas biograficas constantes do Anexo ao presente relaterio.

experiencia ern sociedades cotadas, ern cargos de administraeao,
incluindo na qualidade de presidente, que lhe confere urn adequado
know-how ern materia remuneratoria de orgaos sociais deste tipo de
sociedade.

III. Estrutura das remuneracoes
69. Descricao da politica de remuneracao dos orgb- os de
administracao e de fiscalizacao a que se refere o artigo
2.° da Lei n.° 28/2009, de 19 de junho.
A Comissao de Remuneraedes apresentou uma declaraeao sobre a
politica de remuneraeoes de 2020 dos orgaos sociais da Galp para
aprovaeao no Assembleia Geral realizada ern 24 de abril de 2020, na
qual salo descritos os processos de fixaeao e implementaeao da politica
de remuneraedes da Galp, bem como os seus objetivos e principios
gerais, de acordo corn a Lei 28/2009 de 19 de junho, ainda ern vigor
dquela data, e corn o Regulamento n.° 4/2013 da CMVM que tambern
atende ao Codigo de Governo Societario do IPCG. Esta politica esta
publicada no website da Galp ern:
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/governance%202020
/AG2020/AG°/020- °/02024°/020abril%202020°/020°/020Ponto°/0206°/020-°/02OPT.pdf
Abaixo é apresentada uma breve descried° da Politica de Remuneraeoes
aplicada ern 2020.

Em concreto, o membro da Comissao de Remuneraeoes Jorge Armindo
Carvalho Teixeira apresenta um vasto curriculo profissional que inclui
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Conselho de administracao

•

Frequencia de acidentes totais, com um peso de 10%;

Membros nao executivos - valor mensal fixo, pago doze vezes por ano,
em montante fixado pela Comissao de Remuneracoes, tendo em conta
as praticas correntes de mercado. Esse montante pode ser diferenciado
no caso do Presidente do Conselho de Administracao, pelas especiais
funcoes de representacao da Sociedade que lhe sao legalmente
cometidas; e dos membros nao executivos do Conselho de
Administracao que exercam funcaes especiais de supervisdo e
acompanhamento da Sociedade ou integram comissaes especializadas.

•

Indice de Intensidade Carbonica, com um peso de 5%.

Remuneracao variavel trianual - cujo limite potencial maxim° representa
50% da remuneracao variavel total, sendo a determinacao do respetivo
montante efetuada com base nos seguintes indicadores:

•

Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO), com um peso de 55%;

•

Retorno Total Acionista Galp vs. Peer Group, sendo este composto
pelas sociedades Total, Repsol, OMV e ENI, bem como pelos indices
PS120TR e SXEGR, referencias do mercado nacional e do setor
energetic° europeu, respetivamente, com um peso de 25%;

•

Retorno do Capital Medio Empregue (ROACE), com um peso de 20%;

A remuneracao dos membros nao executivos do Conselho de
Administracao nao inclui qualquer componente cujo valor dependa do
desempenho ou do valor da Sociedade.
Membros executivos - A remuneracao dos membros executivos em
2020 integra duos componentes:
Remuneracao fixa - a componente fixa da remuneracao corresponde a
uma retribuicao mensal, paga catorze vezes por ano, cujo montante é
determinado pela Comissao de Remuneracoes, tendo em atencao a
natureza das funcaes e responsabilidades cometidas e as praticas
observadas no mercado relativamente a posicoes equivalentes em
empresas comparaveis nacionais e internacionais.
Remuneracao variavel anual - o limite potencial maxim° representa
50% da remuneracao variavel total, sendo a determinacao do respetivo
montante efetuada com base nos seguintes indicadores:
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•

Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO), com um peso de 75%;

•

Crescimento da Producao, com um peso de 10%;
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Os indicadores acima mencionados contribuem em 65% para a definicao
do montante da remuneracao variavel anual e trianual aplicavel, sendo
os restantes 35% resultado da avaliacao qualitativa, pela Comissao de
Remuneracoes, da atividade desenvolvida pelos administradores
executivos no exercicio ou trienio relevante, consoante o caso;
O valor da remuneracao variavel total para coda ano é fixado pela
Comissao de Remuneracoes de acordo com o cumprimento dos objetivos
especificos previamente definidos, com o limite maxim° potencial de
60% do montante da retribuicao fixa total anual para cada componente
da remuneracao varavel, o que se entende constituir uma proporcao
razoavel entre a remuneracao variavel e a remuneracao fixa, estando em
linha com as praticas geralmente reconhecidas no mercado nacional e
internacional.
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A estrutura de remuneracdo dos membros executivos do Conselho de Administracdo é a seguinte:

Remuneracao

FIxa

Avaliace17.11111
quantitativa
(65%)

- Indice de lntensidade CarbOnica (5%)
- Cash Flow dos Atividades Operacionais (CFFO) (75%)
- Indice de Preguencia de Acidentes Totals (10%)
- Aumento da Producao de Energia (10%)

Anual
(limite maximo potencial
de 60% do total do

Avaliacao
guolitativo

Avaliacao de desempenho
pela Comissao de Remunerocaes

(35%)

remunerucCio fixa cinua I)

Voriavel
Trianual
(limite rnaximo potenciol
de 60% do total do
remuneracao fixa amid)

Avaliacdo
guantitativa
(65%)

- Cash Row dos Atividades Operacionais (CFFO) (55%)
- Retorno Total Acionista Galp vs. Peer Group (25%)
- Retorno do Capital Media Ernpregue (ROACE) (20%)

Avaliacao
qualitative
(35%)

Avaliacdo de desempenho
pela Comisseio de Remuneraceies

Outros beneficios
Os membros executivos do Conselho de Administracdo tern direito a
beneficiar de urn Plano Poupanca Reforma, ou de outro produto
financeiro de natureza similar, atraves do pagamento de urn montante a
suportar pela Galp.
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Cada membro executivo do Conselho de Administracdo beneficia
igualmente dos regalias (fringe benefits) ern vigor na Galp pelo
desempenho da respetiva funcdo, de acordo corn os termos e condicoes
vigentes na Sociedade, incluindo a utilizacdo de automOvel e sendo
suportado o pagamento de seguros de saUde e de vida.
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Para os administradores executivos cuja residencia permanente se
encontra fora da area em que a Sociedade esta sedeada, a Comissao de
Remuneracaes fixa urn valor a titulo de subsidio para despesas de
habitacao.
Caso venha a existir uma condenacao judicial de membro(s) da Comissao
Executiva por atuacao ilicita que determine, ou tenha determinado, a
necessidade de reformulacao ou o registo de diminuicaes patrimoniais
nas demonstracaes financeiras da Sociedade em sentido adverso a esta,
a Comissao de Remuneracaes pode solicitar ao Conselho de
Administracao que adote as iniciativas consideradas adequadas para a
restituicao do montante de remuneracao variavel paga a tal/tais
membro(s) da Comissao Executiva que se entenda apropriado ern
relacao ao period° a que respeite a aludida atuacao.
Nao existiram situacaes divergentes das regras de aplicacao da politica
de remuneracao.
Conselho Fiscal
A remuneracao dos membros do Conselho Fiscal corresponde a uma
retribuicao fixa mensal, paga doze vezes por ano, sendo a remuneracao
do Presidente do Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as
funcoes especiais por si desempenhadas. A remuneracao dos membros
do Conselho Fiscal nalo inclui qualquer componente variavel.
Revisor Oficial de Contas
A remuneracao do Revisor Oficial de Contas retribui o trabalho de
revisdo e certificacao legal das contas da Sociedade e é contratualizada
em condicaes normais de mercado.
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Mesa da Assembleia Geral
A remuneracao dos membros da mesa da Assembleia Geral corresponde
a um montante fixo anual definido pela Comissao de Remuneracaes de
forma diferenciada para o Presidente, o Vice-presidente e o Secretario
da mesa, com base na situacao da Sociedade e nas praticas de mercado.
A politica de remuneracao dos administradores executivos para 2020
mantern os principios da politica de remuneracao do mandato 20192022.
A Comissao de Remuneracoes ira submeter a Assembleia Geral de 2021
uma proposta de politica de remuneracoes que tera em conta as
recentes alteracaes legislativas introduzidas pela Lei n.° 50/2020, de 25
de agosto.

70. Informacao sobre o modo como a remuneracao é
estruturada de forma a permitir o alinhamento dos
interesses dos membros do orgi5o de administraci5o
corn os interesses de longo prazo da Sociedade, bem
como sobre o modo como a baseada na avaliaci5o do
desempenho e desincentiva a assunci5o excessiva de
riscos.
De forma a alcancar urn melhor alinhamento da atuacao dos
administradores corn os objetivos da Sociedade a longo prazo, foi
introduzida ern 2012, reforcada ern 2019 e mantida ern 2020, uma
politica de definicao de objetivos plurianuais.
Conforme resulta da politica de remuneracoes descrita no ponto 69
deste capitulo, a remuneracao variavel dos administradores que exercem
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funcoes executivas integra uma componente variavel anual e outra
trianual, corn a mesma ponderacao (cada corn urn limite maximo
potencial de 60% do total da remuneracao fixa anual). Esta ponderacao
depende da avaliacao do desempenho realizada pela Comissao de
Remuneracoes corn base em criterios especificos, mensuraveis e
predefinidos que, ern conjunto, consideram indicadores de
sustentabilidade e de crescimento da Sociedade e riqueza gerada para
os acionistas de forma sustentada, a curto, medio e longo prazo, com
desfasamento de tres anos relativamente ao exercicio em causa no caso
da componente plurianual, nos termos constantes da politica de
remuneracoes para 2020 anteriormente descrita.
Neste sentido, a utilizacao de criterios qualitativos orientados para uma
perspetiva estrategica de medio prazo no desenvolvimento da Empresa,
o periodo temporal de tres anos considerado para a determinacao do
valor da componente variavel plurianual da remuneracao e a existencia
de urn limite maxim° para a remuneracao variavel, constituem os
elementos determinantes para fomentar uma gestao alinhada corn os
interesses de medio e longo prazo da Sociedade e dos acionistas.
Os membros executivos do Conselho de Administracao nao devem
celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer corn terceiros, que
tenham por efeito atenuar o risco inerente a variabilidade da
remuneracao conforme Ihes for fixada pela Sociedade.
Tendo em consideracao a estrutura de remuneracao acima descrita,
designadamente o equilibrio entre remuneracao fixa e variavel, a
existencia de remuneracao variavel anual e plurianual e os criterios
definidos para a determinacao da remuneracao variavel, a Galp
considera que o seu mecanismo de remuneracao permite o alinhamento
entre os interesses da Sociedade e dos seus administradores executivos,
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incentivando o crescimento a longo prazo e sustentavel, evitando a
visdo a curto prazo, bem como a assuncao excessiva de riscos.

71. Referencia, se aplicavel, a existencia de uma
componente variavel da remuneracao e informacao
sobre eventual impacto da avaliacao de desempenho
nesta componente.
O valor da remuneracao variavel total para coda ano e fixado pela
Comissao de Remuneracoes de acordo corn o cumprimento dos
indicadores previamente definidos.
Os indicadores acima mencionados contribuem em 65% para a definicao
da remuneracao variavel anual e trienal aplicavel. Os restantes 35% de
coda uma dos componentes da remuneracao variavel referem-se ao
resultado da avaliacao qualitativa da Comissao de Remuneracoes da
atividade exercida pelos administradores executivos, anualmente ou
durante o period° relevante de tres anos, conforme o caso, no contexto
da gestao adequada da respetiva intensidade carbOnica.
Corn o objetivo de manter a coerencia entre os cash flows obtidos e o
montante total da remuneracao variavel pago, este esta dependente
dos cosh flows dos atividades operacionais da Galp. Assim, se o cosh
flow dos atividades operacionais da Galp for inferior a 80% dos
objetivos para o respetivo ano, nao havers lugar ao pagamento da
remuneracao variavel.
A remuneracao variavel trianual represents um limite potencial maxim°
de 50% da remuneracao variavel total, estando ern linha corn as
praticas geralmente reconhecidas no mercado nacional e corn o regime
aplicavel as instituicoes bancarias previsto no Anexo II, n.° 1, al. n), da
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Diretiva 2011/61/UE, de 8 de junho de 2011, o qual fixa urn montante
minim° de 40% para a remuneracao variavel diferida.
A determinacao da remuneracao variavel anual e trianual pode
considerar ajustamentos que sejam razoaveis respeitantes a fatores
exogenos e decisoes econornicas nao previstas, assim como os
necessarios para garantir a comparabilidade, que sejam adequados para
incentivar os objetivos da gestao, conforme previamente definido pela
Comissao de Remuneracoes.

72. Diferimento do pagamento da componente variavel da
remuneracao, corn menci5o do periodo de diferimento.
A fim de melhor estimular o alinhamento das praticas dos
administradores executivos corn os interesses sustentaveis a longo
prazo da Sociedade, ern 2012 foi introduzida uma politica de objetivos
plurianuais, para entrar ern vigor ern 2013. Este politica adia uma parte
significative do pagamento da remuneracao variavel por urn periodo de
tres anos, o qual permanece associado e dependente do desempenho da
Sociedade durante este periodo.
Anualmente, sao definidos objetivos para o trienio seguinte, sendo a
avaliacao trianual efetuada no final de coda periodo de tres anos. 0
primeiro trienio para o qual foram estabelecidos objetivos plurianuais foi
o de 2013-2015. Ern 2020, o periodo trienal de 2017- 2019 foi avaliado e
a remuneracao correspondente foi gaga.
A remuneracao variavel trienal é determinada anualmente pela
Comissao de Remuneracoes, a qual estabelece urn valor provisorio corn
base na avaliacao efetuada ern coda ano que integra o trienio. Porem, o
valor efetivo diferido da remuneracao variavel trianual depende: (I) do
cumprimento dos objetivos globais para o trienio ern causa e; (II) de uma
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avaliacao qualitativa realizada pela Comissao de Remuneracoes, o que
significa que os valores provisorios definidos no primeiro ano no trienio
podem ser reduzidos ou aumentados no final do trienio ern causa, ern
funcao da respetiva avaliacao.

73. Criterios em que se baseia a atribuicdo de remuneracao
variavel em acoes, bem como sobre a manutencao,
pelos administradores executivos, dessas acoes, sobre
eventual celebracdo de contratos relativos a essas
acoes, designadamente contratos de cobertura
(hedging) ou de transferencia de risco, respetivo limite,
e sua relacdo face ao valor da remuneracao total anual.
A Comissao de Remuneracoes estabeleceu urn mecanismo de
pagamento parcial da remuneracao variavel trianual atraves de acoes da
Empresa, corn vista a promover o alinhamento da gestic) da Empresa
corn os interesses de longo prazo dos acionistas.
Neste sentido, 20% da remuneracao trianual devera vir a ser pogo ern
acoes, e o remanescente quer ern acoes, quer ern dinheiro. 0 pagamento
apenas ocorrera epos urn period() de 3 anos. Ern qualquer caso, coda
administrador executivo tern a opcao de aumentar ern 10% o
pagamento ern acoes corn urn adicional de 1 ano de periodo de detencao.
Ern qualquer dos casos, os membros executivos do Conselho de
Administracao nao devem celebrar contratos que tenham por efeito
mitigar o risco inerente a variabilidade da sua remuneracao.
0 montante de remuneracao variavel final dependera do cumprimento
do trigger anual definido, assim como do resultado da avaliacao dos
indicadores de desempenho aprovados pela Comissao de Remuneracoes.
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74. Criterios em que se baseia a atribuicao de remuneracao
variavel em opc5es e indicacdo do period° de
diferimento e do preco de exercicio.
A Galp nao tern, atualmente, qualquer sistema de atribuicao de
remuneracao variavel em opcoes.

75. Principals parometros e fundamentos de qualquer
sistema de premios anuais e de quaisquer outros
beneficios nao pecuniarios.
Na Galp, nao esta estabelecido qualquer sistema de premios anuais alem
da remuneracao variavel descrita supra.
Os administradores executivos tern direito a utilizacao de urn automOvel
e a urn seguro de saUcle e de vida.

76. Principals caracteristicas dos regimes complementares
de pens5es ou de reforms antecipada para os
administradores e data em que foram aprovados em
Assembleia Geral, em termos individuals.
A Comissao de Remuneracaes é, de acordo corn o artigo 8.° dos
Estatutos, competente para aprovar a pensao ou o complemento de
pensao, a cargo da Sociedade, que é atribuida aos administradores
executivos.
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A Politica de Remuneracoes para 2020, aprovada pela Assembleia Geral
e descrita no ponto 69 deste relatorio, preve a atribuicao de urn Plano
Poupanca Reforma ou de outro produto financeiro de natureza similar
atraves do pagamento de um montante a suportar pela Galp.
Este piano poupanca nao implica qualquer encargo para a Galp no
futuro, na medida ern que corresponde apenas a atribuicao de um
montante para aplicacao financeira, enquanto os membros da Comissao
Executiva exercem as suas funcoes, nao se enquadrando nos termos
previstos no n.° 1 do artigo 402.° do CSC.

IV. Divulgacao das remuneracoes
77. Indicacao do montante anual da remuneracao auferida,
de forma agregada e individual, pelos membros do
orgao de administracao da Sociedade, proveniente da
Sociedade, incluindo remuneracao fixa e vari6vel e,
relativamente a esta, menc5o as diferentes
componentes que !he deram origem.
0 montante anual bruto da remuneracao auferida pelos membros do
orgao de administracao da Sociedade durante o exercicio de 2020,
conforme fixado pela Comissao de Remuneracaes, de forma agregada,
foi de €7.462.442, sendo €4.403.400 a titulo de remuneracao fixa,
€1.661.120 como remuneracao variavel, €892.500 a titulo de piano
poupanca reforma e €505.422 a titulo de outros beneficios.
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Na tabela abaixo, encontra-se discriminada a remuneracao individual bruta auferida pelos membros do Conselho de Administracao no ano de 2020:

Administradores executivos

Administradores executivos

Eur

Nome

Cargo

Carlos Gomes da Silva

Remuneracao
fixa iliquida

Remuneracao variavel
anual iliquida

Remuneracao
variavel trianual
(2017-2019)

Plano Poupanca
Reforma

Outros

Total
remuneracao
iliquida

Presidente Executivo

980.000

368.900

115.500

245.000

158.333

1.867.733

Thore E. Kristiansen

Administrador Executivo

490.000

184.450

57.750

122.500

106.148

960.848

Carlos Costa Pina

Administrador Executivo

420.000

157.860

49.500

105.000

732.360

Filipe Crisostomo Silva

Administrador Executivo

420.000

158.100

49.500

105.000

732.600

Jose Carlos Silva

Administrador Executivo

420.000

158.100

49.500

105.000

Sofia Tenreiro

Administrador Executivo

420.000

153.860

105.000

Susana Quintana-Plaza

Administrador Executivo

420.000

158.100

105.000

82.608

765.708

3.570.000

1.339.370

892.500

505.422

4.763.197

Total

321.750

158.333

890.933
678.860

Administradores rid() executivos

Administradores ndo executivos

Nome

Paula Amorim'

84

Eur

Cargo Remuneracao
fixa iliquida

Remuneracao
variavel anual
iliquida

Remuneracao
variavel trianual
(2017-2019)

Plano Poupanca
Reforma

Outros

Total
remuneracao
iliquida

0

0

0

0

0

Presidente nno Executivo

0

Miguel Athayde Marques

Administrador nao Executivo

102.000

102.000

Marta Amorim

Administrador nno Executivo

42.000

42.000
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Administradores nao executivos

Nome

Eur

Cargo

Remuneracao
fixa iliquida

Remuneracao
variovel anual
iliquida

Outros

Francisco Teixeira Rego

Administrador nao Executivo

42.000

42.000

Administrador nao Executivo

84.000

84.000

Rui Paulo Goncalves

Administrador nao Executivo

84.000

84.000

Diogo Tavares

Administrador nao Executivo

84.000

84.000

Luis Todo Bom

Administrador nao Executivo

90.000

90.000

Carlos Pinto

Administrador nao Executivo

84.000

84.000

Edmar Almeida

Administrador nao Executivo

84.000

84.000

Cristina Fonseca

Administrador nao Executivo

48.000

48.000

Adolfo Mesquita Nunes'

Administrador nao Executivo

89.400

89.400

833.400

833.400

' A Presidente do Conselho de Adrninistrocoo doou integralmente o valor do suo rernunerocoo a Fundocio Golp.
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Plano Poupanca
Reforma

Tota I
remuneracao
iliquida

Jorge Seabra de Freitas

Total

2

Remuneracao
vandvel trianual
(2017-2019)

0 valor indicodo inclui o pagamento de correcoo respeitante a montontes devidos em relacdo ao ono de 2019.
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78. Montantes a qualquer titulo pagos por outras
sociedades em relacao de dominio ou de grupo ou que
se encontrem sujeitas a um dominio comum.
A remuneracao dos administradores da Galp inclui todas as remuneracoes
devidas pelo exercicio de cargos em orgaos de administracao de sociedades
do Grupo Galp; por essa razdo nao foram pagos quaisquer montantes a
qualquer titulo por sociedades em relacao de dominio ou de grupo ou que se
encontrem sujeitas a um dominio comum.

79. Remuneracao paga sob a forma de participacao nos
lucros e/ou de pagamento de premios e os motivos por
que tais premios e/ou participacao nos lucros foram
concedidos.
A Galp nao tern qualquer outro sistema de pagamento de remuneracao a
administradores sob a forma de participacao nos lucros e/ou de
pagamento de premios.

80. Indemnizaci5es pages ou devidas a ex-administradores
executivos relativamente a cessacao das suas funcoes
durante o exercicio.
Nao houve indemnizacoes pages nem devidas a ex-administradores
executivos relativamente a cessacao das respetivas funcoes durante o
exercicio de 2020.

sendo, nesse caso, exigivel pelo administrador um montante
indemnizatorio ou compensatorio superior ao que resulta do disposto na
lei.
As deliberacoes da Comissao de Remuneracoes constituem o
instrumento juridico adequado e necessario para determiner tal
inexigibilidade.

81. Indicacao do montante anual da remuneracao auferida,
de forma agregada e individual, pelos membros do
orgao de fiscalizacilio da Sociedade, para efeitos da Lei
n.° 28/2009, de 19 de junho.
A remuneracao agregada paga aos membros efetivos do Conselho Fiscal
em 2020, de acordo corn o fixado pela Comissao de Remuneracoes, foi
de €144.000.
A seguir, apresenta-se a respetiva remuneracao individual paga em
2020 aos membros atuais do Conselho Fiscal:

Nome/Cargo

Jose Pereira Alves (Presidente)

60.000

Maria de Fatima Geada (Vogal)

42.000

Pedro Antunes de Almeida (Vogal)

42.000

A Politica de Remuneracoes nao contempla a atribuicao de indemnizacao
ou compensacao a administradores em caso de cessacao de funcoes,
sem prejuizo da aplicacao das regras legais em vigor nesta materia, nao
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82. Indicacao da remuneracao no ano de referencia do
presidente da mesa da Assembleia Geral.
Em 2020, a titulo de remuneracao, foi pogo ao Presidente da mesa da
Assembleia Geral o montante de €3.000.

V. Acordos corn implicacoes remuneratorias
83. Limitacoes contratuais previstas para a compensacizio
a pagar por destituicao sem justa causa de
administrador e sua relacao com a componente
variovel da remuneracao.
De acordo corn a politica de remuneracaes para 2020, nao existem na
Galp quaisquer contratos ern vigor que prevejam pagamentos em caso
de destituicao sem justa causa de administrador. Os montantes que
sejam devidos correspondem aos que resultam das disposicoes legais
aplicaveis, nao havendo lugar a atribuicao de montantes remuneratorios
respeitantes a componente variavel se o cash flow das atividades
operacionais do Grupo Galp for inferior a 80% dos objetivos do ano
fixados.

84. Referencia a existencia e descricao, corn indicacao dos
montantes envolvidos, de acordos entre a Sociedade e
os titulares do orgb- o de administracao e dirigentes, na
acecao do n.° 3 do artigo 248.°-B do CVM, que
prevejam indemnizacaes em caso de demissao,
despedimento sem justa causa ou cessacao da relacao
de trabalho na sequencia de uma mudanca de controlo
da Sociedade (Artigo 245.°-A, n.° 1, al. I)).
A Galp nao e parte em qualquer acordo com os titulares do Orgao de
administracao ou dirigentes, na acecao do n.° 3 do artigo 248.°-B do
CVM, que preveja indemnizacoes em caso de demissao, despedimento
sem justa causa ou cessacao da relacao de trabalho, na sequencia de
uma mudanca do dominio da Sociedade.

VI. Pianos de atribuicao de acoes ou opcoes
sobre ace- es (stock options)
85. Identificacao do piano e dos respetivos destinatorios.
A Galp nao dispoe de pianos de opcoes de aquisicao de acoes.

A politica de remuneracaes para 2020 nao contempla qualquer
indemnizacao ou compensacao aos membros do Conselho de
Administracao resultante da sua demissao ou da cessacao do mandato
de administrador antes do seu termo, sendo este o instrumento legal e o
mecanismo para evitar, direta ou indiretamente, os pagamentos ao dito
administrador de quaisquer valores alem daqueles estabelecidos por lei.
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A Politica de Remuneracoes para 2020 ja preve um mecanismo de
pagamento parcial da remuneracao variavel trianual atraves de acoes da
Empresa, com vista a reforcar os elementos de governo societario que
promovem o alinhamento da gestic) da Empresa com os interesses de
longo prazo dos acionistas.
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86. Caracterizacao do piano (condicaes de atribuicao,
clausulas de inaiienabiiidade de acoes, criterios
reiativos ao preco das acoes e o preco de exercicio das
opcoes, periodo durante o qual as opcoes podem ser
exercidas, caracteristicas das acoes ou opcoes a
atribuir, existencia de incentivos para a aquisicao de
acoes e/ou o exercicio de opcoes).

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual
sistema de participacizio dos trabalhadores no capital
na medida em que os direitos de voto nao sejam
exercidos diretamente por estes (Artigo 245.°-A, n.° 1,
al. e)).
A Galp nao dispoe de pianos de atribuicao de acoes, nem de opcoes de
aguisicao de acoes destinados a trabalhadores.

Em termos de elegibilidade, o piano e aplicavel apenas aos
administradores executivos nomeados durante o primeiro ano do piano
trienal.
As acoes serao recebidas (e somente poderao ser transferidas) no final
do piano trienal e apes a avaliacao de desempenho.
Caso o administrador opte por um period° adicional del ano de
detencao, tern direito a receber mais 10% de acoes da Galp.
0 'Drew de referencia sera determined° corn base no 'Drew medio diario
dos dois meses anteriores ao inicio do piano trienal.

87. Direitos de opcao atribuidos para a aquisicizio de acoes
(stock options) de que sejam beneficiarios os
trabalhadores e coiaboradores da empresa.
A Galp nao dispoe de pianos de opcoes de aguisicao de acoes.
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E. Transacoes corn partes relacionadas

(iii)

I. Mecanismos e procedimentos de controlo
89. Mecanismos implementados pela Sociedade para
efeitos de controlo de transacoes corn partes
relacionadas (para o efeito remete-se para o conceito
resultante da IAS 24).
De modo a salvaguardar os interesses do Grupo Galp em situacoes de
potencial conflito de interesses, a Galp adotou regras internas para o
controlo de transacoes entre a Galp (ou as suns subsidiaries ou outras
empresas que estejam sob o dorninio de gestao da Galp, ou seja, as
«entidades do Grupo Galp») e partes relacionadas para cumprimento das
normas financeiras pertinentes, em particular a IAS 24.
Estes procedimentos internos impoem os seguintes principios:

(I)

Qualquer compromisso de natureza contratual entre quaisquer
entidades do Grupo Galp e qualquer parte relacionada deve ser
realizado no ambito da atividade corrente da entidade do Grupo
Galp em causa e em condicoes normals de mercado;

(H) A execucao por qualquer entidade do Grupo Galp e uma parte
relacionada de quaisquer transacoes relevantes (conforme descrito
abaixo) requer a aprovacao pela Comissao Executiva ou pelo
Conselho de Administracao e o parecer previo do Conselho Fiscal
(consulte o ponto 91 deste capitulo para obter mais detalhes sobre
os procedimentos aplicaveis);
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A execucao por qualquer entidade do Grupo Galp e uma parte
relacionada de quaisquer transacoes relevantes (conforme descrito
abaixo) que possuam urn valor economic° Unico superior a €20
milhoes ou que sejam realizadas fora do ambito da atividade
corrente da entidade do Grupo Galp em causa ou ern condicaes que
nao as normais de mercado esta sujeita a aprovacao previa do
Conselho de Administracao, devendo a Comissao Executiva aprovar
as transacoes corn partes relacionadas que nao preencham estes
criterios;

(iv) todas as demais transacoes com partes relacionadas sao
verificadas a posteriori e periodicamente pelo Conselho Fiscal.
Para este efeito, as transacoes relevantes incluem, em particular: (I)
produtos financeiros, financiamentos, emprestimos de acionistas,
prestacao de garantias, aquisicao ou venda de produtos e servicos, bem
como fornecimento de produtos energeticos e outras transacoes
semelhantes com valor econornico superior a €10 milhaes (salvo
algumas excecoes); (II) a aquisicao ou alienacao de participacaes sociais
ou outros ativos; (Ill) transacoes nao realizadas no ambito da atividade
corrente da entidade do Grupo Galp em causa ou ern condicaes normais
de mercado, e (IV) quaisquer outras transacoes que tenham alto risco de
conflito de interesses.

90. Indicacizio das transacoes que foram sujeitas a controlo
no ano de referencia.
No ano de 2020 nao houve transacoes com partes relacionadas sujeitas
a controlo previo do Conselho Fiscal.
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91. Descricao dos procedimentos e criterios aplicoveis a
intervencao do orgao de fiscalizacao para efeitos da
avaliacao previa dos negocios a realizar entre a
Sociedade e titulares de participacCio qualificada ou
entidades que corn eles estejam ern qualquer relacao,
nos termos do artigo 20.° do CVM.
A realizacao, pela Galp, de negocios corn partes relacionadas, conforme
definido na IAS 24, depende de parecer previo do Conselho Fiscal, nos
termos previstos na lei e no regulamento interno «Transacaes do Grupo
Galp corn Partes Relacionadas», corn vista a salvaguardar o interesse do
Grupo ern situacoes de eventual conflito de interesses, sem prejuizo do
cumprimento das normas legais. A norma esta disponivel ern:
https://www.galp.com/corp/Portals/O/TC/NT-026Transacoes°/020do°/020Grupo°/020GALP°/020com°/020Partes°/020Relaci
onadas.pdf
A referida norma aplica-se a transacoes realizadas entre a Galp (ou
qualquer entidade do Grupo Galp) e partes relacionadas.
Cabe ao Secretario da Sociedade submeter a parecer previo do Conselho
Fiscal a proposta de transacoes relevantes corn uma parte relacionada
juntamente corn a informacao apoio, incluindo, designadamente, o seu
valor economic°, a mencao dos procedimentos de formacao contratual
adotados, a demonstracao da adequacao das condicoes da transacao
atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa e as condicoes
normais de mercado e, no caso de transacoes que nao sejam realizadas
no ambito da atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa
e/ou que nao sejam realizadas ern condicoes normais de mercado, tal
deve ser referido e deve ser incluida fundamentacao quanto ao carater
justo e razoavel da transacao, do ponto de vista da Sociedade e dos
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acionistas que nao sao partes relacionadas, incluindo os acionistas
minoritarios.
0 Conselho Fiscal deve emitir urn parecer previo, quando aplicavel, no
prazo maximo de cinco dias Uteis.
Ern casos de urgencia e natureza excecional, previamente aprovados e
devidamente justificados, conforme as regras de aprovacao aplicaveis,
quando nao for exequivel ou possivel obter urn parecer previo favoravel
do Conselho Fiscal sem perda significativa de valor para a transacao
relevante corn o Grupo Galp, o parecer sera solicitado imediatamente a
seguir, corn excecao das transacoes nao realizadas no ambito da
atividade corrente da entidade do Grupo Galp ern causa ou ern
condicoes normais de mercado.
Caso o Conselho Fiscal emita urn parecer previo desfavoravel, o orgao
de administracao da entidade do Grupo Galp competente pode decidir
realizar a transacao relevante corn fundamento justificado na
prossecucao dos interesses sociais da Galp ou da entidade do Grupo
Galp, devendo tal parecer negativo ser divulgado, quando aplicavel.
As transacoes corn partes relacionadas nao sujeitas ao seu parecer
previo sao comunicadas ao Conselho Fiscal semestralmente, de forma a
confirmar que estas foram realizadas no ambito da atividade corrente da
entidade do Grupo Galp relevante e ern condicoes normais de mercado,
nao participando as partes relacionadas nas referidas transacoes na
verificacao ern causa.
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II. Elementos relativos aos negocios
92. Indicacao do local dos documentos de prestacao de
contas onde este] disponivel informacao sobre os
negocios corn partes relacionadas, de acordo corn a IAS
24, ou, alternativamente, reproducao dessa
informacao.
A informacao sobre os negOcios corn partes relacionadas, de acordo corn
a IAS 24, esta disponivel na Nota 28 do Anexo as Contas Consolidadas.
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Avaliacao do governo societario
I. Identificacao do codigo de governo das sociedades
adotado
Para os efeitos do artigo 2.° do Regulamento da CMVM n.° 4/2013, a
Galp decidiu sujeitar-se voluntariamente ao C6cligo de Governo das
Sociedades do IPCG - Instituto Portugues de Corporate Governance,
aprovado em 2018 e revisto em 2020, que se encontra disponivel no
website desta entidade: https://cgov.pt/

II AnaIlse de cumprimento do codigo de governo das
sociedades adotado
A Sociedade acolheu a grande maioria das recomendacoes aplicaveis do
COdigo de Governo das Sociedades do IPCG. A justificacdo quanto a
adocdo de coda recomendacdo (ou subrecomendacao, no caso de
divisdo da mesma) e a remissao para o ponto, ou pontos, do presente
relatOrio onde a respetiva tematica e desenvolvida (ponto, parte,
capitulo), encontra-se indicada no quadro seguinte, incluindo a
justificacdo para a nalo adocdo ou a nalo aplicacdo de determinada
recomendacdo e, ainda, a respetiva indicacdo de eventual mecanismo
alternativo determinado pela Sociedade para a prossecucdo do mesmo
objetivo da recomendacdo relevante (explain equivalente a comply).
As classificacoes abaixo destacadas tern ja em conta a avaliacdo
efetuada pela Comissdo Executive de Acompanhamento e
Monitorizacdo do relaterio de governo da Galp referente ao ono de 2019.

92

Informasao sobre estrutura acionista,
organizacao e governo da sociedade

Avaii000 do governo societario
I. Identificasao do Codigo de governo dos sociedades
H. Analise de cumprimento do codigo de governo dos
sociedades adotado

Anexos

•

43 Adotodos

• 2 Explain equivalents o odoutio

•

7 Nao aplicaveis

• 1 Nao ado-Ludas

Galp

Leading today's energy into our it4t#-e,

Relatorio de governo societorio 2020

Comply or explain

RemissOo para o presente
relatorio

Adotada.

Pontos 38, 56 e 59 a 65

1.2.1. As sociedades devem estabelecer criterios e requisitos relativos ao perfil de novos membros
dos orgaos societarios adequados a funcao a desempenhar, sendo que, alem de atributos
individuais (como competencia, independencia, integridade, disponibilidade e experiencia), esses
perfis devem considerar requisitos de diversidade, dando particular atencno ao do genera, que
possam contribuir para a melhoria do desempenho do orgno e para o equilibria na respetiva
composicao.

Adotada.

Ponto 19

1.2.2. Os orgOos de administracOo e de fiscalizacOo e as suas comissoes internas devem dispor de
regulamentos internos — nomeadamente sobre o exercicio das respetivas atribuicc5es,
presidencia, periodicidade de reunioes, funcionamento e quadro de deveres dos seus membros —
divulgados na Integra no sitio da Internet da sociedade, devendo ser elaboradas atas dos
respetivas reunioes.

Adotada.

Pontos 22, 23, 27, 29, 34, 35,
61e67

1.2.3. A composicao e o numero de reunioes anuais dos orgaos de administracOo, de fiscalizacao e
das suas comissc5es internas devem ser divulgados atraves do sitio Internet da sociedade.

Adotada.

Ponto 62

1.2.4. Deve ser adotada uma politica de comunicacOo de irregularidades (whistleblowing) que
garanta os meios adequados para a comunicacOo e tratamento das mesmas corn salvaguarda da
confidencialidade dos informacc5es transmitidas e da identidade do transmitente, sempre que
esta seja solicitada.

Adotada.

Ponto 49

Adotada.

Pontos 15 e 38

Recomendocao IPCG
Capitulol. Parte Geral
1.1.Relacao da sociedade corn investidores e informacao
1.1.1. A sociedade deve instituir mecanismos que assegurem, de forma adequada e rigorosa, a
atempada divulgacno de informacao aos seus orgaos sociais, aos acionistas, aos investidores e
demais stakeholders, aos analistas financeiros e ao mercado ern geral.
1.2. Diversidade na composicao e funcionamento dos orgaos da sociedade

1.3. RelacOo entre orgOos da sociedade
1.3.1. Os estatutos ou outras vias equivalentes adotadas pela sociedade devem estabelecer
mecanismos para garantir que, dentro dos limites da legislacao aplicavel, seja permanentemente
assegurado aos membros dos orgaos de administracno e de fiscalizacno o acesso a toda a
informacao e colaboradores do sociedade para a avaliacno do desempenho, do situacno e das
perspetivas de desenvolvimento da sociedade, incluindo, designadamente, as atas, a
documentacno de suporte as decisoes tomadas, as convocatorias e o arquivo das reunioes do
orgno de administracno executivo, sem prejuizo do acesso a quaisquer outros documentos ou
pessoas a quern possam ser solicitados esclarecimentos.
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Comply or explain

Remisseo para o presente
relatorio

Adotada.

Pontos 15,29 e 38

1.4.1. Por regulamento interno ou via equivalente, os membros dos orgnos de administracno e de
fiscalizacno e dos comissees internas ficam vinculados a informer o respetivo argeo ou comissao
sempre que existam factos que possam constituir ou der cause a urn conflito entre os seus
interesses e o interesse social.

Adotada.

Pontos 26, 38 e 67

1.4.2. Deverao ser adotados procedimentos que garantam que o membro em conflito nao
interfere no processo de deciseo, sem prejuizo do clever de prestacao de informacoes e
esclarecimentos que o argeo, a comissao ou os respetivos membros lhe solicitarem.

Adotada.

Pontos 26, 38 e 67

1.5.1. 0 orgno de administracno deve divulger, no relatorio de governo ou por outra via
publicamente disponivel, o procedimento interno de verificacao das transacees corn partes
relacionadas.

Adotada.

Pontos 89 e 91

1.5.2. 0 area° de administracao deve comunicar ao argeo de fiscalizacao os resultados do
procedimento interno de verificacao das transacoes corn partes relacionadas, incluindo as
transac8es objeto de analise, corn periodicidade pelo menos semestral.

Nno Aplicave1. 1

n/a

Adotada 2.

Pontos 5 e 12

Recomendecao IPCG
1.3.2. Cada area° e comissao da sociedade deve assegurar, atempada e adequadamente, o fluxo
de informacao, desde logo das respetivas convocatorias e etas, necessario ao exercicio das
competencies legais e estatutarias de coda urn dos restantes orgnos e comissees.
1.4. Conflitos de interesses

1.5. Transac8es corn partes relacionadas 1
M1

Capitulo II. Acionistas e Assembleia Geral
11.1. A sociedade nao deve fixer um numero excessivamente elevado de acoes necessaries pare
conferir direito a urn voto, devendo explicitar no relatorio de governo a sue opceo sempre que a
mesma implique desvio ao principio de que a coda ace° corresponde urn voto.

De ocordo com ponto 7) do Noto n.°3 sobre Interpretocio do COdigo de Governo dos Sociedodes do IPCG
A segunda subrecomendacao nao é aplicovel, visto a Galp cumprir a primeira sub recomendacao, adotando 0 princIplo "uma acacv urn voto".
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Comply or explain

Recomendocao IPCG

Remissao para o presente
relatorio

Explain, equivalente a adocno.

11.2. A sociedade nao deve adotar mecanismos que dificultem a tornado de deliberacoes pelos
seus acionistas, designadamente fixando urn quorum deliberativo superior ao previsto por lei.
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As disposic8es estatutarias que exigem
aprovacoes por dois tercos dos votos nao
tern por objetivo dificultar a tornado de
deliberacoes por parte dos acionistas, nem
se trata de urn mecanismo de defesa antiOPA que prejudique o market for control
(que na Galp nao es-La limitado). 0 objetivo
assegurar a representacao adequada dos
acionistas, particularmente dos acionistas
minoritarios, ao aprovarem deliberacoes
sobre questoes de importdncia estrategica
para a Empresa e materias fundamentais
da Galp, que caracterizam a sua essencia, e
evitar o classic° problema de agencia.
Assim sendo, este mecanismo foi criado
corn o proposito objetivo primordial de
proteger a propria Empresa, assegurando a
sua estabilidade, assim como os acionistas
minoritarios ern materias nucleares para a
Galp e o adequado envolvimento dos
acionistas no governo societorio enquanto
instrumento para o funcionamento
eficiente da sociedade e para a realizacao
do seu fim social, que podero ser lido no
sentido de se pretender que ern temas
estruturantes se visa assegurar urn
envolvimento e consenso alargados dos
acionistas. Note-se, ainda, que a aplicacao
de urn quorum deliberativo de dois tercos
ern segunda convocatoria apenas e exigida
para temas que, por serem estrategicos e
de sumo importancia para a Sociedade, a
propria lei exige para deliberacoes sobre a
mesma materia em primeira convocatoria.

Ponto 14

3
3

referente
matérias financeiras
referente à
à comissão
comissão para
para as
as matérias
financeiras
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Recomendaeao IPCG
111.4. Cada sociedade deve incluir urn nUrnero nao inferior a urn terco, mas sempre plural, de
administradores nao executivos que cumpram os requisitos de independencia. Para efeitos desta
recomendaeao, considera-se independente a pessoa que nao esteja associada a qualquer grupo
de interesses especificos na sociedade, nem se encontre em alguma circunstancia suscetivel de
afetar a sua iseneao de analise ou de decis d
- o, nomeadamente em virtude de:
i. Ter exercido durante mais de doze anos, de forma continua ou intercalada, funec5es em qualquer
arg d
- o da sociedade;
ii. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relaeao de
dominio ou de grupo nos ultimos tres anos;
iii. Ter, nos ultimos tres anos, prestado servicos ou estabelecido relaeao comercial significativa
com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relae d
- o de dominio ou de grupo,
seja de forma direta ou enquanto sack), administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
iv. Ser beneficiario de remuneraeao paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se
encontre em relae d
- o de dominio ou de grupo para alem da remuneraeao decorrente do exercicio
das funec5es de administrador;
v. Viver em uni-do de facto ou ser c6njuge, parente ou afim na linha reta e ate ao 3.° grau,
inclusive, na linha colateral, de administradores da sociedade, de administradores de pessoa
coletiva titular de participae d
- o qualificada na sociedade ou de pessoas singulares titulares direta
ou indiretamente de participae d
- o qualificada;
vi. Ser titular de participae d
- o qualificada ou representante de um acionista titular de
participacc5es qualificadas.

Comply or explain

Remissao para o presente
relatario

Adotada.

Ponto 18

111.5. 0 disposto no paragrafo (i) da recomendaeao 111.4 nao obsta a qualificaeao de urn novo
administrador como independente se, entre o termo das suns funeoes em qualquer argao da
1\16o aplicavel.
sociedade e a sua nova designaeno tiverem, entretonto, decorrido pelo menos tres anos (cooling- Nao ha administradores nestas condie6es.
off period).
111.6. Com respeito pelas competencias que lhe sao conferidas por lei, o argao de fiscalizaeao
avalia e pronuncia-se sobre as linhas estrategicas e a politica de risco, previamente a sua
aprovaeao final pelo &Tao de administrae d
- o.
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Ponto 38
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Recomendacao IPCG

111.7. As sociedades devem dispor de comiss6es especializadas em materia de governo societorio,
nomeacc5es e avaliacao de desempenho, separada ou cumulativamente. No caso de ter sido
criada a comissao de remuneracoes prevista pelo artigo 399° do Codigo das Sociedades
Comerciais, e de tal nao ser proibido por lei, esta recomendacao pode ser cumprida mediante a
atribuicao a esta comissao de competencia nas referidas materias.
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Comply or explain

Remissao para o presente
relatorio

Explain equivalente a adocao.
A Sociedade criou varias comiss6es
especializadas para tratar da remuneracao
e avaliacao de desempenho dos orgnos
sociais, risco, sustentabilidade, AQS e
etica e conduta.
Considerando o modelo de governo da
Sociedade e a lei societoria portuguesa, o
Conselho Fiscal e o argao interno
responsovel pela avaliacao de Corporate
Governance. Tal decorre dos competencias
do Conselho Fiscal quanto a materias de
governo societorio e da forma como, na
estas sao desenvolvidas por este
argao, com uma conduta ativa e
independente. Assim sendo, a Galp
considera que o Conselho Fiscal ja cumpre
materialmente as funcoes destinadas a
uma comissao de governo societorio,
estando acauteladas as boas praticas de
acompanhamento destas materias, corn o
inerente espirito critic° independente e
conhecimento da sociedade, necessarios a
estas funcoes. Atendendo a que o
exercicio material dos competencias em
materia de governo societario pertence ao
Conselho Fiscal, nao existe na Galp, por
razc5es de identidade material de funcc5es e
de eficiencia organizacional, uma comissao
de governo societal- jos Alias, a criacao de
uma comissao de governo societorio faria
corn que existissem competencias
sobrepostas e concorrenciais entre
Conselho Fiscal e a referida comissao, o
que nao e desejdvel e nao e compativel
com a estrutura governativa da Galp.

Pontos 16, 24, 27, 69 e 70
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Comply or explain

Recomendacao IPCG

Remissao para o presente
relatorio

Explain equivalente a adocno.
A nomeacdo de administradores é uma
responsabilidade atribuida pela lei
societaria portuguesa aos acionistas. A fim
de evitar quaisquer conflitos de interesses
ou problemas de agencia, o Conselho de
Administracao nao designou qualquer
comissao para tratar de questc5es
relacionadas corn a nomeacao dos seus
membros ou de membros de outros orgaos
da Sociedade (como os membros do
Conselho Fiscal), sem prejulzo da adocao
de uma politica de diversidade aplicdvel
aos membros dos orgaos de administracao
e fiscalizacao que inclui tambem criterios
de perfil pessoal dos membros a propor.
Adotada.
A Comissno de Remuneracoes, eleita nos
termos do artigo 399° do Codigo das
Sociedades Comerciais, é a entidade
competente para realizar a avaliacno de
desempenho nos termos do Regulamento
da Comissno de Remunerac8es.
Capitulo IV. Administracdo executiva
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IV.1. 0 orgao de administracao deve aprovar, atraves de regulamento interne ou mediante via
equivalente, o regime de atuacao dos administradores executivos aplicovel ao exercicio por estes
de funcoes executivas ern entidades fora do grupo.

Adotada.

Ponto 26

IV.2. 0 orgdo de administracao deve assegurar que a sociedade atua de forma consentonea corn
os seus objetivos e nao deve delegar poderes, designadamente, no que respeita a: i) definicao da
estrategia e dos principals politicos da sociedade; ii) organizacno e coordenacno da estrutura
empresarial; iii) materias que devam ser consideradas estrategicas ern virtude do seu montante,
risco ou caracteristicas especiais.

Adotada.

Ponto 29

IV. 3. No relatorio anual, o orgdo de administracao explicita ern que termos a estrategia e as
principals politicos definidas procuram assegurar o exito a longo prazo da sociedade e quaffs os
principals contributes dal resultantes para a comunidade ern geral.

Adotada.

Anexo do relatorio de gestno
anual relativo ao reporte de
informacno nao financeira
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Comply or explain

Remisseo pare o presente
relatorio

Adotada.

Ponto 24

V.2.1. A sociedade deve constituir uma comissao de remuneracoes, cuja composicao assegure a
sue independencia em face da administracao, podendo trotor-se da comissao de remuneracoes
designada nos termos do artigo 399.° do Cecile° des Sociedades Comerciais.

Adotada.

Pontos 66 e 67

V.2.2. A fixaceo des remuneracoes deve competir a comissao de remuneracoes ou a assembleia
geral, sob proposta daquela comissao.

Adotada.

Ponto 66

V.2.3. Para coda mandato, a comissao de remuneracoes ou a assembleia geral, sob proposta
daquela comissao, deve igualmente aprovar o montante maxima de todas as compensacoes a
pager ao membro de qualquer orgeo ou comissao da sociedade em virtude da respetiva cessaceo
de funcoes, procedendo-sea divulgaceo da referida situacao e montantes no relatorio de
governo ou no relatorio de remuneracoes.

Adotada.

Pontos 76 e 83

Recomenclacao IPCG
Capitulo V. Avaliacao de desempenho, remuneracoes e nomeacoes
V.1. Avaliacao anual de desempenho
V.1.1. 0 orgao de administracao deve evoker anualmente o seu desempenho, bem como o
desempenho des sues comissoes e dos administradores executivos, tendo em conta o
cumprimento do piano estrategico da sociedade e do orcamento, a gestao de riscos, o seu
funcionamento interno e o contributo de coda membro pare o efeito, e o relacionamento entre
orgaos e comiss8es da sociedade.
V.2. Remuneracoes AMI

100

V.2.4. A fim de prestar informacoes ou esclarecimentos aos acionistas, o presidente ou, no seu
impedimento, outro membro da comissao de remuneracoes deve ester presente no assembleia
geral anual e em quaisquer outras se a respetiva ordem de trabalhos incluir assunto conexo corn
a remuneracao dos membros dos orgaos e comiss6es da sociedade ou se tai presence -Liver sido
requerida por acionistas.

Neo Adotada.

V.2.5. Dentro des limitacoes orcamentais da sociedade, a comissao de remuneracoes deve poder
decidir livremente a contratacao, pela sociedade, dos servicos de consultadoria necessarios ou
convenientes pare o exercicio des sues funcoes.

Adotada.

Ponto 67

V.2.6. A comissao de remuneracoes deve assegurar que aqueles servicos sao prestados corn
independencia e que os respetivos prestadores nao sere° contratados pare a prestaceo de
quaisquer outros servicos a propria sociedade ou a outras que corn ela se encontrem em relacao
de dominio ou de grupo sem autorizacao expresso da comissao.

Adotada.

Ponto 67

V.2.7. Tendo em vista o alinhamento de interesses entre a sociedade e os administradores
executivos, uma parte da remuneraceo destes deve ter natureza varievel que reflita o
desempenho sustentado da sociedade e neo estimule a assuncao de riscos excessivos.

Adotada.

Pontos 69 a 71
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Recomendacao IPCG
V.2.8. Uma parte significativa da componente variavel deve ser parcialmente diferida no tempo,
por urn periodo nao inferior a tres anos, associando-a, necessariamente, a confirmacao da
sustentabilidade do desempenho, nos termos definidos em regulamento interno da sociedade.

V.2.9. Quando a remuneracao variavel compreender opcoes ou outros instrumentos direta ou
indiretamente dependentes do valor dos acoes, o inicio do periodo de exercicio deve ser diferido
por urn prazo nao inferior a tres anos.

V.2.10. A remuneracao dos administradores nao executivos nao deve incluir nenhuma
componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor.
V.3. Nomeacoes

Remissao para o presente
relatorio

Adotada.

Ponto 72

Nao aplicavel.
Atualmente, a remuneracao
inclui a atribuicao de opcaes
instrumentos que sejam,
indiretamente, dependentes
acaes.

variavel nao
ou de outros
direta ou
do valor das

Pontos 73 e 74

Adotada.

Ponto 69

A

dab

V.3.1. A sociedade deve, nos termos que considere adequados, mas de forma suscetivel de
demonstracao, promover que as propostas para eleicao dos membros dos orgaos sociais sejam
acompanhadas de fundamentacao a respeito da adequacao do perfil, conhecimentos e curricula
a funcao a desempenhar por coda candidato.

Adotada.

V.3.2. A nao ser que a dimensao da sociedade o nao justifique, a funcao de acompanhamento e
apoio as designacoes de quadros dirigentes deve ser atribuida a uma comissao de nomeacoes.

Nao aplicdvel.
Relativamente a nomeacao de quadros
dirigentes, nos termos do artigo 248.°, n.°
3, alinea b), do CVM (em consondncia com
o qual deve ser lida ta I expressao nesta
recomendacao), as (micas pessoas que sac)
classificadas como dirigentes da Galp sao
os membros do Conselho de Administracao
e do Conselho Fiscal (e que sac), portanto,
avaliados pela Comissao de
Remuneracoes). Mao existem assim
quadros dirigentes a luz da definicao do
Glossorio do C6digo de Governo das
Sociedades do Instituto Portugues de
Corporate Governance.
Nao aplicavel.
Referindo-sea mesma comissao disposta
na recomendacao V.4.2, tambern esta
recomendacao se considera nao aplicavel.

V.3.3. Esta comissao inclui uma maioria de membros nao executivos independentes.
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Comply or explain

Recomendadao IPCG

Remissao para o presente
relatorio

Adicionalmente, a fim de evitar quaisquer
conflitos de interesses ou problemas de
agencia, o
Conselho de Administracao nao designou
nenhuma comissao para tratar de
questoes relacionadas com a nomeadao
dos seus membros ou de membros de
outros orgaos sociais da Sociedade (coma
os membros do Conselho Fiscal), pelo que,
ainda que a Recomendadao se referisse
tambem a comissao prevista na
Recomendacao 111.7 nao seria igualmente
aplicavel.
V.3.4. A comissao de nomeac8es deve disponibilizar os seus termos de referenda e deve induzir,
na medida des suns competencies, processos de selecao transparentes que incluam mecanismos
efetivos de identificacao de potenciais candidatos, e que sejam escolhidos para proposta os que
apresentem major merito, melhor se adequem as exigencies da funcao e promovam, dentro da
organizacao, uma diversidade adequada incluindo de genera.

Nao aplicavel.
Referindo-sea mesma comissao disposta
na recomendacao V.4.2, (conforme
confirmado pelo ponto 20) da nota
interpretative n.° 3) tambem esta
recomendacao se considers nao aplicavel.

Capitulo VI. Controlo interno
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VI.1. 0 orgao de administracao deve debater e aprovar o plano estrategico e a politica de risco da
sociedade, que inclua a fixacao de limites em materia de assuncao de riscos.

Adotada.

Ponto 51

VI.2. 0 orgao de fiscalizacao deve organizer-se internamente, implementando mecanismos e
procedimentos de controlo periodico com vista a garantir que os riscos efetivamente incorridos
pela sociedade sao consistentes com os objetivos fixados pelo orgao de administracao.

Adotada.

Pontos 38 e 51

VI.3. 0 sistema de controlo interno, compreendendo as funcoes de gestao de riscos, compliance e
auditoria interna, deve ser estruturado em termos adequados a dimensao da sociedade e a
complexidade dos riscos inerentes a sua atividade, devendo o orgao de fiscalizacao avalio-lo e,
no ambito da sua competencia de fiscalizacao da eficocia deste sistema, propor os ajustamentos
que se mostrem necessarios.

Adotada.

Pontos 51, 52 e 54

VI.4. 0 orgao de fiscalizacao deve pronunciar-se sabre os planos de trabalho e os recursos afetos
aos servicos do sistema de controlo interno, incluindo as funcoes de gestao de riscos, compliance
e auditoria interna, podendo propor os ajustamentos que se mostrem necessarios.

Adotada.

Ponto 38
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Comply or explain

Remissao para o presente
relatorio

Vl.5. 0 orgao de fiscalizacao deve ser destinatario dos relatorios realizados pelos servicos de
controlo interno, incluindo as func8es de gestno de riscos, compliance e auditoria interna, pelo
menos quando estejam em causa materias relacionadas com a prestacno de contas, a
identificacno ou a resolucno de conflitos de interesses e a detecno de potenciais irregularidades.

Adotada.

Pontos 38 e 51

Vl.6. Tendo por base a sua politica de risco, a sociedade deve instituir uma funcao de gestno de
riscos, identificando (i) os principals riscos a que se encontra sujeita no desenvolvimento da sua
atividade, (ii) a probabilidade de ocorrencia dos mesmos e o respetivo impacto, (iii) os
instrumentos e medidas a odotor tendo em vista a respetiva mitigacno e (iv) os procedimentos de
monitorizacno, visando o seu acompanhamento.

Adotada.

Pontos 51, 52 e 54

Vl.7. A sociedade deve estabelecer procedimentos de fiscalizacao, avaliacao periodica e de
ajustamento do sistema de controlo interno, incluindo uma avaliacao anual do grau de
cumprimento interno e do desempenho desse sistema, bem como da perspetiva de alteracao do
quadro de risco anteriormente definido.

Adotada.

Pontos 38, 51, 52 e 54

Adotada.

Ponto 38

Vll.2.1. Atraves de regulamento interno, o Orono de fiscalizacao deve definir, nos termos do
regime legal aplicavel, os procedimentos de fiscalizacao destinados a assegurar a independencia
do revisor oficial de contas.

Adotada.

Ponto 38, 44, 45, 46

Vll.2.2. 0 &TO- 0 de fiscalizacao deve ser o principal interlocutor do revisor oficial de contas na
sociedade e o primeiro destinatorio dos respetivos relatorios, competindo-Ihe, designadamente,
propor a respetiva remuneracao e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as
condicc5es adequadas a prestacdo dos servicos.

Adotada.

Ponto 38

Vll.2.3. 0 Orono de fiscalizacao deve avaliar anualmente o trabalho reolizado pelo revisor oficial
de contas, a sua independencia e adequacno para o exercicio dos funcoes e propor ao Orono
competente a sua destituicao ou a resolucno do contrato de prestacao dos seus servicos sempre
que se verifique justa causa para o efeito.

Adotada.

Ponto 38

Recomendacao IPCG

Capitulo VII. Informacno financeira
VII.1. Informacno financeira
VII.1.1. 0 regulamento interno do Orono de fiscalizacao deve impor que este fiscolize a adequacno
do processo de preparacno e de divulgacao de informacao financeira pelo organ de
administracno, incluindo a adequacno dos politicos contabilisticas, das estimativos, dos
julgamentos, dos divulgac8es relevantes e sua aplicacao consistente entre exercicios, de forma
devidamente documentada e comunicada.
Vll.2. Revisao legal de contas e fiscalizacao
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Anexos
Biografias e cargos exercidos noutras empresas pelos membros dos 6rgaos de administracao e
fiscalizacao e da comissao de remuneracoes

,:onselho de Administracao
Presidente do Conselho de Administracao I
Paula Amorim
Natural do Porto, Paula Amorim é membro do
Conselho de Administracao da Galp desde abril de
2012, foi Vice-Presidente de 2015 a 2016 e é
Presidente desde outubro de 2016. E tambern
Presidente da Comissao de Auditoria da Galp
desde abril de 2019.
Representando a quarta geracao do major grupo
empresarial familiar portugues, corn 150 anos de historia, Paula Amorim
é a Presidente da Amorim Investimentos e Participacaes, SGPS, S.A.,
que Integra no seu portefolio a Corticeira Amorim, a major produtora
mundial de cortica.
Como sucessora natural no Grupo Americo Amorim, Paula Amorim é
acionista e figura na holding familiar do Grupo, Amorim Holding II, SGPS,
SA. Juntou-se ao Grupo Americo Amorim ern 1992, com apenas 19 anos,
e desde entao ocupa diversos cargos de direcao e Administracao.
Ern 2005, Paula Amorim fundou a sua propria empresa, a Amorim
Fashion. Cinco anos depois, fundou o Grupo Amorim Luxury.
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A sua experiencia na inclUstria da moda foram fatores determinantes
para que o grupo familiar se tornasse, em 2007, urn importante
investidor na Torn Ford International (TFI), onde é membro do Conselho
de Administracao.
Ern novembro de 2018 adquiriu parte de ativos do Fundo da Herdade da
Comporta, dando urn novo e importante passo na sua estrategia de
crescimento e posicionamento enquanto Marca Portuguesa de elevada
qualidade internacional, de Hotelaria, Restauracao e Lifestyle JNcQUOI.
Paula Amorim frequentou o curso de Gestao Imobiliaria da Escola
Superior de Atividades Imobiliarias.
Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp ern que Paula
Amorim exerceu funcoes e os respetivos cargos corn referencia a
31.12.2020:
Entidade

Cargo

Grupo Americo Amorim

Portugal
Amorim Holding II, SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administracao

Projeto Inverso, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao
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Entidade

Cargo

Entidade

Cargo

Amorim Negocios, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Tom Ford International, LLC.

Administradora

Amorim Investimentos Energeticos,
SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Imoeuro, SGPS, S.A

Presidente do Conselho de
Administracao

GAIVINA — Empreendimentos Turisticos Vice-Presidente do Conselho de
e Imobiliorios, S.A.
Administracao
Portal do Sol — Sociedade Imobiliaria
Amorim, S.A.

Reino Unido
Platforme International Limited, Inc.

Administradora

Mocambique
Presidente do Conselho
de Administracao

AGS — Mocambique, S.A.
Grupo Amorim

Vice-Presidente do Conselho
de Administracao

Stockprice, SGPS, S.A.

Administradora

Alqueva Verde, S.A.

Presidente do Conselho
de Administracao

Amorim e Alegre - Sociedade
S.A.

Administradora

Sociedade Agroflorestal do
Panasquinho, Lda.

Gerente

AMORIM — Investimentos e
Participac8es, SGPS, S.A

Presidente do Conselho
de Administracao

Grupo Amorim Luxury
Amorim

Luxury, S.A.

Administradora Unica

Amorim Fashion, S.A.

Administradora Unica

Amorim Guedes de Sousa, S.A

Presidente do Conselho
de Administracao

Amorim Five, Lda.

Gerente

Amorim Guedes de Sousa II, Lda.

Gerente

Amorim Guedes de Sousa III, Lda.

Gerente

Holanda
Amorim Energia, B.V.

Administradora

Power Oil 6 Gas Investments, B.V.

Administradora
Amorim Luxury Comporta,

USA

Administradora Unica

AHFB I, Inc.

Presidente do Conselho
de Administracao

AP - Amorim Prime, Sociedade de
Investimentos, LDA.

DDM-B HOLDINGS, Inc.

Presidente do Conselho
de Administracao

Outros

Gerente

Fundacao Galp

Presidente do Conselho de
Administracao

Amorim/TFI, Inc.
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Vice-presidente e Lead Independent Director I
Miguel Athayde Marques
Miguel Athayde Marques nasceu em Lisboa,
Portugal, em 29 de abril de 1955. E membro
independente do Conselho de Administracao da
Galp desde novembro de 2012 e Vice-Presidente
desde outubro de 2016. E tambem Presidente da
Comissdo de Sustentabilidade da Galp e membro
da Comissao de Gestic) de Risco da Galp desde 12
de abril de 2019. Desempenha no Conselho de Administracao da Galp a
funcdo de Lead Independent Director.
E Vice-Reitor da Universidade CatOlica Portuguesa desde outubro de
2016 e professor na Faculdade de Ciencias EconOmicas e Empresariais,
CatOlica Lisbon School of Business 6 Economics, sendo responsavel
pelas areas de Corporate Governance e International Business. E ainda
membro do Conselho Superior da Universidade CatOlica Portuguesa.
E administrador nao executivo independente da Brisa, Concessdo
Rodoviaria, S.A. desde dezembro de 2010.
Desempenhou varios cargos em Orgaos societarios, como o de
Presidente do Supervisory Board da Hugin S.A.S. (Oslo, Noruega),
Presidente do Conselho Fiscal da Caixa BI, S.A. e Vogal da Comissdo de
Acompanhamento do Novo Banco, S.A.

S.A., e administrador executivo da holding Euronext, N.V. (Amesterdao),
entre janeiro de 2005 e junho de 2010. Foi, igualmente neste period°,
administrador nao executivo da Euronext Amsterdam, Euronext Brussels
e Euronext Paris. Entre abril de 2007 e junho de 2010, foi membro do
Management Committee da Bolsa de Nova lorque (NYSE Euronext). Foi
ainda administrador executivo da Caixa Geral de DepOsitos, S.A. (de
2000 a 2004) e da Jeronimo Martins, S.A. (de 1996 a 2000). Havia sido
antes Presidente do Conselho de Administracao do ICEP, Investimentos,
Comercio e Turismo de Portugal entre 1992 e 1996.
Miguel Athayde Marques e licenciado, com distincao, em Administracao
e Gestao de Empresas pela Universidade CatOlica Portuguesa, Lisboa e
doutorado (Ph.D.) em Gestao de Empresas pela University of Glasgow,
School of Financial Studies, Reino Unido.
Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que
Miguel Athayde Marques exerce funcoes e os respetivos cargos com
referencia a 31.12.2020:
Nome da Sociedade

Cargo Exercido

Universidade Catolica Portuguesa

Vice-reitor

Universidade Catolica Portuguesa,
Faculdade de Ciencias Economicas e
Empresariais

Professor

Universidade Catolica Portuguesa

Membro do conselho superior

Brisa, Concessao Rodoviaria, S.A.

Administrador nao executivo
independente

Antes de ingressar na Galp, foi Presidente executivo do Conselho de
Administracao da Bolsa Portuguesa, Euronext Lisbon, S.A. e Interbolsa,
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Vice-presidente e Presidente da Comissdo
Executiva (CEO) ap6s 5 fey 2021 1 Andy Brown
Andy Brown nasceu no Reino Unido, em 29 de
janeiro de 1962. E vice-presidente do Conselho de
Administracao da Galp e presidente da Comissao
Executiva desde 5 de fevereiro de 2021, sendo
responsavel pelos servicos corporativos Estrategia
e Market Intelligence, Relacao corn Investidores,
Pessoas, Assuntos Juridicos e Governance e
Marketing e Comunicacao.
Andy Brown desenvolveu uma carreira internacional de 35 anos na Royal
Dutch Shell (Shell).
Na primeira metade da sue carreira, trabalhou na Holanda, Nova
Zelandia, Italia, Brunei e Orna ern varies funcoes de engenharia, gestao
de projetos e gestao de ativos no negacio Upstream.
Ern 2000, mudou-se pare o Centro Corporativo do Grupo Shell em
Londres, onde trabalhou, primeiro corn o Vice-presidente Executivo, e
posteriormente com o Presidente Executivo da Shell, como assessor.
Ern 2002, foi encarregado de desenvolver urn negacio no Qatar,
mudando-se ern 2004 pare esse pals, onde liderou a entrada,
negociacao e entrega do projeto pioneiro Pearl GTL, de 18 mil milhaes de
dalares. Foi tambem responsavel pela participacao da Shell no projeto
Qatargas 4 LNG.
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Ern 2012, juntou-se ao Comite Executivo da Shell como administrador
responsavel pela area internacional do Upstream, cobrindo o mundo fora
do continente americano, o que incluiu nao 56 o negacio de exploracao e
producao, mas tambem o major negacio privado de Gas lntegrado (GNL
e "Gas to liquids") do mundo.
Ern 2016, na sequencia da aquisicao da BG pela Shell, foi nomeado como
administrador corn responsabilidades por todo o Upstream. Neste
funcao, completou corn sucesso a integracao dos ativos e des pessoas
da BG na Shell, ao mesmo tempo que inverteu o desempenho do negacio
Upstream. Em 2019, deixou a Shell.
Durante a sue carreira na Shell, ficou conhecido pela sue lideranca
energica e inspiradora, apaixonado nao sa por melhorar o desempenho
empresarial, mas tambem pela seguranca, bem-ester e desenvolvimento
des pessoas.
Desde que cessou funcoes na Shell, assumiu diversos cargos, incluindo o
de Vice-Presidente da SBM, Conselheiro Senior da McKinsey and Co,
Consultor da JMJ e Conselheiro da ZeroAvia, uma start-up do setor da
aviacao a desenvolver o conceito de mobilidade aerea corn suporte em
celulas de hidrogenio.
Andy Browne licenciado em Engenharia pela Universidade de Cambridge
em 1984.
Andy Brown nao exerce funcoes em outras entidades fora do grupo Galp
corn referencia a 5 de fevereiro de 2021.
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Antigo Vice-presidente e Presidente da Comissao
Executiva (CEO) ate 5 fey 2021 I Carlos Gomes da
Silva

foi designado membro do Conselho de Administracao da Galp em 2007,

Carlos Gomes da Silva nasceu no Porto, Portugal,

gas natural alem de diversas areas corporativas.

tendo desempenhado diversas funcoes como administrador executivo,
nomeadamente nas areas de distribuicao, marketing e comercializacao
de produtos petroliferos, gas natural e eletricidade, trading de petraeo e

em 25 de fevereiro de 1967. Foi membro do
Conselho de Administracao da Galp desde 2007 e

Carlos Gomes da Silva e licenciado em Engenharia Eletrotecnica e de

vice-presidente do Conselho de Administracao e

Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e

presidente da Comissao Executiva desde abril de

obteve o seu MBA na ESADE/IEP (Barcelona).

2015 ate 5 de fevereiro de 2021, tendo sido
responsavel pelos servicos corporativos Estrategia e Market Intelligence,

Segue-se uma listagem des entidades fora do Grupo Galp em que Carlos

Reloco° com Investidores, Pessoas, Assuntos Jurfclicos e Governance e

Gomes da Silva exerce funcoes e os respetivos cargos corn referencia a

Marketing e Comunicacao.

31.12.2020:
Entidade

Cargo

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas,
Associacao para a Investigacao e
Formacao Avancada

Presidente da Direcao

logistics e trading, de planeamento e controlo e de estrategia.

AEM — Associacao de Empresas
Emitentes de Valores Cotados em
Mercado

Presidente da Direcao

A partir de 2001, e durante seis anos, desempenhou funcoes na inclUstria

Fundacao GALP

Vogal do Conselho de Administracao

des bebidas (na Unicer, empress do grupo Carlsberg) como responsavel

EPIS — Associacao de Empresdrios pela
Inclusao Social

Vice-Presidente

Profissional corn 32 anos de experiencia em diferentes inclUstrias,
especialmente no setor da energia. Carlos Gomes da Silva entrou na
Galp/Petrogal no inicio da decade de 1990, desempenhando diversas
funcoes de gestao, liderando as areas de operacoes de refinacao,

de M&A e estrategia de negOcio, e posteriormente, como administrador
executivo (Chief Operating Officer). No seu regresso ao setor energetic°,
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Vogal (CFO) I Filipe Crisostomo Silva

Filipe Crisastomo Silva e licenciado em Economia e Gestdo Financeira e

Filipe Crisastomo Silva nasceu em Lisboa, Portugal,

of America, Washington D.C.

possui mestrado em Gestdo Financeira, ambas pela Catholic University
em 4 de julho de 1964. E membro do Conselho de
Administracdo, da Comissdo Executiva e

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Filipe

responsavel pela area financeira (CFO) da Galp

Silva exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a

desde julho de 2012. E ainda responsavel pelo IT e

31.12.2020:

Digital desde abril de 2019.

Entidade

Cargo

Desde 1999 e antes de ingressar na Galp, foi

Vogal da Direcao

responsavel, pelas areas de investment banking do Deutsche Bank em

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas,
Associacno para a Investigacno e
Formacao Avancada

Portugal, acumulando desde 2008 as funcoes de CEO do Deutsche Bank

Fundacao GALP

Vogal do Conselho de Administracao

em Portugal.
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Vogal (COO) I Thore E. Kristiansen
Thore E. Kristiansen nasceu em Stavanger,
Noruega, em 4 de julho de 1961. E membro do
Conselho de Administracao e da Comissao
Executive da Galp desde outubro de 2014, sendo
responsavel pelo negacio de Upstream da Galp.
Foi Vice-Presidente Senior da Statoil para o
Desenvolvimento 6 Producao na America do Sul e
CEO da Statoil Brazil, desde janeiro de 2013 ate ingressar na Galp.
Durante a sue carreira profissional de mais de 25 anos na Statoil,
assumiu responsabilidades nos areas de distribuicao de produtos
petroliferos, trading e negociacao comercial na Noruega, em Inglaterra,
na Dinamarca e na Alemanha, bem como na area de exploracao e
producao, corn especial enfoque na Noruega e nos poises da Africa
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subsariana, da America do Sul, e ainda func6es corporativas,
designadamente na area financeira, enquanto Vice-Presidente e Diretor
Corporativo des Fusoes e Aquisicoes e Relacoes com Investidores
(Diretor de Relac6es com Investidores dos EUA). Foi ainda CEO da
Statoil Alemanha e da Statoil Venezuela.
Thore Kristiansen e licenciado em Gestao pela Norwegian School of
Management e possui grau de mestre em Engenharia de Petraeo pela
University of Stavanger da Noruega.
Carsos ocupados em outras entidades com referencia a 31.12.2020.
Entidade

Cargo

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas,
Associacdo para a Investigacdo e
Formacao Avancada

Vogal do Conselho Cientifico e
Tecnologico
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Vogal (COO) I Carlos Costa Pina

Carlos Costa Pina nasceu em Lisboa, Portugal, em
14 de dezembro de 1970. E membro do Conselho de
Administracao e membro da Comissao Executiva
da Galp desde abril de 2012, sendo
responsavel pelas areas do Centro Corporativo de
Gestao do Risco, que inclui Ciberseguranca, bem
como de Ambiente, Qualidade, Seguranca e
Sustentabilidade, e ainda pela area de
Infraestruturas Reguladas desde abril de 2019.
Foi secretario de Estado do Tesouro e Financas do Govern() portugues
(2005-2011), tendo assumido por inerencia funcoes em diversas
instituicoes financeiras internacionais. Foi ainda administrador da
CMVM (2000-2005), membro do Conselho Consultivo do Instituto de
Seguros de Portugal (2001-2005) e advogado com pratica legal
designadamente na area de exploracao e producao de pet-Oleo, direito
financeiro e fiscal. Exerceu ainda funcoes docentes na Faculdade de
Direito de Lisboa, onde prepara o seu doutoramento, bem como funcoes
em empresas de tecnologia, media e telecomunicacoes, bem como
imobilibrio e servicos, incluindo tambem na sua experiencia mais de 10
anos de responsabilidade sobre sistemas de informacao.

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Carlos
Costa Pina exerce funcoes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade
ISPG — Instituto de Petroleo e Gas,
Associacno para a Investigacno
e Formacdo Avancada

Cargo
Presidente do Conselho Cientifico
e Tecnologico

BCSD Portugal — Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentavel

Vice-Presidente da Direcno

Apguimica — Associacao Portuguesa
da Quimica, Petroquimica E Refinacao

Vogal da Direcao

Fundacdo Portugal — Africa

Membro do Conselho
de Administracno

IPCG — Instituto Portugues
de Corporate Governance

Membro do Conselho Geral

EGP Porto Business School

Membro do Conselho Geral

EPRA — European Petroleum Industry
Association (FuelsEurope e Concawe)

Administrador

Fundacdo de Casa da MUsica

Membro do Conselho de Fundadores

IDEFF — Instituto de Direito
Economico, Financeiro e Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Fundacao Res Publica

Presidente do Conselho Revisor
de Contas

APDC — Associacno Portuguesa para o
Membro do Conselho Consultivo
Desenvolvimento das Comunicacoes

Autor de diversos trabalhos publicados, Carlos Costa Pina e licenciado
em Direito e mestre em Ciencias Juhdico-Empresariais pela Faculdade
de Direito.

111

Informacdo sobre estrutura acionista,
organizaciio e governo da sociedade

Avaliacdo do governo societ6rio

CCPM — Cdmara de Comercio PortugalMocambique

Vice-Presidente da Direcao

Camara de Comercio e InclUstria
Portugal-Costa do Marfim

Membro do Conselho Estrategico
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Vogal (COO) I Sofia Tenreiro
Sofia Fernandes Cruz Tenreiro nasceu a 2 de maio
de 1975. E membro do Conselho de Administracdo e
da Comissao Executiva da Galp desde 12 de abril de
2019, sendo responsavel pelo negOcio Comercial
em todos os poises onde existem operacoes.
Em janeiro de 2015 assumiu o cargo como Diretora
Geral da CISCO Portugal que exerceu ate abril de
2019. Entre julho de 2012 e janeiro de 2015 ocupou o cargo de Consumer
Channel Group Lead (CCG Lead) na Microsoft, responsavel por Unidade
de negOcios de Consumo e PMEs, tendo antes exercido desde marco de
2007 a junho de 2012 a posicao de Retail Sales 6- Marketing Lead (RSM
Lead) tambem na Microsoft. De janeiro de 2005 a fevereiro de 2007 foi
Diretora Comercial de Circulacao e de Marketing Editorial no Jornal
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PUblico. Foi Marketing Manager da Unidade de Marketing Estrategico na
Optimus entre marco de 2003 e dezembro de 2004. Na L'Oreal Spain
exerceu diversas funcoes de setembro de 2001 a fevereiro de 2003.
Previamente, comecou a sua carreira na Procter & Gamble, onde ocupou
cargos de marketing local e global em Portugal, Espanha e Suica.
E licenciada em Gestao e Administracdo de Empresas pela Universidade
Catelica Portuguesa.
Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Sofia
Tenreiro exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade

Cargo

Apetro — Associacao Portuguesa de
Empresas Petroliferas

Presidente do Conselho de
Administracdo

Anexos

Galp

Leading today's energy into our it4t#-e,

Relatorio de governo societorio 2020

Vogal (COO) I Susana Quintana-Plaza
Susana Quintana-Plaza nasceu a 8 de janeiro de
1974, em Espanha. E membro do Conselho de
Administracdo e da Comissao Executiva da Galp
desde 12 de abril de 2019, sendo responsavel pelas
Renovaveis, Novos Negacios e Inovacdo.
'1 Iniciou a sua carreira como Engenheira de
Operacoes de Voo em 1998 na Boeing Commercial
Airplane Group em Seattle. No final do ano de 2000, assumiu as funcoes
de Engenharia de Servicos e em 2004 assumiu o cargo de analista de
Produto e lider de equipa de marketing do 777 e do 747. Apas terminar o
seu MBA, Susana trabalhou como consultora para a Booz Allan Hamilton
em Londres antes de se mudar para a E.ON SE em Dusseldorf. Na E.ON,
ocupou a posicdo de Vice-Presidente Senior de Tecnologia e Inovacao,
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entre 2014 a 2016, tendo anteriormente exercido func6es enquanto
Diretora de Corporate Venture tambem na E.ON SE, e ainda enquanto
Diretora da Estrategia e Desenvolvimento de Negacio e Diretora Senior
da Estrategia na E.ON Climate 6 Renewables. No final de 2016, Susana
saiu da E.ON para se tornar sacia da next47 (organizacao da Siemens'
CVC), antes de se juntar a Galp em 2019.
Susana Quintana-Plaza e licenciada e mestre em Engenharia
Aeronautica pela Universidade de Washington. Concluiu ainda o
mestrado em Business Administration na Harvard Business School.
Cargos ocupados em outras entidades com referencia a 31.12.2020.
Entidade

Cargo

ISPG — Instituto de Petroleo e Gas,
Associacdo para a Investigacdo e
Formacao Avancada

Vogal do Conselho Cientifico e
Tecnologico
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Vogal I Marta Amorim

Entidade

Cargo

Marta Amorim nasceu em Espinho, Portugal, a 29

Amorim Investimentos Energeticos,
SGPS, S.A.

Vice-presidente do Conselho de
Administracao

de abril de 1972. E membro nao executivo do
Conselho de Administracdo da Galp desde outubro
de 2016.

E atualmente presidente do grupo Americo Amorim
e membro do Conselho de Administracdo da
Amorim Energia, B.V.

Marta Amorim e licenciada em Administracao e Gestao de Empresas
pela Universidade Catalica Portuguesa e possui experiencia de varios
anos no sector bancario, designadamente no Banco Nacional de Credit()
(Banco Santander Totta, S.A.).

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Marta
Amorim exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade

Presidente do Conselho de
Administracao

Dreaming Fix, S.A.

Gerente

lmoeuro, SGPS, S.A.

Vice-presidente do Conselho de
Administracao

Financimgest — Sociedade de
Consultoria de Gestao de Creditos, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Great Prime, SA (sociedade em
liquidacao)

Membro da Comissao de Liquidacao

SOTOMAR — Empreendimentos
Industrials e Imobiliorios, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Lusares — Sociedade Imobiliaria, S.A.

Administradora

Portal Do Sol — Sociedade Imobiliaria
Amorim, S.A.

Presidente do Conselho de

Gaivina — Empreendimentos Turisticos e
Imobiliorios, SA

Presidente do Conselho de
Administracao

Administracao

Holanda

No Grupo Americo Amorim

Amorim Energia, B.V.

Administradora

Portugal

Power Oil 6 Gas Investments, B.V.

Administradora

Angola Real Estate Investments, B.V.

Administradora

Topbreach Holding, B.V.

Administradora

Amorim Financial Sector, B.V.

Administradora

Amorim Holding II, SGPS, S.A.
Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A.
Solfim SGPS, S.A.
Projeto Inverso, SGPS, S.A.
Amorim Negocios, SGPS, SA
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Presidente do Conselho de
Administracao

Amorim Alianca, B.V.

Administradora

Administracao

Itacare, B.V.

Administradora

Vogal do Conselho de Administracao
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Administradora

Vice-presidente do Conselho de
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Administradora
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Entidade

Cargo

No Grupo Americo Amorim

Entidade

Cargo

Paisagem do Alqueva, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

S.S.A. — Sociedade de Servicos
Agricolas, S.A.

Administradora Unica

Luxemburgo
Amorim Investments II, S.A.

Administradora

USA
Amorim/TFI, Inc.

Administradora

41M

Brasil
Banco Luso-Brasileiro, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Outras
A.P.I. — Amorim Participac8es
Internacionais, S.A.
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Presidente do Conselho de

Casa Das Heras — Empreendimentos
Turisticos, S.A.

Presidente do Conselho de

Capitulo Rustic°, LDA

Gerente

Administracao
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Vogal I Francisco Teixeira Rego

Francisco Teixeira Rego nasceu no Porto, Portugal,
em 9 de julho de 1972. E membro nao executivo do
Conselho de Administracao da Galp desde abril de
2015.
E, desde 2004, administrador da Amorim Energia,
B.V., da Amorim Holding II e de outras empresas do
grupo Americo Amorim. Entre 2002 e 2004,
integrou o Departamento Comercial da SODESA, S.A., empresa de
comercializacao de energia eletrica. De 1997 a 2002, integrou a
ECOCICLO, empresa de engenharia, auditoria e consultoria energeticas.
Francisco Teixeira Rego e licenciado em Engenharia Mecanica pela
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e concluiu
P6s-Graduacao Avancada em Metodos Quantitativos de Gestao na
Escola de Gestic) do Porto da Universidade do Porto.
Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que
Francisco Teixeira Rego exerceu funcoes e os respetivos cargos corn
referencia a 31.12.2020:
Entidade

Cargo

No grupo Americo Amorim
Amorim Holding II — SGPS, S.A.

Cargo

Amorim Investimentos Energeticos,
SGPS, S.A.

Administrador

AMOFIX Investimentos, SA

Administrador

Financimgest — Sociedade de
Consultoria e Gestno de Creditos, S.A.

Administrador

lmoeuro, SGPS, S.A.

Administrador

Gaivina, Empreendimentos Turisticos e
Imobilidrios, S.A.

Administrador

Portal do Sol — Sociedade Imobiliorias
Amorim, S.A.

Administrador

SOTOMAR — Empreendimentos
Industrials e Imobilidrios, S.A.

Administrador

SF Plus, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

AGS — Mocambique, S.A.

Administrador

Angola Real Estate Investments, B.V.

Administrador

Topbreach Holding, B.V.

Administrador

Amorim Financial Sector, B.V.

Administrador

Amorim Alianca, B.V.

Administrador

Amorim Energia, B.V.

Administrador

ltacare, B.V.

Administrador

Praia do Forte, B.V.

Administrador

Oil Investments, B.V.

Administrador

Amorim Investments II, S.A.

Administrador

Banco Luso-Brasileiro, S.A.

Suplente da Presidente do Conselho
de Administracao

Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A.

Vice-presidente do Conselho de
Administracao

Solfim, SGPS, S.A.

Vice-presidente do Conselho de
Administracao

Amorim Negocios — SGPS, S.A.

Administrador

Outros

Administrador

Vintage Prime — SGPS, S.A.

Projeto Inverso, SGPS, S.A.
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Entidade

Cargo

Mercado Prime, SGPS, SA

Administrador

MERCADO URBANO, GESTAO
IMOBILIARIA, SA

Administrador

Herdade Aldeia de Cima do Mendro —
Gerente
Soc. Comercial, Agricola e Turistica, Lda.
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Amorim Negocios II, SGPS, S.A.

Administrador

Luynes — Investimentos, SA

Vice-presidente

Epoca Global, SGPS, S.A.

Administrador
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Entidade

Cargo

FRGALB — INVESTMENTS, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracao

Moreira, Gomes 6 Costas, S.A.

Presidente do Conselho de
Administracno

Agencia de Viagens Sandinense, Lda.

Gerente

ANTROP — Associacao Nacional de
Transportadores Rodoviarios de
Pesados de Passageiros

Vice-Presidente do Conselho Fiscal
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Vogal I Carlos Pinto
Carlos Pinto nasceu a 14 de abril de 1978. E membro
ndo executivo do Conselho de Administracdo da
Galp desde 12 de abril de 2019.
Exerceu a funcdo de Administrador Executivo na
Sonangol, E.P. de 2017 ate 8 de maio de 2019.
Exerceu a funcdo de Coordenador-Adjunto do
Grupo de Trabalho porn a Revisdo de Legislacdo
Petrolifera em Angola, em 2017. Exerceu a funcdo de Consultor Juridic°
na Total Angola, de 2004 a 2014, tendo desempenhado diferentes
cargos e missoes na Total S.A. em Franca em 2012 e em 2009 na Total
ESP USA E Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade
Agostinho Neto desde 2009.
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E membro da AIPN, Associacdo de Negociadores de Petroleo, desde
2013.
Carlos Pinto e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, mestre em Direito Comercial pela Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra e Faculdade de Direito da
Universidade Agostinho Neto, e encontra-se a realizar um Doutoramento
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto.
Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Carlos
Pinto exerceu funcoes e os respetivos cars° com referencia a 31.12.2020:
Entidade
Cargo
Faculdade de Direito da Universidade
Agostinho Neto

Anexos
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Vogal I Luis Todo Born
Luis Todo Born nasceu em Luanda, Angola, em 1 de
maio de 1948. E membro no° executivo
independente do Conselho de Administracdo da
Galp desde novembro de 2012. E tambem
Presidente da Comissdo de Gestdo de Risco da
Galp e membro da Comissdo de Auditoria da Galp
desde 12 de abril de 2019.
E administrador ndo executivo da Onyria SGPS e
da Onyria Internacional (grupo Onyria).
Professor convidado do ISCTE Executive Education, tendo sido professor
associado convidado do ISCTE desde 1982 ate mai-co de 2017.
Antes de ingressar na Galp, foi administrador ndo executivo do
Taguspark entre 2010 e 2012, administrador ndo executivo da
Chamartin Imobilibria, SGPS, S.A. entre 2007 e 2009, administrador ndo
executivo da Companhia de Seguros Sagres, S.A. entre 2003 e 2009,
administrador ndo executivo da Portugal Telecom Internacional e da
Portugal Telecom Brasil e da Semapa, SGPS, entre 2003 e 2006 e
administrador ndo executivo da Amorim Imobilibria, SGPS, S.A. entre
2002 e 2007. Foi presidente da direcdo da AITEC OEIRAS, entre 2008 e
2012, e membro do Conselho de Estrategia do grupo MRG, entre 2009 e
2012. Foi inspetor-geral e presidente do Conselho Consultivo do grupo
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Portugal Telecom e ainda administrador ndo executivo da Inotec Angola
- Ambiente, Energia e Comunicacdes, S.A.
Luis Todo Bom e licenciado em Engenharia Quimico-Industrial pelo
Institute Superior Tecnico e mestre ern Gestdo de Empresas (MBA) pela
Universidade Nova de Lisboa/Wharton School of Pennsylvania.
Frequentou o Stanford Executive Program e o Executive Program on
Strategy and Organization pela Universidade de Stanford. Frequencia do
DBA - Doctor of Business Administration Program, na Universidade de
Cranfield e no ISCTE.
Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Luis
Todo Bom exerceu funcdes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade

Cargo

Terfran — Investimentos e Servicos,
Lda.

Socio-gerente

Angopartners Investments Consulting,
Lda.

Socio-gerente

Belgrove — Investimentos
Ida

Socio - gerente

Onyria SGPS e da Onyria Internacional,
S.A. (grupo Onyria)

Administrador nno executivo

ISCTE Executive Education

Professor convidado
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Vogal I Jorge Seabra de Freitas

Entidade

Cargo
Vogal do Conselho

Jorge Seabra de Freitas nasceu no Porto, Portugal,

Financimgest — Sociedade de Consultoria
de Gestao de Creditos, S.A.

desde novembro de 2012 e membro da Comissao

de Administracao
Sotomar — Empreendimentos Industrials e
Vogal do Conselho de Administracao
Imobiliarios, S.A.
Portal do Sol — Sociedade Imobiliaria
Vogal do Conselho de Administracao
Amorim, S.A.

de Auditoria da Galp desde 12 de abril de 2019.

Lusares — Sociedade Imobiliaria, S.A.

Vogal do Conselho de Administracao

em 27 de fevereiro de 1960. E membro nao
executivo do Conselho de Administracao da Galp

Desde 2011 e administrador da Amorim Holding II e
foi presidente do Conselho de Administracao da

Gestimovel, S.A.
CSO1, S.A.

Coelima InclUstrias Te'xteis, S.A. entre janeiro de 1992 e maio de 2011.
GESFER, S.A.
Jorge Seabra de Freitas e licenciado em Economia pela Faculdade de
Economia do Porto. Frequentou o International Executive Programme e o

de Administracao
Vogal do Conselho

Competitive Strategy, ambos ministrados pelo INSEAD.

AGS — Mocambique, S.A.

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jorge

Wanzafarms, S.A.

Seabra de Freitas exerce funcaes e os respetivos cargos com refere'ncia

Thirdway Africa RDC

Administrador

a 31.12.2020:
Entidade

Cargo

No Grupo Americo Amorim
Amorim Energia, B.V.
Amorim Holding II, SGPS, S.A.
Amorim Investimentos Energeticos,
SGPS, S.A.
Solfim SGPS, S.A
Amorim Holding Financeira, SGPS, S.A.
Amorim Neg6cios, SGPS, S.A.
Projeto Inverso, SGPS, S.A
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de Administracao
Presidente do Conselho
de Administracao

Angola Real Estate Investments B.V.

Administrador

Topbreach Holding B.V.

Administrador

Amorim Financial Sector B.V.

Administrador

Amorim Alianca B.V.

Administrador

Power Oil 6 Gas Investments B.V.

Administrador

Itacare, B.V.

Administrador

Praia do Forte B.V.

Administrador

Oil Investments B.V.

Administrador

Amorim Investments II, S.A.

Administrador

AHFB I, INC.

Administrador

Amorim/TFI, INC.

Administrador

Banco Luso-Brasileiro, S.A.

Conselheiro
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Vogal I Diogo Mendorica Tavares
Diogo Tavares nasceu no Montijo, Portugal, em 31
de outubro de 1945. Foi membro ndo executivo do
Conselho de Administracdo da Galp entre 2006 e
2008. E membro no° executivo do Conselho de
Administracdo da Galp desde abril de 2012. E
tambem membro da Comissdo de Sustentabilidade
da Galp desde 12 de abril de 2019.
Antes de ingressar na Galp foi assessor do
presidente da Amorim Holding II, SGPS, S.A. entre 2006 e 2011, e
administrador da mesma sociedade entre 2011 e 2013, bem como
administrador ndo executivo na Galp Energia, S.A. entre 2006 e 2008.
Foi presidente da UNIRISCO, a primeira capital de risco em Portugal e,
entre outros cargos, foi vice-presidente do IAPMEI - Agencia pare a
Competitividade e lnovacdo, vice-presidente do Instituto de Turismo de
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Portugal, administrador do IFADAP - Instituto de Financiamento de
Agriculture e Pescas, presidente da IPE-CAPITAL, vice-presidente do
ICEP - Investimento e Comercio Externo de Portugal, e presidente da
Urbimeta, S.A. Sociedade
Diogo Tavares e licenciado em Engenharia Meconica pelo Instituto
Superior Tecnico e graduado pelo Programa de Alta Direcdo de Empresa
(IAESE/Harvard Business School).
Segue-se uma listagem des entidades fora do Grupo Galp em que Diogo
Tavares exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade

Cargo

UPK — Gestao de Facilities
e Manutencao, S.A

Administrador nao executivo
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Vogal I Rui Paulo Goncalves

concomitantemente, diretor-adjunto do gabinete juridic° do mesmo
grupo.

Rui Paulo Goncalves nasceu no Porto, Portugal, em
30 de maio de 1967. E membro ndo executivo do

Rui Paulo Goncalves e p6s-graduado em Gestdo para Licenciados em

Conselho de Administracdo da Galp desde maio de

Direito pela Faculdade de Ciencias Econamicas e Empresariais da

2008. E tambem membro da Comissdo de Gestdo

Universidade Catelica e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito

de Risco da Galp desde 12 de abril de 2019.

da mesma universidade.

E administrador e diretor-geral da Amorim —

Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que Rui

Investimentos Energeticos, SGPS, S.A. desde

Paulo Goncalves exerce funcoes e os respetivos cargos com referencia a

dezembro de 2007. E ainda presidente da mesa da Assembleia Geral da
Amorim Holding II, SGPS, S.A.

31.12.2020:
Entidade

Cargo

No grupo Americo Amorim
Antes de ingressar na Galp, exerceu advocacia no Porto e foi professor
convidado do Institute Portugues de Administracdo e Marketing no

Amorim Investimentos Energeticos,
SGPS, S.A.

Administrador e diretor-geral

curse de licenciatura e em varios cursos de p6s-graduacdo entre 2004 e

Amorim Energia, B.V.

Administrador

Amorim Holding II, SGPS, S.A.

Presidente da mesa da Assembleia
Geral

2007. Foi consultor juridic° do grupo Unicer entre 2002 e 2007 e,
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Vogal I Edmar de Almeida
Edmar Almeida nasceu a 18 de fevereiro de 1969. E
membro no° executivo do Conselho de
Administracao da Galp desde 12 de abril de 2019.
E Professor do Institute de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
pesquisador no Institute de Energia da PUC-Rio,
tendo exercido outras func6es como Vicepresidente para assuntos academicos da Associacdo Internacional de
Economia da Energia - IAEE entre 2008 e 2012, presidente da
Associacdo Brasileira de Estudos em Energia - AB3E entre 2012 e 2014 e
Secretario da Associacdo Latino Americana de Economia da Energia ALADEE entre 2013 e 2017. Prof. Edmar tambem foi conselheiro do
Conselho de Energia da Associacdo Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ,
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entre 2016 e 2017 e Diretor de Pesquisa do Institute de Economia entre
2011 e 2015.
Edmar Almeida e licenciado em Economia pela Universidade Federal de
Minas Gerais, possuf um mestrado em Economia Industrial pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Economia
Aplicada pelo Institute de Politica Energetica e Economia da
Universidade de Grenoble, Franca.
Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Edmar
Almeida exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia a
31.12.2020:
Entidade

Cargo

Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

Professor

Instituto de Energia — Universidade
Catolica do Rio de Janeiro — PUC-Rio

Pesquisador
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Vogal I Cristina Fonseca

Cristina Fonseca atua tambem como membro da Singularity University
Portugal.

Cristina Fonseca e membro ndo executivo do
Conselho de Administracdo da Galp e membro da

E licenciada em Engenharia Informatics e Telecomunicacoes pela

Comissdo de Sustentabilidade da Galp desde 12 de

Universidade Tecnica de Lisboa.

abril de 2019.
Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que
Iniciou o seu percurso profissional na VEEP em

Cristina Fonseca exerceu funcdes e os respetivos cargos com referencia

setembro de 2009 e ate outubro de 2012 como

a 31.12.2020:

cofundadora da empress. De janeiro a dezembro de
2011 desenvolveu como cofundadora funcdes na Bouncely. Entre 2011 e
2016, enquanto cofundadora, COO e Diretora Geral, desenvolveu a
startup TalkDesk.

Entidade

Cargo

Indico Capital Partners

Venture Partner

Cleverly

Fundadora

Singularity University Portugal

Membro

Atualmente desenvolve varios projetos, de entre os quais na EATTASTY

Dashdash

Assessora

desde 2016 enquanto investidora e membro do conselho, na Attentive

Conselho da Attentive

Investidora, Assessora e Membro

onde tambem desde 2016 atua como investidora, assessors e membro

Conselho da Eattasty

Investidora e Membro

do conselho. Desde 2017 tem participado na DashDash enquanto
assessors. Tambem em 2017 desenvolveu a Cleverly enquanto
fundadora e a Indico Capital Partners enquanto venture porter.
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Vogal I Adolfo Mesquita Nunes
Adolfo Mesquita Nunes nasceu a 29 de novembro
1977. E membro ndo executivo do Conselho de
Administracdo da Galp desde 12 de abril de 2019 e
Presidente da Comissdo de Etica e Conduta da
Galp desde 7 de novembro de 2019.
E sOcio da Gama Gloria Sociedade de Advogados.
Anteriormente integrou os Governos XIX e XX
enquanto Secretario de Estado do Turismo entre fevereiro de 2013 e
novembro de 2015, tendo igualmente sido deputado do Parlament°
Portugues de junho de 2011 a fevereiro de 2013.
Iniciou o seu percurso enquanto advogado estagiario em setembro de
2000 na Sociedade de Advogados Morals Leitdo, J. Galvdo Teles e
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Associados. Entre abril de 2005 e junho de 2011 atuou como advogado
associado senior na Sociedade de Advogados Morais Leitdo, GaIva°
Teles, Soares da Silva e Associados. Entre junho de 2002 a agosto de
2003 exerceu as funcoes de assessor do vereador da Camara Municipal
de Lisboa Pedro Feist.
E licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
CatOlica Portuguese e mestre em Direito e Ciencias Politicos pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Segue-se uma listagem dos entidades fora do Grupo Galp em que Adolfo
Mesquita Nunes exerceu funcoes e os respetivos cargos com referencia
a 31.12.2020:
Entidade

Cargo

Gama Gloria Sociedade de Advogados

Socio
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Conselho Fiscal
Presidente I Jose Pereira Alves

junho de 2015 ocupou o cargo de Territory Senior Partner (Presidente).

Jose Pereira Alves nasceu a 29 de setembro de

de trabalhos de auditoria e revisdo de contas de varios grupos,

Na PwC foi responsavel, ao longo de mais de 22 anos, pela coordenaedo
1960. E Presidente do Conselho Fiscal do Galp

nomeadamente, Amorim, RAR, Salvador Caetano, Nors, Ibersol, TAP,

desde 12 de abril de 2019.

CTT, Semapa e Jeronimo Martins, entre outros.

E Presidente do Conselho Fiscal do Sonaegest —

E licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,

Revisor Oficial de Contas desde 1990.

S.A. desde fevereiro 2017, membro do Conselho
Fiscal do GMG — Grupo Manuel Gonsalves, SGPS,

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jose

S.A. desde junho de 2018, Presidente do Conselho

Pereira Alves exerceu funedes e os respetivos cargos com refer6ncia a

Fiscal do The Fladgate Parternship, S.A. desde outubro de 2018 e
Presidente do Conselho Fiscal do NOS, SGPS, S.A. desde maio de 2019.
E membro do Conselho Geral do Institute Portugu6s de Auditoria
Interne', tendo sido igualmente membro do Conselho Superior do Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas. Ao longo do sua carreira como auditor
e consultor esteve envolvido em trabalhos em empresas das mais

31.12.2020:
Nome do Sociedade
Fundacdo Galp

Presidente do Conselho Fiscal

SFS — Gestao de Fundos, SGOIC, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal

GMG — Grupo Manuel Goncalves, SGPS,
Vogal do Conselho Fiscal
S.A.
The Fladgate Partnership, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal

NOS, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal

(Angola), Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) e Electra (Cabo Verde),

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Membro do Conselho Superior

todas no sector energetic°. Permaneceu na PwC por 32 anos, tendo

Instituto Portugues de Auditoria Interna

Membro do Conselho Geral

variadas areas. Salienta-se a sua intervened°, enquanto tecnico e
responsavel pela execuedo dos trabalhos, em auditorias a Texaco

said° do mesma a 30 de junho de 2016. Entre 1 de julho de 2011 e 30 de
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Vogal I Maria de Fatima Geada
Maria de Fatima Castanheira Corte's Damasio
Geada nasceu a 2 de novembro de 1960. E vogal do
Conselho Fiscal da Galp desde abril de 2019.
Exerce tambem o cargo de Presidente da Direcao
do Institute Portugues de Auditoria Interna (IPAI),
Diretora de Auditoria Interna do Grupo TAP e
membro do Global Council do IIA.
Assumiu o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Cateringpor, entre
1997 e 2019, vogal do Conselho Fiscal da PGA- Portugalia Airlines e de
assessora do Presidente do Conselho Fiscal da LFP Portugal em 2017.
Ocupa tambem o cargo de membro da Assembleia de Representantes da
Ordem dos Economistas e do Conselho de Profissao. E tambem Diretora
do Gabinete de Auditoria Interna da TAP Portugal. Em 2014 iniciou
funcaes enquanto membro do Conselho Estrategico do ISCAC Coimbra Business School. Entre 1993 e 1996 desempenhou funcoes
enquanto Diretora-Geral Adjunta da Direcao Geral de Manutencao e
Engenharia da TAP Air Portugal e entre 1994 e 2003 Administradora de
uma Empresa de Cuidados Integrados de Sa6de. E Professora
Universitaria, tendo assumido ao longo da sua carreira, de mais de trinta
anos de docente, os cargos de Diretora do Curso de Gestic), do Curso de
Contabilidade e Auditoria e de Presidente do Conselho Cientifico e de
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Conselho Pedagogic°, lecionou enquanto Professora Associada da
Universidade Lusiada de Lisboa no Curso de Gestao Empresarial
enquanto desempenhava tambem a funcao de Coordenadora/Regente
da Unidade Curricular de Gestao Financeira. Coordenadora da POsGraduacao de Auditoria, Risco e Ciber-seguranca do IDEFE e Diretora do
MBA Lisboa Atlantico - UAL
E licenciada em Economia pelo ISEG, com Mestrado em Metodos
Quantitativos aplicados a Economia e Gestic) de Empresas e
Doutoramento em Economia - "Keynesianos versus Monetaristas" pela
Universidade Tecnica Lisboa. POs-Graduacao em Auditoria. Possui
certificacao pelo IIA - EUA CRMA em Certified Risk Management
Assurance.
Segue-se uma listagem das sociedades fora do Grupo Galp em que
Maria de Fatima Geada exerce funcaes e os respetivos cargos com
referencia a 31.12.2020:
Nome da Sociedade

Cargo Exercido

Fundacdo Galp

Vogal do Conselho Fiscal

Instituto Portugues de Auditoria
Interna (IPAI)

Presidente da Direcao

TAP Portugal
ISCAC

Anexos
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Vogal I Pedro Antunes de Almeida

Pedro Antunes de Almeida e licenciado em Economia e Sociologia pela
Universidade Nova de Lisboa, com pas-graduacao em Estudos

Pedro Antunes nasceu em Lisboa, Portugal, em 31

Econamicos Europeus, pela Universidade Catalica Portuguesa, e possui o

de dezembro de 1949. E vogal efetivo do Conselho

curso de Relacaes PUblicas, Marketing e Publicidade, pela Escola

Fiscal da Galp desde novembro de 2012.

Superior de Meios de Comunicacao Social de Lisboa, e o curso de
Auditores da Defesa Nacional, pelo Institute de Defesa Nacional.

Foi consultor para os assuntos econamicos e
empresariais do Presidente da RepUblica de

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Pedro

Portugal de 2006 a 2015.

Antunes de Almeida exerceu funcoes e os respetivos cargos com
refere'ncia a 31.12.2020:

Consultor independente de empresas no ambito da
atividade turfstica, foi presidente do Conselho de Administracao do ICEP,
presidente da Comissao Executiva da ENATUR - Pousadas de Portugal,

Entidade

Cargo

Fundacao Galp

Vogal do Conselho Fiscal

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal

Fidelidade Seguros

Presidente do Conselho Fiscal

Grupo NAU Hotels Ef Resorts

Presidente nao executivo do Conselho
de Administracno

secretario de Estado do Turismo (XV Governo) e embaixador de Portugal
junto da Organizacao Mundial de Turismo. Entre 2011 e 2012, foi
secretario da mesa da Assembleia Geral da Galp.
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Suplente I Amavel Calhau

Revisor Oficial de Contas da Comissdo de Fiscalizacdo da Agencia de
Gestdo da Tesouraria e da Divida PUblica - IGCP, E.P.E.

Amavel Alberto Freixo Calhau nasceu em Set6bal, Portugal, em 20 de
novembro de 1946. E vogal suplente do Conselho Fiscal da Galp desde 5
de outubro de 2006.
E ROC e sacio-gerente da Amavel Calhau 6 Associados - SROC, Lda.
desde 1981. Foi contabilista e auditor numa sociedade de revisores de
contas entre 1970 e 1979 e ROC a titulo individual em 1980.
E ROC em dezenas de empresas, de varios sectores de atividade, desde
1981, incluindo: de 1991 a 2012, membro Revisor Oficial de Contas da
Comissdo de Fiscalizacdo da Comissdo do Mercado de Valores
Mobiliarios; de 2006 a 2014, membro Revisor Oficial de Contas do
Conselho de Auditoria do Banco de Portugal; e de 2008 a 2012, membro
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Amavel Alberto Freixo Calhau e perito contabilista pelo Institute Militar
dos Pupilos do Exercito.
Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que
Amavel Calhau exerceu funcoes e respetivos caruos, a 31.12.2020:
Entidade

Cargo

Fundacao Galp

Membro suplente do Conselho
Fiscal

Galp Gas Natural Distribuicao, S.A.

Membro suplente do Conselho Fiscal

Outras empresas

Membro do Conselho Fiscal

Anexos
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Comissao de Remuneracoes
Presidente I Amorim Energia B.V.
A Amorim Energia B.V. é titular de 276.472.161 acaes emitidas pela Galp Energia, SGPS, S.A., correspondentes a 33,34% do seu capital social e esta sediada
nos Poises Baixos.

Vogal I Jorge Armindo Carvalho Teixeira

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que Jorge
Armindo exerceu funcoes e respetivos cargos, a 31.12.2020:

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira é presidente do Conselho de

Entidade

Cargo

Administracao da Amorim Turismo, SGPS, S.A. e suas associadas.

Amorim — Entertainment e Gaming
Internacional, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao (CEO)

Amorim Turismo, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao (CEO)

Eleven — Restauracno E Catering, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao (PCA)

Estoril Sol, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao

SFP - Sociedade Figueira Praia, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao

SGPS, S.A. ate a sua privatizacao.

SFP Online

Membro do Conselho de
Administracao

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira é licenciado em Economia pela

Fundicao do Alto da Lixa, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao (PCA)

lniciou a sua carreira profissional em 1976 como assistente da Faculdade
de Economia do Porto, lecionando Gestao de Empresas e Gestao
Financeira Internacional ate 1992. Em 1982, ingressou no agora
designado grupo Amorim, como diretor financeiro, tendo em 1987 sido
nomeado vice-presidente do grupo, cargo que exerceu ate 2000. Em
1997, a convite do Governo, foi nomeado presidente da Portucel Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A., tendo assumido
tambem a presidencia de todas as empresas participadas pela Portucel,

Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

lberpartners — Gestao e Reestruturacno Membro do Conselho de
de Empresas, S.A.
Administracao (PCA)

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira detem 11.054 acaes emitidas pela
Galp Energia, SGPS, S.A. e nao detem quaisquer obrigacaes emitidas

lberpartners Cafes, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao (PCA)

Imofoz, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao

pela Galp Energia, SGPS, S.A.
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Entidade

Cargo

Entidade

Cargo

Mobis Hoteis de Mocambique, S.A.R.L.

Membro do Conselho de
Administracao

AHP — Associacao da Hotelaria de
Portugal

Membro do Conselho Geral

Newcoffee - InclUstria Torrefatora de
Cafés, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao

APC — Associacao Portuguesa de
Casinos

Vice-Presidente

Fozpatrimonio, S.A.

Membro do Conselho de
Administracao

CTP — Confederacao do Turismo
Portugues

Vice-Presidente do Conselho Diretivo
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Vogal I Joaquim Alberto Hierro Lopes

Ciencias da Universidade do Porto e e graduado com MBA pela Porto

Joaquim Alberto Hierro Lopes e sad° e managing partner da sociedade

Porto.

Business School. E mestre em Gestao de Empresas pela Universidade do
GED Partners e, concomitantemente, membro do Conselho de
Administracao das Sociedades Gestoras dos Fundos GED V Espana,

Joaquim Alberto Hierro Lopes detem 10 acoes emitidas pela Galp

GED VI, GED Eastern Fund II, GED Sur e Conexo Ventures (CEO) e do

Energia, SGPS, S.A. e Fla° detem quaisquer obrigacoes emitidas pela

Conselho de Administracao de varias empresas participadas pelos

Galp Energia, SGPS, S.A.

Fundos GED, nomeadamente, Iconsa Engineering, em Espanha e Serlima
Services S.A., em Portugal. E Presidente do Conselho de Direcao do ISAG

Segue-se uma listagem das entidades fora do Grupo Galp em que

- Instituto Superior de Administracao e Gestic).

Joaquim Hierro exerceu funcoes e respetivos carsos, a 31.12.2020:

Antes de ingressar na Galp, foi administrador executivo da
Norpedip/PME Capital - Sociedade Portuguese de Capital de Risco

Entidade

Cargo

GED Partners, SL

Membro do Conselho de Administracao

(atual Portugal Ventures), presidente e membro do Conselho de

Capital Promocion Empresarial del Sur,
Membro do Conselho de Administracao
S.A..

Administracao de varias empresas, designadamente FiberSensing,

GED Capital Development, S.A.

Membro do Conselho de Administracao

GED Iberian Private Equity, S.A.

Membro do Conselho de Administracao

Fundos da GED

Membro dos Comiss8es de
Investimento

Serlima Services, S.A.

Membro do Conselho de Administracao

ISAG — Instituto Superior de
Administracao e Gestao.

Presidente do Conselho de Direcao

Fundo GED Eastern Fund II

Membro da Comissno de Investimentos

Fundo GED Sur

Membro da Comissao de Investimentos

Fundo Conexo Ventures

Managing Partner

Altitude Software, Payshop, Cabelte, Bluepharma, TV Tel Grande Porto,
Fibroplac, tendo participado no lancamento e administracao de diversos
fundos de investimento. Entre 2007 e 2014, foi membro do Conselho
Fiscal da Corticeira Amorim SGPS, S.A.
Entre 1990 e 2010 foi professor de Maternatica Financeira e
Contabilidade de Gestao no ISAG - Instituto Superior de Administracao
e Gestic).
Joaquim Alberto Hierro Lopes completou o bacharelato em
Contabilidade e Administracao no Instituto Superior de Contabilidade e
Administracao do Porto, licenciou-se em Maternaticas pela Faculdade de
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"considerar", "poderia", "prover", "estimar", "esperar", "metas", "pretender", "poder", "objetivos",

Declaracao

"perspetiva", "piano", "provavelmente", "projeto", "riscos", "programa", "procurar", "dever",
"visor", "pensar", "alvos" ou a negocao desses termos e terminologia semelhante.

O presente documento pode conter declaracoes prospetivas, incluindo, entre outras,
relacionadas corn resultados futuros, nomeadamente fluxos de calm], dividendos e retorno

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

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

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

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

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

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

alternatives de desempenho, como parametros de desempenho ajustados para itens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incluindo um indicador de intensidade de carbono para os produtos energeticos

regulamentacao aplicavel e a obtencao de autorizacoes administrativas necessarias; eventos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intensidade carbonica ou neutralidade carbonica. Uma ambicao exprime um resultado

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

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

da Galp em galp.com.

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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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 mobiliarios do Galp ou de qualquer uma dos suas subsidiarias ou
afiliadas em qualquer jurisdicoo ou como um incentivo para realizar qualquer atividade de
investimento em qualquer jurisdicao
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