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I – RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO 
 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pelo Conselho de Administração da Galp Energia, S.G.P.S., S.A. (a Entidade 

Emitente), que autoriza o Banco Comercial Português, S.A., adiante designado por Millennium 

investment banking, Líder, Agente e Instituição Registadora, a proceder à sua divulgação. 

 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Entidade Emitente. 

Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, 

compromisso, ou garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do 

conteúdo da informação prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, por parte do 

Millennium investment banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que 

constituem o Programa de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou 

juízo de valor quanto à oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste 

Programa, o qual depende exclusivamente do critério dos investidores. 

 

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

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, nos prazos e nas 

condições previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 

 

A Entidade Emitente não dispõe de notação de risco (Rating) atribuída por empresa registada 

na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não tendo também sido solicitada notação de 

Rating para as emissões a realizar ao abrigo do presente Programa. 
 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também assume 

as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A. garante a 

subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na sua sede. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

Galp Energia, S.G.P.S., S.A. 

Dr. Almeida Pedro / Dra. Amélia Guilherme 

Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 

1600-209 Lisboa 

 

Telefone: 21 724 25 00 / 21 724 19 05 

Fax: 21 724 25 29 
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II  – IDENTIFICAÇÃO DA EMITENTE 

 

Denominação Social: Galp Energia, S.G.P.S., S.A. 

Objecto Social: A sociedade tem por objecto social ―a gestão de participações sociais 

de outras sociedades do sector energético, como forma indirecta do 

exercício de actividades económicas‖. 

Registo Comercial: Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 504 499 777 

Pessoa Colectiva: 504 499 777 

Capital Social: € 829.250.635 

Sede Social: Rua Tomás da Fonseca, Torre A, 1600-209 Lisboa 

CAE: 64202 

 

Constituição e Capital 

A Galp Energia, S.G.P.S., S.A. foi constituída sob a forma de sociedade anónima de capitais 

públicos, através do decreto-Lei nº 137-A/99, de 22 de Abril de 1999. Actualmente, o seu 

capital encontra-se integralmente realizado e ascende a € 829.250.635, dividido em 

829.250.635 acções de valor nominal de € 1,00 cada uma. 

 

Os accionistas com participações qualificadas, directas e indirectas, são os seguintes: 

Accionistas % do Capital 

Eni, S.p.A. 33.34% 

Amorim Energia, B.V. 33.34% 

Parpública – Participações Públicas, (S.G.P.S.), S.A. 7.00% 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 1.00% 

Restantes acionistas 25.32% 

* à data de 25 de Maio 2010 

 

Principais instalações 

As principais instalações da Galp Energia, S.G.P.S., S.A. situam-se na Rua Tomás da Fonseca, 

Torre A, 1600-209 Lisboa. 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da Galp Energia, 

S.G.P.S., S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham influência significativa 

para a sua atividade. 

 

Legislação que regula a atividade da Entidade Emitente 

 Decreto-lei nº 53/2011 de 13 de Abril, que altera o Código das Sociedades Comerciais 

quanto à informação exigível em caso de fusão e cisão e transpõe a Diretiva nº 
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2009/109/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro no que 

respeita aos requisitos em matéria de relatórios e documentação em caso de fusões 

ou cisões. 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 57- A/2010 de 16 de Agosto (2.° Suplemento) 

que fixa as condições concretas da 5ª fase do processo de reprivatização da Galp 

Energia, S.G.P.S., S.A.  

 Regulamento da CMVM n° 5/2010 - Dever de Divulgação de Posições Económicas 

Longas Relativas a Ações. (altera o Regulamento da CMVM nº 5/2008 — Deveres de 

Informação). 

 Decreto-Lei nº 185/2008 de 19 de Setembro - Aprova a 5ª fase de reprivatização da 

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

 Despacho (2.ª série) nº 420/2007 publicado a 10 Janeiro — Fixa o número de ações 

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

GALP Energia, SGPS, S.A. 

 Despacho (2.ª série) nº 419/2007 publicado a 10 de Janeiro — Fixa os preços unitários 

de venda de ações 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.  
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 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, SA.  

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

Governo referentes à participação da ENI e IBERDROLA no capital da GALP, SGPS, 

S.A..  

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2000 de 16/3 – Fixa as quantidades de 

ações 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 ações 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 ações 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 ações 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 

ações 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 diretas 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 Retificação n.º 10-AP/99 de 30/6 – De ter sido retificado 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 diretas 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 diretas na PETROGAL, GDP e 

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

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

A composição actual dos órgãos sociais da Galp Energia, S.G.P.S., S.A. é a seguinte: 

 

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 Luís Murteira Nabo 

Vice-Presidente: Eng. Manuel Ferreira de Oliveira  

Vogais:   Dr. Claudio De Marco 

Eng. Manuel Domingos Vicente 

Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes  

Eng. José António Marques Gonçalves 

Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro 

Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva 

Dr. Rui Paulo da Costa Cunha e Silva Gonçalves 

Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito  

Dr. Luca Bertelli 

Dr. Paolo Grossi 

Eng. Fabrizio Dassogno 

Eng. Giuseppe Ricci 

Eng. Luigi Spelli 

Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia 

Eng. Maria Rita Galli 

 

Comissão Executiva 

Presidente:   Eng. Manuel Ferreira De Oliveira 

Vogais:  Dr. Claudio De Marco 

Dr. Fernando Manuel dos Santos Gomes  

Dr. André Freire de Almeida Palmeiro Ribeiro 

Eng. Carlos Nuno Gomes da Silva 

Eng. Fabrizio Dassogno 
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Conselho Fiscal  

Presidente:    Prof. Daniel Bessa Fernandes Coelho 

Vogais:   Dra. Gracinda Augusta Figueiras Raposo 

    Dr. Manuel Nunes Agria 

Suplente:  Dr. Amável Alberto Freixo Calhau 

 

Revisor Oficial de Contas  

Efectivo: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, com sede na 

Rua Luciano Cordeiro, nº 113 – 6.º Esq., 1150-214 Lisboa, inscrita na 

OROC com o n.º 44 e inscrita na CMVM com o n.º 1054, representada 

pelo Dr. Pedro João Reis de Matos Silva, ROC n.º 491. 

Suplente:  Prof. Doutor António Campos Pires Caiado, ROC n.º 588, com domicílio 

profissional no Campo Grande, n.º 382 – B – 3.ºD, 1700-097 Lisboa 
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III – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
Emitente: Galp Energia, SGPS, S.A.. 

Montante Máximo do Programa: O montante máximo do Programa é de € 50.000.000 

(cinquenta milhões de euros), obrigando-se a Emitente a 

observar os limites máximos de emissão previstos no n.º 

2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de 

Março. 

Prazo do Programa: 1 ano, isto é até 10 de Abril de 2012, eventualmente 

renovável por acordo entre as partes. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial com garantia 

de subscrição, por subscrição particular. Emissões em 

contínuo, de acordo com as necessidades financeiras da 

Emitente, não podendo o somatório dos montantes 

emitidos e não amortizados exceder, em momento 

algum, o Montante Máximo do Programa. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de € 

50.000 cada um, com representação escritural. 

Garantia de Subscrição:   O Banco Comercial Português, S.A. garante a subscrição 

das Emissões de Papel Comercial efectuadas ao abrigo 

do presente Programa. 

Prazo das Emissões: De acordo com a opção da Emitente, o Papel Comercial 

será emitido com prazos de emissão entre 7 e 180 dias, 

mas observando sempre o último dia de vigência do 

Programa. 

Modalidades de Colocação 
e seu  funcionamento: Montantes mínimos de € 1.000.000 e múltiplos de € 

100.000 e de acordo com os seguintes procedimentos.  

 No 3º dia útil anterior à data de cada emissão: 

Até às 15h00, a Emitente comunicará ao Agente, através 

da notificação, a data, montante e prazo da emissão 

que pretende colocar; 

 No 2º dia útil anterior à data de cada emissão: 

 Até às 12h00, o Agente comunicará à Emitente as 

condições da emissão, nomeadamente a Taxa de Juro 

calculada nos termos do disposto no ponto seguinte. 

Taxa de Juro: A taxa de juro nominal a aplicar a cada emissão será 

igual à taxa EURIBOR do prazo da Emissão, calculada na 

Base Actual/360, em vigor no segundo dia útil anterior à 
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data de cada emissão, para esses mesmos prazos, 

acrescida de 1,50% ao ano. 

 Para as emissões de prazo para o qual não seja 

divulgada a EURIBOR, a Taxa de Juro será igual à taxa 

que resultar da interpolação linear entre as taxas 

EURIBOR de prazo imediatamente inferior e 

imediatamente superior ao prazo da emissão em causa, 

em vigor no segundo dia útil anterior à data de emissão, 

acrescida de 1,50% ao ano. 

 Por ―EURIBOR‖ (Euro Interbank Offered Rate) entende-

se a média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, calculada na Base Actual/360, 

e divulgada em Dias Úteis TARGET através da Reuters 

(na página "EURIBOR=") ou outra Agência que, para o 

efeito, a substitua, cerca das 11 horas CET (Central 

European Time). Para este efeito, são considerados 

"Dias Úteis TARGET" aqueles dias em que o sistema de 

pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos ao valor nominal, 

sendo os juros calculados na Base Actual/360. 

Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada 

Emissão. 

Reembolso e Cálculo dos Juros: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado ao 

Valor Nominal, acrescido dos respectivos juros 

calculados de acordo com fórmula abaixo, na data de 

reembolso de cada Emissão:  

  JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 

 JP = Juros a Pagar 

  VN = Valor Nominal 

  TJ = Taxa de Juro p.a. aplicável 

  PE = Prazo de Emissão  

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer emissão, coincidir com 

um Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse 

pagamento passará a dever ser realizado no dia útil 

imediatamente seguinte, excepto se este dia for já do 

mês de calendário subsequente, caso em que esse 
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pagamento deverá ser realizado no dia útil 

imediatamente anterior. 

Outras Condições:  1. Pari Passu: 

  Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma 

obrigação comum da Emitente a que corresponderá um 

tratamento pari passu com todas as outras dívidas e 

compromissos, presentes ou futuros, não especialmente 

garantidos ou não subordinados da Emitente, sem 

prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 

2. Negative Pledge: 

 A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações 

para si decorrentes do Programa não estiverem 

integralmente satisfeitas, não dar em garantia, alienar 

ou por qualquer forma onerar, os bens que constam ou 

venham a constar do seu activo, com ressalva: 

- das garantias que venham a ser constituídas com o 

acordo prévio e expresso do Millennium bcp; 

- das garantias que venham a ser constituídas sobre 

quaisquer bens do activo imobilizado a adquirir e 

que sejam dadas em caução do respectivo preço, ou 

do crédito concedido para o efeito, desde que tal 

aquisição não se configure como uma mera 

substituição de activos. Para este efeito não 

constitui mera substituição de activos o 

investimento nos bens do activo imobilizado que se 

encontrem obsoletos ou deteriorados. 

Vencimento antecipado:  Os titulares de Papel Comercial emitido ao abrigo do 

Programa poderão exigir o reembolso antecipado das 

Emissões, bem como o pagamento dos juros corridos até 

à data em que se efectuar aquele reembolso, sempre 

que se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

  a) a Emitente não pagar, na data-valor prevista, 

qualquer uma das Emissões e/ou qualquer outro 

montante devido por força do Programa (incluindo 

comissões) ou outros encargos para si decorrentes do 

mesmo;  

  b) se a Emitente entrar em mora perante Instituições de 

Crédito no pagamento de quaisquer obrigações 

resultantes de empréstimos, outras facilidades de 
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crédito ou outros compromissos com incidência 

financeira, contraídos junto do sistema financeiro 

português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de 

obrigações decorrentes de emissões de valores 

monetários ou mobiliários de qualquer natureza; 

  c) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente 

se revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, no todo 

ou em parte; 

d) se a Emitente incumprir qualquer uma das suas 

obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

e) se a Emitente não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta Ficha 

Técnica. 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Regime fiscal A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal atualmente em vigor. O 

enquadramento descrito é o geral e está sujeito a 

alterações, incluindo alterações que podem ter efeito 

retroativo. 

Residentes e não residentes com 

estabelecimento estável em 

Portugal 

Pessoas coletivas 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, as 

mais-valias provenientes da alienação de papel 

comercial por pessoas coletivas residentes em Portugal 

ou não residentes com estabelecimento estável situado 

em território português ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis e os incrementos patrimoniais decorrentes 

da aquisição de papel comercial a título gratuito 

concorrem para a formação do lucro tributável e estão 

sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC), à taxa de 25%. Pode acrescer derrama 

municipal, apurada sobre o lucro tributável, a uma taxa 

que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma derrama 

estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável 
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que exceda € 1 500 000 e até € 10 000 000 e 5% sobre a 

parte do lucro tributável que exceda € 10 000 000. 

Os juros e outros rendimentos de capitais são sujeitos a 

retenção na fonte à taxa de 25%, a título de pagamento 

por conta do imposto devido a final. Os rendimentos 

referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título 

definitivo à taxa liberatória de 30% sempre que sejam 

pagos ou colocados à disposição em contas abertas em 

nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se 

aplicam as regras gerais. 

Pessoas singulares 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

pessoas singulares residentes em Portugal para efeitos 

fiscais estão sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS). Os rendimentos referidos estão 

sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, que tem 

natureza liberatória desde que os rendimentos sejam 

obtidos fora do âmbito do exercício de atividades 

empresariais e profissionais, sem prejuízo de opção pelo 

englobamento. Caso seja exercida a opção pelo 

englobamento, a retenção na fonte terá a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido a final, sendo 

os juros ou outros rendimentos de capitais adicionados 

para efeitos de determinação da matéria tributável e 

sujeitos a taxas progressivas que podem atingir 49%1. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que 

se aplicam as regras gerais. 

Mais-valias 

                                                 
1 a taxa máxima de 49% resulta da aplicação, para além da taxa de imposto de 46,5%, de uma taxa adicional de 2,5% 

sobre o quantitativo do rendimento colectável superior a € 153.300. 
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O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos- 

-valias realizadas com a alienação de papel comercial (e 

outros valores mobiliários e ativos financeiros) é 

tributado à taxa especial de IRS de 25%, sem prejuízo do 

seu englobamento por opção dos respetivos titulares e 

tributação a taxas progressivas que podem atingir 49%. 

O saldo positivo até ao valor anual de € 500 entre as 

mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de 

ações, de obrigações e outros títulos de dívida 

(incluindo papel comercial) está isento de IRS. O juro 

corrido é qualificado como rendimento de capitais para 

efeitos fiscais. 

 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de papel comercial por transmissão a título 

gratuito, incluindo a sucessão por morte, está sujeita a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, sem prejuízo da isenção 

nessas transmissões de que sejam beneficiários 

cônjuges, descendentes, ascendentes e unidos de facto. 

Não residentes sem 

estabelecimento estável em 

Portugal 

Rendimentos de capitais 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por 

não residentes sem estabelecimento estável em 

território português aos quais tais rendimentos sejam 

imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) ou 

IRC (pessoas coletivas) por retenção na fonte à taxa de 

25%. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 30% 

sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas 

por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que 

se aplicam as regras gerais. 

A mesma retenção na fonte liberatória de 30% é 

aplicável quando os rendimentos em causa sejam pagos 
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ou colocados à disposição de pessoas singulares ou 

coletivas não residentes sem estabelecimento estável 

em território português aos quais esses rendimentos 

sejam imputáveis e que estejam domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante da Portaria  

n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro (conforme alterada 

pela Portaria 292/2011, de 8 de Novembro). 

Ao abrigo das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, a taxa de retenção na fonte 

pode ser limitada a 15, 12 ou 10%, dependendo da 

convenção aplicável e cumpridas que sejam as 

formalidades previstas na lei. A limitação da taxa de 

retenção na fonte aplicável pode ocorrer mediante uma 

dispensa parcial de retenção na fonte ou o reembolso 

do excesso de imposto retido na fonte. 

Mais-valias 

As mais-valias na transmissão de papel comercial a 

título oneroso obtidas por pessoas singulares não 

residentes estão sujeitas a IRS. O saldo anual positivo 

entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 

alienação de papel comercial (e outros valores 

mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa 

especial de IRS de 25%. O juro corrido é qualificado 

como rendimento de capitais para efeitos fiscais. 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRS, salvo no 

caso de pessoas singulares domiciliadas em país, 

território ou região sujeitas a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

Fevereiro. 

As mais-valias provenientes da transmissão a título 

oneroso de papel comercial obtidas por pessoas 

coletivas não residentes em território português e sem 

estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam 

imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa de 

25%. O juro corrido é qualificado como rendimento de 

capitais para efeitos fiscais. 



 16 

Não obstante, é aplicável uma isenção de IRC, salvo no 

caso de entidades detidas, direta ou indiretamente, em 

mais de 25%, por entidades residentes ou entidades 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um 

regime fiscal mais favorável, constante da Portaria  

n.º 150/2004. 

Nos termos das convenções de dupla tributação 

celebradas por Portugal, o Estado Português está 

geralmente limitado na sua competência para tributar 

essas mais-valias na esfera de pessoas singulares ou 

coletivas residentes no país co-contratante de Portugal, 

mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 

aferido casuisticamente. 

Aquisição a título gratuito 

A aquisição de papel comercial por pessoas singulares 

não domiciliadas em território português por 

transmissão a título gratuito, incluindo a sucessão por 

morte, não está sujeita a Imposto do Selo. 

No caso de pessoas coletivas não residentes em 

Portugal, é devido IRC à taxa de 25%. Nos termos das 

convenções de dupla tributação celebradas por 

Portugal, o Estado Português está geralmente limitado 

na sua competência para tributar estes incrementos 

patrimoniais, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente. 

Legislação Aplicável: Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março e o Regulamento nº1/2004, da 

CMVM. 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da Galp Energia, S.G.P.S., S.A. 

individuais relativas aos exercícios de 2008, 2009 e de 2010. 
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BALANÇO

Milhares Euros

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 1 55

Imobilizações corpóreas 33 14

Investimentos financeiros 3.087.172 3.296.675

Circulante

Dívidas de terceiros - Curto prazo 573.647 489.602

Depósitos bancários e Caixa 3.630 43.797

Acréscimos e diferimentos 4.516 2.883

TOTAL DO ACTIVO 3.668.999 3.833.026

Capital Próprio

Capital 829.251 829.251

Prémios de emissão de acções 82.006 82.006

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 66.828 57.279

Reserva legais 146.967 165.850

Reservas livres 27.977 27.977

Dividendos antecipados -124.095 -49.755 

Resultados Transitados 777.565 966.294

Resultado Líquido de Exercício 472.973 285.214

Total do Capital Próprio 2.279.472 2.364.116

Passivo

Provisões para riscos e encargos 4.388 3.819

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 658.000 1.205.036

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 721.037 246.850

Acréscimos e Diferimentos 6.102 13.205

Total do Passivo 1.389.527 1.468.910

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 3.668.999 3.833.026
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BALANÇO

Milhões de Euro

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 14 9

Activos intangíveis

Participações financ em associadas e conjuntamente participadas 1.167.787 1.196.626

Participações financeiras em participadas 438 153

Outras contas a receber 1.387.645 2.850.635

Activos por impostos diferidos 221 206

Outros investimentos financeiros 702

Total do activo não corrente 2.556.105 4.048.331

Activo corrente

Clientes 1.018 4.836

Outras contas a receber 464.963 187.461

Imposto corrente sobre rendimento a receber 26.289 50.654

Caixa e seus equivalentes 43.797 434

Total do activo corrente 536.067 243.385

TOTAL DO ACTIVO 3.092.172 4.291.716

Capital Próprio

Capital Social 829.251 829.251

Prémios de emissão 82.006 82.006

Outras reservas 193.827 193.827

Resultados acumulados 72.036 402.185

Dividendos antecipados -49.755 -49.755 

Resultado Líquido do exercício 495.999 355.147

Total do Capital Próprio 1.623.364 1.812.661

PASSIVO

Passivo não corrente

Empréstimos 505.036 851.319

Empréstimos obrigacionistas 700.000 1.000.000

Provisões 3.716 7.087

Total do passivo não corrente 1.208.752 1.858.406

Passivo corrente

Empréstimos  e descobertos bancários 3.269 229.707

Fornecedores 457 352

Outras contas a pagar 228.080 337.562

Imposto sobre o rendimento a pagar 28.250 53.028

Total do passivo corrente 260.056 620.649

TOTAL DO PASSIVO 1.468.808 2.479.055

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 3.092.172 4.291.716
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Milhares Euros

2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos 8.663 7.347

Custos com pessoal 5.194 4.198

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 992 23

Provisões 855

Impostos 602 929

Outros custos operacionais 28

(A) 15.479 13.352

Perdas em empresas do grupo e associadas 1.604 62

Juros e custos similares 39.887 60.812

41.491 60.874

(C) 56.970 74.226

Custos e perdas extraordinárias 838 847

(E) 57.808 75.073

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.105 -1.778

(G) 58.913 73.295

Resultado líquido do exercício 472.973 285.214

Total dos Custos e Perdas 531.886 358.509

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 6.437 7.937

Proveitos suplementares 2.030 659

(B) 8.467 8.596

Ganhos em empresas do grupo e associadas 467.770 290.766

Rendimentos de participações de capital 17

Juros e proveitos similares 55.579 59.039

523.366 349.805

(D) 531.833 358.401

Proveitos e ganhos extraordinários 53 108

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 531.886 358.509

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) -7.012 -4.756 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 481.875 288.931

Resultados Correntes (D) - (C) 474.863 284.175

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 474.078 283.436

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 472.973 285.214
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Milhares de Euros

2009 2010

Proveitos operacionais

Prestações de Serviços 7.937 7.381

Outros proveitos opercaionais 769 2.544

Total de proveitos operacionais 8.706 9.925

Custos operacionais

Fornecimentos e serviços externos -6.726 -8.491 

Custos com pessoal -4.821 -5.033 

Amortizações, depreciações e perdas por imparidades de activos fixos -12 -5 

Provisões e perdas por imparidade de contas a receber -855 -3.365 

Outros custos opercaionais -1.189 -808 

Total de gastos operacionais -13.603 -17.703 

Resultados operacionais -4.897 -7.777 

Proveitos financeiros 59.039 92.111

Custos financeiros -60.799 -74.094 

Ganhos (perdas) cambiais -43 

Rendimentos de instrumentos financeiros 702

Resultado antes de impostos 494.763 359.702

Imposto sobre o rendimento 1.236 -4.555 

Resultado antes de interesses minoritários 495.999 355.147

Resultado líquido do exerc íc io 495.999 355.147

Resultado por acção (valor em euros) 0,60 € 0,43 €

501.420 348.803

Resultados relativos a participações financeiras em empresas associadas e entidades 

conjuntamente controladas
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Milhares Euros

2008 2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 10.202 11.299 10.634

Pagamentos a Fornecedores -9.949 -9.089 -13.100 

Pagamentos ao  Pessoal -5.078 -4.541 -2.467 

Fluxo gerado pelas operações -4.825 -2.331 -4.933 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -65.692 67.442 -5.470 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -3.835 -4.808 -744 

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias -74.352 60.303 -11.147 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -74.352 60.303 -11.147 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Participações financeiras 1.035

Juros e proveitos similares 16.593 21.391 71.401

Dividendos 434.537 501.409 348.764

Empréstimos concedidos 849.347 603.457 26.250

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -1.154 -29.550 

Empréstimos concedidos -1.437.128 -1.005.711 -1.461.080 

Fluxos das actividades de investimento (2) -136.651 119.392 -1.043.180 

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 787.900 742.045 1.212.725

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -482.436 -428.165 -41.500 

Juros e custos similares -30.031 -52.219 -70.098 

Dividendos -263.410 -191.021 -165.850 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 12.023 70.640 935.277

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -198.980 250.335 -119.050 

Efeito das diferenças de câmbio -22 

Caixa e seus equivalentes no início do período -7.840 -206.842 43.493

Caixa e seus equivalentes no fim do período -206.842 43.493 -75.557 
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BALANÇO CONSOLIDADO

Milhares de Euros

2008 2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 2.760.142 2.639.588 3.588.502

Goodwill 171.506 189.293 242.842

Activos intangíveis 409.403 1.318.596 1.307.873

Participações financ. em associadas e conjuntamente controladas 297.468 226.985 282.969

Participações financeiras em participadas 1.173 2.725 2.893

Outras contas a receber 83.741 98.674 111.857

Activos por impostos diferidos 200.034 209.945 216.292

Outros investimentos financeiros 4.789 461 1.429

Total de activos não correntes 3.928.256 4.686.267 5.754.657

Activo corrente

Inventários 1.076.494 1.228.833 1.570.131

Clientes 987.704 778.384 1.082.063

Outras contas a receber 500.475 571.695 562.179

Outros investimentos financeiros 2.903 1.803 5.065

Imposto corrente sobre o rendimento a receber 1.807

Caixa e equivalentes a caixa 127.168 243.839 188.033

Total de activos correntes 2.694.744 2.826.361 3.407.471

TOTAL DO ACTIVO 6.623.000 7.512.628 9.162.128

Capital Próprio

Capital 829.251 829.251 829.251

Prémios de emissão 82.006 82.006 82.006

Reservas de conversão cambial -27.449 -10.761 27.918

Outras reservas 174.480 193.364 193.384

Reservas de cobertura -1.752 -7.057 -3.892 

Resultados acumulados 1.144.432 977.159 1.158.581

Dividendos antec ipados -124.095 -49.755 -49.755 

Resultado Líquido consolidado do período 116.971 347.272 441.375

Capital próprio atribuível a acc ionistas 2.193.844 2.361.479 2.678.868

Interesses que não controlam 24.975 27.184 32.201

Total do Capital Próprio 2.218.819 2.388.663 2.711.069

Passivo não corrente

Empréstimos 1.304.078 1.047.114 1.412.024

Empréstimos obrigacionistas 700.000 1.000.000

Outras contas a pagar 56.156 370.400 320.585

Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios 255.896 270.759 284.744

Passivos por impostos diferidos 18.245 56.684 84.272

Outros instumentos financeiros 3.014 9.295 98

Provisões 99.468 153.244 156.257

1.736.857 2.607.496 3.257.980

Passivo corrente

Empréstimos e descobertos bancários 684.949 422.273 616.462

Empréstimos obrigacionistas 1.711 1.369

Fornecedores 993.266 1.121.574 1.489.805

Outras contas a pagar 982.021 971.013 1.034.083

Outros instumentos financeiros 1.503 240 7.696

Imposto corrente sobre rendimento a pagar 3.874 45.033

2.667.325 2.516.469 3.193.079

TOTAL DO PASSIVO 4.404.182 5.123.965 6.451.059

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 6.623.001 7.512.628 9.163.128
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Milhares de Euros

2008 2009 2010

Proveitos Operacionais

Vendas 14.860.459 11.728.447 13.747.406

Prestação de Serviços 225.324 279.898 316.288

Outros proveitos operacionais 102.109 140.823 162.723

Total de proveitos operacionais 15.187.892 12.149.168 14.226.417

Custos Operacionais

Custo das vendas 13.725.987 10.193.419 11.996.630

Fornecimentos e serviços externos 680.073 750.878 781.052

Custos com o pessoal 291.895 338.860 354.805

Amortizações, depreciações e perdas por imparidades de activos fixos 239.670 307.475 331.204

Provisões e perdas por imparidade de contas a receber 41.842 63.637 83.267

Outros custos operacionais 41.100 36.123 40.796

Total de gastos operacionais 15.020.567 11.690.392 13.587.754

Resultados Operacionais 167.325 458.776 638.663

Proveitos Financeiros 12.612 12.884 27.235

Custos Financeiros -63.585 -87.875 -113.632

Ganhos (perdas) cambiais -8.425 149 -11.074

Resultados relativos à partic ipações financeiras em empresas assoc iadas 48.391 68.800 73.834

Rendimentos de instrumentos financeiros -328 13 702

Outros ganhos e perdas -1.279 -1.354 -1.493

Resultado antes de impostos 154.711 451.393 614.235

Imposto sobre o rendimento -32.899 -98.597 -166.437

Resultado antes de interesses que não controlam 121.812 352.796 447.798

Resultado afecto aos interesses que não controlam -4.841 -5.524 -6.423

Resultado líquido consolidado do exerc íc io 116.971 347.272 441.375

Resultado por acção (valor em Euros) 0,14 0,42 0,53
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE FLUXOS DE CAIXA 

Milhares de Euro

2008 2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 15.240.251 12.587.177 13.879.966

Pagamentos a Fornecedores -11.531.403 -8.028.054 -9.373.270 

Pagamentos ao  Pessoal -198.238 -260.226 -234.528 

Fluxo gerado pelas operações 3.510.610 4.298.897 4.272.168

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre produtos petrolíferos -2.388.699 -2.879.622 -2.707.359 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -186.029 -100.640 -107.849 

Contribuições para fundo de pensões -3.960 -6.488 -6.714 

Pagamentos a reformados antecipadamente e pré-reformados -13.845 -13.772 -15.158 

Pagamentos de despesas de seguro com os reformados -10.807 -9.603 -10.663 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -439.209 -546.846 -705.603 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 468.061 741.926 718.822

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Participações financeiras 7.777 39.075 3.741

Activos fixos tangíveis 8.131 9.671 1.318

Activos fixos intangíveis 300

Subsídios de investimento 7.090 24.039 2.078

Juros e proveitos similares 2.650 672 903

Dividendos 46.816 67.726 60.024

Unbunding

Empréstimos concedidos 20.826 2.068 6.214

Pagamentos respeitantes a:

Participações financeiras -543.754 -3.485 -98.017 

Activos fixos tangíveis -598.701 -674.567 -1.281.121 

Activos fixos intangíveis -54.434 -36.039 -75.714 

Empréstimos concedidos -29.427 -200 -5.088 

Variação dos empréstimos concedidos

Fluxos das actividades de investimento (2) -1.133.026 -571.040 -1.385.362 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 1.435.789 807.612 964.735

Aumentos de capital, prestações suplementares, prémios de emissão 342

Juros e proveitos similares 2860 10.382 1.483

Letras descontadas 10.610 16.063 15.603

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -690.930 -556.781 -163.745 

Juros de empréstimos obtidos -41.062 -23.265 -24.046 

Juros e custos similares -17.122 -53.156 -86.124 

Dividendos / distribuição de resultados -264.003 -193.596 -166.967 

Reembolso de letras descontadas -10.818 -6.767 -6.858 

Amortizações e juros de contratos de locação financeira -106 -137 -94 

Juros de contratos de locação financeira -6 

Juros de empréstimos obrigacionistas -626 -16.404 -8 

Cobertura de prejuízos

Fluxos das actividades de financiamento (3) 424.928 -16.049 533.979

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -240.037 154.837 -132.561 

Efeito das diferenças de câmbio -9.257 23.122 2.650

Caixa e seus equivalentes no início do período -16.910 -238.835 -61.290 

Variação de Perímetro 27.369 -414 19.904

Caixa e seus equivalentes no fim do período -238.835 -61.290 -171.297 


