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Este trading update tem como objetivo fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e comerciais 

a que a Galp esteve sujeita no quarto trimestre de 2019. 

As margens, os preços, a produção e outra informação referida neste documento são médias do período e 

valores preliminares. Toda a informação está sujeita a alterações e pode diferir dos resultados a publicar 

no dia 18 de fevereiro. 

 

Indicadores de mercado 

4T18 3T19 4T19 Var. YoY Var. QoQ

Taxa de câmbio (EUR/USD) 1,14                1,11                 1,11                 (3%) (0%)

Preço dated Brent  (USD/bbl) 68,8               62,0              63,1                (8%) 2%

Preço de GNL JKM Japão/Coreia (USD/mmbtu) 10,0              4,7                 5,8                 (42%) 23%

Preço de gás natural MIBGAS ibérico (EUR/MWh) 26,1                12,6                12,8                (51%) 2%

Preço de gás natural TTF holandês (EUR/MWh) 24,7               10,2               12,6                (49%) 24%  
Fonte: Platts / MIBGAS 

 

 

Exploração & Produção 

4T18 3T19 4T19 Var. YoY Var. QoQ

Produção working interest  (kboepd) 113,1               125,5             136,9             21% 9%

Produção de petróleo (kbpd) 99,8               111,0              121,8              22% 10%

Produção net entitlement  (kboepd) 111,7               124,0            135,1              21% 9%

Angola (kbpd) 8,9                 12,7                13,3                50% 5%

Brasil (kboepd) 102,9             111,3               121,8              18% 9%  

▪ Produção working interest mais elevada, suportada pelo ramp-up da FPSO alocada à área de Lula Norte, 

com o 4º poço produtor conectado durante o trimestre, e o início de produção da unidade alocada a 

Berbigão-Sururu em novembro. Não houve trabalhos de manutenção relevantes durante o período, com 

as restantes unidades no Brasil a produzir perto de níveis de plateau. 

▪ A produção em Angola continuou a beneficiar do ramp-up das unidades em operação no bloco 32.  
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Refinação & Distribuição 

4T18 3T19 4T19 Var. YoY Var. QoQ

Matérias primas processadas (mmboe) 19,3                20,6              26,5               38% 29%

Margem de refinação Galp (USD/boe) 4,3                 3,9                 3,3                 (24%) (15%)

Vendas de produtos refinados (mt) 3,6                 3,9                 4,2                 18% 8%

Vendas a clientes diretos (mt) 2,2                 2,3                 2,0                 (5%) (9%)  

▪ As matérias primas processadas aumentaram tanto QoQ como YoY, uma vez que os períodos 

comparáveis foram impactados por trabalhos de manutenção planeada e restrições operacionais.  

 

Gas & Power 

4T18 3T19 4T19 Var. YoY Var. QoQ

Vendas totais de GN/GNL (mm3) 1.725             1.803             1.992             16% 10%

Vendas a clientes diretos (mm3) 1.181               1.131               1.224             4% 8%

Trading (mm3) 544               673                768                41% 14%  

▪ Aumento das vendas totais de GN/GNL, sobretudo devido ao aumento YoY das vendas em trading de 

rede, mas também suportadas pelas maiores vendas a clientes diretos, sobretudo ao segmento 

industrial. 

 

Apresentação de resultados 

A divulgação de resultados do 4T19 terá lugar no dia 18 de fevereiro antes da abertura da Euronext Lisbon  

Nesse dia, a Galp irá realizar o seu Capital Markets Day 2020 em Londres, onde o management apresentará 

uma atualização estratégica e outlook financeiro, bem como os resultados do ano 2019. Um webcast do 

evento estará disponível. 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas. Declarações prospetivas são declarações que não estão relacionadas com factos históricos e, consequentemente, os eventos ou resultados reais podem 

ser materialmente diferentes dos expressos ou implícitos por tais declarações prospetivas. Fatores importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações 

prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A Galp não pretende, e expressamente não assume qualquer obrigação ou dever de, elaborar 

ou divulgar qualquer suplemento, adenda, atualizada ou revisão de quaisquer informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração, eventos, condições 

ou circunstâncias. 


