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1. INTRODUÇÃO

A SAAGA

Sociedade de Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A. constituiu-se em 13 de maio de 1968 e

desenvolve a sua atividade comercial desde 1971.
Atualmente CAE da SAAGA é a 52 102 e a sua atividade consiste em:
Construção e ou exploração de uma ou mais estações de enchimento e respetivos parques de
armazenagem de gases de petróleo liquefeitos e de outros combustíveis e o transporte de mercadorias por
conta de terceiros, na Região Autónoma dos Açores.
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2. ÓRGÃOS SOCIAIS
A esta data, a composição dos Órgãos Sociais da SAAGA, S.A., para o mandato 2019-2021, é a seguinte:
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente:
Dr.ª Rita Picão Fernandes (Galp Açores, S.A.)
Secretários:
1º. Secretário:

Arq.º Luís Filipe Gomes Gambão

2º. Secretário:

Dr.ª Cláudia Chaves Neves até 01 de abril de 2020 (Rubis Energia Portugal, S.A.)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente:
Eng.º António de Jesus Rodrigues Teixeira (Galp Açores, S.A.)
Administrador-Delegado:
Eng.º Aníbal Duarte Raposo
Vogal:
Dr. Arnaud Michel Havard (Rubis Energia Portugal, S.A.)
O representante da Galp Açores, S.A., no Conselho de Administração, até 21 de dezembro de 2020, foi o
Eng.º Jorge Manuel Patrício Gonçalves.
FISCAL ÚNICO
Efetivo:
Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., NIPC 505988283, com sede na Av. Da República, 90 6º,
1600-206 Lisboa, inscrita na OROC com o n.º 178 e inscrita na CMVM com o n.º 20161480, representada
pelo Dr. Rui Abel Serra Martins, ROC n.º 1119, registado na CMVM com o n.º 20160731.
Suplente:
Dr. Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota., ROC n.º 1410.
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até 5 de janeiro de 2016,

3. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2020
RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3.1 Gestão de contratos e novas propostas de criação de valor
No final de 2019 foram remetidas aos nossos clientes as propostas de revisão das taxas de prestação de
serviços para 2020 com vista a assegurar resultados adequados à nossa área de atividade e a fazer face
aos investimentos de conformidade legal e de melhoria das condições de operacionalidade e segurança
realizados ou a concretizar a curto prazo.
Foram acordadas com a GALP AÇORES as condições da prestação de serviços de transporte terrestre de
GPL a granel na ilha Terceira, serviço que se iniciou em 16 de novembro de 2020.
Iniciaram-se novos projetos de fornecimento e desenvolvimento do programa informático SGP com a GALP
(projeto shERPa, em curso) e com a CLCM (projeto concluído em setembro de 2020, com contrato de
manutenção subsequente até 2022).
Foram elaborados estudos técnicos e de viabilidade económica para os seguintes investimentos, a executar
de 2020 a 2022, que visam melhorar a segurança das operações de transporte e a criação de mais valor
para a SAAGA:
Construção de pavilhão para a requalificação adequada, com reparação de perfis e proteção
anticorrosiva, de paletes para transporte de garrafas;
Construção de instalações de requalificação e garrafas para as várias companhias que utilizam os
serviços da SAAGA.
Transporte terrestre de Combustível Líquidos (CL) para a ilha das Flores em resposta à solicitação da
GALP para o concurso em conclusão no primeiro quadrimestre de 2021.
3.2

Sistema Integrado de Gestão Ambiente, Qualidade e Segurança (SIGAQS), Sistema de
Gestão para Prevenção de Acidentes Industriais Graves (SGPAG) e Sistema de Gestão
SSA

Foram realizadas diversas auditorias internas e externas aos parques operados pela SAAGA nos âmbitos
do SIGAQS, SGPAG e extensão do prazo de requalificação de garrafas de 10 para 15 anos (P15Y).
Internas:
Foram realizadas auditorias internas no âmbito do SIGAQS e SGSPAG nos dias 01, 02 e 03 de julho nos
parques de GPL da Nordela e Horta e ao parque de CL das Flores.
Externas:
Foram realizadas pela SGS auditorias ao SGSPAG nos dias 11, 12 e 13 de março nos parques de GPL da
Nordela e da Horta.
Foi realizada pela SGS auditoria ao SGSPAG nos dias 24 e 25 de agosto na Terparque.
De 21 a 23 de julho (em modo remoto) e a 21 de agosto (presencialmente), nos parques da Nordela, Horta
e Terparque, foi realizada pela APCER, uma auditoria de renovação da certificação em Saúde, Higiene e
Segurança no trabalho, em conformidade com a norma OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008 bem como de
migração para a ISO 45001:2018 e de 2º acompanhamento da certificação em Gestão da Qualidade, em
conformidade com o referencial NP EN ISO 9001:2015.
De 5 a 7 de maio e de 19 a 22 de maio, nos parques da Horta, Nordela, Flores e Terparque, foram realizadas
pela SIA, em modo remoto, auditorias de avaliação da conformidade legal.
No âmbito de acompanhamento do certificado, que permite a ampliação do intervalo entre inspeções
periódicas das garrafas de aço, de 10 para 15 anos (P15Y), os parques de GPL da Nordela, Terparque e
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Horta, foram incluídos nas auditorias realizadas pelo ITG, de 3 a 5 de novembro, à Rubis Energia e Galp
Açores.
Foi realizada pela SIA a 9 de outubro uma auditoria de conformidade legal na aeroinstalação da Horta e a
15 de outubro outra, com o mesmo âmbito, na aeroinstalação de Ponta Delgada.
Foram atingidos e ultrapassados os principais objetivos planeados para as áreas de Segurança, Saúde e
Ambiente (SSA).
3.3 Inspeções e vistorias
Foram realizadas inspeções pela Inspeção Regional do Ambiente (IRA) no âmbito do regime jurídico de
Prevenção de Acidentes Graves que envolvem substâncias perigosas, ao abrigo do Decreto Legislativo
Regional n.º 30/2010/A e do Decreto-Lei n.º 150/2015 a 15 de setembro ao Parque da Terparque, e a 23
de outubro ao Parque de GPL da Nordela.
3.4 Gestão de Riscos
Com a colaboração da Galp Serviços foi renegociada a carteira de seguros da empresa assegurando-se a
necessária atualização das coberturas.
3.5 Investimentos, desinvestimentos e obras realizadas
Investimentos e outras Obras
De acordo com a prática usual da empresa e com o plano de investimentos, foram programadas diversas
ações referentes à manutenção e modernização das suas infraestruturas, de forma a mantê-las em
conformidade com a legislação vigente, atualizadas do ponto de vista tecnológico e aptas a responder às
exigências do mercado.
Pela sua relevância realçam-se as seguintes:
Foi continuado o programa de investimentos na melhoria do parque de paletes para movimentação de
garrafas G-26 e G-110 para todas as instalações iniciado em 2017.
Parque da Nordela e Sede:
Concluiu-se a obra de conformidade legal e de melhoria das condições operacionais no parque da Nordela
que incluiu a construção de bacias de retenção, tratamento de efluentes, atualização da rede de deteção
de gases, instalação da rede de deteção de chamas, melhoramento da rede do SI e proteção contra
descargas atmosféricas.
Foi construída uma pequena sala para instalação de um gerador de emergência.
Foi renovada a vedação circundante do parque.
Tendo em conta os condicionalismos impostos pelas próximas obras da responsabilidade da Administração
dos Portos dos Açores no porto de Ponta Delgada foram adquiridos dez troços de mangueiras para
assegurar as descargas de GPL.
No âmbito da segurança do parque foram adquiridos novos extintores, um explosímetro e reforçado o
sistema de comunicação com a aquisição de rádios ATEX.
Foi adquirido o software SQL Server 2019.
Parque da Praia da Vitória:
Procedeu-se à aquisição de duas viaturas de transporte de GPL a granel, sendo que uma delas iniciou a
sua operação em 2020, enquanto outra viatura entrará ao serviço em 2021.
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Parque de GPL da Horta:
Deu-se continuidade ao projeto de requalificação do Sistema de Combate a Incêndios do parque tendo-se
adjudicado a obra e procedido aos necessários licenciamentos junto da Direção Regional de Energia e da
Câmara da Horta.
Fontes de financiamento dos investimentos
O principal recurso utilizado para a concretização dos investimentos foi o Autofinanciamento*.
*
(Resultados + Amortizações e Provisões), líquidos de resultados distribuídos (apenas 50% dos
Resultados de 2019 foram distribuídos).
Desinvestimentos
Foi recebida a segunda parcela do pagamento relativo ao contrato promessa de compra e venda do terreno
do Parque misto de Combustíveis de Angra do Heroísmo, oportunamente desmantelado. Este processo
teve a participação do departamento da Gestão de Ativos Não Operacionais-Gestão de Património da Galp
e agentes imobiliários contratados para o efeito. A empresa já tinha recebido a primeira parcela da venda
em 2019 e a última será recebida em 2021.
O total do desinvestimento de 2020 foi de 24.289,76 euros e deveu-se na íntegra à alienação da carrinha
Toyota Hilux do parque da Nordela.
3.6 Desenvolvimento de sistemas de gestão e melhoria nas comunicações com os clientes
Estão em curso os desenvolvimentos informáticos relativos projetos de customização do programa de
gestão de armazenagem e movimentação de produtos denominado SGP para a gestão de operações da
CLCM Companhia de Logística de Combustíveis da Madeira, SA e para o estabelecimento da interface
entre o SGP e os programas dos serviços de informação da GALP no que diz respeito à informação tratada
pelo programa da SAAGA das operações da PERGÁS, ACE, CLCM, SA e da GALP AÇORES, SA.
A SAAGA contratou com a IQA - Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda o fornecimento do programa
informático AGIR como ferramenta para a gestão de processos do seu sistema integrado de Qualidade.
Está em curso o desenvolvimento das rotinas de adequação do software informático às necessidades da
empresa.
Está em curso o desenvolvimento de rotinas informáticas com vista ao cumprimento às disposições do
Regulamento EU 2016/679 relativas à proteção de dados.
3.7 Gestão de Recursos Humanos
Em março de 2020 foi admitido, a contrato sem termo, o colaborador Renaldo Cordeiro com a categoria
de operador de exterior para o Parque da Nordela suprindo a vaga aberta pela saída para a reforma por
invalidez do colaborador Artur Almeida para a equipa que realiza as operações do enchimento de garrafas
de GPL, receção de produto GPL e CL e bancas marítimas de CL.
O colaborador Francisco Simas pertencente à equipa de Tecnologias de Informação, integrou o quadro da
empresa em julho de 2020.

Tendo em conta a contingência relativa à pandemia COVID.19, não foi possível manter nível de
investimento na formação dos trabalhadores da empresa registado nos últimos anos: Contudo, realizaramse diversas ações em regime e-learning de atualização sobre diversas matérias como foco na área HST.
Na área da segurança foi possível realizar a formação com Serviço Regional de Proteção Civil e bombeiros
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Foram dadas algumas oportunidades de estágio a jovens no âmbito dos programas governamentais
estagiar U
Procedeu-se à revisão do AE com atualização das cláusulas de carácter pecuniário.
Foi realizada no início do ano a avaliação do desempenho referente a 2019 e foram traçados objetivos
gerais e individuais para os colaboradores da empresa de acordo com os objetivos gerais definidos pelo
Conselho de Administração para 2020.
3.8 Outras iniciativas
A SAAGA manteve as suas quotizações na ASSOFT
Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas.

Associação Portuguesa de Software e na APETRO -

Foram apoiadas algumas iniciativas nas áreas da responsabilidade social e da cultura que contribuíram para
o prestígio da empresa e sua integração nas comunidades onde opera.

4. ATIVIDADE DA SAAGA

A SAAGA desenvolve a sua prestação de serviços nas áreas de armazenagem e enchimento de G. P. L. Gases de Petróleo Liquefeitos, de C. L. - Combustíveis Líquidos, abastecimento a navios e aeronaves e no
transporte de mercadorias por conta de terceiros, na Região Autónoma dos Açores.
O Conselho de Administração da empresa acompanha com toda a atenção a situação regional, no que se
refere à evolução dos mercados energéticos, ao aparecimento de nova legislação e de novos negócios, à
construção de novos parques de armazenagem e à logística de distribuição de combustíveis no sentido de
serem aproveitadas todas as oportunidades de criação de valor.
Em 2020 registou-se a evolução -2,4% (-507 Ton) nas saídas de G.P.L. em relação ao ano anterior. As
saídas de gás a granel apresentaram o decréscimo de 9,0% fase ao ano transato (-421 Ton).
No que respeita ao movimentado de C.L., verificou-se o decréscimo de 8,3% (-4.615 m3), variação para
menos que se registou em todos parques e atividades com C.L., devido à pandemia do COVID.19.
Quanto à movimentação de Jet A-1 para aeronaves, verificou-se a variação de -52,9% (-19.536 m3) no
total comparativamente ao ano anterior. Para esta variação negativa contribuiu na maior parte o
decréscimo na movimentação de Jet A-1 no aeroporto de Ponta Delgada de -52,7% (-11.790 m3). Toda
esta atividade foi afetada pelo encerramento de diversas linhas aéreas de acordo com os vários estados de
emergência que foram estabelecidos no ano de 2020.
Os rendimentos totais da empresa (operacionais e financeiros) foram de 3.878.487,39 euros, mais 2,8 %
em relação às receitas do ano anterior. Esta variação deve-se essencialmente ao aumento de outras
receitas operacionais, para as quais contribuíram de forma significativa o fornecimento e instalação do
programa informático SGP com a CLCM.
No que respeita aos custos e perdas operacionais, os valores totais ascenderam a 3.090.914,42 euros, o
que representa menos 0,2% do que o verificado em 2019.
Em consequência do exposto acima, o resultado líquido de 597.716,98 euros, foi superior ao obtido em
2019 em 18,2%.
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Investimentos
O valor global dos investimentos em 2020 foi de 456.145,98 euros. Os investimentos de maior relevância
foram a aquisição de duas viaturas de transporte de G.P.L. para a ilha Terceira, com início desta atividade
a 16 de novembro. No parque da Horta de G.P.L., deu-se continuidade ao projeto de requalificação do
Sistema de Combate a Incêndios do parque, que prevê um investimento total de 1.209.689,00 de euros.
No que respeita ao plano de investimentos para o período de 2021 a 2026 foram consideradas as verbas
necessárias para dar continuidade à política de atualização e de garantia de conformidade legal das
infraestruturas existentes, nomeadamente nas áreas de armazenagem e da segurança, com relevo
particular para o sistema de combate a incêndios no Parque de GPL da Horta, iniciado em 2020 e alguns
investimentos de racionalização, expansão e diversificação dos negócios no curto e médio prazo.

5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Neste capítulo releva-se a evolução da situação económica e financeira da empresa. Complementa-se
a análise com quadro de indicadores e rácios.
Faz-se, ainda, a comparação entre ocorrências verificadas nos anos 2020 e 2019 e tece-se alguns
comentários aos resultados obtidos.
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5.1 Quadros de rácios e gráficos

(a) Resultado Antes de impostos + Amortizações + Variação das Provisões

(g) Capitais Próprios / Passivo Total

(b) Resultado Operacional + Amortizações + Variação das Provisões

(h) (Capitais Próprios-Resultados Distribuídos) / Ativo

(c) Proveitos Operacionais - F.S.E. - Impostos Indiretos

(i) Volume de Negócios / Ativo Médio

(d) Resultado Líq. / Ativo Médio
(e) Resultado Líq. / Capitais Próprios (Média)
(f) Resultado Líquido / Vendas

(j) Res. Operacional + Amortizações + Provisões
(k) EBITDA - Amortiz - Provisões
(l) EBIT - IR
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5.2 Evolução conjuntural e comercial
Os mercados de G.P.L., de C.L. e o relativo à atividade de abastecimento a aeronaves registaram em
2020 as seguintes evoluções: -1,5%, -8,3% e -52,9%, respetivamente. Os desvios verificados devem-se a razões de conjuntura política e económica nos mercados em geral às quais estão associadas as
políticas de incentivo às fontes de energia renováveis e, principalmente em 2020, devido à pandemia
COVID-19, que afetou gravemente a aviação, para além do impacto nos CL em geral.
5.3 Planeamento, previsão e controlo orçamental
Mantiveram-se os procedimentos de planeamento e controlo dos diversos setores de atividade através
do acompanhamento dos desvios mensais entre as realizações de 2020 e de anos anteriores e as
projeções efetuadas em 2019 para aquele último exercício económico quer para as operações de
exploração, quer para as iniciativas de investimento.
O controlo da gestão do realizado e orçamentado mensal foi executado tendo por base o reporte
financeiro de acordo com o normativo IAS/IFRS.
5.4 Situação económica e financeira
A situação económica e financeira da SAAGA expressa uma solidez considerável. Este é um dado
fundamental de suporte às decisões sobre investimentos nas áreas operacionais e de segurança, típicas
de uma empresa que atua no setor da armazenagem e logística de combustíveis.
O Fundo de Maneio, situa-se em 1.021.838,19 euros para os 611.919,30 euros de 2019. O
acréscimo do valor deste indicador tem a ver com a contenção de resultados em tesouraria para
fazer face ao plano de investimentos de 2021 iniciado no final de dezembro de 2020 e que se
estima em 1.209.838,19 euros;
A Liquidez Geral mantém-se, igualmente, num rácio bastante positivo de 1,63 para os 1,54
registados no ano transato;
A Liquidez Geral regista a variação positiva de 5,8% pela mesma razão que justifica parte da variação
no indicador Fundo Maneio.

6. GESTÃO DE RISCO

A SAAGA faz parte do Grupo Galp que, como operador energético integrado, presente em várias geografias,
está exposto a fatores internos/externos que induzem incerteza ao seu desempenho e à realização dos
objetivos estratégicos e podem ter um impacto materialmente adverso no seu desempenho operacional e
financeiro, na sua reputação e no seu valor acionista.
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A gestão desses riscos assenta num Modelo de Gestão de Risco, implementado através de um processo
integrado, contínuo e dinâmico, de identificação & avaliação, monitorização, controlo & reporte, e
supervisão, auditoria e revisão dos riscos, e que está sustentado nas políticas transversais do Grupo.
De entre esses riscos, sobressai o risco financeiro de preço de
risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juro, e risco de liquidez.

, mas também os riscos de crédito,

Para além do risco de natureza financeira, merecem destaque, pela sua probabilidade de ocorrência e/ou
impacto sobre os processos, as operações, a execução da estratégia, a capacidade financeira, e a reputação
da Empresa, outras naturezas de riscos, de que destacamos o risco mercado e o risco de cybersecurity.

Preço

Crédito

Taxa de Câmbio
Taxa de Juro
Liquidez

Mercado

Cybersecurity

O risco do preço está associado à volatilidade do preço dos produtos
petrolíferos, do gás natural, do GNL, da eletricidade, resultante de
diversos fatores de mercado, nomeadamente alterações nos padrões de
consumo, circunstâncias económicas ou operacionais.
O risco de crédito decorre da possibilidade de uma contraparte não
cumprir as suas obrigações contratuais de pagamento, sejam
contrapartes financeiras, clientes, fornecedores, prestadores de serviço e
outros terceiros.
O risco de taxa de câmbio resulta das flutuações das taxas de câmbio das
divisas em que a empresas desenvolve a sua atividade e em que prepara
as suas demonstrações financeiras.
O risco de taxa de juro decorre da volatilidade das taxas de juro aplicadas
a empréstimos bancários ou outros instrumentos de dívida.
O risco de liquidez está associado à capacidade do Grupo obter os
recursos financeiros necessários para satisfazer os seus compromissos
operacionais e de investimento.
Num ambiente altamente condicionado pelas dinâmicas da procura e
oferta, a capacidade da SAAGA se adaptar a novos paradigmas e reagir
às forças competitivas é crucial para garantir um bom desempenho
financeiro e alcançar os objetivos estratégicos.
Garantir a resiliência cibernética e digital da SAAGA é essencial, dado que
uma eventual violação da segurança digital ou falha da infraestrutura
digital da empresa podem prejudicar a disponibilidade dos nossos
serviços e operações, aumentar os custos e afetar a reputação da SAAGA.

Importa ainda ressalvar o efeito que a pandemia de COVID-19 teve sobre a generalidade dos riscos a que
a SAAGA está exposta, potenciando novos fatores de risco, e impactando sobre a graduação dos riscos na
matriz de risco. Embora o seu efeito tenha sido transversal, destacamos os impactos sobre o risco preço, com
os preços das
penalizados pelo menor nível de procura; sobre o risco cybersecurity, com o
aumento das ameaças cibernéticas; e os riscos associados às pessoas, quer em termos de saúde física e
mental, quer de relacionamento laboral face à adoção de um novo modelo de trabalho baseado no trabalho
remoto.
Mitigações
Riscos Financeiros
Os riscos financeiros são geridos ao nível do Grupo, sendo que os riscos de volatilidade do preço do
petróleo, da margem de refinação, do preço da eletricidade e do Gás Natural e GNL são geridos através
de instrumentos disponíveis nos mercados Intercontinental Exchange (ICE) e
(OTC).
A gestão destes riscos é enquadrada em política de risco específica, incluindo estratégias de
e
limites de exposição.
O risco de crédito a clientes é mitigado através da diversificação do portefólio quer de contrapartes, quer
de clientes; da cuidadosa elaboração contratual, com a inclusão de condições comerciais adequadas e
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estabelecimento de colaterais sempre que relevante. Adicionalmente, o Grupo transfere parte significativa
do valor para companhias de seguro de crédito.
Os riscos de taxa de juro, taxa de câmbio e outros riscos financeiros são geridos de forma centralizada,
através de instrumentos financeiros de taxa variável e fixa e de cobertura de posição, utilizando
derivados simples.
O grupo gere o risco de liquidez através quer de fluxos de caixa gerados pelas suas operações, quer de
um portefólio de empréstimos bancários e de obrigações emitidas.
Risco Mercado
O Grupo Galp tem uma sólida estrutura de capital, além de vantagens competitivas, incluindo uma presença
de longa data e uma forte experiência operacional na indústria e mercados onde opera, sendo igualmente
um operador de referência na Península Ibérica, fatores que lhe conferem resiliência face a flutuações
negativas do mercado.
Adicionalmente, a Galp definiu uma agenda de inovação, comprometida com o desenvolvimento de
competências, possibilitando o estudo, a criação e implementação de novas e melhores soluções
tecnológicas que lhe permitem responder aos novos desafios do mercado.
Risco Cybersecurity
A Galp mitiga este risco através do seu Sistema de Gestão da Ciber Segurança e Ciber Resiliência, que
garante a Identificação, Proteção, Deteção e Resposta/Recuperação de ciber ameaças e riscos na
organização (nos seus sistemas, pessoas e processos), em todas as empresas do Grupo e todas as
geografias onde opera.
Do ponto de vista de Identificação de ciber riscos, são implementadas um conjunto de medidas
técnicas e processuais com vista à garantia de visibilidade sobre eventuais fragilidades nos seus
sistemas digitais e prestadores de serviços, bem como o do seguimento dos mesmos até à mitigação.

7. PERSPETIVAS FUTURAS

Analisada a atual conjuntura económica considerou-se que as saídas de produto tenderão a consolidar-se
na generalidade no médio e longo prazo, com a expetativa de alguns decréscimos tendo em conta a
evolução negativa do mercado de GPL e pelo facto de nem todas as companhias levantarem produto nas
instalações exploradas pela SAAGA. Os crescimentos anuais médios esperados para o próximo triénio na
movimentação dos diferentes produtos são os seguintes: GPL: +0,2%; gasolinas: +11,5%; gasóleos:
+8,5% e Bancas aéreas: +55,0%.
A estratégia da empresa terá o objetivo de otimizar os recursos atuais noutras oportunidades de negócio
e em devida conta as intenções manifestadas pelo Governo da Região Autónoma dos Açores de no médio
e longo prazo substituir, de forma significativa, as fontes atuais de produção de energia primária por outras
renováveis ou sustentáveis. A Empresa desenvolveu em 2019 alguns

que manteve no seu

plano de atividades de 2021 e plurianual [2022-2026] que criarão valor em áreas onde possui competências
aproveitando infraestruturas e pessoal existente e continuará a estar atenta para aproveitar todas as
oportunidades que surjam.
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A evolução da tipologia das saídas de produtos nos parques operados pela SAAGA requer toda a atenção
no sentido de se assegurar: por um lado a existência de equipamentos operacionais tecnologicamente
atualizados e adequados às necessidades do mercado; por outro, a tomada de decisão sobre iniciativas
que garantam a correta remuneração dos recursos aplicados.
Prevê-se que os resultados operacionais de 2021 resultantes da atividade comercial da SAAGA venham a
equiparar-se aos obtidos em 2020. O total de cash flows resultantes da atividade comercial esperam-se os
influxos relativos à alienação de património inativo cuja contratualização de venda se iniciou em anos
anteriores.

8. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO
Não existem factos relevantes significativos ocorridos após o encerramento do exercício.

9. REFERÊNCIAS FINAIS
Ao terminar o exercício de 2020 o Conselho de Administração manifesta aos Senhores Acionistas que
constituem a Mesa da Assembleia-geral e ao Fiscal Único o apreço e consideração pela colaboração
prestada.
Agradece às empresas do Grupo Galp Energia (Petrogal S. A. e Galp Açores, S.A.) e à Rubis Energia
Portugal, S. A. toda a colaboração dispensada e a atenção e prontidão com que contribuíram para a
melhoria do nosso desempenho e resolução de alguns desafios colocados à SAAGA durante o ano que
findou.
Aos nossos estimados clientes, Galp Açores, S.A., Petrogal, S.A., Repsol Portuguesa, Lda., Rubis Energia
Portugal, S.A. e Terparque, Lda., expressa o seu reconhecimento e assegura o empenhamento da empresa
em continuar a todos servir com a maior eficiência.
Finalmente, salienta a atuação empenhada dos colaboradores da empresa, sem a qual não teria sido
possível a obtenção dos bons resultados registados.
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10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração da SAAGA propõe que o resultado líquido do exercício de 2020 no montante
de 597.716,98 euros (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e dezasseis euros e noventa e oito
cêntimos) tenha a seguinte aplicação:

Distribuição de resultados aos acionistas* ................................ 298.858,49 euros
Resultados transitados ............................................................ 298.858,49 euros
*(Não inclui remuneração de ações próprias)
Ponta Delgada, 15 de março de 2021
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira
(

Eng. Aníbal Duarte Raposo

Dr. Arnaud Michel Havard
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1. Lista de acionistas a 31/12/2020
(Artigo 448.º n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais)

Acionistas

Ações

%

Detidas

Cap. Social

%
Cap.
Social

(Arredond.)
Saaga, S.A.

Valor
em
Euros

2.096

1,1

129.893

67,7

67,6526 649.465,00

48.128

25,1

25,0667 240.640,00

500

0,2

0,2604

8.640

4,5

4,5000

100

0,1

0,0521

500,00

1.795

0,9

0,9349

8.975,00

Vicente Borges de Sousa

280

0,1

0,1458

1.400,00

A.C. Cymbron, Lda.

320

0,2

0,1667

1.600,00

Herds. Eng.º. José Teixeira de Queiroz

208

0,1

0,1083

1.040,00

20
20

0,0
0,0

0,0104
0,0104

100,00

Galp Açores, S.A.
Rubis Energia Portugal, S.A.
Herds. F. Vasconcelos - Valdemar Mota-Fred.A.Vasc.los
(Hos)Lda.,
Herds. F.Vasc.los- Herds. J.M. F. Gambão-FAV-Com.
Agrícola, Lda.
Costa & Martins, Lda.
Drª. Helena B. S. C. Monteiro da Silva

Dr. David Gonçalves Cruz Barão
Eng.º. Aníbal Duarte Raposo
Totais

192.000

100,0

1,0917

10.480,00

2.500,00
43.200,00

100,00

100,0000 960.000,00

2. Ações próprias
(Artigos 66.º alínea d) e 325.º-A n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais)
Durante o exercício de 2020 a SAAGA não adquiriu nem alienou ações próprias. A 31 de dezembro de 2020,
a SAAGA era detentora de 2.096 ações próprias o que representava 1,1% do capital social.
3 Posição acionista dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização a
31/12/2020
(Artigo 447.º n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais).
A posição acionista dos órgãos de administração e fiscalização da SAAGA, S.A. na própria sociedade ou
em quaisquer outras sociedades com as quais a própria esteja em relação de domínio ou de grupo,
nomeadamente na Galp Energia, SGPS, S.A., é a seguinte:
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Membros do
Conselho de
Administração

Aquisição

Total de ações a
31-12-2019
(ações SAAGA)

Alienação

Total de ações
a
31-12-2020
(ações SAAGA)

Período 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Data

Nº
Ações

Valor

Data

Nº
Ações

Valor

António de Jesus
Rodrigues Teixeira

0

0

Aníbal Duarte
Raposo

20

20

0

0

0

0

Arnaud Michel
Havard
Membros do Órgão
de Fiscalização

4. Negócios de Administradores com a Sociedade
(Artigo 66.º alínea e) e 397.º n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais)
Não se registaram em 2020 autorizações a membros do Conselho de Administração da SAAGA, S.A. para a
realização de negócios com a sociedade.
5. Exercício pelos administradores de outras atividades

6. Prestação de serviços a sociedades do Grupo e posições credoras sobre sociedades
participadas
Prestação de serviços a sociedades de Grupo e interligadas em 2020
(Euros)
Galp Açores, S.A.
Petrogal, S.A.
Rubis Energia Portugal, S.A.
Terparque, Lda.
Pergás, A.C.E.
Galp Energia, S.A.

1 495.718,72
418.857,33
910.373,00
711.979,76
3.416,52
75.707,50

Posição credora sobre participadas
(Artigo 5.º n.º 4 do Decreto-Lei n.º 495/88 de 30 de dezembro, com a nova redação dada pelo DecretoLei n.º 318/94 de 24 de dezembro)
Posição credora sobre entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2020:
(Euros)
Petrogal, S.A.
Galp Açores, S.A.
Rubis Energia Portugal, S.A.
CGD Pensões
Terparque, Lda.
Pergás, ACE
Galp Energia, S.A.

294.849,79
354.535,58
110.889,75
35,15
328.022,66
229,47
43.488,06
1.132.050,46
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Posição devedora relativamente a entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2020:

(Euros)
Galp Energia, S.A.
Petrogal, S.A.
Galp Açores, S.A.
Rubis Energia Portugal, S.A.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

826,08
24.841,08
7.866,13
2.186,20
35.719,49

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira
(C.C. Nº. 53 214)

Eng. Aníbal Duarte Raposo

Dr. Arnaud Michel Havard
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II - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
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O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira
(C.C. Nº. 53 214)

Eng. Aníbal Duarte Raposo

Dr. Arnaud Michel Havard
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O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr.

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira
(C.C. Nº. 53 214)

Eng. Aníbal Duarte Raposo

Dr. Arnaud Michel Havard

Pág. 21/24

Dr.

(C.C. Nº. 53 214)

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Dr. Arnaud Michel Havard

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eng. Aníbal Duarte Raposo
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O CONTABILISTA CERTIFICADO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr.

Eng. António de Jesus Rodrigues Teixeira
(C.C. Nº. 53 214)

Eng. Aníbal Duarte Raposo

Dr. Arnaud Michel Havard
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Ernst & Young
Audit & Associados - SROC, S.A.
Avenida da República, 90-6º
1600-206 Lisboa
Portugal

Tel: +351 217 912 000
Fax: +351 217 957 586
www.ey.com

Relatório e Parecer do Fiscal Único
Senhores Acionistas,
Em cumprimento do disposto no artigo 420 al. g) do Código das Sociedades Comerciais, compete-nos emitir o
relatório anual sobre a nossa ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório de Gestão, as Demonstrações
Financeiras e a proposta de aplicação de resultados apresentados pelo Conselho de Administração de SAAGA –
Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A. (a Entidade), referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020.
No decurso do exercício, acompanhámos a atividade da Entidade tendo efetuado os seguintes procedimentos:
►

Verificámos, com a extensão considerada necessária, os registos contabilísticos e documentos que lhes
servem de suporte;

►

Verificámos, quando julgámos conveniente, da forma que julgámos adequada e na extensão considerada
apropriada, a existência de bens ou valores pertencentes à Entidade ou por ela recebidos em garantia,
depósito ou outro título;

►

Verificámos a adequacidade dos documentos de prestação de contas;

►

Verificámos que as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados nas contas conduzem a
uma adequada apresentação do património e dos resultados da Entidade;

►

Confirmámos que o Relatório de Gestão, a Demonstração da Posição Financeira, a Demonstração dos
Resultados por Naturezas, a Demonstração do Rendimento Integral, a Demonstração das Alterações no
Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo, satisfazem os requisitos legais aplicáveis
e refletem a posição dos registos contabilísticos no final do exercício;

►

Averiguámos da observância pelo cumprimento da lei e do contrato de sociedade;

►

Cumprimos as demais atribuições constantes da lei e/ou do contrato de sociedade.

No decurso dos nossos atos de verificação e validação que efetuámos com vista ao cumprimento das nossas
obrigações de fiscalização, obtivemos do Conselho de Administração e dos Serviços as provas e os
esclarecimentos que consideramos necessários.
No âmbito do trabalho de revisão legal de contas que efetuámos, foi emitida, nesta data, a correspondente
Certificação Legal das Contas sem reservas e sem ênfases.
Face ao exposto decidimos emitir o seguinte parecer:
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Parecer do Fiscal Único
Senhores Acionistas,
Procedemos à ação de fiscalização de SAAGA – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A. nos termos do
artigo 420 do Código das Sociedades Comerciais, em resultado da qual somos de parecer que:
(a)

A proposta de aplicação de resultados constante do Relatório de Gestão do exercício de 2020 cumpre com
os requisitos relativos à constituição da reserva legal e com os limites de distribuição de lucros aos
acionistas previstos no Código das Sociedades Comerciais;

(b)

O Relatório de Gestão do exercício de 2020 satisfaz os requisitos previstos no Código das Sociedades
Comerciais; e

(c)

A Demonstração da Posição Financeira, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração do
Rendimento Integral, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa
e o Anexo do exercício de 2020, satisfazem os requisitos legais e contabilísticos aplicáveis;

Lisboa, 16 de março de 2021
Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

Rui Abel Serra Martins - ROC n.º 1119
Registado na CMVM com o n.º 20160731
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Certificação Legal das Contas
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas de SAAGA – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A.
(a Entidade), que compreendem a Demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2020 (que
evidencia um total de 7.746.885,57 euros e um total de capital próprio de 4.957.185,97 euros, incluindo um
resultado líquido de 597.716,98 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração do
Rendimento Integral, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa
relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira de SAAGA – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A. em 31
de dezembro de 2020, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data,
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
►

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia;

►

elaboração do Relatório de Gestão nos termos legais e regulamentares;

►

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

►

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

►

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
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SAAGA – Sociedade Açoreana de
Armazenagem de Gás, S.A.
Certificação Legal das Contas
31 de dezembro de 2020

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:
►

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e
obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação,
omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

►

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

►

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

►

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar
continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou
condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

►

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e

►

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário
planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o
Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.
Lisboa, 16 de março de 2021
Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

Rui Abel Serra Martins - ROC n.º 1119
Registado na CMVM com o n.º 20160731
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