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Disclaimer 

Esta apresentação contém declarações prospetivas (“forward looking statements”), no que diz respeito aos resultados 
das operações e às atividades da Galp Energia, bem como alguns planos e objetivos da empresa face a estas questões. 
Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeia”, e outros termos similares, visam 
identificar tais forward looking statements. Os forward looking statements envolvem, por natureza, riscos e incertezas, 
em virtude de estarem associados a eventos e a circunstâncias suscetíveis de ocorrerem no futuro. Os resultados e 
desenvolvimentos reais poderão diferir significativamente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações em 
virtude de diferentes fatores. Estes incluem, mas não se limitam, a mudanças ao nível dos custos, alterações ao nível 
de condições económicas e alterações a nível regulamentar. 

 

Os forward looking statements reportam-se apenas à data em que são feitos, não assumindo a Galp Energia qualquer 
obrigação de os atualizar à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros, nem de explicar as razões porque 
os resultados efetivamente verificados são eventualmente diferentes. 

 

ABREVIATURAS: 

bbl: barris 

mboepd: mil barris de petróleo equivalente por dia 

Usd: dólar dos Estados Unidos 

tcf: trillion cubic feet 

  

 



Resultados doze meses 2011 3 

Envolvente de mercado  

Análise financeira 

Maior exportadora portuguesa 

Aumento de capital da Petrogal Brasil 

Impacto em Portugal 



Resultados doze meses 2011 4 

Preço do brent impulsionado por instabilidade nos países produtores 

Consumo mundial de petróleo vs valor brent  

Fonte:  
Brent dated–Bloomberg (valores diários) 
Consumo mundial de petróleo diário – IEA (valores trimestrais) 
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Mercado português: quebra generalizada do consumo de energia 

2010 2011 Variação

Produtos petroliferos(1) (kton): 10.322 9.599 (7%)

Gasolina (km3) 1.847 1.652 (11%)

Gasóleo (km3) 6.425 5.893 (8%)

GPL (kton) 663 603 (9%)

Fuelóleo industrial (kton) 689 551 (20%)

Jets (km3) 1.271 1.288 +1%

Betumes (kton) 362 340 (6%)

Fuelóleo marítimo (kton) 517 604 +17%

Lubrificantes (kton) 66 56 (14%)

  

Gás natural(2) (Mm3) 4.902 4.886 (0%)

Eletricidade(3) (GWh) 52.197 50.177 (4%)

(1) Fonte: Apetro 
(2) Fonte: Galp Energia 
(3) Fonte: REN 
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Espanha: mercado continua em retração 

2010 2011 Variação

Produtos petroliferos(1) (kton): 58.849 56.660 (4%)

Gasolina (km3) 7.545 7.040 (7%)

Gasóleo (km3) 37.555 35.166 (6%)

GPL (kton) 1.715 1.654 (4%)

Fuelóleo industrial (kton) 3.249 2.957 (9%)

Jets (km3) 6.543 6.965 +6%

Betumes (kton) 2.144 2.186 +2%

Fuelóleo marítimo (kton) 8.636 8.846 +2%

Lubrificantes (kton) 424 405 (4%)

Gás natural(2) (Mm3) 34.348 31.952 (7%)

Eletricidade(3) (GWh) 260.160 255.079 (2%)

(1) Fonte: Cores 
(2) Fonte: Enagas 
(3) Fonte: REE 
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Forte quebra das margens de refinação 

▪ Produção working interest 
aumentou 7%, com a entrada 
em operação da FPSO Cidade 
de Angra dos Reis 

 

▪ As vendas a clientes 
diretos em Portugal 
e Espanha não escapam 
à conjuntura económica 

 

▪ No gás natural, Espanha 
e trading sustentam 
aumento das vendas 

Informação operacional  

2010 2011 Variação

Produção média working interest mboepd 19,5 20,8 +7%

Produção média net entitlement mboepd 11,8 12,1 +3%

Margem de refinação Galp Energia $/bbl 2,6 0,6 (78%)

Matérias-primas processadas Mton 12,3 11,2 (9%)

Vendas oil  clientes diretos Mton 11,0 10,5 (5%)

Vendas de gás natural Milhões m3 4.926 5.365 +9%

Vendas de eletricidade GWh 1.202 1.201 (0%)
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Resultado líquido de €251 milhões, 18% abaixo de 2010 

▪ Cerca de metade 

do EBITDA da Galp Energia 

obtido fora de Portugal 

 

▪ A produção de crude 

no Brasil tem cada vez 

maior peso nos resultados 

 

▪ Desempenho operacional 

do segmento de R&D 

com impacto muito 

negativo nos resultados 

Demonstração de resultados (€ milhões) 

Resultados RCA exceto indicação em contrário 

2010 2011 Variação

Vendas 13.998 16.804 +20%

EBITDA 854 797 (7%)

E&P 186 251 +35%

R&D 394 244 (38%)

G&P 262 287 +10%

Outros 12 15 +20%

EBIT 454 394 (13%)

Resultado Líquido 306 251 (18%)
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▪ Projeto de conversão 

das refinarias absorveu 

45% do investimento total 

 

▪ A conversão das refinarias, 

em fase de conclusão, 

representa o maior 

investimento privado 

feito em Portugal, num 

total de €1,4 mil milhões 

 

▪ O desenvolvimento 

dos projetos no Brasil 

representou o principal 

investimento no segmento 

de E&P 

 

 

Investimentos em 2011 totalizaram €1.000M 

( 19%) 

Investimento (€ milhões) 

341 299

800

641

87

55

1.233

1.000

2010 2011

G&P

R&D

E&P
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▪ Investimentos em curso 

responsáveis por c. €2,2 mil 

milhões do ativo fixo 

 

▪ Liquidez de €900 milhões, 

com forte apoio 

de bancos internacionais 

 

▪ Aumento de capital 

na Petrogal Brasil colocará 

a estrutura de capitais 

da Galp Energia entre 

as mais sólidas do sector 

Oil & Gas europeu 

 

Investimentos em curso explicam o aumento da dívida líquida 

Balanço (€ milhões) 

2010 2011 Variação

Ativo fixo 5.426 5.999 +573

Ativo em curso 1.981 2.174 +193

Stock estratégico 792 996 +205

Outros ativos (passivos) (336) (407) (71)

Fundo de maneio (333) (143) +190

Dívida líquida (net debt ) 2.837 3.504 +667

Total do capital próprio (equity ) 2.711 2.941 +230

Capital empregue 5.548 6.446 +897

Net debt to equity 105% 119% 14,5 p.p.
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+27% 

Exportações atingem valor recorde de €2.400M 

▪ Exportações de €2,4 mil 

milhões, mais €500 milhões 

que no ano anterior 

 

▪ 3,9 milhões de toneladas 

de produtos exportados, 

com destaque para a gasolina 

e para o fuelóleo 

 

▪ Mais de 30 destinos, 

com destaque para 

Estados Unidos, Gibraltar, 

Países Baixos e México 

Evolução das exportações (€ mil milhões) 

Incidente na 
Refinaria de Sines 
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Maior operação financeira envolvendo uma empresa portuguesa 

▪ Acordo com a Sinopec 

valoriza os ativos no Brasil 

em $12,5 mil milhões 

 

▪ A Sinopec é uma das 

maiores empresas 

do sector petrolífero 

 

▪ A Galp Energia continuará 

a controlar e a consolidar 

integralmente a sua atividade 

de E&P no Brasil 

 

A Galp Energia no Brasil 
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Solidez financeira como pilar estratégico     

▪ Com esta operação a Galp 

Energia será das  

empresas do PSI-20  

com menor dívida líquida  

 

▪ A estrutura financeira  

da Galp Energia será  

uma das mais sólidas  

do sector energético 

na Europa 

 

▪ A Galp Energia passará a 

dispor dos meios  

financeiros adequados 

à fase de crescimento 

acelerado dos próximos anos 

 

 

Net debt to Equity 

Fonte: Bloomberg 

1 BG, BP, Eni, OMV, Petrobras, Repsol, Shell, Total 

119%

20%

145%

31%

Galp Energia 2011 Galp Energia 2011
(Proforma)

PSI20
(não financeiro)

Peers

<20% 

Peers1 
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Aposta clara em Portugal       

€700 milhões  investidos 
 em Portugal em 2011 

€2,4 mil milhões 
em exportações 

Mais de 34.000 postos de 
trabalho Portugal  

• c.€500 milhões no 
projeto de reconversão 
das refinarias 
 

• c. €55 milhões na rede 
de distribuição de gás 
natural 
 

• Maior exportadora 
portuguesa 
 

• 3,9 milhões de 
toneladas de produtos 
exportados 
 
 

• c. 4.300 postos de 
trabalho diretos 
 

• Mais de 30.000 postos 
de trabalho indiretos 
 

• c. €500M  
em compras a mais 
de 2400 PME’s 
portuguesas 



Media Relations team 

 

Tiago Villas-Boas , Diretor 

Filipa Ferreira 

João Rebelo Barbosa 

Paula Morgado 

Pedro Marques Pereira 

Rita Esteves de Carvalho 

 

+ 351 217 242 680 

+ 351 961 773 444  (24 horas) 

galp.press@galpenergia.com 

www.galpenergia.com 

mailto:Galp.press@galpenergia.com
http://www.galpenergia.com/

