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Trading Update 2T20 

A informação seguinte tem como objetivo fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e 
comerciais a que a Galp esteve sujeita durante o segundo trimestre de 2020, bem como uma 
perspetiva da situação financeira a 30 de junho de 2020. 

As margens, os preços, a produção e outra informação referida neste documento deverão ser 
considerados provisórios, podendo diferir dos números finais que serão divulgados a 27 de julho de 
2020. 

 

Situação Financeira
31 mar., 2020 30 jun., 2020

Caixa e equivalentes (€bn) 1,5 1,7                     

Dívida Líquida (€bn) 1,5 1,9                     

Linhas de crédito não utilizadas (€bn) 1,2 1,3                      

• Aumento da dívida líquida refletindo as distribuições de dividendos efetuadas durante o trimestre. 
 

Upstream
2T19 1T20 2T20 Var. YoY Var. QoQ

Produção working interest  (kboepd) 111,7                 131,4                132,2                18% 1%

Produção de petróleo (kbpd) 99,4                 118,1                 118,6                19% 0%

Produção net entitlement  (kboepd) 109,7               129,6                130,3               19% 0%

Angola (kbpd) 12,1                   14,1                   12,7                  5% (10%)

Brasil (kboepd) 97,6                 115,6                117,6                20% 2%  

• Produção working interest suportada pela maior contribuição de Lula e Berbigão/Sururu. Durante o trimestre foram 
realizadas paragens em duas FPSO devido a casos de Covid-19. 
 

• Imparidades de c.€100 m relacionada com ativos de exploração de menor escala, refletindo uma reavaliação do 
potencial dos prospetos. 

 
 

Refinação & Midstream
2T19 1T20 2T20 Var. YoY Var. QoQ

Matérias primas processadas (mmboe) 26,1                  26,8                 13,4                  (49%) (50%)

Margem de refinação Galp (USD/boe) 3,0                   1,9                     2,0                   (33%) 7%

Vendas de produtos petrolíferos
1
 (mt) 4.429              4.102               2.526               (43%) (38%)

Supply & Trading de GN/GNL1 (GWh) 22.032            17.705             11.711               (47%) (34%)

Trading (GWh) 7.962               5.303              3.741                (53%) (29%)

Vendas de eletricidade à rede (GWh) 328                   339                   325                   (1%) (4%)
1 Inclui volumes vendidos ao segmento Comercial. 

• As matérias-primas processadas no aparelho refinador refletem a desaceleração operacional para fazer face à baixa 
procura e aos elevados níveis de inventários. 
 

• Supply & Trading de GN/GNL impactados pela diminuição da procura e contexto de preço das commodities. 
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Comercial

2T19 1T20 2T20 Var. YoY Var. QoQ

Vendas de produtos petrolíferos a clientes (mt) 2.107          1.742           1.158           (45%) (34%)

Vendas de gás natural a clientes (GWh) 7.874          6.728          4.884         (38%) (27%)

Vendas de eletricidade a clientes (GWh) 788             901             678             (14%) (25%)  

• As vendas de produtos petrolíferos, gás natural e eletricidade a clientes diretos refletiram os efeitos da queda significativa 
da procura causada pelas medidas de contingência adotadas. 

 
 

Renováveis & Novos Negócios
2T19 1T20 2T20 Var. YoY Var. QoQ

Capacidade instalada de geração renovável (MW) 12                12                12                - -

Geração de energia renovável (GWh) 7,1               8,3              6,4              (10%) (23%)  

• Atual geração de energia renovável considera apenas um parque eólico de 12 MW. Não existe, até ao momento, capacidade 
instalada associada a projetos de solar fotovoltaicos (em desenvolvimento).   
 

• Conclusão da aquisição dos projetos de Solar fotovoltaicos em Espanha prevista para o 3T20. 

 
 

Indicadores de Mercado
2T19 1T20 2T20 Var. YoY Var. QoQ

Taxa de câmbio (EUR/USD) 1,12                   1,10                  1,10                  (2%) (0%)

Preço dated Brent  (USD/bbl) 68,9                 50,1                 29,6                 (57%) (41%)

Preço de GNL JKM Japão/Coreia (USD/mmbtu) 4,9                    3,6                    2,1                     (57%) (41%)

Preço de gás natural TTF holandês (EUR/MWh) 13,0                  9,5                    5,6                    (57%) (41%)

Preço de gás natural MIBGAS ibérico (EUR/MWh) 14,9                  10,1                  6,5                    (56%) (36%)

Preço da pool  de electricidade ibérico (EUR/MWh) 48,9                 36,0                 24,0                 (51%) (33%)
Fonte: Platts/MIBGAS/Bloomberg 



 
COMUNICADO  
13 de julho de 2020 
 
 

3 
 

Consensus 2T20 | Detalhes da apresentação de 
resultados 
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O presente comunicado pode conter declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; despesas de 
capital e operacionais; níveis de performance e planos, calendários e resultados de execução de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e impactos 
da pandemia COVID-19 nos negócios e resultados da Galp, que pode divergir significativamente em função de diversos fatores, incluindo oferta e procura de crude gás natural, produtos petrolíferos, 
eletricidade e outros fatores de mercado que os afetem; os resultados obtidos com políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação ao COVID-19 e para a manutenção do 
funcionamento das economias e dos mercados nacionais e internacionais; os impactos da pandemia COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger 
a saúde e segurança dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos competidores e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de 
curto e médio prazo atempadamente e em condições económicas adequadas; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a obtenção de autorizações administrativas 
necessárias; eventos operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório 
& Contas da Galp apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. 
Declarações a respeito de eventuais resultados financeiros ou operacionais efetuadas no Capital Markets Day da Galp, realizado a 18 de fevereiro de 2020, não devem ser consideradas como atualizadas 
ou repetidas em qualquer data posterior, salvo se especificamente atualizada ou confirmada neste comunicado ou em divulgações públicas subsequentes.  Fatores importantes que podem conduzir a 
que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Galp 
e os seus representantes, agentes, trabalhadores, ou consultores não pretendem, e expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação de elaborar, divulgas, qualquer complemento, 
alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias. 

Consensus trimestral 

 
O consensus referente aos resultados trimestrais poderá ser submetido entre os dias 13 de julho e 17 de julho 
e será publicado no dia 20 de julho.   
 

Detalhes da apresentação de resultados 

 
A divulgação de resultados do 2T20 será no dia 27 de julho antes da abertura da Euronext Lisbon.  
 
A Empresa irá realizar uma conference call e webcast no dia 27 de julho às 11:30h (hora local). Os detalhes da 
conference call e do webcast são os seguintes: 
 

Participação 
 

• Carlos Gomes da Silva (CEO) 
• Filipe Silva (CFO) 
• Otelo Ruivo (Diretor Relação com Investidores) 

Webcast 
 

• https://edge.media-server.com/mmc/p/zsaqcz64 (apenas audio stream) 

Números dial-in  
 

• Portugal: +351 308 800 848 
• UK: +44 (0) 207 192 8000 ou +44 (0) 800 376 7922 (UK toll free) 

 
Conference ID 9160704 
 

Para ouvir a conference call ligue 10 minutos antes da hora agendada para assegurar o seu registo. 
 


