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Somos um player internacional presente 
no mix energético indispensável à vida, 
tal como a conhecemos

Exploramos
e produzimos 
petróleo e
gás natural

Geramos e
comercializamos 
eletricidade

Distribuímos
e vendemos
gás natural

Refinamos e 
distribuímos 
produtos 
petrolíferos

A Galp
quem somos



Para os milhões de pessoas que 
todos os dias dependem dela para 
viver e criar a sua própria energia

Contagiamos a energia em 
Portugal, em Espanha, em África 
e na América do Sul

Cidades, fábricas, empresas e 
casas por este mundo fora são 
alimentadas pela nossa energia

A Galp
quem somos



Mais de 22 anos de experiência no setor do Oil & Gas e membro da 
administração da Galp desde 2007. Membro de Comissões Executivas 
há mais de 12 anos na indústria de bebidas e no sector energético. 

CEO
Carlos Gomes da Silva

Mais de 25 anos 
de experiência no 
sector bancário. 
Membro da 
administração
da Galp desde 
2012. Foi CEO do 
Deutsche Bank em
Portugal. 

Mais de 25 anos de 
experiência no Oil & 
Gas. Membro da 
administração da 
Galp desde 2014.
Desempenhou papéis  
executivos
na Equinor da América 
do Sul. 

Mais de 20 anos 
de experiência no sector 
automóvel, Hotel&Real
State e na indústria de 
Oil & Gas. Membro 
da administração 
da Galp desde 2012.

Mais de 25 anos de 
experiência na 
indústria de retalho. 
Membro
da administração
da Galp desde 2015. 
Foi CEO da Dia 
Portugal 
Supermercados por 
15 anos. 

Mais de 20 anos de 
experiência no sector 
do gás e membro da 
administração da Galp 
desde 2015. 
Desempenhou cargos 
executivos
na área de Supply
& Trading de gás 
natural.

Mais de 17 anos 
de experiência 
em cargos públicos 
em mercados de 
capitais, finanças 
e seguros. Membro 
da administração 
da Galp desde 2012

CFO
Filipe Silva

COO Exploração
&  Produção
Thore E.Kristiansen

COO Supply, Refinação 
& Planeamento
Carlos Silva

COO Distribuição Oil 
Ibérica e Internacional
Tiago Câmara Pestana

COO Gas
& Power
Pedro Ricardo

CCO Novas 
Energias
Carlos Costa Pina

A Galp
Comissão Executiva



6.389
colaboradores 3.336

fornecedores

99%
contratação local

570 mil
empregos gerados ao 
longo da cadeia de valor 
(valor de 2016)

€423m
de dividendos pagos

€490m
em pagamentos

a Estados

€317m
pagos aos nossos 

colaboradores

18,5mt
de produtos 
petroliferos 

vendidos

100 mil
barris diários de 

petróleo e gás

Projetos educativos
cada €1 investido transforma-se
em €3,14 de investimento
para a sociedade

42.500h
de voluntariado
empresarial

+ de 600 mil
clientes de gás e eletricidade 
no mercado ibérico

+ de 4 milhões
de clientes de produtos petroliferos 
no mercado ibérico e em África

€5,4 m
Investidos

na comunidade

€24 m
na proteção das pessoas,

ambiente e ativos

Energizamos
a economia

Energizamos
as pessoas

Energizamos
as comunidades

185.730 horas
de formação
aos nossos colaboradores

Fonte: Relatório e Contas 2017

A Galp
Criamos e
partilhamos
valor



3.528
PORTUGAL

558
ÁFRICA

75
BRASIL

8
OUTROS

2.220
ESPANHA

Distribuição 
por região

23

Distribuição etária

67

10

>50 ANOS

%

%

%

30-50 ANOS

<30 ANOS

Recrutámos 160 
pessoas em 2017, das 
quais 40 no Programa 
de Trainees que existe 
desde 1998

Promovemos a 
contratação local,
em prol do 
desenvolvimento
das comunidades 
onde nos inserimos

Promovemos o 
desenvolvimento
e reconhecimento 
das pessoas que 
trabalham connosco

Fonte: Relatório e Contas 2017

Pessoas
As nossas

11
PAÍSES

49
NACIONALIDADES

6.389
COLABORADORES NO MUNDO

560 mil
HORAS DE FORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

%42
Mulheres

%58
Homens



Exploração 
& Produção

Refinação 
& Distribuição

Gás & 
Power

A Galp
no mundo

Portugal Espanha

Cabo verde

Guiné-Bissau

Timor-Leste

São Tomé
e Príncipe 

Brasil

AngolaNamíbia

Suazilândia

Moçambique



A Galp vê reconhecido o seu desempenho em todo 
mundo pelas práticas conducentes à geração de 
valor sustentável, continuando a marcar presença
em diferentes índices.

Nuno Garrido – Refinaria de Sines

Reconhecimentos



Stylianos Athanasopoulos – Planeamento e Controlo – Galp Espanha

Os nossos
negócios
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Mais de 50 projetos, 
dispersos por sete países, 
em diferentes fases 
de exploração,
desenvolvimento 
e produção

Três áreas core:
Pré-sal da bacia
de Santos, Brasil
Offshore, Angola
Offshore, 
Moçambique

Atingimos a produção 
diária de 100 mil 
barris durante 2017

negóciosOs nossos

Exploração
& Produção



Sistema refinador integrado 
com capacidade para 
processar 330 mil barris 
de petróleo por dia

Operador de referência na 
Península Ibérica, integrando 
as atividades de refinação, 
distribuição e 
comercialização de 
produtos petrolíferos

Vasta rede de distribuição, 
com mais de 1440 estações 
de serviço na Península 
Ibérica e em mercados 
selecionados em África

negóciosOs nossos

Refinação
& Distribuição



Ativos na 
comercialização 
de gás natural 
na Península 
Ibérica

Expansão da presença 
no mercado elétrico em 
Portugal, comercializador 
integrado de energia.

Portefólio de geração 
de eletricidade

Consolidação da 
atividade de trading
no mercado internacional

Disponibiliza e reforça 
a rede de mobilidade 
elétrica nos seus postos 
de abastecimento

negóciosOs nossos

Gas
& Power



Susete Patrício – Desenvolvimento de Projetos de Energias Renováveis

Sustentabilidade
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Trabalhamos com todos os nossos stakeholders 
com um objetivo claro - assegurar o respeito 
cada vez mais efetivo dos direitos humanos 
e proteger de forma mais eficaz o ambiente 

É a percentagem
de operações da galp 
cujo risco para
a biodiversidade
é monitorado

É a percentagem de 
operações da galp cujo 
risco associado ao uso
da água é monitorado

Intensidade carbónica 
(CO2/CWT) na refinaria de 
Matosinhos
(em relação a 2016)

Intensidade 
carbónica (CO2/CWT) 
na Refinaria de Sines 
(em relação a 2016)

-7% -2%

Para tal, 
estudamos
e medimos 
com rigor
o nosso 
impacte

Sustentabilidade

100% 100%



Promovemos o acesso à 
energia e à educação 

Envolvemos a comunidade

1.590
voluntários

42.632
horas doadas30

ações de voluntariado

+ de 3.500
aulas de energia

1,3 milhões
de alunos

Últimos sete anos letivos

+1 milhão
alunos

da comunidade educativa
113 mil membros

3.514
escolas do 1.º Ciclo
do Ensino Básico

254
escolas do 2.º e 3.º 
ciclos do Ensino Básico

+5 mil
estudantes envolvidos

Sustentabilidade



Inovação
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Aposta estratégica: aumentar o investimento
em inovação e desenvolvimento tecnológico de 
forma a atingir mais de €100M de 2017 a 2020

Investimento em inovação e 
desenvolvimento tecnológico 

2014 2016 2017

€21M€10M

Inovação



Usar a tecnologia 
para quebrar barreiras

Avaliamos o aumento do 
fator de recuperação 

mediante a injeção de CO2

Utilizamos o CO2 como 
matéria-prima em processos 
industriais: desenvolvemos 

soluções para a sua 
separação

Novos modelos 
energéticos para

um novo paradigma 
de mobilidade

Aumentámos a rede de 
carregamento rápido
de veículos elétricos

e da rede GPL 
e introduzimos a rede 

de GNV/GNL

Partilha de 
conhecimento

Galp 21: há 10 anos
a promover projetos

de eficiência energética 
em clientes

Do real 
para o virtual

Reformulámos a
nossa oferta digital 
através de websites

segmentados
de acordo com
as necessidades

dos clientes

Sérgio Cersosimo  
E&P/E/SG-Interpretação 

Quantitativa 

Aplicação de 
Inteligência Artificial 

ao Upstream

Desenvolvemos
um sistema

de computação
cognitiva que aplica 

a inteligência artificial
à interpretação

sísmica

Promovemos a inovação e o
desenvolvimento tecnológico, a cooperação
e a partilha de conhecimento. Para tal, investimos
na transição para um modelo de negócio suportado
em soluções digitais e sistemas de informação

Inovação



Leonardo Fragozo – FPSO – Galp Brasil

O nosso
compromisso
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Visão
Empresa integrada de energia
que desenvolve negócios
rentáveis e sustentáveis

Valores Galp
Confiança

Agilidade

Sustentabilidade

Parceria

Inovação

Cecília Sêco – Gerente Área de Serviço de Aveiras

Propósito
Fornecer energia às pessoas para que estas possam 
concretizar os seus sonhos e as suas paixões

O nosso compromisso



Alicerçada nos valores 
Galp, é um fator crítico para 
o sucesso da Organização. 

A nossa 
cultura

Compromisso 
com os 
stakeholders

Compromisso 
com a 
geração
de valor 
sustentável

A Galp assume o relacionamento 
com os seus stakeholders
como um recurso que promove
a criação de valor sustentável

A Galp assegura
a identificação e a 
priorização dos temas de 
sustentabilidade que visam 
espelhar o caminho para a 
geração de valor sustentável

O nosso compromisso



E X E C U T A R
Foco na execução
e rentabilidade

E X T R A I R
Extração de valor adicional
do portefólio atual

E X P L O R A R
Gestão de portefólio
e novas oportunidades

O nosso compromisso
Estratégia



A estratégia da Empresa mantém-se e está suportada no 
desenvolvimento de um portefólio de Exploração & Produção resiliente.
Este está integrado com um negócio de downstream eficiente
e competitivo, suportado por soluções inovadoras que promovem
a transição para uma economia de baixo carbono.

ESTA ESTRATÉGIA ESTÁ
ALICERÇADA EM FATORES COMO:

Susete Patrício – Desenvolvimento de Projetos de Energias Renováveis

O nosso compromisso
Estratégia

Crescimento de 
um portefólio 

de E&P 
resiliente e 

rentável

Otimização e 
expansão da 
presença no 
mercado de 
downstream

Promoção da 
transição para 
negócios de 

baixo índice 
carbónico

Tecnologia
Inovação 

Digitalização
Oferta de soluções 

inovadoras e 
diferenciadoras



Identificação de novas 
oportunidades em geografias 
onde exista uma vantagem 
competitiva ou um ângulo 
estratégico

P R I N C I P A I S  
P R I O R I D A D E S :

Execução disciplinada
dos projetos existentes
Aumento da extração
de valor dos mesmos

Leonardo Fragozo 
FPSO - Galp Brasil

EstratégiaUpstream
O nosso compromisso



Foco na adaptação a novas especificações
de produtos e padrões de consumo, inseridos 
numa economia aberta, digital e de partilha

01

Aposta no aumento da eficiência
e conversão do seu aparelho refinador

02

Desenvolvimento dos pólos
em África, expandindo as 
respetivas áreas de influência

03

A Galp continuará a fortalecer
as suas competências de 
trading de matérias-primas
e produtos, tirando proveito das 
oportunidades existentes nos 
mercados energéticos globais

04

UpstreamDownstream
O nosso compromisso



PROCURAMOS

DownstreamTransição energética
O nosso compromisso

Promover e acompanhar o 
desenvolvimento de soluções 
inovadoras e diferenciadoras

Adaptar o nosso portefólio às 
necessidades futuras, criando sempre que 
possível sinergias com a atividade presente

Consolidar o conhecimento necessário para a diversificação dos nossos ativos, e consequente 
mitigação de riscos decorrente da redução da nossa intensidade carbónica



Continuamos a investir 
em inovação, investigação 

e desenvolvimento tecnológico, 
cruciais para a contínua extração de 

valor dos nossos ativos e para a 
criação de novos modelos de 
negócio, assim como para a 
sustentabilidade da Empresa 

e das comunidades 
em que opera

Continuaremos a promover a 
transição para uma organização 

centrada no cliente, 
estabelecendo parcerias que 

complementam a nossa proposta 
de valor e diversificam o nosso 

portefólio, adequando-o
a um mercado assente

em informação e
conhecimento

Transição energéticaInovação e novos modelos de negócio
O nosso compromisso




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

