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Trading Update 1T21 
A informação seguinte tem como objetivo fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e 
comerciais a que a Galp esteve sujeita durante o primeiro trimestre de 2021. 

Todos as informações referidas neste documento deverão ser consideradas provisórias, podendo 
diferir dos números finais que serão divulgados a 26 de abril de 2021, aquando da publicação dos 
resultados trimestrais. 

Upstream

 

 A produção working interest aumentou QoQ, refletindo a menor ocorrência de atividades de manutenção planeada, 
mantendo-se impactada por restrições operacionais e logísticas que afetam as atividades offshore. 

Refinação & Midstream 

 
1 Inclui volumes vendidos ao segmento da Comercial. 
 

 No seguimento da decisão de descontinuidade das atividades de refinação em Matosinhos, os indicadores referentes 
a 2021 refletem apenas as operações da refinaria de Sines. 

 O desempenho da refinação beneficiou da recuperação dos cracks de destilados leves, mantendo-se um contexto 
geral pressionado pela menor procura. 

 Os volumes de supply & trading de GN/GNL foram suportados pelo aumento de operações de trading de rede, sendo 
expectável que o desempenho venha a ser impactado por restrições de aprovisionamento e custos de regaseificação 
mais elevados em Portugal. 

 

Comercial 

 

 Os volumes de vendas foram impactados pela diminuição da procura na Península Ibérica, fruto das medidas de 
confinamento derivadas da circunstância pandémica. 

1T20 4T20 1T21 Var. YoY Var. QoQ

Produção working interest  (kboepd) 131,4           122,8           125,2           (5%) 2%

Produção de petróleo (kbpd) 118,1           111,1            112,2           (5%) 1%

Produção net entitlement  (kboepd) 129,6          121,1            123,5           (5%) 2%

Angola (kbpd) 14,1             11,3             11,3             (20%) 0%

Brasil (kboepd) 115,6           109,8          112,2           (3%) 2%

1T20 4T20 1T21 Var. YoY Var. QoQ

Matérias primas processadas (mboe) 26,8            23,5            19,7             (26%) (16%)

Margem de refinação Galp (USD/boe) 1,9               1,6               2,0              9% 31%

Vendas de produtos petrolíferos1 (mt) 4,1               3,7               3,6              (13%) (3%)

Supply & Trading de GN/GNL1 (TWh) 17,7             24,1             25,7            45% 7%

Trading  (TWh) 5,3              11,3             15,8            s.s. 39%

Vendas de eletricidade da cogeração (TWh) 0,3              0,4              0,3              (2%) (6%)

1T20 4T20 1T21 Var. YoY Var. QoQ

Vendas de produtos petrolíferos a clientes (mt) 1,8               1,5               1,3               (25%) (12%)

Vendas de gás natural a clientes (TWh) 6,7              5,8              4,9              (26%) (16%)

Vendas de eletricidade a clientes (TWh) 0,9              0,9              1,0              6% 8%
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Renováveis & Novos Negócios 

 

 

 A geração de energia renovável refletiu o efeito sazonal. Todas as centrais solares encontram-se a funcionar em 
condições normais, após a resolução, no final do trimestre, dos constrangimentos operacionais registados em parte 
dos seus transformadores. 

 

Indicadores de Mercado

 
 
Fonte: Platts/MIBGAS/Bloomberg/OMIE/REE 

 

 

1T20 4T20 1T21 Var. YoY Var. QoQ

Capacidade instalada de geração renovável (MW)

Total a 100% 12                926             926             s.s. -

Participação da Galp 12                698             698             s.s. -

Geração de energia renovável (GWh)

Total a 100% 8                 170             191              s.s. 13%

Participação da Galp 8                 130             146             s.s. 13%

1T20 4T20 1T21 Var. YoY Var. QoQ

Taxa de câmbio (EUR/USD) 1,10             1,19             1,20            9% 1%

Preço dated Brent  (USD/bbl) 50,1            44,2            61,1             22% 38%

Preço de GNL JKM Japão/Coreia (USD/mbtu) 3,6              7,9              10,0            s.s. 26%

Preço de gás natural TTF holandês (EUR/MWh) 9,5              14,8            18,5            94% 25%

Preço de gás natural MIBGAS ibérico (EUR/MWh) 10,1             15,3             20,5            s.s. 34%

Preço da pool  de electricidade ibérico (EUR/MWh) 34,9            40,1            45,2            30% 13%

Preço solar ibérico (EUR/MWh) 33,7             39,6            42,6            26% 8%
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Consensus 1T21 | Detalhes da apresentação de 
resultados 
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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. 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. 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 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. 

Consensus trimestral 

 
O consensus referente aos resultados trimestrais poderá ser submetido entre os dias 12 de abril e 16 de abril e será 
publicado no dia 19 de abril. 

 

Detalhes da apresentação de resultados 

 
A divulgação de resultados do 1T21 será no dia 26 de abril antes da abertura da Euronext Lisbon.  
 
A Empresa irá realizar uma conference call e webcast no dia 26 de abril às 11:30 h (hora local). Os detalhes da 
conference call e do webcast são os seguintes: 
 

Participação 
 

 Filipe Silva (CFO) 
 Thore E. Kristiansen (COO Upstream) 
 Otelo Ruivo (Diretor Relação com Investidores) 

Webcast 
 

 https://edge.media-server.com/mmc/p/d65opu5i 

Números dial-in  
 

 Portugal: +351 308 800 848 
 UK: +44 (0) 207 192 8000  ou  +44 (0) 800 376 7922 (UK toll free) 

ID da conferência: 2077431 
 
Para ouvir a conference call ligue 10 minutos antes da hora agendada para assegurar o seu registo. 

 


