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Resultados da Galp em 2020 mostram impacto 

da pandemia e avanço na transformação 

 

“É com elevada satisfação que participo pela primeira vez na apresentação de resultados da Galp como CEO. 

A Galp tem sido bem-sucedida nos investimentos que realizou com vista a um crescimento sustentável ao 

longo da cadeia de valor da energia, detendo uma base de ativos de elevada qualidade: um portefólio invejá-

vel na área de upstream e integrated gas, uma presença sólida no downstream alavancada pelo reconheci-

mento da sua marca, e já uma plataforma de energias renováveis robusta e em claro crescimento. Estou en-

tusiasmado por trabalhar com todas as pessoas da Galp no desenvolvimento de uma empresa integrada de 

energia mais eficiente e sustentável, capaz de prosperar na transição energética e simultaneamente assegu-

rar uma proposta de valor competitiva para todos os seus stakeholders.” 

Andy Brown, CEO 

 

Os resultados da Galp em 2020 refletem os desafios sem precedentes criados pela pandemia global da Covid-

19 e pelas medidas tomadas para lhe fazer face. Os números evidenciam igualmente os projetos que, apesar 

do contexto adverso, a Galp continuou a promover para se transformar numa empresa mais sustentável, no-

meadamente o investimento efetuado na aquisição dos projetos de energia solar em Espanha – que permitem 

que seja hoje o maior produtor ibérico de energia fotovoltaica – e a adaptação do seu aparelho refinador à 

transformação em curso no sistema energético global. 

 

• O CFFO foi de €1,03 mil milhões e o Ebitda ajustado totalizou €1,57 mil mi-

lhões, refletindo as condições resultantes da pandemia 

• O investimento líquido ascendeu a €830 milhões, incluindo os €325 milhões 

pagos  à ACS pela aquisição de parques solares em Espanha. As Renováveis & 

Novos Negócios corresponderam a 39% e o Upstream a 36% do investimento 

• O FCF foi de €42 milhões, num dos anos mais desafiantes de que há memória 
para o setor e considerando a aquisição estratégica na divisão das renová-
veis. O FCF seria de €410 milhões incluindo a venda da GGND 

• O CA irá propor um dividendo de €35 cêntimos por ação relativo ao exercício 
de 2020, uma redução de 50% face ao dividendo do ano anterior, refletindo 
os impactos resultantes das condições adversas de mercado 

Poderá consultar os documentos de divulgação de resultados seguindo este link para 

o nosso site. 

https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/PT/2020/Galp_4Q20vpt.pdf
https://www.galp.com/corp/Portals/0/Recursos/Investidores/SharedResources/Relatorios/PT/2020/Galp_4Q20vpt.pdf
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