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I. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 

Nos termos do artº  17º  do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da 

presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Galp Energia, SGPS, S.A. (a Entidade 

Emitente), a qual autorizou o Banco Santander Totta, S.A. (a Entidade Domiciliária e Agente) a 

proceder à sua divulgação. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo 

consequentemente as Instituições qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 

previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão, em Bolsa de Valores, do Programa e de qualquer uma das 

Emissões que o constituem. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem são organizados e liderados 

pelo Banco Santander Totta, S.A. 

 

A subscrição das Emissões de Papel Comercial é objecto de garantia prestada pelo Banco 

Santander Totta, S.A.. 
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II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

EMITENTE 

Galp Energia, SGPS, S.A. 

 

ORGANIZADOR, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição das EMISSÕES é objecto de garantia prestada pelo Banco Santander Totta, 

S.A. 

 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA 

EUR 100.000.000 (cem milhões de euro) ou o seu contravalor em USD. 

 

MOEDAS DE DENOMINAÇÃO 

EUR e USD 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

 Até 9 de Dezembro de 2010. 

A partir desta data, o PROGRAMA poderá ser prorrogado, anualmente, por acordo 

entre as partes com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência em relação ao termo 

do prazo ou de qualquer uma das suas prorrogações. 

 

REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de EUR 

50.000 (cinquenta mil euro). 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

A Emitente poderá optar para cada Emissão pelas seguintes modalidades de colocação: 

Colocação Directa: 

A realizar por iniciativa da EMITENTE, à TAXA DE INTERVENÇÃO, junto do BST. O recurso 

à Colocação Directa só poderá ocorrer se o montante que a Emitente pretende colocar 

for igual ou superior a EUR 500.000, e em múltiplos de EUR 50.000. 

A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 

horas de Lisboa do Dia Útil imediatamente anterior à data pretendida para a subscrição. 
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Colocação por Leilão Competitivo:  

A realizar pelo AGENTE e aberto às Instituições Financeiras que forem convidadas. O 

montante nominal mínimo para a realização do leilão é de EUR 2.500.000, e em 

múltiplos de EUR 500.000. 

A colocação deverá ser solicitada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas 

de Lisboa do terceiro Dia Útil imediatamente anterior à data pretendida para a 

subscrição, sendo o leilão efectuado no segundo Dia Útil anterior à mesma. 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE e antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada 

momento, os montantes mínimos e os múltiplos definidos assim como o montante 

nominal máximo de EMISSÕES não reembolsadas. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

Poderão ser emitidos valores mobiliários com os seguintes prazos de acordo com a 

opção da EMITENTE antes de cada Emissão: 

a) Colocação Directa: Entre 1 e 364 dias 

b) Leilão Competitivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses ou 364 dias. 

 

TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada EMISSÃO o AGENTE determinará, nos termos dos parágrafos seguintes, a 

respectiva TAXA DE INTERVENÇÃO. 

Para EMISSÕES em EUR, com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 90 dias, a TAXA 

DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR a 3 meses, calculada na base Actual/360, em 

vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,85 % (zero 

vírgula oitenta e cinco por cento) por ano. 

Para EMISSÕES em EUR, com PERÍODO DE EMISSÃO superior a 90 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE 

EMISSÃO escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, 

adicionada de 0,85 % (zero vírgula oitenta e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES em USD, com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 90 dias, a TAXA 

DE INTERVENÇÃO será igual à LIBOR a 3 meses, calculada na base Actual/360, para o 

PERÍODO DE EMISSÃO escolhido, em vigor no terceiro DIA ÚTIL anterior à DATA DE 

SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,85 % (zero vírgula oitenta e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES em USD, com PERÍODO DE EMISSÃO superior a 90 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à LIBOR calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE 
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EMISSÃO escolhido, em vigor no terceiro DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, 

adicionada de 0,85 % (zero vírgula oitenta e cinco por cento) por ano. 

 

Se na hora da colocação não estiver, por qualquer motivo, disponível o valor da 

EURIBOR e/ou da LIBOR referido nos parágrafos anteriores, tomar-se-á em sua 

substituição, como base de cálculo, o respectivo último valor disponível. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR ou 

para a LIBOR, a EURIBOR e/ou a LIBOR será calculada através de interpolação linear, 

com base na formula seguinte: 

 

T1 + [(T2 – T1) × ((A – B) ÷ (C – B))], em que: 

 

T1 = EURIBOR ou LIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

T2 = EURIBOR ou LIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B= Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

 

TAXA DE JURO 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a EMISSÃO tenha sido 

calculada pelo AGENTE. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 

Os juros a pagar pela EMITENTE serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE/360 

em que,  

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

Os juros serão liquidados pela EMITENTE, postecipadamente, na DATA DE REEMBOLSO 

de cada EMISSÃO. 

 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE 

SUBSCRIÇÃO. 
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REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os Títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeito após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES ao Euronext 

da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular 

optar pelo englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do 

exercício de actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de 

imposto variará entre 11,08% e 45,88%, tendo a retenção na fonte natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que 

prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de 

taxas progressivas em função da matéria colectável. Assim, o quantitativo da matéria 

colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa de 12,5%1, sendo que ao 

excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá uma taxa de 

                     
1 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 
operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 
2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que 
o capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo 
activos incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade 
exercida por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

IRC). Sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 2.000.000, 

incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual. O imposto é 

objecto de retenção na fonte à taxa de 21.5%, a qual assume a natureza de pagamento 

por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 20%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de 

um outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de 

legislação interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas 

formalidades. No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao 

qual o rendimento seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para 

as pessoas colectivas residentes. 
Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa de 21,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

Nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os 

ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, 

de capitais ou prediais, resultem da alienação onerosa de partes sociais e de outros 

valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 20% (artigo 

72º, nº 4, do Código do IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo positivo entre as mais-valias e as 

menos-valias resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de 

dívida, obtido por residentes em território português (conforme artigo 72º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais). 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam 

imputáveis estão, em regra, isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla 

Tributação Internacional.  
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Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas 

nos termos gerais. 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam 

imputáveis estão, em regra, isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla 

Tributação Internacional.  

Transmissões gratuitas 
Auferidas por pessoas singulares  
Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território 

português concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - 

tributação às taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais 

acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC). Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões 

gratuitas devem ser valorizados ao preço de mercado dos títulos de papel comercial, o 

qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do 

valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 
Não residentes: 
Tributação à taxa de 25%. 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
Auferidas por pessoas singulares  
Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na 

data de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos 

seis meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  
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J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à 

transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido 

a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, 

cotados na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob 

proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em 

meses e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 

quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos 

de IRC, ainda que dele isentos. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. 
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III.  INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 
 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: Galp Energia, SGPS, S. A.. 

 

Objecto Social: Gestão de participações sociais de outras sociedades do sector 

energético, como forma indirecta do exercício de actividades económicas. 

 

Sede Social: Rua Tomás da Fonseca, Torre C – 1600-209 Lisboa.  

 

Número Pessoa Colectiva e de Matrícula: 504 499 777. 

 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista: 

 

Constituição: A Galp Energia, SGPS, S.A., foi constituída sobre a forma de sociedade 

anónima de capitais públicos, através do Decreto-Lei nº 137-A/99, de 22 de Abril de 1999, 

com a denominação de “Galp – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.”, tendo adoptado, 

em 13 de Setembro de 2000, a denominação actual: Galp Energia, SGPS, S. A. 

 

Capital: 829.250.635 euros (829.250.635 acções acções ordinárias, nominativas e 

escriturais de 1 euro de valor nominal cada uma). 

 

Estrutura Accionista:  

 Nº DE ACÇÕES  % CAPITAL 

Amorim Energia, B.V.   276.472.161  33,34% 

Caixa Geral de Depósitos, S.A.  8.292.510  1,00% 

Eni, S.p.A.   276.472.161  33,34% 

Parpública, Participações Públicas (SGPS) S.A.  58.079.514  7,00% 

Restantes accionistas   209.934.289  25,32% 

Total   829.250.635  100,00% 

 

A Amorim Energia, B.V., a  Caixa Geral de Depósitos, S.A. e a Eni, S.p.A. são partes de um acordo 

parassocial, que as obriga a manter as suas posições até 31 de Dezembro de 2010 e cuja última 

actualização foi divulgada em 10 de Julho de 2008 em comunicado disponível em www.cmvm.pt. 
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3.3. Legislação que regula a actividade da Entidade Emitente 

 

 Decreto-Lei n.° 185/2008 de 19 de Setembro - Aprova a 5ª fase de reprivatização da 

Galp Energia, SGPS, S.A., sociedade aberta; 

 Despacho (2.ª série) n° 420/2007 publicado a 10 Janeiro — Fixa o número de acções 

que integram o lote suplementar de venda de acções da 4.ª fase de reprivatização da 

GALP Energia, SGPS, S.A.; 

 Despacho (2.ª série) n.° 419/2007 publicado a 10 de Janeiro — Fixa os preços unitários 

de venda de acções da fase de reprivatização da GALP Energia, SGPS, S.A.; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 131/2006 de 13 de Outubro – Determina uma 

série de condições complementares da 4ª fase do processo de reprivatização da Galp 

Energia SGPS, S.A.; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 111/2006 de 12 de Setembro – Determina um 

conjunto de condições da 4ª fase do processo de reprivatização da Galp Energia SGPS, 

S.A.; 

 Decreto-Lei nº 166/2006 de 14 de Agosto – Aprova a 4ª Fase de reprivatização da Galp 

Energia SGPS, S.A.; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2005 de 24 de Outubro – Aprova a 

estratégia nacional para a energia; 

 Despacho conjunto n.º 190-A/2004 de 19 de Março (II série, suplemento, DR n.º 76 de 

30 de Março) – Autoriza as transmissões pela IBERDROLA à Galp Energia e pela ENI à 

Parpública da totalidade das participações detidas na Galp Energia e autoriza a 

Parpública a iniciar o procedimento por negociação particular, nos termos previstos na 

Lei n.º 71/88 de 24 de Maio e DL n.º 326/88 de 27 de Setembro, tendente à alienação 

de uma participação não inferior a 33,34% do capital da Galp Energia; 

 Despacho conjunto n.º 190-A/2004 de 19 de Março (II série, suplemento, DR n.º 76 de 

30 de Março) – Autoriza as transmissões pela IBERDROLA à Galp Energia e pela ENI à 

Parpública da totalidade das participações detidas na Galp Energia e autoriza a 

Parpública a iniciar o procedimento por negociação particular, nos termos previstos na 

Lei n.º 71/88 de 24 de Maio e DL n.º 326/88 de 27 de Setembro, tendente à alienação 

de uma participação não inferior a 33,34% do capital da Galp Energia; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 193-A/2003 de 26 de Dezembro – Aprova o 

caderno de encargos relativo à 3.ª fase de reprivatização do capital social da Galp 

Energia, SGPS, S.A.: 

 DL n.º 124/2003 de 20 de Junho – Aprova a 3.ª fase do processo de reprivatização da 

GALP Energia, SGPS, S.A.; 

 Resolução da Assembleia da República n.º 46/2000 de 30/5 – Apreciação dos actos do 

Governo referentes à participação da ENI e IBERDROLA no capital da GALP, SGPS, S.A.; 
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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2000 de 16/3 – Fixa as quantidades de 

acções a alienar na 2.ª fase do processo de privatização da GALP – Petróleos e Gás de 

Portugal, SGPS, S.A.; 

 DL n.º 21/2000 de 1/3 – Aprova a 2.ª fase de reprivatização da GALP – Petróleos e Gás 

de Portugal, SGPS, S.A.; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 140-A/99 de 20/11 – Fixa o valor das acções da 

Petróleos de Portugal - PETROGAL, S. A., GDP - Gás de Portugal, SGPS, S. A., e da 

TRANSGÁS - Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S. A., para efeito de troca por novas 

acções da GALP - Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/99 de 16/9 (publicada na I ª série-B do D.R 

n.º 283/99 de 12/10) – Aprova, nos termos do DL n.º 261-A/99 de 7/7, a realização de 

um aumento do capital social da GALP - Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A., de 502 

164 785 euros para 829 250 635 euros, através da emissão de 65 417 170 novas acções 

ordinárias, com o valor nominal de 5 euros; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/99 de 23/7 – Fixa o valor a atribui às 

acções da PETROGAL, S.A., da GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A. e da TRANSGÁS – 

Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A., que serão transferidas para a GALP; 

 DL n.º 277-A/99 de 23/7 – Altera os artigos 3.º e 4.º do DL n.º 137-A/99 de 22/4, que 

criou e aprovou os estatutos de uma sociedade comercial de capitais públicos que 

agrupou as participações estatais directas na PETROGAL, GDP e TRANSGÁS; 

 DL n.º 261-A/99 de 7/7 – Aprova a 1.ª fase do processo de privatização do capital social 

da GALP – Petróleos e Gás de Portugal, S.A.; 

 Declaração de Rectificação n.º 10-AP/99 de 30/6 – De ter sido rectificado o DL n.º 137-

A/99, dos Ministérios das Finanças e da Economia, que cria e aprova os estatutos de 

uma sociedade comercial de capitais públicos, que agrupará as participações estatais 

directas na PETROGAL, GDP e TRANSGÁS, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 94 (suplemento), de 22 de Abril de 1999; 

 DL n.º 137-A/99 de 22/4 – Cria e aprova os estatutos de uma sociedade comercial de 

capitais públicos, que agrupará as participações estatais directas na PETROGAL, GDP e 

TRANSGÁS (alterado pelo DL n.º 277-A/99 de 23/7 e rectificado pela declaração n.º 10-

AN/99, publicada em 30/6). 
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3.4. Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia-Geral 

Presidente: Dr. Daniel Proença de Carvalho 

Vice-Presidente: Dr. Victor Manuel Pereira Dias 

Secretário: Dr. Pedro Antunes de Almeida 

 

Secretário da Sociedade 

Efectivo: Dr. Rui Maria Diniz Mayer 

Suplente: Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt 

 

Conselho de Administração 

Presidente: Dr. Francisco Luis Murteira Nabo 

Vice-Presidente: Eng. Manuel Ferreira De Oliveira 

Vogal: Dr. Claudio De Marco  

Vogal: Eng. Manuel Domingos Vicente 

Vogal: Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes 

Vogal: Eng. José António Marques Gonçalves 

Vogal: Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro 

Vogal: Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva 

Vogal: Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves 

Vogal: Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito 

Vogal: Dr. Massimo Mondazzi 

Vogal: Dr. Paolo Grossi 

Vogal: Eng. Fabrizio Dassogno 

Vogal: Eng. Giuseppe Ricci 

Vogal: Eng. Luigi Spelli 

Vogal: Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia 

Vogal: Eng. Maria Rita Galli 

 

Comissão Executiva 

Presidente: Eng. Manuel Ferreira De Oliveira 

Vogal: Dr. Claudio De Marco 

Vogal: Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes 

Vogal: Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro 

Vogal: Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva 

Vogal: Eng. Fabrizio Dassogno 
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Conselho Fiscal 

Presidente: Prof. Daniel Bessa Fernandes Coelho 

Vogal: Dr. José Gomes Honorato Ferreira 

Vogal: Dr. José Maria Rego Ribeiro da Cunha 

Suplente: Dr. Amável Alberto Freixo Calhau 

 

Revisor Oficial de Contas: 

Efectivo: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, representada por Dr. 

Pedro João Reis de Matos Silva 

Suplente: Prof. Doutor António Campos Pires Caiado 

 

3.5. Representante da Empresa para o Mercado 

 

O representante para as relações com o mercado é: 

Tiago Villas-Boas 

E-mail: tiagovb@galpenergia.com 

 

Gabinete Relações com Investidores 

Telefone: (+351) 217 240 866   

Fax: (+351) 217 242 965   

E-mail: investor.relations@galpenergia.com  

 

Os Estatutos, Relatórios e Contas e comunicados da Entidade Emitente encontram-se no 

website da empresa: http://www.galpenergia.com/PT/investidor/Paginas/Home.aspx  
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3.6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

3.6.1. Contas Consolidadas  
 

Demonstrações de Resultados 
Exercícios findos em 30 de Junho de 2010, 31 de Dez. de 2009, 2008 e 2007 
(elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro) 
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Balanços 
Exercícios findos em 30 de Junho de 2010, 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007 

(elaborados de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro) 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de Dez. de 2009, 2008 e 2007 

(elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro) 
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3.6.2. Contas Individuais  
Demonstrações de Resultados 

Exercícios findos em 31 de Dez. de 2009, 2008 e 2007 
(elaboradas de acordo com o POC) 
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 Balanços 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009, 2008 e 2007 

(elaborados de acordo com o POC) 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Exercícios findos em 31 de Dez. de 2009, 2008 e 2007 
(elaboradas de acordo com o POC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

 30

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


