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6.1 Modelo de governo 

A Galp adota o modelo de governo societário, que compreende: 

• Assembleia Geral, que reúne os acionistas da sociedade. 

• Administração, correspondente a um Conselho de Administração e uma 

Comissão Executiva com poderes delegados. 

• Fiscalização, que compreende um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de 

Contas. 

• Secretário da Sociedade, encarregue do apoio especializado aos órgãos 

sociais. 

 

 

O modelo de governo da Galp visa a transparência e eficácia do funcionamento 

do Grupo Galp, assente numa separação de poderes de gestão e de fiscalização. 

Enquanto o Conselho de Administração desempenha funções de supervisão, de 

controlo e de acompanhamento das orientações estratégicas, as funções da 

Comissão Executiva – delegadas pelo Conselho de Administração – são de 

natureza operacional e consistem na gestão corrente dos negócios e do centro 

corporativo. 

Os poderes de supervisão do Conselho de Administração são reforçados pela 

existência de um Lead Independent Director e de três comissões criadas no seio 

do Conselho de Administração, compostas exclusivamente por administradores 

não executivos. Estas comissões providenciam suporte nos temas-chave 

relacionados com o seu papel de supervisão. 
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A Sociedade tem ainda outras comissões especializadas dedicadas a temas 

relevantes. 

Para mais informações sobre o modelo de governo, consulte a Parte II deste 

relatório – Relatório de Governo Societário. 

 

 Comissão de Gestão de Risco Comissão de Sustentabilidade Comissão de Auditoria 

Competências Monitorização do sistema de gestão de risco da Galp 
Monitorização da integração dos princípios de 
sustentabilidade no processo de gestão 

Monitorização da supervisão do sistema de 
auditoria interna 

 Comissão de Ética e Conduta  Comissão de Remunerações 

Competências 

Monitorização da implementação do Código de Ética e Conduta; 
esclarecimento de questões sobre a sua aplicação e a receção 
e tratamento de comunicações de irregularidades através da linha de ética 
“Open Talk”. 

Proposta à Assembleia Geral da política de remuneração dos membros dos 
órgãos sociais; avaliação de desempenho anual dos administradores executivos. 
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6.2 Órgãos sociais 
 

 

  



Galp  

7 Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Governo Societário REGENERATING THE FUTURE 

6.2 Órgãos sociais 

Modelo de governo Órgãos sociais Política de remuneração Conformidade com o código  

de governo societário 

O Conselho de Administração inclui 13 administradores não executivos, o que 

representa 72% do número total, seis dos quais são independentes, ou seja 

46%. Este é um número adequado de administradores não executivos e 

independentes, tendo em conta o modelo de governo adotado pela sociedade, a 

sua estrutura acionista, o respetivo free float, a sua dimensão e a complexidade 

dos riscos inerentes à sua atividade, de acordo com as recomendações do 

Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate 

Governance (IPCG). 

Diversidade no conselho de administração 

• Faixa etária: 34 a 76; 

• Género: 22,2% feminino (acima do mínimo legal de 20%); 

• Geográfica: 6 países; e 

• Independência: 46% dos administradores não executivos são 

independentes. 

A Política de Diversidade nos órgãos de gestão e fiscalização aprovada pelo 

Conselho de Administração a 15 de dezembro de 2019 teve impacto nas 

nomeações efetuadas na Assembleia Geral eletiva de 2019, com a eleição de 

indivíduos para o Conselho de Administração que, para além da idade, género e 

diversidade geográfica, possuem diferentes competências, formação académica 

e experiência profissional, conforme podemos ver na figura abaixo. Enquadram-

se nas atividades e estratégia da Galp, trazendo uma diversidade efetiva ao 

Conselho de Administração, que desempenha um papel relevante no processo 

decisório da Empresa. 

Para mais informações sobre os poderes dos membros do Conselho de 

Administração, consulte a secção 19 da Parte II do presente relatório - Relatório 

de Governo Societário. 

 

Poderes do conselho de administração 

• Definição das tarefas de supervisão, controlo e acompanhamento das 

orientações estratégicas. 

• Acompanhamento da gestão e do relacionamento entre os acionistas e os 

restantes órgãos corporativos. 

• Questões de competência exclusiva – não sujeitos a delegação na Comissão 

Executiva – e que lhe permitem promover a definição e o acompanhamento 

das orientações estratégicas da Galp. 
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Eleição 

Nos termos da legislação portuguesa, os membros do Conselho de 

Administração são eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral, por um período 

de quatro anos civis, mediante listas, incidindo o voto sobre a totalidade da lista 

e não sobre cada um dos seus membros.  

Apesar disso, a continuidade em funções de cada administrador depende de 

uma apreciação anual do seu desempenho, mediante voto de louvor e/ou de 

confiança. A ausência de uma apreciação anual positiva, através da atribuição de 

um voto de desconfiança, pode conduzir à destituição do administrador em 

causa, nos termos legalmente previstos. 

Limitação de cargos 

Todos os membros do Conselho de Administração devem ter a disponibilidade 

necessária para o exercício das suas funções, pelo que se determina no 

respetivo regulamento interno que os administradores não executivos não 

devem exercer funções de administração em mais de quatro sociedades com 

ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que não integrem o 

Grupo Galp. 

Avaliação de desempenho 

O Conselho de Administração avalia anualmente o seu desempenho e o 

desempenho das suas comissões. Esta avaliação tem em conta o cumprimento 

do plano estratégico e do orçamento da Empresa, a gestão de riscos, o seu 

funcionamento interno e o contributo de cada membro para esses objetivos, 

bem como as relações do próprio Conselho de Administração com os outros 

órgãos e comissões da Empresa. 

Reuniões realizadas em 2021: 17 

Assiduidade:  97% 
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Poderes da comissão executiva 

Gestão corrente dos negócios e do centro corporativo, de acordo com a 

delegação de poderes, com as orientações estratégicas definidas pelo Conselho 

de Administração e nos termos da afetação funcional entre os membros da 

Comissão Executiva relativa aos negócios e atividades da Sociedade e das 

sociedades do Grupo definida pelo Presidente da Comissão Executiva. 

Avaliação de desempenho 

Os administradores executivos são avaliados anualmente pela Comissão de 

Remunerações, em função do cumprimento de determinados objetivos 

económicos, financeiros, operacionais e de segurança e sustentabilidade 

ambiental, definidos anualmente pela política de remunerações proposta pela 

Comissão de Remunerações e sujeita a aprovação em Assembleia Geral. 

Limitação de cargos 

De acordo com o regulamento interno do Conselho de Administração, os 

membros da Comissão Executiva não devem exercer funções executivas em 

sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que 

não integrem o Grupo Galp. 

Reuniões realizadas em 2021: 37 

Assiduidade: 99,6% 

Conselho Fiscal 

Presidente: 

• José Pereira Alves 

Membros: 

• Fátima Geada 

• Pedro Almeida 

Poderes: 

• Controlo da informação financeira da Empresa; 

• Fiscalização dos sistemas internos de gestão de riscos, controlo interno e 

auditoria interna; 

• Receção e tratamento de comunicações de irregularidades através da Comissão de 

Ética e Conduta; 

• Selecionar e propor o Revisor Oficial de Contas à Assembleia Geral e 

respetiva remuneração; 

• Verificar e controlar a independência do Auditor Externo; e 

• Acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente conferidos 

ao Conselho Fiscal, as linhas estratégicas e a política de risco, previamente à 

sua aprovação pelo Conselho de Administração. 
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Revisor oficial de contas 

Efetivo: 

• Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada por Rui Abel 

Serra Martins 

Suplente: 

• Manuel Mota 

Poderes: 

• Controlo e revisão da informação financeira da Empresa 

Mesa da assembleia geral 

Presidente: 

• Ana Perestrelo de Oliveira 

Vice-presidente: 

• Rafael Lucas Pires 

Secretária: 

• Sofia Leite Borges 

• A Assembleia Geral é o órgão final de governo da Sociedade. É através desta 

que os acionistas participam ativamente nas decisões da Empresa. Qualquer 

acionista que seja titular de, pelo menos, uma ação na data de registo e 

tenha declarado essa intenção, fazendo prova dessa titularidade nos prazos 

legais, pode participar, discutir e votar na Assembleia Geral, pessoalmente 

ou através de representante. Os acionistas da Galp podem ainda exercer o 

direito de voto por correspondência e participar na assembleia através de 

meios telemáticos. 
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6.3 Política de remuneração 

Em conformidade com o princípio say-on-pay, a Assembleia Geral de 23 de abril 

de 2021 aprovou, com 97,93% dos votos, a política de remuneração dos seus 

órgãos sociais para 2021, proposta pela Comissão de Remunerações, nos termos 

da lei aplicável. 

A remuneração dos administradores da Galp inclui todas as remunerações de 

cargos desempenhados em órgãos sociais de outras empresas do Grupo. 

A Política de Remuneração para 2021 prevê a possibilidade de restituição do 

montante da remuneração variável atribuída a um membro da Comissão 

Executiva em determinadas situações (claw-back). O montante total e individual 

da remuneração anual recebida pelos membros do Conselho de Administração 

em 2021, tal como estabelecido pela Comissão de Remunerações, bem como 

outras informações relacionadas com a Política de Remuneração, está disponível 

na secção 77, Parte II deste relatório – Relatório de Governo Societário. 

Os membros não executivos do Conselho de Administração recebem um valor 

mensal fixo estabelecido pela Comissão de Remunerações, tendo em conta as 

práticas correntes de mercado, Estas podem ser distintas no caso de membros 

não executivos que exerçam funções especiais de supervisão ou sejam um 

membro de uma comissão especial. A Presidente do Conselho de Administração 

renunciou à respetiva remuneração, atribuindo o respetivo valor à Fundação 

Galp. 

Os membros do Conselho Fiscal recebem uma remuneração fixa mensal, paga 

doze vezes por ano. A remuneração do Presidente do Conselho Fiscal é 

diferenciada, tendo em conta as suas funções especiais. A remuneração dos 

membros do Conselho Fiscal não inclui qualquer componente variável. 

O Revisor Oficial de Contas tem a remuneração contratualizada em condições 

normais de mercado. 

Com vista a fomentar uma gestão alinhada com os interesses de médio e longo 

prazo da Sociedade e dos acionistas, a política de remuneração  prevê objetivos 

anuais e plurianuais para os membros executivos do Conselho de Administração,  

considerando um período temporal de três anos para a determinação do valor  

da componente variável plurianual da remuneração e diferindo uma parte 

significativa do pagamento por um período de três anos, o qual está associado  

e dependente do desempenho da Sociedade durante este período 

A política de remuneração dos administradores executivos para 2021 está 

delineada na página seguinte.  

A Política de Remuneração para 2021 estabelece um mecanismo aplicável ao 

Presidente da Comissão Executiva para o pagamento parcial da remuneração 

variável trienal através de ações da Empresa, a fim de promover o alinhamento 

da Empresa com os interesses a longo prazo dos acionistas. 
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6.4 Conformidade com  
o código de governo 
societário 

A Galp decidiu voluntariamente adotar o Código de Governo das Sociedades 

do IPCG, aprovado em 2018 e revisto em 2020 (link aqui). Este código 

consiste num conjunto de princípios e recomendações de bom governo, de 

acordo com as melhores práticas internacionais e adaptado à realidade 

empresarial portuguesa. 

Em 2021, de acordo com a sua autoavaliação, a Galp adotou 44 das 45 

recomendações que lhe são aplicáveis, conforme imagem à direita. 

A Parte II deste relatório – Relatório de Governo Societário, inclui uma 

apresentação sobre a adoção das recomendações, de acordo com a regra 

“comply or explain”. 

 

 

https://www.cgov.pt/

