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3.1 Destaques 2021 

Apresentar uma estratégia renovada para 
reformular o portefólio, renovar as Relações 
e reenergizar as Pessoas 

O objetivo da Galp é prosperar durante a transição energética, continuando a 

crescer a partir de um dos portefólios mais eficientes da indústria, enquanto 

transforma progressivamente as suas atividades alinhando-se com a transição 

energética. 

O nosso objetivo é ter um portefólio mais eletrificado, diversificado e 

descarbonizado, oferecendo uma combinação de crescimento a longo prazo e 

oportunidades de valor no setor energético. Saiba mais sobre a nossa estratégia 

(link aqui). 

Nesse contexto, a Galp estabeleceu um novo objetivo, "Regenerate the Future 

Together!”, enquanto aguardamos com expectativa a regeneração do futuro e 

do nosso portefólio energético, renovamos a nossa relação com a sociedade, e 

reenergizamos o nosso talento. Saiba mais sobre o propósito de Galp (link aqui). 

Objetivo de neutralidade carbónica até 2050 

A Galp pretende tornar-se uma empresa livre de emissões até 2050, com metas 

intermédias de redução absoluta e da intensidade de carbono até 2030. Para 

mais informações sobre os objetivos de redução de carbono, visite o nosso 

website (link aqui). 

A estratégia de descarbonização basear-se-á na procura de oportunidades de 

crescimento sustentável, nomeadamente nos espaços das energias renováveis, 

biocombustíveis, hidrogénio verde e e-mobilidade. 

FID para o desenvolvimento de Bacalhau 

A Galp e os seus parceiros tomaram a decisão final de investimento para 

desenvolver a primeira fase do projeto, localizada no pré-sal brasileiro. O 

investimento global estimado para o projeto é de aproximadamente $8 bn. 

O projeto Bacalhau é considerado um dos ativos mais promissores no pré-sal da 

bacia de Santos, dado o seu baixo break-even e baixa intensidade carbónica, o 

que contribuirá significativamente para o crescimento do Upstream da Galp.  

Submissão de um Plano de Desenvolvimento 

atualizado para os campos Tupi e Iracema 

O consórcio BM-S-11 apresentou um Plano Integrado de Desenvolvimento (PoD) 

atualizado para os campos de Tupi e Iracema à Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este documento inclui um conjunto de 

ações identificadas destinadas a maximizar a criação de valor dos campos de 

Tupi e Iracema, identificando recursos adicionais a baixos valores de break-

even, que aumentarão a recuperabilidade total dos campos. 

https://www.galp.com/corp/en/investors/publications-and-announcements/cmd2021
https://www.galp.com/corp/pt/proposito/ceo-purpose-podcast
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade
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Início da produção na 12ª FPSO no pré-sal 

brasileiro 

A FPSO Carioca iniciou a produção no campo Sépia, no polígono do pré-sal da 

bacia de Santos, no Brasil. Esta é a 12º unidade instalada na região do pré-sal 

brasileiro onde a Galp tem participação. 

Expansão da pegada da e-mobilidade e 

lançamento da nova concept store  

A Galp reforçou a sua posição de liderança em Portugal e aumentou em mais do 

dobro o número de pontos de carregamento em funcionamento na Península 

Ibérica, com um total de 1.186 pontos de carregamento, também impulsionada 

pela aquisição da Mobilectric. 

Além disso, a Galp lançou o novo concept hub em Lisboa, uma loja 

exclusivamente dedicada a produtos e serviços não-combustíveis, reforçando o 

posicionamento da marca Galp. 

 

Descarbonização de Sines e respetiva 

transformação num parque de energia verde 

A Empresa anunciou a sua ambição de transformar o complexo industrial de 

Sines num parque de energia verde, melhorando a sua eficiência energética e 

expandindo os produtos para uma oferta de baixo teor de carbono.  

A Galp anunciou ainda o seu objetivo de reduzir as emissões operacionais de 

refinação (âmbitos 1 e 2) em 50% até 2030 (vs. 2017). No fim de 2021, a Galp 

já diminuiu em 30% as suas emissões operacionais de refinação, comparado 

com 2017. 

A expansão da produção avançada de biocombustíveis através da instalação de 

uma unidade de Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) e a incorporação de 

oportunidades relacionadas com o hidrogénio verde serão passos importantes 

nesta transição. 

Avançar com o desenvolvimento de projetos 

de hidrogénio verde 

A Galp avançou com o desenvolvimento de dois projetos de hidrogénio verde de 

100 MW para acelerar a descarbonização do seu Centro de Energia de Sines. 
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Já em 2022, a Empresa conta com o FID para a construção do primeiro piloto de 

hidrogénio verde em Sines de 2 MW de forma a acelerar a sua curva de 

aprendizagem. 

Expansão do portefólio de Renováveis, 
entrando no mercado brasileiro e reforçando 
a sua posição em Espanha 

A Galp continuou a execução da sua estratégia de renováveis, aumentando a 

sua capacidade total bruta para c.4,7 GWp, incluindo c. 1 GW de projetos já em 

produção, com o restante em construção ou em desenvolvimento. 

A Galp entrou no mercado brasileiro de energias renováveis, chegando a acordo 

para a aquisição e desenvolvimento de um conjunto de projetos que totaliza 594 

MWp de capacidade solar fotovoltaica nas fases iniciais de desenvolvimento. 

Com este negócio, a Galp ganhou acesso a ativos de alta qualidade num país 

onde a Empresa está presente há mais de 20 anos. 

Além disso, a Empresa reforçou a sua posição em Espanha, com a aquisição de 

quase 400 MWp de nova capacidade solar fotovoltaica instalada em 

desenvolvimento. 

Estabelecimento de parcerias para a criação 

de uma cadeia de valor de baterias em 

Portugal 

A Galp e a Northvolt chegaram a acordo para a criação de uma joint venture 

(JV), Aurora, como ponto de partida para o desenvolvimento de uma cadeia de 

valor integrada de baterias de lítio alinhada com as metas portuguesas e 

europeias. 

O principal objetivo desta JV é estabelecer a fábrica integrada de conversão de 

lítio mais sustentável da Europa, desenvolvendo uma fábrica concebida para ter 

uma capacidade inicial de produção anual de até 35.000 toneladas de hidróxido 

de lítio para baterias.  

A JV irá também explorar outras oportunidades de negócio ao longo da cadeia 

de valor, e está empenhada em adotar, em todas as suas atividades, as 

abordagens mais adequadas do ponto de vista ambiental. 

Aplicação de práticas mais sustentáveis 

O compromisso da Galp em criar valor através das melhores práticas nos 

domínios ambiental, social e de governo societário foi uma vez mais reconhecido 

pelas mais prestigiadas organizações independentes.  

No Índice de Sustentabilidade do Dow Jones, a Galp foi considerada, pela 

primeira vez, a empresa mais sustentável do mundo no seu setor. 

Durante o ano, a Galp também confirmou a sua classificação de triplo A (AAA) 

no MSCI e atingiu a sétima posição em 48 empresas integradas de Oil & Gas 

avaliadas pela Sustainalytics.  
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Para mais informações sobre as distinções recebidas pela Galp em 2021, 

consulte o nosso website (link aqui). 

https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/a-galp/premios-e-reconhecimentos
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Destaques 2021 

• Em 2021, a produção working interest (WI) foi 127 kboepd, 

um decréscimo de cerca de 3% face ao ano anterior, o que 

reflete a contribuição um pouco menor devido a maiores 

atividades de manutenção e limitações operacionais nos 

projetos mais maduros no Brasil e Angola. 

•  

• A Galp e os seus parceiros tomaram a decisão final de 

investimento para desenvolver a primeira fase do projeto de 

Bacalhau, localizada no pré-sal brasileiro. O investimento global 

estimado para o projeto é de aproximadamente $8 bn. 

• A FPSO Carioca iniciou a produção no campo Sépia, na região 

do pré-sal da bacia de Santos, no Brasil. Esta é a décima 

segunda unidade instalada na região do pré-sal brasileiro onde a 

Galp tem participação. 

• O consórcio BM-S-11 submeteu à ANP um PoD atualizado para os 

campos de Tupi e Iracema. Este documento inclui um conjunto 

de ações identificadas destinadas a maximizar a criação de 

valor dos campos de Tupi e Iracema, identificando recursos 

adicionais a baixos valores de break-even, que aumentarão a 

recuperabilidade total dos campos. 

• O novo enquadramento da liberalização do mercado de gás 

natural no Brasil abriu oportunidades de marketing para a Galp, 

com contratos já estabelecidos, que possibilitam expandir a 

presença da Galp ao longo da cadeia de valor do gás natural no 

país, a partir de 2022. 

• Em Moçambique, o projeto de gás natural liquefeito flutuante 

no Coral Sul (FLNG) continua a progredir como planeado, 

tendo a unidade chegado à sua localização final no início 

deste ano. Os parceiros também continuam os seus esforços 

para otimizar o conceito de desenvolvimento do projeto 

onshore Rovuma LNG. 

• As reservas 2P de petróleo aumentaram 11% YoY para 612 

mboe. As reservas 2P + recursos contingentes 2C equivalem a  

2,2 mil milhões de boe. 

Principais indicadores 

 2020 2021 

Reservas 1P (mboe) 385 410 

Reservas 2P (mboe) 700 712 

Reservas 1C (mboe) 525 417 

Reservas 2C (mboe) 1.720 1.521 

Produção Média working interest1 (kboepd) 130 127 

Produção média net entitlement1 (kboepd) 128 125 

Intensidade de carbono em Upstream2 (kgCO2e/boe) 9,9 10,3 

Realizações de Oil & Gas - dif. para Brent ($/boe) (5,6) (8,5) 

Custos de produção ($/boe) 2,4 1,6 

DD&A3 ($/boe) 14,6 14,0 

RCA Ebitda (€m) 1.111 2.020 

RCA Ebit (€m) 407 1.434 

CFFO (€m) 749 1.527 

Investimento (€m) 326 616 

Nota: valores unitários baseados na produção net entitlement.  
1 Inclui a produção de gás natural exportado, exclui o gás natural consumido ou injetado.  
2 Considera 100% das emissões da produção de oil & gas a partir de blocos operados e o working interest a partir de blocos não operados.  
3 Inclui provisões para a relinquishment e exclui as imparidades relacionadas com os ativos de exploração. 
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Desenvolvimento de reservas e recursos 

A Decisão Final de Investimento (FID) de Bacalhau permitiu à Galp elevar as 

suas reservas & recursos, mais do que compensando a produção durante o 

período, aumentando as reservas 1P em 7% YoY. 

As reservas 2P aumentaram 2% YoY, para 712 mboe, refletindo o FID de 

Bacalhau realizado em 2021, embora parcialmente impactada pela produção 

durante o período e a revisão em baixa do gás natural, agora ligado aos 

contratos comerciais existentes. As reservas de gás natural representam 14% 

das atuais reservas 2P. 

Os recursos contingentes 2C estão em 1.521 mboe, 11,5% menor YoY, devido à 

restruturação de portefólio, relinquishment de ativos e a promoção de alguns 

recursos do campo de Bacalhau a reservas. Os recursos de gás natural são 

responsáveis por 57% dos atuais recursos 2C, principalmente atribuíveis a 

Moçambique. 

As reservas provadas e prováveis (2P), juntamente com os recursos 

contingentes 2C, equivaliam a 2,2 bn boe. 

As reservas e recursos da Galp estão sujeitos a uma avaliação independente 

pela DeGolyer e MacNaughton (DeMac). 
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Panorama da produção para 2021 

A produção da WI foi 127 kboepd, o que representou uma contração de 3% 

face a 2020, refletindo a fase de plateau dos projetos mais relevantes, bem 

como alguns constrangimentos operacionais e logísticos durante o período, 

parcialmente compensados pelo início da produção de Sépia e o aumento de 

produção nas áreas de Atapu e Berbigão & Sururu. 

A produção de gás natural manteve-se estável representando cerca de 10% da 

produção total, exclusivamente relacionada com o gás associado dos projetos no 

Brasil. A contribuição do gás natural deverá aumentar em 2022, com o início da 

produção do projeto Coral FLNG, em Moçambique. 

No Brasil, a produção da WI foi de 113,8 kboepd. Durante este período, a 

unidade de Atapu no Brasil completou o seu ramp-up, enquanto a unidade 

Berbigão & Sururu continuou a aumentar a sua produção. O início da produção 

do FPSO Carioca em agosto, marcou o início do desenvolvimento da acumulação 

Sépia, sendo a décima segunda unidade da Galp no pré-sal brasileiro. 

Em Angola, a produção de WI foi de 13 kbpd, um decréscimo de c.11% YoY, 

refletindo alguns constrangimentos de produção na área de Kaombo Norte, no 

bloco 32, e o declínio natural da produção no bloco 14. 

A Galp continua focada na otimização do seu portefólio, reforçando os planos de 

desenvolvimento e implementando todas as medidas para assegurar que todas 

as iniciativas de extração de valor sejam executadas nos seus projetos-chave, 

com a Empresa a prever um crescimento sustentável baseado no seu portefólio 

altamente competitivo. 

O perfil de crescimento no Upstream da Galp continuará, com um aumento de 

produção esperado de 25% em 2025, face ao valor de 2021, principalmente 

motivado pelo projeto Bacalhau, comprovando o portefólio eficiente e resiliente 

da Empresa. 
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Portefólio Upstream da Galp 

A Galp tem 28 projetos Upstream em diferentes estados de maturidade, que vão 

desde a exploração ao desenvolvimento, localizados na sua maioria em águas 

profundas. Os projetos mais relevantes incluem o desenvolvimento do bloco BM-

S-11 na bacia brasileira de Santos, onde se encontra uma das maiores 

descobertas de petróleo do mundo nas últimas décadas, grandes descobertas de 

gás natural na bacia do Rovuma em Moçambique, e vários projetos na bacia do 

Congo em Angola. 

A posição invejável do Upstream da Galp é reconhecida pelos seus baixos custos 

de produção, aliados à sua baixa intensidade carbónica, encontrando-se próxima 

da metade da intensidade carbónica média do setor. 

 

  

Compromisso com a transição 

energética 

O perfil de crescimento da Galp baseia-se num portefólio distinto de 

upstream, com recursos caracterizados pela sua elevada 

sustentabilidade, nomeadamente tendo em conta os baixos custos de 

produção e a menor pegada de carbono. A competitividade destes 

recursos permite uma intensidade de carbono de 10,3 kgCO2e/boe, 

muito abaixo da média da indústria de 17,4 kgCO2e/boe (fonte: 

International Association of Oil and Gas Production (IOGP) 2020), 

promovendo assim uma abordagem sustentável e baseada na criação 

de valor. 



Galp   

12 Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Execução estratégica REGENERATING THE FUTURE 

3.2 Upstream 

Destaques 2021 Upstream Commercial Industrial & Energy 

Management 

Renewables & New 

Business 

Brasil 

Offshore 

O portefólio offshore da Galp no Brasil centra-se principalmente no polígono pré-

sal, onde a Empresa está presente desde as fases de exploração e avaliação dos 

primeiros prospetos. O pré-sal brasileiro é uma referência na indústria, 

principalmente devido à dimensão e qualidade dos seus recursos, que, 

juntamente com a tecnologia avançada utilizada nos conceitos de 

desenvolvimento, colocam estes projetos entre os mais competitivos e 

sustentáveis a nível mundial. 

Atualmente, a Galp é um dos principais players no Brasil, atualmente o terceiro 

maior produtor no Brasil, com vários projetos no pré-sal das bacias de Santos e 

Campos, tanto em fase de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. 
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Unidades de produção no pré-sal da bacia de Santos 

A Galp iniciou a produção no pré-sal em 2010, através da FPSO Cidade Angra dos Reis alocada à área de Piloto de Tupi. No final de 2021, a Galp tinha 12 FPSOs em 

funcionamento, sete das quais na acumulação de Tupi, duas em Iracema, uma em desenvolvendo nas acumulações de Berbigão & Sururu, outra no campo de Atapu e 

finalmente uma alocada ao projeto de Sépia. 

Unidade Designação Localização 
Capacidade de Petróleo |  

Gás Natural 
Início da produção Ramp-up Plateau desde 

Participação  

da Galp 

FPSO #1 Cidade Angra dos Reis Projeto Piloto de Tupi 100 kbpd | 5 mm3/d Out. 2010 19 meses Abr. 2012 9,2% 

FPSO #2 Cidade de Paraty Tupi Nordeste 120 kbpd | 5 mm3/d Jun. 2013 15 meses Ago. 2014 9,2% 

FPSO #3 Cidade de Mangaratiba Iracema Sul 150 kbpd | 8 mm3/d Out. 2014 13 meses Out. 2015 10,0% 

FPSO #4 Cidade de Itaguaí Iracema Norte 150 kbpd | 8 mm3/d Jul. 2015 13 meses Jul. 2016 10,0% 

FPSO #5 Cidade de Maricá Tupi Alto 150 kbpd | 6 mm3/d Fev. 2016 10 meses Nov. 2016 9,2% 

FPSO #6 Cidade de Saquarema Tupi Central 150 kbpd | 6 mm3/d Jul. 2016 11 meses Maio 2017 9,2% 

FPSO #7 P-66 Tupi Sul 150 kbpd | 6 mm3/d Maio 2017 11 meses Mar. 2018 9,2% 

FPSO #8 P-69 Tupi Extremo Sul 150 kbpd | 6 mm3/d Out. 2018 10 meses Jul. 2019 9,2% 

FPSO #9 P-67 Tupi Norte 150 kbpd | 6 mm3/d Fev. 2019 18 meses Jul. 2020 9,2% 

FPSO #10 P-68 Berbigão e Sururu 150 kbpd | 6 mm3/d Nov. 2019 Em curso - 10,0%1 

FPSO #11 P-70 Atapu 150 kbpd | 6 mm3/d Jun. 2020 14 meses Jul. 2021 1,7% 

FPSO #12 Carioca Sépia 180 kbpd | 6 mm3/d Ago. 2021 Em curso - 2,4% 
1 Sujeito à aprovação do acordo de unitização. 
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Produção e desenvolvimento no Brasil 

Tupi e Iracema 

Os projetos Tupi e Iracema iniciaram a produção em 2010, através da área 

Piloto de Tupi, e são os que mais contribuem para a produção de Galp. Desde o 

início até à data, foram instaladas nove unidades de produção nestas 

acumulações, com uma capacidade combinada para processar até 1,3 mbbl de 

petróleo e 56 milhões de m3 de gás natural por dia, tendo sido entregues mais 

de 2,5 bn boe de produção acumulada até à data. 

Até ao final de 2021, foram perfurados 132 poços (72 produtores e 60 

injetores), de entre os 149 poços planeados. Atualmente, existem 125 poços 

ligados às unidades FPSO instaladas. 

Os parceiros estão empenhados em maximizar a extração de valor dos seus 

ativos, otimizando as operações e aumentando a capacidade de recuperação dos 

recursos descobertos. 

No final de 2021, a Galp, juntamente com os seus parceiros, apresentou à ANP 

um PoD atualizado para os campos de Tupi e Iracema. Este documento inclui 

um conjunto de ações identificadas destinadas a maximizar a criação de valor 

dos campos Tupi e Iracema, identificando recursos adicionais a baixos valores 

de breakeven, que aumentarão a recuperabilidade total dos campos. 

O PoD atualizado está agora sujeito à avaliação e aprovação da ANP, e o seu 

conteúdo será detalhado uma vez que este processo esteja concluído. 

Este documento representa mais um marco relevante na execução da estratégia 

do Upstream da Galp e alinhada com as orientações de alocação de capital da 

Empresa, visando a valorização adicional e oportunidades de desenvolvimento 

sustentável nestes dois principais ativos, que se encontram entre os maiores e 

mais produtivos campos offshore do setor. 

Berbigão, Sururu e Atapu 

Através do consórcio BM-S-11A, a Galp detém participações em Berbigão, 

Sururu e Atapu, três acumulações localizadas na zona central do pré-sal da bacia 

de Santos, a nordeste dos campos de Tupi e Iracema. 

As acumulações do Berbigão e do flanco ocidental de Sururu estão em 

desenvolvimento através da FPSO P-68, que se encontra em fase de ramp-up. 

No final de 2021, a unidade tinha seis poços produtores ligados, num total de 10 

planeados. Tinha também dois poços injetores ligados, dos sete planeados. 

A FPSO P-70, na acumulação de Atapu, iniciou a produção em 2020, e, no final 

de 2021, estava a produzir em plateau com apenas quatro poços produtores 

ligados, de um total de oito planeados. 

A campanha de perfuração nas três acumulações está a decorrer de acordo com 

o plano, com 15 poços de produção e 10 poços de injeção já perfurados até ao 

final de 2021, dos 33 poços previstos. 

Na área de Sururu, a Galp e os seus parceiros continuaram a estudar o subsolo 

da acumulação, e o poço RDA (Reservoir Data Acquisition) Sururu Main foi 

perfurado em 2020 com o objetivo de reduzir a incerteza volumétrica e melhorar 

o conceito de desenvolvimento da área. Existe também um EWT (Extended Well 

Test), que produz através da FPSO P-68 desde junho e fornece dados 

importantes para o estudo do reservatório. 
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As acumulações de Berbigão e Sururu estendem-se para além dos limites do 

bloco BM-S-11A, sobre a área de Transferência de Direitos (ToR) e serão objeto 

de unitização com as áreas circundantes. Relativamente à área de ToR, em 

2018, os membros do consórcio, juntamente com a Petrobras, submeteram à 

ANP os Acordos de Individualização da Produção (AIP) para o desenvolvimento 

destas acumulações e aguardam a aprovação da agência. 

No final de 2021, a ANP acolheu a segunda ronda de licitações para os volumes 

excedentários das áreas ToR de Sépia e Atapu, tendo atribuído os direitos Atapu 

ao consórcio composto pela Petrobras, Shell e TotalEnergies. A participação de 

Galp no projeto permaneceu inalterada em 1,7%. 

Bacalhau 

O projeto Bacalhau estende-se pelos blocos BM-S-8 e Bacalhau Norte, onde a 

Galp detém uma participação de 20% em ambos os campos. 

Em 2021, a Galp e os seus parceiros tomaram a decisão final de investimento 

para desenvolver a fase 1 do campo Bacalhau. O investimento total para esta 

fase está estimado em cerca de $8 bn. 

O projeto Bacalhau é considerado um dos ativos mais promissores no pré-sal da 

bacia de Santos devido às condições de alta pressão do reservatório e aos seus 

recursos de elevada qualidade. É um projeto altamente competitivo e 

sustentável, tanto em termos económicos como ambientais, com a fase 1 a ter 

um break-even NPV10 estimado abaixo dos $35/bbl e uma intensidade carbónica 

abaixo de 9 kgCO2e/boe. 

O desenvolvimento da fase 1 consistirá em 19 poços submarinos ligados a uma 

FPSO. Esta será uma das maiores FPSOs do Brasil com uma capacidade de 

produção de 220.000 bbl/d e dois milhões de barris em capacidade de 

armazenamento. O petróleo estabilizado será descarregado em navios-tanque 

aliviadores e o gás será re-injetado no reservatório. 

Espera-se que seja perfurado um poço de Reservoir Data Acquisition (RDA) na 

primeira metade de 2023, e ajudará a definir o projeto da fase 2 de Bacalhau. 

Recentemente, foi concluída uma campanha sísmica de Ocean Bottom Node 

(OBN), que está a ser processada para uma avaliação mais aprofundada da 

área. 

O projeto Bacalhau contribuirá significativamente para a continuação do 

crescimento competitivo do Upstream da Galp. 

Manutenção preventiva para a 

otimização da produção 

No âmbito do regulamento de RD&I da ANP, a Galp, em parceria com 

a Simeros e a Petrobras, está a desenvolver um sistema modular – 

PipeACOM – capaz de mitigar o consumo acelerado da vida 

operacional das linhas flexíveis. O projeto destaca-se pela sua 

agilidade na qualificação da tecnologia com um piloto a ser testado 

pelas operações do pré-sal da Petrobras. O carácter inovador e 

disruptivo da tecnologia foi reconhecido pelos prémios de 2020 da 

ANP, que foram atribuídos em 2021. 
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Sépia 

A Galp tem uma pequena participação no projeto Sépia, que iniciou a produção 

em agosto do ano passado, através da FPSO Carioca, que se situa a cerca de 

200 km da costa do estado do Rio de Janeiro, numa lâmina de água de 

aproximadamente 2.200 metros. A unidade, fretada à Modec, tem uma 

capacidade de processamento diário de até 180.000 barris de petróleo e de 6 

milhões m3 de gás natural, sendo a maior unidade operacional na Bacia de 

Santos, em termos de complexidade, contribuindo para o crescimento esperado 

da produção da Galp. 

A descarga da produção de petróleo será efetuada por navios-tanque 

aliviadores, enquanto a produção de gás será exportada através dos gasodutos 

do pré-sal. 

A campanha de perfuração está a decorrer de acordo com o plano, com sete 

poços produtores e quatro poços de injeção já perfurados no final de 2021, de 

um total de 15 poços planeados. Atualmente, três poços produtores estão 

conectados à FPSO. 

No final de 2021, a ANP acolheu a segunda ronda de licitações para os volumes 

excedentários das áreas ToR de Sépia e Atapu, tendo atribuído os direitos de 

Sépia ao consórcio composto pela Petrobras, TotalEnergies, Petronas e Qatar 

Petroleum. A participação de Galp no projeto permaneceu inalterada em 2,4%. 

Exploração e avaliação no Brasil 

Júpiter 

A descoberta de Júpiter, localizada inteiramente dentro do bloco BM-S-24, é 

uma acumulação de grandes dimensões, e está ainda em avaliação. 

Os resultados do DST realizado em 2020 reforçaram o potencial do reservatório 

de Júpiter, evidenciando condensado de alto valor agregado, e a Galp e o seu 

parceiro estão empenhados em continuar os estudos de desenvolvimento da 

descoberta. 

Durante 2021, os parceiros continuaram os estudos de desenvolvimento 

tecnológico e a análise de atividades de avaliação adicionais, a fim de apoiar a 

solução conceptual do projeto. 

Bloco C-M-791 

O bloco C-M-791 é um ativo de exploração na bacia de Campos com potencial 

geológico de pré-sal, embora localizado fora desse polígono. 

Em 2019, o consórcio iniciou um programa de exploração com a aquisição de 

cerca de 2.800 km2 de sísmica 3D na região, mais do que cobrindo a área do 

bloco C-M-791. Os dados foram processados levando à identificação do prospeto 

Bob, tendo as atividades de perfuração deste poço exploratório iniciado no início 

de 2022.  
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Angola 

A Galp tem uma participação no bloco 32, que contém o projeto Kaombo, 

atualmente um dos projetos upstream em desenvolvimento mais relevantes em 

Angola, bem como uma participação de longa data nos blocos 14 e 14k. 

 

 

Bloco 32 

O projeto Kaombo, no bloco 32, está localizado numa área de águas ultra 

profundas do offshore angolano e espera-se que o seu desenvolvimento 

recupere cerca de 630 mbbl de petróleo através de duas unidades FPSO. 

O consórcio continua a trabalhar para otimizar a recuperação de petróleo e 

maximizar a extração de valor, através da execução de uma campanha centrada 

na perfuração de poços do restante Field Development Plan (FDP) e poços pop-

up aprovados, aumentando a eficiência da produção através de uma boa gestão 

dos reservatórios, e continuando a avaliação de potenciais upsides. 

No final de 2021, o consórcio tinha perfurado e entregue 47 poços dos 62 

planeados para o desenvolvimento do campo Kaombo. 

Bloco 14/14k 

A Galp e os seus parceiros estão continuamente focados na otimização da 

eficiência e dos custos do bloco 14/14k, dado o atual estado de declínio natural 

do campo. Recentemente o consórcio decidiu com o regulador angolano do 

setor energético (ANPG) um Heads of Agreement e uma emenda ao PSA, 

levando à unificação das áreas de desenvolvimento de Kuito, Benguela-Belize-

Lobito-Tomboco (BBLT) e Tomboa-Landana (TL), melhorando a economia dos 

projetos através de um aumento da fração de cost oil. 

Este acordo estende o limite económico do bloco 14 até ao fim da licença, 

permite a continuidade da campanha de perfuração de infill no local e aumenta 

o valor dos custos recuperáveis, através de uma taxa de Cost Oil mais elevada.  
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Moçambique 

O Gás Natural desempenhará um papel fundamental na transição para uma 

economia de baixo carbono, e as descobertas na bacia de Rovuma permitirão a 

Moçambique tornar-se um dos principais fornecedores mundiais de gás natural. 

A dimensão e a qualidade dos recursos descobertos trarão mudanças profundas 

ao país e desempenharão também um papel fundamental no perfil de produção 

da Galp, em linha com a estratégia de transição energética da empresa. 

O desenvolvimento da Área 4, na bacia de Rovuma, inclui o projeto offshore 

Floating Liquified Natural Gas (FLNG) Coral Sul e o projeto onshore Rovuma 

Liquified Natural Gas (LNG). 
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Coral Sul 

Após ter sido sancionado em 2017, o projeto Coral Sul será o primeiro a 

desenvolver os recursos de gás natural em grande escala da Área 4. 

A descoberta de Coral, localizada inteiramente na área de concessão da Área 4, 

é definida por um reservatório com aproximadamente 16 tcf de gás no local. O 

projeto consiste numa unidade de Gás Natural Liquefeito Flutuante (FLNG) a ser 

conectada à região sul da descoberta de Coral, com capacidade de 

processamento de cerca de 3,4 mtpa de GNL. 

A construção da FLNG começou em 2018, com uma execução controlada 

permitindo que a unidade partisse da Coreia do Sul em novembro de 2021, de 

acordo com o plano, apesar da pandemia. A unidade FLNG chegou a 

Moçambique em janeiro de 2022 e as atividades de amarração e 

comissionamento offshore estão a ser realizadas. O first gas está previsto para o 

segundo semestre de 2022. 
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Rovuma LNG 

O desenvolvimento do projeto da bacia de Rovuma é um dos mais competitivos 

desenvolvimentos green field do mundo, beneficiando da posição geográfica 

privilegiada de Moçambique, da qualidade do gás e da proximidade das 

descobertas à costa. 

Em maio de 2019, o Governo de Moçambique aprovou o Plano de 

Desenvolvimento para a Fase I do projeto Rovuma LNG, que irá produzir, 

liquefazer e exportar gás natural dos campos de Mamba. 

Atualmente, a Joint Venture da Área 4 está centrada na otimização do 

desenvolvimento conceito e na avaliação de opções para assegurar a robustez 

do projeto.  

O consórcio está não só a estudar potenciais sinergias com outras áreas, mas 

também a acompanhar de perto a situação de segurança no país. 
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São Tomé e Príncipe 

O portefólio de exploração da Galp em São Tomé e Príncipe inclui atualmente 

três blocos offshore, nomeadamente os Blocos 6 e 12, onde a Galp é a 

operadora com 45% e 41% de participação, respetivamente, e o bloco 11, no 

qual a Empresa detém uma participação de 20%. 

Na sequência dos estudos geológicos e geofísicos realizados no Bloco 6, a Galp e 

os restantes parceiros identificaram e escolheram o local do que será o primeiro 

poço exploratório em São Tomé e Príncipe. O poço, conhecido como Jaca, será 

perfurado em 2022, e os seus resultados serão fundamentais para provar o 

potencial do local e determinar subsequente avaliação da estratégia. 

 
  

Apoio à comunidade 

A Galp ambiciona ter um impacto positivo nas comunidades onde está 

presente e está a financiar a remodelação de uma escola na vila de 

Madalena, incluindo a construção de uma nova infraestrutura 

desportiva. 

Este investimento social terá impacto na vida quotidiana de 

aproximadamente 600 crianças, bem como nas comunidades 

circundantes. 
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Atualmente 

 

Projeto 

 

 

Atualmente 

 

Projeto 
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Namíbia 

Os activos de exploração da Galp na Namíbia consistem na Licença de 

Exploração de Petróleo n.º 83 (PEL83) que cobre uma área de quase 10.000 

km2 na Bacia Orange, situada na parte sul das águas da Namíbia perto da 

fronteira com a África do Sul. A empresa detém uma participação de 80% da 

licença juntamente com a Namibian State Oil Company, Namcor (10%), e a 

companhia local independente, Custos Energy (10%). 

A licença foi concedida pela primeira vez em setembro de 2017, para um período 

inicial de exploração de 4 anos. Durante este período, a Galp adquiriu 3.000 km2 

de dados sísmicos 3D de alta qualidade que foram utilizados para identificar e 

mapear uma série de leads e prospetos. Em setembro de 2021, os parceiros da 

Joint Venture PEL83 concordaram em entrar no segundo período de exploração 

de 2 anos e atualmente a próxima fase da atividade de exploração encontra-se 

em planeamento.  

Descobertas recentes de petróleo nas proximidades, feitas pelo poço Graf-1 

perfurado pela Shell, e pelo poço Venus-1, perfurado pela TotalEnergies, 

provaram a presença de um sistema de petróleo em funcionamento na Bacia 

Orange e o PEL83 está bem situado imediatamente ao norte dessas 

descobertas. 
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Portefólio atual de projetos Upstream 

     Propriedades do petróleo   

 

Bloco(s) 

 

Bacia 

 

Tipo 

#  

Projetos 

Principais 

Projetos 

 

API (º) 

Enxofre 

(%wt) 

 

Fase 

 

Parceiros 

Brasil (via Petrogal Brasil, exceto Barreirinhas) 

BM-S-11 Santos Águas ultra-profundas 1 Tupi 27-34 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 
Galp 9,2% | Petrobras 67,2% (op.) 

Shell 23,0% | PPSA 0,6% 

BM-S-11 Santos Águas ultra-profundas 1 Iracema 28-32 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 
Galp 10% | Petrobras 65% (op.) 

Shell 25% 

BM-S-11A Santos Águas ultra-profundas 1 Berbigão 25-28 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 
Galp 10% | Petrobras 42,5% (op.) 
Shell 25% | TotalEnergies 22,5% 

BM-S-11A Santos Águas ultra-profundas 1 Sururu 24-29 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 
Galp 10% | Petrobras 42,5% (op.) 
Shell 25% | TotalEnergies 22,5% 

BM-S-11A Santos Águas ultra-profundas 1 Atapu 27-29 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 

Galp 1,7% | Petrobras 65,7% (op.) 

Shell 16,7% | TotalEnergies 15,0% 
PPSA 1,0% 

BM-S-8 Santos Águas ultra-profundas 2 Bacalhau 30-32 <0,5 Desenvolvimento 
Galp 20% | Equinor 40% (op.) 

ExxonMobil 40% 

Bacalhau Norte Santos Águas ultra-profundas 1 
Bacalhau 

Norte 
30-32 <0,5 Desenvolvimento 

Galp 20% | Equinor 40% (op.) 
ExxonMobil 40% 

Uirapuru Santos Águas ultra-profundas 1    Exploração 
Galp 14% | Petrobras 30% (op.) 
Equinor 28% | ExxonMobil 28% 

Sépia Santos Águas ultra-profundas 1 Sépia 26-30 <0,5 
Desenvolvimento e 

Produção 

Galp 2,4% | Petrobras 55,3% (op.) 

TotalEnergies 16,9% |  
Petronas 12,7% | QP 12,7% 

BM-S-24 Santos Águas ultra-profundas 1 Júpiter   Avaliação 
Galp 20% 

Petrobras 80% (op.) 

C-M-791 Campos Águas ultra-profundas 1    Exploração 
Galp 20% | Shell 40% (op.) 

Chevron 40% 

BM-PEPB-783/839 
Pernambuco-

Paraíba 

De águas profundas a 

águas ultra-profundas 
2    Exploração 

Galp 20% 

Petrobras 80% (op.) 

BAR-M-

300/342/344/388 
Barreirinhas 

De águas razas a águas 

ultra-profundas 
4    Exploração 

Galp 10% | Shell 50% (op.) 

Petrobras 40% 
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     Propriedades do petróleo   

 

Bloco(s) 

 

Bacia 

 

Tipo 

# de 

Projetos 

Principais 

Projetos 

 

API (º) 

Enxofre 

(%wt) 

 

Fase 

 

Parceiros 

Angola         

Bloco 14 Baixo Congo 
De águas razas a águas 

ultra-profundas 
1 

TL Re-

Demarcado 
24-36 <0,8 

Desenvolvimento e 

Produção 

Galp 9% | Chevron 31% (op.) 

Sonangol 20% | Eni 20% 
TotalEnergies20% 

Bloco 14k Baixo Congo 
De águas razas a águas 

ultra-profundas 
1 Lianzi 35-37 <0,5 

Desenvolvimento e 
Produção 

Galp 4,5% | Chevron 31,25% (op.) 

TotalEnergies 36,75% | Sonangol 10% 

Eni 10% | SNPC 7,5% 

Bloco 32 Baixo Congo Águas ultra-profundas 2 Kaombo 26-32 <0,9 
Desenvolvimento e 

Produção 

Galp 5% | TotalEnergies 30% (op.) 

Sonangol 30% | China Sonangol 20% 

ExxonMobil 15% 

Moçambique         

Área 4 Rovuma Águas ultra-profundas 2 
Coral Sul 

Rovuma LNG 
    Desenvolvimento 

Galp10% | Eni 25% (op.) 

ExxonMobil 25% (op.) | CNPC 20% 

Kogas 10% | ENH 10% 

Namíbia         

PEL 83 Orange 
De águas razas a águas 

ultra profundas 
1       Exploração 

Galp 80% (op.) | NAMCOR 10% 

Custos 10% 

S. Tomé e Príncipe        

Bloco 6 Rio Muni Águas ultra-profundas 1       Exploração 
Galp 45%(op.) | KE 25% | Shell 20% 

ANP 10% 

Bloco 11 Rio Muni Águas ultra-profundas 1       Exploração 
Galp 20% | KE 35% (op.) 

Shell 30% | ANP 15% 

Bloco 12 Rio Muni Águas ultra-profundas 1       Exploração 
Galp 41,2% (op.) | Equator 46,3% 

ANP 12,5% 
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Destaques 2021  

• As vendas de produtos petrolíferos foram 6,5 mton, um 

aumento de 8% YoY, refletindo a recuperação da procura na 

Ibéria, tanto no segmento B2B como no B2C.  

• As vendas de gás natural foram 18,3 TWh, afetadas por níveis 

de consumo mais baixos, particularmente no segmento B2B, 

enquanto as vendas de eletricidade aumentaram 25% YoY 

para 4,2 TWh. 

• Na mobilidade elétrica, a Galp manteve a sua posição de 

liderança, mais do que duplicando o número de pontos de 

carregamento de Veículos Elétricos em operação, 

ultrapassando os 1.000 pontos, suportados também pela 

aquisição da Mobilectric. 

•  

• Lançamento do primeiro novo conceito de loja em Lisboa, 

uma loja exclusivamente dedicada a produtos e serviços no-

fuel, reforçando o posicionamento da marca Galp. 

• Integração da Galp Solar e da GowithFlow (Flow) no negócio 

Commercial, com a Galp Solar a atingir mais de 4.000 clientes 

e a Flow a assegurar contratos de mais de 8.000 ativos de 

mobilidade durante o ano. 

Principais indicadores  

 2020 2021 

Vendas de produtos petrolíferos a clientes diretos (mton) 6,0 6,5 

Venda de gás natural a clientes diretos (TWh) 22,6 18,3 

Vendas de eletricidade a clientes diretos (TWh) 3,3 4,2 

Número de estações de serviço 1.475 1.480 

Número de lojas de conveniência 856 862 

Número de pontos de carregamento de mobilidade elétrica 544 1.186 

RCA Ebitda (€m) 325 288 

RCA Ebit (€m) 232 179 

OCF (€m) 316 266 

Investimento (€m) 127 92 
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Commercial 

O negócio Commercial da Galp fornece uma oferta completa e integrada aos 

seus clientes, desde produtos petrolíferos, gás, eletricidade a outros serviços de 

conveniência. Mantendo uma abordagem centrada no cliente, o nosso negócio 

oferece soluções para empresas e clientes nas diferentes geografias 

alavancando a forte posição da marca na Península Ibérica e numa seleção de 

países africanos. 

A Empresa está a adaptar-se aos novos padrões de consumo com o objetivo de 

oferecer produtos e serviços mais sustentáveis e digitais. 

Segurança 

Durante 2021, a Galp promoveu várias iniciativas para melhorar a cultura de 

segurança no âmbito do negócio Commercial. Em Espanha, foi lançado o 

programa "Olimpíadas de Segurança e Ambiente", que consistiu num quiz 

relacionado com temas de segurança e ambiente. Esta iniciativa teve uma forte 

aderência de c.80% das estações de serviço e identificou várias melhorias a 

serem implementadas. Espera-se que as Olimpíadas sejam implementadas em 

Portugal durante 2022. A "AQS Academy" foi outro programa lançado em 

Portugal, que permite a formação em vídeo a todos os funcionários que 

trabalhem nas estações de serviço, promovendo os melhores padrões de 

segurança, ambiente e qualidade durante um período de restrições de contacto 

físico.  

Desempenho 2021  

Os volumes de produtos petrolíferos vendidos a clientes diretos aumentaram 8% 

YoY para um total de 6,5 mton, na sequência do aumento da procura durante o 

período, dada a ligeira recuperação na Península Ibérica, à medida que as 

medidas de isolamento foram sendo gradualmente atenuadas durante o ano. 

As vendas de gás natural a clientes diretos ascenderam a 18,3 TWh, uma 

diminuição de 19% YoY, impactada pela menor contribuição do segmento B2B, 

enquanto as vendas de eletricidade ascenderam a 4,2 TWh, um aumento de 

25% YoY. 
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Business-to-Consumer 

Na estrada 

Através da rede de retalho da marca Galp, oferecemos produtos petrolíferos, 

mobilidade elétrica, novas energias, produtos non-fuel e de conveniência, bem 

como diversos serviços aos clientes B2C. 

No final de 2021, a rede comercial da Galp consistia num total de 1.281 estações 

de serviço na Península Ibérica, 702 das quais em Portugal. A Empresa tem 

também 343 lojas de conveniência em Portugal e 385 em Espanha. 

Relativamente aos produtos petrolíferos, em 2021, a Galp manteve a sua 

liderança no mercado português e manteve uma posição relevante na Península 

Ibérica, atingindo uma quota de mercado de c.28% em Portugal e c.4% em 

Espanha. 

A Galp tem vindo a renovar e modernizar a sua rede de lojas e estações de 

serviço, oferecendo produtos e serviços diferenciados e otimizando a experiência 

do cliente. A Empresa ambiciona converter mais de 60% da sua atual rede até 

2026, com a digitalização a desempenhar um papel fundamental na expansão da 

oferta non-fuel.  

 

Novo conceito de loja em Lisboa 

Em 2021, a Galp inaugurou em Lisboa o novo conceito de loja 

exclusivamente dedicada a produtos non-fuel, nomeadamente 

refeições, artigos básicos de mercearia, produtos de bem.  

Este projeto apresentou resultados muito positivos, com o valor 

médio do ticket por cliente nesta loja a aumentar mais de 15% em 

2021, quando comparado com 2019. 

A Galp monitoriza e analisa o comportamento dos consumidores e os 

padrões de procura nesta loja, recolhendo pontos de dados-chave a 

serem implantados na restante rede.  
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A margem de contribuição dos produtos e serviços non-fuel da Galp em 2021 já 

ultrapassou os níveis de 2019 em c.5%. A Empresa continuará os seus esforços 

no sentido de melhorar a oferta non-fuel e espera duplicar a sua contribuição 

até 2025. 

Continuamos a investir em fortes parcerias nos vários segmentos de mercado 

onde operamos, melhorando o cross-selling e diferenciando a marca Galp como 

prestadora de serviços. Durante 2021, continuámos a desenvolver parcerias com 

plataformas de entrega ao domicílio online, duplicando o número de entregas 

YoY, que ascenderam a mais de 125 mil durante o ano.  

A base de clientes associada aos programas de fidelização atingiu um total de 

cerca de 2 milhões de clientes em 2021, principalmente como resultado da 

parceria com o maior grupo retalhista alimentar em Portugal, a Sonae, e uma 

nova parceria desenvolvida em 2021 com a companhia aérea portuguesa TAP. 

No segmento retalhista ibérico, mais do que 40% do volume de produtos 

petrolíferos vendidos está associado a programas de fidelização. 

A fim de capturar novas oportunidades de mercado, a Galp tem vindo a explorar 

novas fontes de criação de valor no campo das novas energias, o que inclui o 

mercado da mobilidade elétrica e o Gás Natural Veicular (GNV). 

Na mobilidade elétrica, a Empresa tem uma posição de liderança em Portugal, 

com uma quota de mercado em volume de eletricidade de cerca de 22%. 

Através da oferta comercial do cartão Galp Electric, a Empresa fornece energia, 

soluções de mobilidade e serviços na estrada e em casa. Em 2021, foram 

emitidos mais de doze mil cartões. 

Durante 2021, a Galp forneceu 3,4 GWh de eletricidade através da sua 

infraestrutura de carregamento, um crescimento de 109% YoY. Toda a 

eletricidade fornecida pela Galp é eletricidade verde, 100% produzida a partir de 

fontes renováveis.  

Em 2021, a Galp mais do que duplicou o número de pontos de carregamento em 

funcionamento, ultrapassando os 1.000 pontos na Península Ibérica. 

Atualmente, a Empresa possui a maior rede em Portugal com 1,146 pontos, dos 

quais 172 são Pontos de Carregamento Rápidos e Ultra-rápidos. A Empresa está 

também a desenvolver a sua estrutura de rede em Espanha, com 40 pontos de 

carregamento já instalados.  

Durante 2022, a Empresa continuará a concentrar-se na expansão da sua rede 

de estações de carregamento na Península Ibérica, favorecendo novas parcerias 

e instalações na sua rede de estações de serviço, mas também identificando 

outras localizações, tanto em locais públicos como privados. 

A Empresa espera ter mais de 10.000 pontos de carregamento operacionais 

instalados na Península Ibérica até ao final de 2025, com este negócio a 

desempenhar um papel relevante na transição para um baixo nível de carbono 

do portefólio da Galp. 
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Em casa 

A Galp está próxima dos seus clientes residenciais através da oferta integrada de 

gás natural, eletricidade e GPL na Península Ibérica, bem como de vários 

serviços destinados a garantir a segurança, eficiência e conforto. 

A Galp fornece gás natural e eletricidade a mais de 560 mil clientes B2C na 

Península Ibérica. A Empresa é um dos principais players na região, com uma 

quota de mercado de c.23% em gás natural e c.6% no mercado da eletricidade 

em Portugal. 

A base de clientes B2C da Galp, excluindo o mercado regulado, aumentou 5% 

durante 2021, principalmente através da 3-minute app. Esta ferramenta acelera 

a aquisição de novos clientes em tempo recorde e de forma completamente 

digital, que se encontra disponível nas estações de serviço e espaços de 

revendedores. 

A preocupação ambiental e a necessidade de uma transição energética 

sustentável está a tornar-se cada vez mais relevante e é o foco principal da 

Galp. Como tal, a nossa oferta inclui apenas eletricidade verde, 100% produzida 

a partir de fontes renováveis. 

Galp reforça liderança em mobilidade 

elétrica com aquisição da Mobilectric 

Em 2021, a Galp adquiriu a totalidade do capital social da Mobiletric, 

um dos principais operadores no setor da mobilidade elétrica em 

Portugal, particularmente no carregamento elétrico rápido e ultra-

rápido. 

Com esta aquisição, a Galp acrescentou 280 pontos de carregamento 

à sua rede a curto prazo, a maioria dos quais já em funcionamento, 

bem como um portefólio sólido de pontos de carregamento planeados 

que permitem perspetivas de crescimento rápido. 
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A Galp também fornece soluções de eficiência energética, bem como serviços 

técnicos destinados a otimizar e reduzir o consumo de energia através da 

instalação de equipamento mais eficiente. 

Em Espanha, a Galp está presente no mercado do gás e eletricidade através de 

uma participação de 25% num fornecedor digital, PODO, que conta atualmente 

com 92 mil clientes, numa plataforma digital que permite o fornecimento 

combinado de gás, eletricidade e serviços de uma forma mais ágil. 

Business-to-Business 

A oferta da Galp no segmento B2B na Península Ibérica abrange todo o 

portefólio, incluindo produtos petrolíferos como combustíveis, químicos e 

lubrificantes, bem como gás natural, eletricidade, novas energias e serviços. 

Através da oferta integrada de produtos e serviços, a Galp responde às múltiplas 

necessidades das empresas, maximizando a criação de soluções com valor. 

Neste segmento, a Empresa tem cerca de 21 mil clientes de produtos 

petrolíferos e quase 10 mil clientes de gás natural e eletricidade na Península 

Ibérica, que se encontram dispersos por diversos setores, tais como a 

distribuição, transporte, bancas marítimas, aviação, indústria, serviços, setor 

público e outros. A Empresa tem vindo a promover a criação de valor para os seus clientes, 

oferecendo soluções de eficiência energética, bem como serviços técnicos 

destinados a otimizar e reduzir o consumo de energia através da instalação de 

equipamentos mais eficiente. No segmento B2B, a oferta da Galp inclui 

auditoria, formação e certificação de eficiência energética, iluminação eficiente, 

instalação de estações de carregamento e painéis solares, entre outros. 
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Internacional 

A Galp está atualmente a operar em África através de participações em várias 

empresas. Cada empresa dedica-se a um mercado específico, permitindo às 

marcas ajustar a sua comercialização e operações às diferentes culturas, 

maximizando o valor para os clientes de cada região. 

 

A Empresa tem vindo a reforçar a sua posição num grupo restrito de países em 

África, onde se espera um crescimento de mercado. A qualidade dos produtos, 

bem como a localização geográfica e as sinergias com as capacidades logísticas 

e comerciais existentes são verdadeiras vantagens competitivas que contribuem 

para o desenvolvimento do mercado da Galp nestes países.  

Durante o ano, a Empresa manteve a sua rede com um total de 199 estações de 

serviço e 134 lojas de conveniência espalhadas por cinco países africanos. A 

Galp mantém uma posição relevante na maioria dos mercados africanos em que 

opera. 

Durante 2021, a Empresa estendeu o seu programa de transformação digital a 

países africanos, nomeadamente Moçambique, com novas plataformas que 

serão fundamentais na gestão de dados, na melhoria das relações com os 

clientes e na otimização do desempenho operacional. 

A Galp concluiu os investimentos nas instalações logísticas Moçambicanas, que 

consistiram na construção de duas novas bases logísticas para a receção, 

armazenagem e expedição de combustíveis líquidos e GPL na Beira e na Matola. 

O último marco do projeto foi alcançado com a inauguração de uma linha de 

enchimento de garrafas de GPL em Matola. Estes ativos são fundamentais para 

apoiar as atividades regionais de produtos petrolíferos em Moçambique. Além 

disso, a Galp poderá alargar a sua área de influência nesta região de África, 

expandindo as suas atividades para os países vizinhos. 
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Galp Solar soluções descentralizadas 

A Galp desenvolveu uma solução descentralizada de produção de energia 

renovável, a Galp Solar, baseada em sistemas e serviços de geração de energia 

solar de menor escala com o objetivo de maximizar o consumo e a eficiência 

energética tanto para os segmentos B2B como B2C.A Galp Solar utiliza 

tecnologias avançadas, tais como análise de imagem de satélite, algoritmos de 

inteligência artificial e big data, para otimizar o custo de aquisição e instalação, 

oferecendo a solução que melhor se adapta às necessidades de cada cliente. 

No final de 2021, a Galp Solar apresentava já uma capacidade instalada de  

c.13 MW, cobrindo mais de 4.000 clientes na Península Ibérica.  

Durante o ano, esta marca também desenvolveu projetos relevantes sobre os 

ativos da Galp, tornando as nossas estações de serviço e as atividades de 

refinação mais sustentáveis. A Galp Solar encontra-se a instalar painéis solares 

na refinaria de Sines da Galp com uma capacidade de 21 MW, correspondente a 

10% das necessidades elétricas da nossa refinaria.  

A Galp Solar visa posicionar a Galp na área da transição energética, com uma 

abordagem digital inovadora. No futuro, a Empresa procurará o desenvolvimento 

de novos produtos e serviços (por exemplo, baterias, pontos de carregamento 

de veículos elétricos, soluções domésticas) para captar o elevado potencial do 

mercado Ibérico. 

GowithFlow 

Através da GoWithFlow, a Galp está a promover soluções para a transição das 

frotas dos seus clientes para VE, incluindo sistemas de carregamento, gestão de 

frotas e sistemas de partilha de veículos. Através de uma visão integrada dos 

dados sobre veículos e energia, os gestores de frotas e instalações podem 

planear e operar uma rede heterogénea de veículos de combustão e elétricos, 

juntamente com a gestão do consumo de combustível e eletricidade. 

Durante 2021, a GoWithFlow já estabeleceu equipas de desenvolvimento de 

negócios no Reino Unido e em Espanha e assegurou contratos com mais de 

8.000 ativos de mobilidade (veículos e pontos de carregamento) para a Flow 

Mobility Change Platform.  

A Galp está atualmente a analisar o potencial de expansão deste modelo 

empresarial para novas geografias, desenvolvendo parcerias tecnológicas e 

novos canais de vendas. 
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3.4 Industrial & Energy Management 

  Destaques 2021  

 • A Galp reorganizou a sua unidade de Industrial & Energy 

Management, alargando o âmbito para além da refinação 

tradicional e aumentando a integração com o Energy 

Management. 

• O desempenho da refinação da Galp refletiu a melhoria do 

contexto internacional, bem como intervenções planeadas e 

não planeadas durante o ano, com a margem de refinação a 

aumentar para $3,3/boe. 

• A Empresa anunciou o seu objetivo de transformar o 

complexo industrial de Sines num parque de energia verde até 

2030, melhorando a sua eficiência energética e expandindo as 

suas operações para produtos de baixo carbono. 

•  

• A Galp comprometeu-se a reduzir as suas emissões 

operacionais de refinação (âmbito 1 & 2) em 50% até 2030 

(vs. 2017), com passos relevantes já dados e identificados, e 

tendo já atingido c.30% de redução em 2021. 

• A Galp anunciou um novo plano para transformar o site de 

Matosinhos num hub de Energias Sustentáveis e Tecnologias 

Avançadas. 

• Desenvolvimento de dois projetos de hidrogénio verde de     

100 MW cada para acelerar a descarbonização do polo de 

Sines. 

Principais indicadores  

 2020 2021 

Matérias-primas processadas (mboe) 87,1 76,6 

Margem de refinação da Galp ($/boe) 1,1 3,3 

Custo de refinação1 ($/boe) 2,6 2,0 

Fornecimento de produtos petrolíferos (mton) 13,9 14,8 

Volume de aprovisionamento & trading de GN/LNG (TWh) 60,0 67,2 

   dos quais trading (TWh) 14,6 31,6 

Emissões diretas de GEE (tonCO2e) 3.073.958 2.682.605 

Consumo total de água por matéria-prima tratada (m3/ton) 0,68 0,71 

Percentagem de água reutilizada 16% 15% 

RCA Ebitda (€m) 113 64 

RCA Ebit (€m) (210) (173) 

OCF (€m) (204) 98 

Investimento (€m) 76 67 

 

Nota: Na sequência da decisão de descontinuar as atividades de refinação em Matosinhos, os indicadores de Industrial & Energy Management de 2021 excluem a 

contribuição da refinação de Matosinhos. Os números de 2020 foram mantidos tal como foram reportados, incluindo a contribuição de Matosinhos.  
1 Excluindo o impacto da cobertura da margem de refinação. 
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A unidade de Industrial & Energy Management da Galp incorpora os negócios de 

refinação, biocombustíveis, logística e cogeração no segmento Industrial, 

enquanto o segmento de Energy Management compreende as atividades de 

aprovisionamento e trading de petróleo, gás e eletricidade. 

A Galp permanece focada na maximização da criação de valor neste segmento, 

aumentando a eficiência das suas operações, e adaptando o seu portefólio ao 

compromisso de neutralidade carbónica na Europa até 2050. 

Industrial 

A Galp é detentora da única refinaria em funcionamento em Portugal, localizada 

em Sines, e também opera múltiplos terminais marítimos e parques de 

armazenamento na Península Ibérica. 

A refinaria de Sines tem uma capacidade de destilação de aproximadamente  

226 kbpd e é um ativo fundamental para a economia portuguesa e um dos 

maiores da Península Ibérica. A complexidade e capacidade de conversão, bem 

como a vantagem estratégica devido à sua localização costeira e à infraestrutura 

portuária de águas profundas em Sines, tanto para o abastecimento de petróleo 

bruto, bem como para a exportação de produtos refinados, tornam esta refinaria 

altamente competitiva e bem posicionada para prosperar no futuro, apesar dos 

desafios que o setor enfrenta. 

No final de 2020 e após uma avaliação rigorosa das alternativas, a Galp decidiu 

descontinuar a partir de 2021 as operações de refinação em Matosinhos, uma 

refinaria com 110 kbpd de capacidade e menor complexidade, na sequência das 

mudanças estruturais nos padrões de consumo de produtos petrolíferos, 

impulsionadas pelo contexto regulamentar europeu e pelos efeitos da pandemia. 

A Galp continuou a abastecer o mercado regional, mantendo o acesso ao 

terminal marítimo, instalações de armazenamento e distribuição em Matosinhos 

e está atualmente a avaliar alternativas de utilização para o complexo. 

Já em 2022, a Galp assinou um protocolo de cooperação para a reconversão dos 

terrenos até agora ocupados pela refinaria de Matosinhos. O desenvolvimento 

de um Innovation District e a cedência de parcelas de terreno para a construção 

de um polo universitário são dois dos projetos em avaliação ao abrigo deste 

protocolo, que pretendem promover a valorização económica, social e ambiental 

de toda a região Norte do país, posicionando esta iniciativa no topo dos projetos 

mundiais de tecnologia associada a energias sustentáveis 

Segurança 

A Galp está a desenvolver um programa de segurança completo e integrado, 

centrado nas nossas instalações industriais e baseado em duas dimensões 

diferentes: 

• Cultura de segurança, que visa desenvolver uma cultura de prevenção e 

disciplina nos nossos ativos industriais; 

• Gestão da segurança dos processos com o objetivo de definir regras e 

diretrizes claras relacionadas com os processos de segurança nos ativos da 

Galp.  

Estes programas serão lançados durante 2022 e abrangerão todos os 

trabalhadores do segmento de negócio Industrial.  
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Desempenho operacional em 2021 

As matérias-primas processadas totalizaram 76,6 mboe, menos 12% YoY, 

considerando apenas a capacidade de processamento da refinaria de Sines em 

2021, que funcionou em condições macro mais favoráveis. Durante o ano, a 

eficiência do sistema e os volumes de produção foram afetados por restrições 

operacionais no fluid catalytic cracking (FCC) no primeiro semestre do ano, um 

evento não planeado num dos fornos da unidade de destilação atmosférica 

(ADU) em outubro, e manutenções planeadas nas unidades de hydrocracker, 

alkylation e visbreaker no quarto trimestre do ano. 

O petróleo bruto representou 85% das matérias-primas processadas, 87% do 

qual corresponde a crudes médios e pesados. Todos os crudes processados 

eram sweet.  

A margem de refinação de Galp subiu YoY de $1,1/boe para $3,3/boe, na 

sequência da melhoria do contexto internacional de refinação. 

O gasóleo e a gasolina foram os produtos mais relevantes no cabaz de produção 

da Galp, representando 38% e 26%, respetivamente. A produção de fuelóleo 

representou 20% da produção Galp, sendo todo Very Low Sulphur Fuel Oil 

(VLSFO). 

A Galp continua focada na melhoria da competitividade da sua refinaria de 

Sines, num ambiente em que a regulação se torna cada vez mais exigente e 

num mercado de produtos petrolíferos desafiante. 

Nota: Na sequência da decisão de descontinuar as atividades de refinação em Matosinhos, os indicadores de Industrial & 
Energy Management de 2021 excluem a contribuição da refinação de Matosinhos. Os números de 2020 foram mantidos 
tal como foram reportados, incluindo a contribuição de Matosinhos.  
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De uma refinaria cinzenta a um parque de 

energia verde 

A Galp pretende transformar a sua unidade industrial de Sines num parque de 

energia verde até 2030, melhorando a sua eficiência energética e reduzindo a 

sua pegada de carbono. A expansão para a produção de biocombustíveis 

avançados, através da instalação de uma unidade de Hydrogenated Vegetable 

Oil (HVO), e a incorporação de oportunidades relacionadas com o hidrogénio 

verde serão passos importantes nesta transição.  

Neste caminho, a Empresa espera reduzir 50% das emissões operacionais, 

incluindo os âmbitos 1 e 2, até 2030, face aos níveis de 2017. A concentração 

das atividades de refinação em Sines, descontinuando Matosinhos, bem como a 

implementação de outras iniciativas já permitiram uma redução de 30% das 

emissões operacionais. 

 

1 Redução das emissões operacionais das atividades industriais (âmbito 1 & 2) vs 2017.  

Transformação digital das nossas 

operações industriais  

A Galp está constantemente a melhorar e otimizar as suas operações de 

refinação e logística, reduzindo custos, capitalizando a disponibilidade do 

sistema e reforçando os procedimentos de controlo de segurança. 

Durante 2021, foram implementadas várias iniciativas digitais nos nossos 

ativos industriais: 

• Implementação de uma ferramenta digital para otimizar a 

programação das operações de refinação, desde a descarga do 

crude até à expedição dos produtos; 

• Implementação de um programa de manutenção preditiva, que 

permite a utilização de machine learning para detetar anomalias em 

operações de equipamento; 

• Implementação de um projeto de operador móvel na refinaria de 

Sines, terminais marítimos e parques de armazenamento, que 

assegurará uma comunicação mais rápida e eficaz entre os 

operadores para a gestão das tarefas operacionais. 
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Biocombustíveis 

Durante 2021, a Galp anunciou a análise e desenvolvimento de uma unidade de 

produção de HVO na refinaria de Sines com a capacidade de produzir 270 ktpa 

de produtos renováveis avançados. O projeto prevê que a unidade tenha a 

flexibilidade para a produção tanto de gasóleo renovável, como combustível de 

aviação sustentável (SAF) e é esperado o início de operação antes de 2025.  

Durante o ano, o projeto evoluiu de acordo com o plano, tendo a fase BEDP 

(Basic Engineering Design Package) sido concluída em dezembro de 2021, 

seguida pelo início do FEED (Front-End Engineering Design) em janeiro de 2022. 

Espera-se que a Decisão Final de Investimento ocorra no final de 2022. 

A Galp também opera a Enerfuel, uma unidade industrial em Sines que produz 

biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Este produto é produzido 100% a 

partir do processamento de gorduras animais e óleos alimentares usados. A 

Enerfuel produziu aproximadamente 24 kton de biodiesel de segunda geração 

em 2021. 

A Empresa também produz HVO numa unidade de hidrogenação na refinaria de 

Sines. Este biocombustível resulta do co-processamento de óleo vegetal com 

gasóleo, resultando num biocombustível com características semelhantes às dos 

combustíveis fósseis. Em 2021, a produção atingiu aproximadamente 7,4 kton, o 

equivalente a uma redução de 24 kton nas emissões de CO2. 

A estratégia da Galp de aprovisionamento de matérias-primas para a produção 

de biocombustíveis baseia-se na diversidade de feedstocks, de geografias, e de 

fornecedores, procurando assegurar contratos a longo prazo. Com base nos 

fornecedores existentes e desenvolvendo novas parcerias, a Empresa irá 

expandir gradualmente o aprovisionamento de matérias-primas de resíduos de 

baixo carbono, partindo das atuais necessidades operacionais com a Enerfuel e a 

unidade de co-processamento para o projeto HVO, numa fase posterior. 

Em 2021, a Galp cumpriu com a Renewable Energy Directive (RED), 

incorporando 10% de biocombustíveis no seu conteúdo energético em Portugal, 

e 8,5% em Espanha. O regulamento europeu recentemente aprovado (RED II) 

irá estabelecer o enquadramento para a década, promovendo os 

biocombustíveis avançados e restringindo a utilização de algumas matérias-

primas. 

A estratégia de Galp para os biocombustíveis está em conformidade com as 

iniciativas de descarbonização em curso, procurando incentivar a utilização de 

biocombustíveis produzidos a partir de resíduos, que representaram mais de 

60% das matérias-primas para este tipo de combustível em 2021. Em 2021, 

foram incorporados 257.587 m3 de biocombustíveis nos combustíveis vendidos 

em Portugal, incluindo 27.000 m3 de biodiesel de segunda geração produzido 

pela Enerfuel. A integração destes combustíveis com baixo teor de carbono 

impediu a emissão de mais de 678 kton de CO2e quando comparado com um 

combustível de origem exclusivamente fóssil. 

Hidrogénio Verde 

O hidrogénio verde oferece uma das soluções mais eficientes para enfrentar os 

desafios relacionados com a descarbonização de setores onde a transição 

poderá ser mais complexa, tais como o transporte pesado, marítimo, aéreo e 

processos industriais de elevado consumo de energia. 

A Galp encontra-se numa posição privilegiada para desenvolver soluções de 

hidrogénio verde, captando todo o potencial do seu parque de energia verde em 

Sines, clientes de mobilidade, geração renovável e alavancando o seu historial 
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de competências industriais. Além disso, a Galp é o maior produtor e consumidor 

de hidrogénio em Portugal.  

Como tal, a Empresa está a desenvolver novos caminhos no plano energético 

com vista a descarbonizar a economia, tais como a produção de hidrogénio 

verde e de e-fuels. 

A Empresa encontra-se a desenvolver um projeto de um eletrolisador de  

100 MW em Sines, tendo completado o feasability study e estando atualmente a 

trabalhar na engenharia de base, bem como a garantir mecanismos de apoio 

fundamentais para a Decisão Final de Investimento. 

Em paralelo, a Galp é colíder, juntamente com a EDP, num consórcio composto 

por 13 entidades europeias que submeteram um projeto de I&D ao "Green Deal 

Fund" da UE e que recebeu um subsídio de €30 m para o desenvolvimento de 

um outro eletrolisador de 100 MW. O projeto está em desenvolvimento e o 

acordo para o subsídio já foi assinado com a UE. 

Além disso, e a fim de acelerar a curva de aprendizagem, a Galp está a 

desenvolver um projeto piloto de 2 MW em Sines que deverá iniciar a produção 

em 2023. A Empresa também garantiu um financiamento de c.€1,8 m para o 

desenvolvimento desse projeto. 

À medida que o negócio do hidrogénio verde adquira relevância, a Galp 

considera aumentar a sua capacidade instalada para mais de 1 GW na segunda 

metade da década. Essa expansão permitiria à Galp substituir o consumo de 

hidrogénio cinzento de Sines e abordar os e-fuels marítimos e aéreos. 

A Galp está também atenta a outras oportunidades no mercado do hidrogénio 

no âmbito do seu forte compromisso com a transição energética, 

nomeadamente através do incentivo de redes de mobilidade baseadas no 

hidrogénio e o desenvolvimento de novos conceitos de estações de serviço com 

produtos de baixo carbono, incluindo hidrogénio na oferta. 

Cogeração 

As atividades da Galp relacionadas com a eletricidade são também suportadas 

pelo funcionamento de unidades de cogeração em Portugal que possuem uma 

capacidade instalada combinada de 91 MW, estando a unidade principal 

instalada na refinaria de Sines. Esta unidade é altamente eficiente, pois combina 

produção de calor e eletricidade, e é um importante fornecedor de vapor para as 

operações da refinaria. 

Na sequência da decisão de descontinuar as operações de refinação em 

Matosinhos a partir de 2021, a Galp também suspendeu as operações de 

cogeração em Matosinhos a partir de outubro de 2021. 

Em 2021, as unidades de cogeração produziram aproximadamente 980 GWh, 

menos 28% YoY, refletindo a menor contribuição da cogeração de Matosinhos. 



Galp  

40 Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Execução estratégica REGENERATING THE FUTURE 

3.4 Industrial & Energy Management 

Destaques 2021 Upstream Commercial Industrial & Energy 

Management 

Renewables & New 

Business 

Energy Management   

A Galp pretende reforçar o papel do Energy Management nas suas operações, 

permitindo a criação de valor através da integração, abrangendo petróleo bruto, 

produtos petrolíferos, gás natural e eletricidade. A Empresa irá capturar novas 

oportunidades de trading, através da gestão da margem integrada, da 

otimização do supply-to-sourcing e da otimização da dinâmica de vendas e da 

gestão do risco. 

Matérias-primas e produtos petrolíferos 

A Galp gere a procura de petróleo bruto e de outras matérias-primas, 

maximizando a sua margem de refinação capturada, tendo em conta a 

estratégia de diversificação da oferta e de extração de valor da base de ativos 

existente. 

A Galp importou petróleo de 11 países diferentes, com os crudes médios e 

pesados a representarem 87% do total. Em 2021, apenas foram processados 

crudes sweet.  
 

Os produtos petrolíferos resultantes das nossas atividades de refinação e trading 

são direcionados internamente para a unidade Commercial, e externamente para 

outros operadores e exportações. Em 2021, os volumes vendidos totalizaram 

14,8 mton, dos quais 7,0 mton foram vendidos à área Commercial, 2,8 mton a 

outros operadores e 5,0 mton foram exportados. 
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Os E.U.A., particularmente a Costa Leste, continuam a ser um destino relevante 

para a exportação de componentes pesados da gasolina. O fuelóleo, a gasolina e 

o gasóleo foram os principais produtos exportados, representando 34%, 31% e 

26% das exportações totais, respetivamente, na sua maioria para os E.U.A., 

Espanha e Gibraltar. 

 

Gás Natural 

A Galp possui um negócio ativo de aprovisionamento e trading de GN/GNL.  

Atualmente, os fornecimentos de GN e GNL da Galp são obtidos principalmente 

através de contratos a longo prazo estabelecidos com a Sonatrach na Argélia e 

com a Nigeria LNG na Nigéria. Estes representaram cerca de 88% das fontes de 

aprovisionamento da Empresa em 2021. 

 

Em paralelo, a Galp explora também outras fontes de aprovisionamento, 

nomeadamente os mercados espanhol e francês. As restantes necessidades são 

cobertas através de operações de mercado spot. 
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A Galp e a Sonatrach assinaram um acordo em 2019, no qual a Galp continuará 

a abastecer-se de gás natural proveniente da Argélia, através do gasoduto 

Medgas para a Península Ibérica. A Galp assegurou 1 bcm (c.12 TWh) por ano 

durante um período de 5 anos.  

Em 2020, a Galp assinou um Sales and Purchase Agreement (SPA) com a 

Nigeria LNG Limited para o fornecimento de 1 mtpa (c.16 TWh) de GNL durante 

um período de 10 anos.  

Com o objetivo de diversificar e aumentar a competitividade do seu cabaz de 

aprovisionamento a longo prazo, a Galp assinou um acordo com a Venture 

Global LNG para a aquisição de 1 mtpa (c.16 TWh) do terminal de exportação de 

GNL em Calcasieu Pass, E.U.A., durante um período de 20 anos, com início em 

2023. Em 2020, a Galp acordou a contratação de um navio de transporte de 

GNL da Pan Ocean Co., Ltd. por um período inicial de 5 anos, para o transporte 

de GNL da Venture Global GNL. 

A Galp desenvolve a sua atividade de trading de GN/GNL no mercado 

internacional e tem também vindo a consolidar a sua posição nos mercados de 

gás natural em polos europeus, nomeadamente Espanha, França e Países 

Baixos, através da atividade de trading de rede. 

O gás natural resultante das nossas atividades de aprovisionamento é 

direcionado internamente para a unidade Commercial e autoconsumos na 

refinaria de Sines, e externamente para atividades de trading e 

electroprodutores. Os volumes de GN/GNL vendidos através da atividade de 

trading foram inteiramente comercializados em trading de rede. 

Além disso, a Galp está a trabalhar ativamente para explorar todas as 

opçõespara a venda do seu gás associado produzido no Brasil. Na sequência da 

liberalização do mercado de gás natural no Brasil, a Galp estabeleceu uma série 

de contratos com início comercial a 1 de janeiro de 2022. 

No final do ano de 2021, a Galp celebrou um acordo com a Companhia de Gás 

da Bahia (Bahiagás) para vender uma parte da produção de gás natural do seu 

portefólio. Adicionalmente, a Galp assegurou a aquisição à Repsol Sinopec da 

produção de gás natural do campo de Sapinhoá Norte, alargando as suas 

alternativas de aprovisionamento no Brasil. 

De forma a assegurar o acesso às infraestruturas de processamento e 

transporte, a Galp assinou acordos com a Petrobras e a Transportadora 

Associada de Gás, respetivamente. 
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Eletricidade 

A Galp está presente no mercado de eletricidade através do Mercado Ibérico de 

Eletricidade (MIBEL), tanto no mercado spot (OMEL) como no mercado de 

futuros (OMIP). Esta atividade visa sobretudo otimizar o aprovisionamento e a 

produção de energias renováveis da Galp, garantindo as necessidades do 

negócio da Commercial e permitindo a criação de valor. 

A Galp detém atualmente dois contratos de longo prazo para a compra de 

energia renovável de parques solares, num total de aproximadamente 650 GWh 

por ano, como parte da estratégia para assegurar um fornecimento de soluções 

energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis. 
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3.5 Renewables & New Businesses  

 Destaques 2021  

 
• Entrada em operação de 36 MWp de capacidade de produção 

renovável durante o ano, aumentando a capacidade bruta em 

operação no final do ano para c.1 GWp. 

• Expansão do portefólio renovável, agora com uma capacidade 

total de c.4.7 GWp numa base de 100%, considerando 

projetos em produção, construção e/ou desenvolvimento. 

• Expansão da posição na Ibéria, com a aquisição de         

c.400 MWp de nova capacidade instalada de energia solar 

fotovoltaica em Espanha. 

• Entrada no sector das energias renováveis no Brasil, com a 

aquisição de 594 MWp em projetos solares em fases iniciais 

de desenvolvimento. 

 

• Garantia de financiamento competitivo para o 

desenvolvimento de projetos de energias renováveis na 

Península Ibérica. 

• Criação de uma JV com a Northvolt para o desenvolvimento 

de uma unidade de conversão de lítio em Portugal, um passo 

importante no plano de promoção de uma cadeia de valor de 

baterias local. 

 

Principais indicadores 

 2020 2021 

Capacidade instalada de geração renovável1 (MW) 926 963 

Produção de energia renovável (GWh) 327 1.288 

Emissões de CO2 evitadas (tonCO2e) 98.910 352.382 

RCA Ebitda pro-forma2 (€m) (2) 76 

RCA Ebit pro-forma2 (€m) (12) 52 

OCF pro-forma (€m) (2) 76 

Investimento (€m) 350 142 

   

1 Corresponde, numa base de 100%, à capacidade instalada dos projetos de produção de eletricidade renovável em que a Galp detém uma participação 

2 Pro-forma considera todos os projetos Renováveis, como se fossem consolidados de acordo com as participações da Galp. 
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Renewables & New Businesses 

A unidade de Renewables & New Businesses está centrada no desenvolvimento 

de um portefólio sustentável e diversificado de geração de energia renovável, 

que pode ser alavancado através de sinergias com os restantes negócios da 

Empresa, nomeadamente com a área Commercial, ao mesmo tempo que apoia a 

sua trajetória de transição energética e as suas ambições de redução da 

intensidade carbónica. 

Além disso, esta unidade identifica, avalia e desenvolve novas oportunidades de 

negócio no sector da energia, procurando acrescentar novas pools de valor e 

maximizar a criação de valor dos negócios atuais, aproveitando as mudanças 

disruptivas que a indústria está a atravessar. 

Renováveis 

Em 2021, o portefólio de energia renovável da Galp aumentou c.1 GWp para 

c.4,7 GWp (a 100%), na sua maioria projetos de energia solar fotovoltaica (FV) 

em operação, construção e/ou desenvolvimento, localizados em Portugal, 

Espanha e, mais recentemente, Brasil.  

Do portefólio total, 963 MWp encontravam-se em operação, no final de 2021, 

incluindo 36 MW de novos projetos que se iniciaram durante o ano. 

 

 



Galp   

46 Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Execução estratégica REGENERATING THE FUTURE 

3.5 Renewables & New Businesses 

Destaques 2021 Upstream Commercial Industrial & Energy 

Management 

Renewables & New 

Business 

Portefólio de Renováveis 

Capacidade Renovável Galp (MW)   Em operação Em Construção Em Desenvolvimento Total 

Total a 100% 963  393  3.390  4.746  

Espanha 950  249  2.445  3.645  

Portugal 12  144  351  507  

Brasil -  -  594  594  

Participação da Galp (pró-forma) 719  331  2.968  4.018  

Espanha 713  187  2.203  2.923  

Portugal 6  144  351  501  

Brasil -  -  594  594  

 

Projeto País Segmento % detida Capacidade (100% base) MWp Estado do projeto 

Titan Espanha Solar 75,01 950 Em Operação 

Titan Espanha Solar 75,01 c.1,9 GW Construção/Desenvolvimento 

Magallon Espanha Solar 100 359 Desenvolvimento 

Jerjes & Bujeo Espanha Solar 100 74 Desenvolvimento 

Enerland Espanha Solar 100 223  Desenvolvimento 

Omaei Espanha Solar 100 100 Desenvolvimento 

Vale Grande Portugal Vento 51,50 12 Operacional 

Alcoutim Portugal Solar 100 144 Construção 

Ourique Portugal Solar 100 343 Desenvolvimento 

Odemira Portugal Solar 100 8 Desenvolvimento 

Cascudo Brasil Solar 100 282 Desenvolvimento 

Murion Brasil Solar 100 312 Desenvolvimento 
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Com uma plataforma renovável competitiva e as competências para a fazer 

prosperar, o objetivo da Galp é expandir gradualmente o seu portefólio de 

geração renovável para mais de 4 GWp de capacidade em operação bruta até 

2025, e 12 GWp até 2030. 



Galp   

48 Parte I - Relatório Integrado de Gestão 2021 | Execução estratégica REGENERATING THE FUTURE 

3.5 Renewables & New Businesses 

Destaques 2021 Upstream Commercial Industrial & Energy 

Management 

Renewables & New 

Business 

 

Espera-se que esta expansão seja seletiva, principalmente alavancada na 

execução dos ativos existentes, enquanto desenvolvemos a nossa presença em 

mercados onde existe uma vantagem estratégica, maioritariamente através de 

early stage moves, e diversificação de tecnologias. 

A estratégia renovável da Galp assenta no equilíbrio da sua presença em 

mercados maduros e não maduros, para assegurar um portefólio sustentável a 

longo prazo ajustado aos riscos e oportunidades de cada mercado, mas também 

assente em abordagens ativas de energy management, otimização da estrutura 

de capital e rotação de ativos. 

Esta estratégia, aliada à exploração de diferentes pools e upsides na cadeia de 

valor, deverá permitir o aumento do valor dos seus projetos e a obtenção de um 

crescimento orientado para a criação de valor.  

A Empresa espera alocar, em média, cerca de 30% do capex anual líquido 

estimado para o Grupo entre 2021 e 2025 ao desenvolvimento do seu portefólio 

de geração de energia renovável. 

Em 2021, a Galp assegurou um montante de até €732 m do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) para a construção de centrais de energia solares e instalação 

de pontos de carregamento de veículos elétricos na Península Ibérica, um passo 

crucial para aumentar o ritmo de desenvolvimento de tais projetos e ajudar a 

Empresa a acelerar a integração de soluções energéticas, de baixo ou carbono 

nulo, nos seus negócios. 
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Espanha 

 

A Galp detém uma participação de 75,01% em Titan, enquanto o Grupo ACS 

detém os restantes 24,99%. Foi criada uma estrutura conjunta de governo de 

controlo e esta participação é contabilizada nas demonstrações financeiras da 

Galp utilizando o método da equivalência patrimonial. 

O portefólio incorpora um conjunto de projetos de elevada qualidade já em 

operação e em diferentes fases de desenvolvimento, em locais privilegiados, 

com rendimento esperado equivalente a 1.800 horas de sol por ano, 

posicionando a Galp como uma empresa líder em energia solar fotovoltaica na 

Península Ibérica. 

A atual produção solar da Galp provém exclusivamente da geração destes ativos 

de Titan. 

Em 2021, a Galp reforçou ainda mais a sua posição no mercado solar 

fotovoltaico em Espanha, com aquisições de quase 400 MWp de capacidade 

bruta, que se espera operacional em 2023/24: 

• 74 MWp de Jerjes & Bujeo, na Andaluzia, em desenvolvimento; 

• 100 MWp de Omaei, em Aragão, em desenvolvimento; 

• 223 MW da Enerland, dos quais 62 MWp localizados em Saragoça, estão já 

em construção e os restantes projetos em Castela e Leão e Aragão 

encontram-se em fase avançada de desenvolvimento.  
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Portugal 

 

Em Portugal, a Galp detém um portefólio de aproximadamente 495 MWp de 

projetos solares fotovoltaicos. 

Destes, 144 MWp estão em Alcoutim, no Algarve, e estão em construção, com 

início de operação esperado durante 2022.  

Além disso, o portefólio inclui também 343 MWp em Ourique e 8 MWp em 

Odemira, ambos no Alentejo, em diferentes fases de desenvolvimento.  

A capacidade instalada de geração renovável da Galp em Portugal inclui também 

12 MWp que provêm de um parque eólico, onde a Empresa opera através da 

sua empresa participada Ventinveste, S.A., Portugal, na qual a Galp detém uma 

participação de 51,5%. 

Brasil 
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A Galp entrou no negócio das energias renováveis no Brasil em 2021 com a 

aquisição de alguns projetos solares fotovoltaicos com uma capacidade 

combinada de 594 MWp. 

Isto inclui dois projetos solares em desenvolvimento nos Estados da Bahia e Rio 

Grande do Norte, com capacidades de 282 MWp e 312 MWp, respetivamente, 

com Data de Operação Comercial esperada até 2025.  

Com estas transações, a Galp ganhou acesso a ativos de elevada qualidade num 

país onde a Empresa está presente há mais de 20 anos e que se encontra entre 

os 10 países do mundo com maior procura de energia e que planeia duplicar a 

sua capacidade instalada solar e eólica atual para 40 GW até 2030.  

Novos Negócios 

A Galp procura ativamente identificar e desenvolver oportunidades de negócio e 

de valor para o futuro com o potencial de se tornarem negócios robustos e 

autónomos, em áreas relacionadas com a sustentabilidade, transição energética, 

transportes, infraestruturas e produção. 

Relativamente aos New Businesses, a Galp está, proactivamente, a procurar 

soluções que possam desempenhar um papel fundamental na cadeia de valor 

energética do futuro. Esta área foi projetada para servir como uma incubadora 

de novos meios de criação de valor, testando, validando e desenvolvendo 

conceitos até ao seu amadurecimento, de forma a poderem desenvolver-se 

independentemente ou ser incorporados por outras unidades de negócios, como 

aconteceu com o hidrogénio verde, que foi recentemente integrado na área de 

Industrial & Energy Management, bem como a Galp Solar e a GowithFlow que 

passaram a integrar o negócio Commercial. 

Cadeia de valores de lítio para Veículos Elétricos 

A eletrificação será fundamental para promover a ambição europeia de zero 

emissões até 2050, e o armazenamento desempenhará um papel fundamental 

no caminho para uma transição sustentável, uma vez que a União Europeia (UE) 

pretende tornar-se líder na produção de baterias de lítio e na mobilidade 

elétrica. 

Portugal dispõe de várias vantagens competitivas para desenvolver uma cadeia 

de valor integrada, nomeadamente recursos naturais, capacidade de produção 

automóvel próxima, infraestruturas, energias renováveis e posição geográfica. 

Por outro lado, a Galp encontra-se numa posição privilegiada, devido à sua 

experiência na operação de grandes negócios industriais e processos químicos, 

experiência na obtenção e comercialização de matérias-primas, know-how nas 

energias renováveis e uma mão-de-obra altamente qualificada. 

Como tal, e considerando a perspetiva de um crescimento acentuado de 

Veículos Elétricos, a Galp está a avançar com planos para participar no 

desenvolvimento de uma cadeia de valor local e integrada. 

Em dezembro de 2021, a Galp estabeleceu a joint venture "Aurora" com a 

Northvolt para o desenvolvimento de uma unidade de conversão de lítio com 

uma capacidade de produção anual de até 35.000 toneladas de hidróxido de 

lítio, prevendo-se o início das operações até 2025 e das operações comerciais 

até 2026.  

A joint venture está atualmente a realizar estudos técnicos e económicos e a 

analisar várias localizações possíveis. 
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A Galp e a Northvolt explorarão também em conjunto outras oportunidades na 

cadeia de valor das baterias de lítio, nomeadamente com foco na Ibéria. 

A Galp lidera também o consórcio de 17 membros que apresentou um pedido de 

fundos do Plano Português de Recuperação e Resiliência (PRR), que pode 

contribuir para o desenvolvimento deste projeto, bem como apoiar toda a cadeia 

de valor em Portugal, desde a exploração mineira até à reciclagem, tanto no 

investimento do produto como nas componentes de investigação e 

desenvolvimento. 

A Galp vê a cadeia de valor das baterias como uma oportunidade escalável e, à 

medida que o negócio evoluir, existe o potencial para expandir a sua capacidade 

de conversão ao longo da década. 

Empresas de Capital de Risco e Outros negócios 

Durante 2021 a Galp acelerou as suas atividades de Capital de Risco 

Corporativo. 

A Empresa aumentou a sua participação no fundo de capital de risco Energy 

Impact Partners (EIP), uma plataforma de investimento que se foca nas 

oportunidades relacionadas com a transição energética. Através deste fundo, a 

Empresa tem estado exposta à investigação de alto nível e envolvida em 

projectos inovadores, procurando trazer alguns novos parceiros comerciais que 

ajudarão a Galp a navegar com sucesso na transição energética. 

Galp inovação / Fábrica de Inovação (Up) 

O objetivo da inovação é construir um portefólio de oportunidades para 

impulsionar a transição energética e acelerar o trajeto rumo à descarbonização. 

De acordo com a estratégia da Empresa, testando novas soluções e aumentando 

o envolvimento no ecossistema de inovação, a Galp será capaz de descobrir, 

testar e validar soluções que possam criar novas fontes de rendimento. 

A inovação na Galp implica trabalho de equipa e cada iniciativa ou projeto 

envolve aqueles que o executarão de forma ágil, reunindo diferentes 

competências e know-how nas equipas.  

Os Centros de Inovação colaboram de perto com as unidades de negócio a fim 

de assegurar o total alinhamento e agilidade nas decisões e na execução.  

A Upcoming Energies é a plataforma de inovação aberta para a transição 

energética; representa uma porta aberta da Galp para a colaboração com o 

ecossistema de inovação (start-ups, universidades, etc.). Por último, o 

Innovation Studio é um conjunto de especialistas em inovação que promovem 

projetos com ferramentas e metodologias específicas.  

A Galp pretende posicionar-se para o próximo ciclo de crescimento e para o 

futuro da energia, de forma a atingir os objetivos estratégicos de um caminho 

verdadeiramente sustentável, aumentando a resiliência e a competitividade do 

seu portefólio, e regenerando o futuro. 

 


