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7. Proposta de 
aplicação de 
resultados 

A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o 

exercício de 2021 com um resultado líquido 

positivo de €500.386.806,54, apurado em base 

individual, em conformidade com as Normas 

Internacionais do Relato Financeiro (IFRS). O 

Conselho de Administração propõe, nos termos 

legais, que o resultado líquido do exercício de 

2021 de €500.386.806,54 seja aplicado da 

seguinte forma: que €414.625.317,50 

(€0,50/ação) sejam distribuídos aos acionistas 

sobre a forma de dividendos e o valor 

remanescente, €85.761.489,04, seja 

transferido para resultados acumulados. O 

Conselho de Administração da Galp Energia, 

SGPS, S.A. aprovou, no dia 20 de agosto de 

2021, o pagamento de dividendos, a título de 

adiantamento sobre lucros, no valor de €0,25 

por ação, pelo que o montante remanescente a 

pagar será de €207.312.658,75 (€0,25/ação). 

Lisboa, 25 de março de 2022 
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Declaração 
O presente documento pode conter declarações prospetivas, incluindo, entre outras, 

relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e 

retorno acionista; liquidez; despesas de capital e operacionais; níveis de performance, 

objetivos, metas ou compromissos operacionais ou ambientais, e planeamento, timing e 

resultados de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a 

Galp está presente; e impactos da pandemia de COVID-19 nos negócios e resultados da 

Galp; os quais podem divergir significativamente em função de diversos fatores, 

incluindo a oferta e procura de crude, gás natural, produtos petrolíferos, eletricidade e 

outros fatores de mercado que os afetem; os efeitos de políticas e medidas 

governamentais, incluindo medidas adotadas em relação à COVID-19 e para a 

manutenção do funcionamento das economias e dos mercados nacionais e 

internacionais; os impactos da pandemia de COVID-19 nas pessoas e nas economias; o 

impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a saúde e segurança dos seus 

trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos concorrentes e 

contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de 

curto e médio prazo atempadamente e em condições económicas favoráveis; a atuação 

dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a alteração da 

legislação e regulamentação aplicável e a obtenção de autorizações administrativas 

necessárias; eventos operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de 

negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores 

apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2020 e 

disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Este documento também pode 

conter declarações sobre as perspetivas, objetivos e metas da Galp, incluindo no que 

concerne aos objectivos ESG (Environmental, Social & Governance), nomeadamente no 

que respeita à transição energética, redução da intensidade carbónica ou neutralidade 

carbónica. Uma ambição exprime um resultado pretendido ou desejado pela Galp, 

esclarecendo-se que os meios a mobilizar para o efeito não podem depender 

exclusivamente da Galp. Os planos de negócios e orçamentos da Galp incluem 

investimentos que irão acelerar a descarbonização da Empresa ao longo da próxima 

década. Estes planos de negócios e orçamentos evoluirão ao longo do tempo refletindo 

o progresso em direção à meta de zero emissões líquidas em 2050. 

Todas as declarações, exceto as declarações referentes a factos históricos, são ou 

podem ser consideradas declarações prospetivas. As declarações prospetivas 

expressam expectativas futuras baseadas nas expectativas e pressupostos utilizados 

pela administração na data em que são divulgadas e envolvem riscos e incertezas, 

conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou 

eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. As 

declarações prospetivas incluem, entre outras, declarações relativas à potencial 

exposição da Galp a riscos de mercado e declarações que refletem as expectativas, 

convicções, estimativas, previsões, projeções e pressupostos da administração. Essas 

declarações prospetivas podem geralmente ser identificadas pelo uso do tempo futuro 

ou condicional ou de termos e frases como "objetivo", "ambição", "antecipar", 

"acreditar", "considerar", "poderia", "prever", "estimar", "esperar", "metas", 

"pretender", "poder", "objetivos", "perspetiva", "plano", "provavelmente", "projeto", 

"riscos", "programa", "procurar", "dever", “visar", "pensar", "alvos" ou a negação 

desses termos e terminologia semelhante.  

A informação financeira por segmento de negócio é reportada de acordo com as 

políticas de relato de gestão da Galp e apresenta informação interna que é 

utilizada para gerir e medir o desempenho do Grupo. Para além dos standards 

IFRS, são apresentadas certas medidas alternativas de desempenho, como 

parâmetros de desempenho ajustados para itens especiais (resultados ajustados 

antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, resultados ajustados antes 

de juros e impostos e resultados líquidos ajustados), rendibilidade de capitais 

próprios (ROE), rendibilidade média sobre capitais investidos (ROACE), taxa de 

retorno do investimento (IRR), taxa de retorno do investimento de equity (eIRR), 

nível de endividamento, fluxos de caixa das operações e fluxos de caixa 

disponíveis. Estes indicadores têm como objetivo facilitar a análise do desempenho 

financeiro da Galp e a comparação dos resultados e fluxos de caixa entre os 

diferentes períodos. Adicionalmente, os resultados são ainda medidos de acordo 

com o método de replacement cost, ajustado para elementos em particular. Este 

método é usado para avaliar o desempenho de cada segmento de negócio e 

facilitar a comparação do desempenho de cada um dos segmentos com os dos 

seus concorrentes. Este documento contém ainda indicadores de desempenho não 

financeiros, nos termos da legislação aplicável, incluindo um indicador de 

intensidade de carbono para os produtos energéticos comercializados pela Galp, 

que mede a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) de cada 

um desses produtos, desde a sua produção até à sua utilização final, por unidade 

de energia entregue. Este indicador abrange as emissões diretas de GEE das 

instalações de produção e processamento (âmbito 1) e as suas emissões indiretas 

associadas à energia adquirida (âmbito 2), assim como as emissões associadas à 

utilização de produtos pelos clientes Galp (âmbito 3). Estas emissões são ainda 

consideradas para produtos adquiridos a terceiros e vendidos ou transformados 

pela Galp. Para uma definição completa dos âmbitos 1, 2 e 3 e da metodologia 

utilizada pela Galp para este indicador, consulte o site da Galp em galp.com.  

A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores ou consultores não 

pretendem, e expressamente rejeitam qualquer dever, compromisso ou obrigação de 

elaborar ou divulgar qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão de 

qualquer das informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste 

documento de forma a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou 

circunstâncias. Este documento não constitui aconselhamento ou consultoria para 

investimento e não consubstancia nem deve ser interpretado como uma oferta para 

venda ou emissão, ou como solicitação de oferta para comprar ou de outra forma 

adquirir valores mobiliários da Galp ou de qualquer uma das suas subsidiárias ou 

afiliadas em qualquer jurisdição ou como um incentivo para realizar qualquer atividade 

de investimento em qualquer jurisdição. 


