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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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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 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Presidente:    
Eng.º António de Jesus Rodrigues Teixeira (Galp Açores, S.A.) 
Administrador-Delegado:  
Dr. Rui Alberto Bernardo Almeida, desde 01-10-2021, em substituição do Eng.º Aníbal Duarte Raposo. 
Vogal: 
Dr. Arnaud Michel Havard (Rubis Energia Portugal, S.A.) 
 
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.  

 

2. ÓRGÃOS SOCIAIS 
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3.1 Gestão de contratos e novas propostas de criação de valor  

 

No seguimento do que foi feito em anos anteriores, no final de 2021 foram remetidas aos nossos clientes as propostas de revisão das taxas de prestação de 

serviços para 2022 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. 

 

Prosseguiu-se com os projetos de fornecimento e desenvolvimento do programa informático SGP em parceria com a GALP (projeto shERPa em curso) e com a 

manutenção do projeto da CLCM (com contrato de manutenção até 2022).  

Foram apresentados aos clientes do transporte terrestre de GPL a granel os contratos com as taxas de serviço para 2022. 

Foi estabelecido o novo critério de faturação da movimentação de paletes por unidade utilizada, em substituição do critério de faturação por quantidade expedida 

dos Parques em paletes.  

Foi elaborado o estudo técnico e de viabilidade económica para o projeto de investimento a executar de 2022 a 2023 que visa melhorar a segurança das operações 

de transporte terrestre de GPL embalado e a criação de valor para a SAAGA. 

Face à pandemia COVID-19 e ao aumento dos preços das matérias-primas e dos equipamentos, foi reformulado o estudo que aguarda os elementos relativos à 

obra de construção civil e a reformulação dos valores relativos à infraestrutura de metalomecânica e de equipamentos a instalar na subunidade fabril para a 

requalificação de paletes para transporte de garrafas de gás projetada para o Parque de GPL da Nordela, Ponta Delgada. 

 

 

3.2 Ambiente, Qualidade e Segurança 

Na área do Ambiente, Qualidade e Segurança, mantivemos o nosso foco na Prevenção de Acidentes, ponto fundamental para garantir a segurança dos 
colaboradores, infraestruturas, populações circundantes, bem como a salvaguarda do meio ambiente. 
 
O ano de 2021 contou com um total de mais de 150 horas de auditorias e inspeções, nos vários referenciais, parques e geografias onde a SAAGA opera. Destes 
exercícios de auditoria resultaram 62 ações de melhoria indexadas aos diferentes referenciais. 
 
Deste extenso trabalho destaca-se a área da prevenção de acidentes graves com a realização de uma auditoria interna específica para este referencial, segregando-
a da auditoria integrada. Esta situação possibilitou um maior rigor e atenção para esta área em resposta aos requisitos do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto. 
 

 

3. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2021 
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Destaca-se ainda a auditoria de renovação da certificação segundo os referenciais NP EN 9001 e NP ISO 54001, esta última concluindo a etapa de transição para 
este referencial no âmbito da higiene, segurança e saúde no trabalho. Esta necessidade de adaptação do sistema integrado AQS a este referencial implicou a 
implementação e melhoria de alguns procedimentos, sendo exemplo disso o alargamento de algumas práticas também aos nossos prestadores de serviço. 
 
No âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho foi assegurado a 100% o plano de ações de monitorização designadamente nos domínios da qualidade do ar 
interior, exposição a agentes químicos, iluminância, ruído e vibrações, legionella e radão. Foram revistas as matrizes anuais de perigos e riscos e atualizados os 
mecanismos de controlo implementados.  
 
Foram igualmente, no ano de 2021, tomadas algumas iniciativas para reforçar a relação com os nossos clientes, razão da nossa existência, de forma a 
percecionarmos com maior rigor e frequência o resultado do nosso desempenho, bem como atuar com maior celeridade na resolução das situações identificadas 
como pontos de melhoria, alinhando-nos com procedimentos e práticas que se querem harmonizadas. 
 
Foi elaborado o levantamento de respostas em curso relativas a todas as auditorias internas e externas, dos vários âmbitos que abrangem a atividade que a 
Empresa desenvolve. 
 
Foi iniciada e desenvolvida a obra do projeto de investimento do Sistema de Combate a Incêndios do Parque de GPL da Horta (designado por SI HO-GPL), 
sinalizado em dezembro de 2020 ao empreiteiro principal, PROZINCO, cuja conclusão se prevê para a primeira quinzena de março de 2022. 
 
 
3.3 Manutenção e Projetos 

A SAAGA garantiu, no domínio da manutenção de infraestruturas, a coordenação e execução de obras noutros parques onde opera, designadamente a limpeza, 
preparação e acompanhamento da verificação metrológica do tanque 14 na POLNATO e a reparação dos passadiços metálicos e escadas de acesso à sala de 
bombas de produto do Parque de CL das Flores. 

As alterações a ajustes na equipa operacional dos parques, fruto das restrições impostas pela Covid-19, obrigaram a um esforço adicional na execução das rotinas 

de manutenção dos parques, tendo neste âmbito sido possível garantir o cumprimento a 100% das ações indexadas às calibrações e verificações metrológicas e 

atingir um índice superior a 90% no cumprimento das ações de manutenção preventiva planeadas para 2021. 

O desenvolvimento das várias rotinas de manutenção e trabalhos indexados às obras em curso no ano de 2021 resultaram na emissão de 275 autorizações de 

trabalho, 8% das quais respeitantes a trabalhos com fogos nus, sendo este número representativo do acompanhamento e rigor dos trabalhos realizados em todos 

os parques.  

De entre as várias obras da manutenção corrente relevam-se as obras no Parque de GPL da Nordela, Ponta Delgada de: 

• restauro do pavimento da zona de circulação e estacionamento de viaturas pesadas; 

• início da repintura de toda a rede do sistema de combate a incêndios do Parque cuja conclusão se prevê para o segundo trimestre de 2022; 

 

3.4 Gestão de Riscos 

A SAAGA procedeu à renegociação da sua carteira de seguros com a colaboração da Galp Serviços assegurando a necessária atualização das coberturas. 
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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. 

O valor global dos investimentos em 2021 foi de 1.092.509,56 euros.  

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: 

Para aumentar a segurança do Parque da Nordela, foi implementado um sistema proteção contra incêndios para o PT, gerador de emergência e quadro geral de 

baixa tensão, bem como, a monitorização da temperatura e pressão das três esferas existentes no parque. 

Foi realizada a segunda fase da substituição da rede e postes da vedação circundante para o parque Ponta Delgada, no limite Nascente do parque e a Norte da 

zona de implantação dos reservatórios de armazenagem de GPL, bem como a substituição de postes de iluminação exterior com instalação de caixas de derivação 

para ligação ao cabo de alimentação existente, na base do poste. 

Foi adquirida uma bomba para a bombagem de GPL do Parque da Nordela, para back-up das bombas existentes. 

Iniciou-se a substituição do telhado do edifício do enchimento de garrafas G26, investimento com termo previsto no final do 1º trimestre de 2022. 

Parque de GPL da Horta: 

Foi iniciada em abril a obra de requalificação do Sistema de Combate a Incêndios do parque, estando a sua conclusão prevista para o 1º trimestre de 2022. 

Foi substituído parte do sistema de proteção catódica do Parque GPL da Horta, no 4º trimestre de 2021, com a instalação da nova central de transformação. 

No que respeita ao plano de investimentos para o período de 2022 a 2027 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. 
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Fontes de financiamento dos investimentos 

O principal recurso utilizado para a concretização dos investimentos foi o Autofinanciamento*. 

*Cash Flows (Resultados + Amortizações e Provisões), líquidos de resultados distribuídos. 

(50% dos Resultados de 2020 foram distribuídos no primeiro semestre de 2021) 

Desinvestimentos 

Em novembro de 2021, foi concluída a venda do terreno do Parque misto de Combustíveis de Angra do Heroísmo desativado em 2008, com o recebimento da 

terceira e última tranche e a assinatura da escritura. O valor total ascendeu a 900.000 Euros. 

O total do desinvestimento de 2021 foi de 335.856,70 euros e que se deveu maioritariamente à venda do terreno acima mencionado. 

 

3.6 Desenvolvimento de sistemas de gestão e melhoria nas comunicações com os clientes 

 

Estão em curso os desenvolvimentos informáticos relativos a projetos de customização do programa de gestão de armazenagem e movimentação de produtos 

denominado SGP – Sistema de Gestão de Produtos. 

Também na logística da movimentação do GPL, o ano de 2021 foi marcado pela implementação dos procedimentos e rotinas informáticas que permitiram que os 

clientes pudessem entregar nos parques de armazenagem qualquer tipo de garrafa, sem penalizar os stocks disponíveis de cada companhia, dando cumprimento 

ao Regulamento do Processo de Armazenagem, Recolha e Troca de Garrafas de Gás de Petróleo Liquefeito. 

A SAAGA contratou com a IQA - Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda em 2019 o fornecimento do programa informático AGIR como ferramenta para a gestão 

de processos do seu sistema integrado de qualidade. Mantém-se em curso o desenvolvimento das rotinas de adequação do software informático às necessidades 

e controlo e monitorização geral das respostas a auditorias e inspeções da empresa.                

  

3.7 Gestão de Recursos Humanos 

 

3.7.1 Movimentos de pessoal  

Em 2021 ocorreram várias saídas da empresa motivadas por reformas e por iniciativa do próprio trabalhador. Assim, no mês de março, o colaborador António 

Bruno, operário especializado do parque da Praia da Vitória, reformou-se por invalidez e o Eng.º Aníbal Raposo, que desempenhou o cargo de Administrador-

Delegado por mais de uma década, reformou-se por velhice no mês de setembro. O colaborador Paulo Magina, operário especializado do parque da Praia da 
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Vitória, saiu da empresa por sua iniciativa, também em setembro de 2021, saída que resultou no processo de recrutamento e seleção de substituto e que se 

prevê concluir em janeiro de 2022. 

Derivado do reajustamento na área administrativa e financeira pelo facto de o Dr. Rui Almeida ter substituído o Eng.º Aníbal Raposo no Conselho de Administração 

da empresa, em novembro de 2021 foi integrada nos quadros da empresa, a colaboradora Carina Martins, com experiência na SAAGA de mais de três anos 

através do trabalho temporário, com a categoria de Técnica Administrativa II para o Parque da Nordela motivada pelo crescente volume de trabalho no escritório 

sede da empresa, assim como na receção do parque de GPL da Nordela. A Dr.ª Margarida Medeiros substituiu o Dr. Rui Almeida no cargo de Responsável 

Administrativo e Financeiro. 

  

3.7.2 Ações de formação 

Dada a contingência relativa à pandemia COVID.19, foi possível recuperar a realização de algumas iniciativas de formação que haviam sido suspensas no ano 

anterior.   

Na área da segurança realizaram-se as ações de formação de Conselheiro de Segurança, renovando o respetivo certificado do Eng.º Luís Ferreira; de “Intervenção 

em Emergências”; de “Condução de Máquinas” (renovação dos certificados de condução de Empilhadores); de ADR e CAM (certificação e renovação); de 

Segurança de Equipamentos de Trabalho e as Safety Talks. 

Na área da informática realizaram-se as ações de formação em formato e-learning “Linguagem C#” e “SQL Advanced”, dotando a equipa informática de novos 

conhecimentos para o contínuo desenvolvimento informático. 

Nas restantes áreas foram realizadas as ações de desenvolvimento técnico e comportamental em “Excelência Interpessoal” e “Comunicação no Atendimento 

Telefónico”. 

Foram projetadas as ações de desenvolvimento dos quadros técnicos superiores e restantes colaboradores em médio prazo. 

 

3.7.3 Estágios 

Tendo em conta a contingência relativa à pandemia COVID.19, não foi possível oferecer oportunidades de estágio a jovens no âmbito dos programas 

governamentais Estagiar do nível secundário técnico profissional e de licenciaturas. Perspetiva-se a continuidade da realização dos estágios em 2022.  

 

3.7.4 Revisão do Acordo de Empresa (AE) 

Procedeu-se à revisão do AE com atualização das cláusulas de carácter pecuniário. Está prevista a inclusão do regime de prevenção na revisão do AE no ano 

2022. 
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3.7.5 Sistema de Avaliação do Desempenho 

Foi realizada no início do ano a avaliação do desempenho referente a 2020 e deu-se início ao processo de avaliação do desempenho de 2021, ano para o qual 

foram traçadas metas de equipa e individuais para os colaboradores da empresa, de acordo com os objetivos gerais definidos pela empresa para 2021.  

 

3.8 Outras iniciativas 

A SAAGA manteve as suas quotizações na ASSOFT – Associação Portuguesa de Software, na APETRO - Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas e na 

CCIPD – Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. 

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, nomeadamente a atribuição de donativos às Associações de Bombeiros de Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores.  

 

 

 

 

 

 

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 2021 registou-se a evolução -2,9% (-604 Ton) nas saídas de G.P.L. em relação ao ano anterior. As saídas de gás a granel apresentaram um acréscimo de 

1,7% fase ao ano transato (+71 Ton) e as saídas de gás embalado apresentaram um decréscimo de 4,1% (-675 Ton). 

No que respeita ao movimentado de C.L., verificou-se o acréscimo de 17,9% (+9.172 m3), variação para mais 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 +43,4% (+7.546 m3) no total comparativamente ao ano anterior. Para esta 

variação positiva contribuiu na maior parte o acréscimo na movimentação de Jet A-1 no aeroporto de Ponta Delgada de +43,8% (+4.635 m3).  

 

4. ATIVIDADE COMERCIAL 
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Os rendimentos totais da empresa (operacionais e financeiros) foram de 4.525.444,85 euros, mais 16,7 % em relação às receitas do ano anterior. Esta variação 

deve-se essencialmente à conclusão da venda do terreno de Angra do Heroísmo, ao aumento de receitas operacionais com C.L. e Jet A-1 e o contributo positivo 

do serviço de transporte terrestre de GPL em granel na ilha Terceira. 

No que respeita aos custos operacionais, os valores totais ascenderam a 3.212.002,14 euros, o que representa mais 3,9% do que o verificado em 2020. 

Em consequência do exposto acima, o resultado líquido de 1.099.286,47 euros, foi superior ao obtido em 2020 em 83,9%.  

Este cenário, para o qual concorreu também o enquadramento pandémico Covid-19, obrigou a que houvesse a necessidade de, durante o ano de 2021, alterar a 

organização dos tempos de trabalho e configuração das equipas operacionais por diversas jornadas, para se garantir a operacionalidade contínua das instalações. 

Em quaisquer dos casos, a SAAGA manteve o abastecimento ininterrupto de combustíveis ao mercado, não sendo alheia a este facto o de os nossos clientes 

terem assegurado a quantidade de garrafas suficiente para que a gestão dos enchimentos nos Parques de GPL. 

 

 

 

 

 

 

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 2021 e 2020 e tece-se alguns comentários aos resultados obtidos. 

 

 

 

5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 
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5.1 Quadros de rácios e gráficos 
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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 2021 as seguintes evoluções: -2,9%, +17,9% e +43,4%, 

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 nas atividades de C.L. e abastecimento a aeronaves em 2021, devido à retoma da economia face a 

pandemia COVID-19, que afetou em 2020 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 2021 e de anos anteriores e as projeções efetuadas em 2020 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 1.050.375,37 euros para os 1.021.838,19 euros de 2020. O acréscimo do valor deste indicador tem a ver com a 

contenção de resultados em tesouraria para fazer face ao plano de investimentos de 2022-2026 que se estima em 2.564.632,00 euros, sendo 718.000,00 para 

2022 e a conclusão em 2021 da venda do terreno de Angra do Heroísmo, que teve um impacto significativo nos resultados; 

*Fundo de Maneio = Ativo Circulante – Passivo Circulante 

2021 2020

%

  GPL (Ton) 20 016  20 620  -604  -2,9% 

  CL (m3) 60 367  51 194  9 172  17,9% 

  AI (m3) 24 924  17 378  7 546  43,4% 

VALORES

Variação
Atividades
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• A Liquidez Geral* mantém-se, igualmente, num rácio bastante positivo de 1,95 para os 1,63 registados no ano transato; 

A Liquidez Geral regista a variação positiva de 19,6% pela mesma razão que justifica parte da variação no indicador Fundo Maneio.  

*Liquidez Geral = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 

 

A SAAGA está exposta a fatores internos e externos que induzem incerteza ao seu desempenho e à realização dos seus objetivos estratégicos e podem ter um 

impacto materialmente adverso no seu desempenho operacional e financeiro, na sua reputação e na sua capitalização bolsista. 

Para a Política de Gestão de Riscos e para o Modelo de Governo de Gestão de Riscos serve o apoio e gestão de riscos do Grupo Galp.  

De entre esses riscos sobressai o risco financeiro de preço de commodities, mas também os riscos de taxa de câmbio, de taxa de juro, e de financiamento & seguros.  

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 os riscos de alterações climáticas, mercado & 

concorrência, o risco de cyber e de tecnologias disruptivas & digital. 

 

  
  

RISCOS 

  Preço commodities 

O risco do preço está associado à volatilidade do preço do petróleo, dos produtos 
petrolíferos, do gás natural, do GNL, da eletricidade e de outras matérias-primas resultante 
de fatores macroeconómicos, geopolíticos ou tecnológicos que afetam a dinâmica da 
procura e da oferta. 

  Taxa de câmbio 
O risco de taxa de câmbio resulta das flutuações das taxas de câmbio das divisas em que 
a empresa desenvolve a sua atividade e em que prepara as suas demonstrações 
financeiras.  

  Taxa de juro 
O risco de taxa de juro decorre da volatilidade das taxas de juro aplicadas a empréstimos 
bancários ou outros instrumentos de dívida, decorrente quer de fatores económicos, quer 
de fatores políticos. 

 

6. GESTÃO DE RISCO 
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  Financiamento & seguros 

O risco de financiamento & seguros está associado à capacidade de aceder aos mercados 
financeiros e de capitais para obter os recursos financeiros necessários para satisfazer os 
seus compromissos operacionais e financiar a sua estratégia e de obter cotações de 
seguros para os seus projetos de investimento. 

  Alterações climáticas 

O risco de alterações climáticas está associado a um conjunto vasto de riscos relacionados 
englobando riscos físicos (furacões, inundações, incêndios florestais, calor extremo, seca, 
subida do nível do mar e escassez de água), e riscos de transição, nomeadamente risco de 
mercado (mudança no comportamento dos consumidores), risco legal e regulatório 
(políticas com metas de redução das emissões de GEE e incorporação de energias 
renováveis), risco tecnológico (mudanças tecnológicas que apoiam a transição para um 
sistema de baixo carbono e eficiência energética), risco reputacional (escrutínio da posição 
da empresas face à mudança de paradigma). 

  Mercado & concorrência 

O risco de mercado & concorrência resulta do ambiente do setor energético caracterizado 
por forte concorrência, tanto de agentes tradicionais como de novos agentes de outras 
indústrias, e por elevada exposição a fatores macroeconómicos, incluindo mudanças na 
procura ditadas pelo contexto económico ou por mudanças nas preferências dos 
consumidores, e desenvolvimentos tecnológicos.  

  Cyber 

O risco Cyber resulta da possibilidade de falha na segurança dos sistemas, seja acidental 
(devido a falhas de rede, hardware ou software), ou resultante de ações intencionais 
(cibercrime), ou negligência (interna ou devida a fornecedores de serviços) com impacto 
sobre os dados e informação da empresa. 

 
  Tecnologias disruptivas & digital 

O risco de tecnologias disruptivas & digital está associado à incapacidade de identificar e 
integrar novas tendências de transformação digital, particularmente em termos de 
automatização e resolução de desafios industriais complexos ou de desenvolvimento de 
novas práticas que aceleram os tempos de processamento e reduzem o trabalho manual. 

  Liquidez 
O risco de liquidez está associado à capacidade em obter os recursos financeiros 
necessários para satisfazer os seus compromissos operacionais e de investimento.  

  Acidentes Graves_Ambiente 

O risco está associado a ocorrências com consequências ambientais adversas 
nomeadamente, contaminação de solos e poluição marinha, direta ou indiretamente 
imputados à atividade da Empresa, e que possam resultar no incumprimento de 
legislação ambiental, insatisfação de clientes e stakeholders, nomeadamente ao nível da 
comunidade local. 

  Legal e Regulatório 
O risco legal e regulatório resulta de possíveis alterações no ambiente regulatório, 
legislativo e legal, específico da indústria ou transversal, que podem ter impacto adverso 
no contexto de negócio da Empresa.  
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Mitigações 

Riscos Financeiros 

Os riscos financeiros são geridos ao nível do Grupo, sendo que os riscos de volatilidadee do preço do petróleo, do preço da eletricidade e do Gás Natural e GNL 

são geridos através de instrumentos disponíveis nos mercados de exchange e over-the-counter (OTC). A gestão destes riscos é enquadrada em política de risco 

específica, incluindo estratégias de hedging e limites de exposição.  

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 derivados de cobertura. 

A SAAGA gere o risco de Financiamento & Seguros através da diversificação da sua carteira de produtos de financiamento e do alargamento do universo de 

financiadores, acedendo quer a uma gama mais vasta de produtos, quer a estruturas de financiamento flexíveis. 

 

Risco de Alterações Climáticas 

A SAAGA aborda o risco climático através da sua estratégia para, objetivamente e de forma rentável, acelerar a transição para “zero emissões líquidas”, 

reformulando o seu portefólio, através da expansão da sua pegada de geração de energia renovável, do desenvolvimento de biocombustíveis e hidrogénio verde, 

entre outros, concentrando-se ao mesmo tempo na aplicação de novas tecnologias e melhores práticas conducentes a uma maior eficiência energética. 

 

Risco Mercado & Concorrência 

A SAAGA avalia continuamente os mercados e os fatores económicos, políticos, sociais e ambientais inerentes para antecipar mudanças que possam afetar o seu 

modelo de negócio. A estratégia de reformulação do portfólio para as energias renováveis e novos negócios, e o desenvolvimento de competências internas, permitir-

lhe-á responder aos novos desafios do mercado, assegurando uma posição competitiva.  

Adicionalmente, utilizando a modelação de cenários, a SAAGA realiza testes de stress para avaliar a contribuição da integração e diversificação de negócios para mitigar 

estes riscos, bem como para testar a resiliência da sua estratégia. 

 

Risco Cyber 

A SAAGA mitiga este risco através do seu Sistema de Gestão de Ciber-Segurança e Ciber-Resiliência, que assegura a identificação, proteção, deteção e 

resposta/recuperação de ameaças e riscos informáticos na organização (nos seus sistemas, pessoas e processos), em todas as atividades que desenvolve e todas 

as geografias onde opera. 



Pág. 19/84 

A SAAGA incorpora o grupo de empresas do setor dos combustíveis sobre o qual foi implementado o conjunto de medidas e mecanismos considerados adequados 

ao tipo de ameaças cibernéticas, com o objetivo de proteger e detetar atempadamente as ameaças cibernéticas, a fim de garantir a proteção dos nossos sistemas, 

pessoas e processos, adaptando e ajustando continuamente estas medidas. 

 

Risco Tecnologias Disruptivas & Digital 

A SAAGA mitiga este risco promovendo projetos de transformação digital que fornecem às unidades de negócio inteligência objetiva e acionável, permitindo-lhes 

alavancar o negócio e o know-how do processo e acelerar a transformação e a eficiência do negócio. Adicionalmente, a SAAGA está focada na aceleração do 

desenvolvimento de competências de data science com vista a captar valor a partir dos dados e a gerar impacto no negócio; e ainda na promoção de uma cultura 

e literacia de dados comum a toda a empresa. 

 

 

 

 

A 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma ofensiva militar contra a Ucrânia. Estamos atentos e a avaliar de forma permanente o potencial impacto desta 

situação no melhor interesse dos diversos stakeholders. Apesar do atual contexto de incerteza, a Administração não prevê, com base na informação atualmente 

disponível, impactos que possam colocar em causa a informação financeira e estimativas contabilizadas a 31 de dezembro de 2021 nem a continuidade das 

operações da Empresa 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

7. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O ENCERRAMENTO DO   EXERCÍCIO 
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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: -0,8%; gasolinas: +3,3%; gasóleos: +2,3% e bancas aéreas: +18,3%. 

 

A estratégia da empresa tem 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 business cases 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.  

 

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 2022 resultantes da atividade comercial da SAAGA venham a equiparar-se aos obtidos em 2021.  

 

 

 

 

8. PERSPECTIVAS FUTURAS 
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Ao terminar o exercício de 2021 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REFERÊNCIAS FINAIS 
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O Conselho de Administração da SAAGA propõe que o resultado líquido do exercício de 2021 no montante de 1.099.286,47 euros (um milhão, noventa e nove 
mil, duzentos e oitenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos) tenha a seguinte aplicação: 

 

  

Distribuição de resultados aos acionistas* ...................................... 750.000,00 euros 

Resultados transitados .................................................................. 349.286,47 euros 

       

*(Não inclui remuneração de ações próprias) 

 

 

Ponta Delgada, 15 de março de 2022 

   

  O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Eng.º António de Jesus Rodrigues Teixeira                                     Dr. Rui Alberto Bernardo Almeida                             Dr. Arnaud Michel Havard 

                Presidente                                                                       Administrador-delegado                                                Vogal 

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

 

 

   

 

        

 

10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
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1. Lista de acionistas a 31/12/2021 

(Artigo 448.º n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais) 

  Ações % % Valor 

Acionistas Detidas Cap. Social 
Cap. 
Social em 

   (Arredond.)  Euros 

      

Saaga, S.A. 2.096 1,1 1,0917 10.480,00 

Galp Açores, S.A. 129.893 67,7 67,6526 649.465,00 

Rubis Energia Portugal, S.A. 48.128 25,1 25,0667 240.640,00 

Herds. F. Vasconcelos - Valdemar Mota-Fred.A.Vasc.los 
(Hos)Lda., 500 0,2 0,2604 

2.500,00 

Herds. F.Vasc.los- Herds. J.M. F. Gambão-FAV-Com. 
Agrícola, Lda. 8.640 4,5 4,5000 

43.200,00 

Costa & Martins, Lda. 100 0,1 0,0521 500,00 

Drª. Helena B. S. C. Monteiro da Silva 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 

Dr. David Gonçalves Cruz Barão 20 0,0 0,0104 100,00 

Eng.º. Aníbal Duarte Raposo 20 0,0 0,0104 100,00 

      

Totais 192.000 100,0 100,0000 960.000,00 

 

 

 

 

 

I – DECLARAÇÕES E MENÇÕES OBRIGATÓRIAS 
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2. Ações próprias 
(Artigos 66.º alínea d) e 325.º-A n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais) 
 
Durante o exercício de 2021 a SAAGA não adquiriu nem alienou ações próprias. A 31 de dezembro de 2021, 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 31/12/2021 
(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:  

 

Membros do 
Conselho de 

Administração 

Total de ações a 
31-12-2020 

(ações SAAGA) 

 
Aquisição 

 
 

Alienação 

 
 

Total de ações 
a  

31-12-2021 
(ações SAAGA) Período 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 

Data 
Nº 

Ações 
Valor 

(€/ação) 
Data 

Nº 
Ações 

Valor 
(€/ação) 

 

António de Jesus 
Rodrigues Teixeira 

0       0 

         
Rui Alberto 

Bernardo Almeida 
0       0 

         
Arnaud Michel 

Havard 
0       0 

Membros do Órgão 
de Fiscalização 

0       0 

 

 
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 2021 autorizações a membros do Conselho de Administração da SAAGA, S.A. para a realização de negócios com a sociedade. 
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5. Posições credoras e devedoras com sociedades do Grupo 
 

Prestação de serviços a sociedades de Grupo e interligadas em 2021: 
 

                                                                                       (Euros) 

Galp Açores, S.A.                                                               1.556.999,99 
Petrogal, S.A.  465.918,98 
Rubis Energia Portugal, S.A.  906.578,67 
Terparque, Lda. 733.304,08 
Pergás, A.C.E.  6.120,00 
Galp Energia, S.A.                                                                  18.382,50 

 

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 Decreto-Lei n.º 318/94 de 24 de dezembro) 
 

Posição credora sobre entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2021: 

                           (Euros) 

Galp Energia, S.A.  7.908,30 
Petrogal, S.A.  114.641,87 
Galp Açores, S.A.  382.854,56 
Rubis Energia Portugal, S.A.  110.444,59 
CGD Pensões  33,49 
Terparque, Lda.  215.302,33  

 831.185,14 

 

Posição devedora relativamente a entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2021: 

               (Euros) 

Galp Energia, S.A.  67.360,98 
Petrogal, S.A.  247,93 
Galp Açores, S.A. 
Rubis Energia Portugal, S.A.  

1.787,36 
1.750,82 

Terparque, Lda  150,01 

  71.297,10 
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                      O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                     O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

                  Dr.ª Maria Margarida Botelho Medeiros                Eng.º António de Jesus Rodrigues Teixeira 

                                (C.C. Nº. 54 043)            Presidente 

                 (Galp Açores, S.A.)   

    

 

 

                  Dr. Rui Alberto Bernardo Almeida 

                                                                Administrador-delegado 

 

 

 

                                                                               Dr. Arnaud Michel Havard 

            Vogal 

                          (Rubis Energia Portugal, S.A.) 

 

  

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9


Pág. 27/84 

                                                                         

 

 

 

  

 

II - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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O CONTABILISTA CERTIFICADO   CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Dr.ª Maria Margarida Botelho Medeiros                                              Eng.º António de Jesus                                Dr. Rui Alberto                                               Dr. Arnaud Michel 

                  (C.C. Nº. 54 043)                                                            Rodrigues Teixeira                                   Bernardo Almeida                                                   Havard 

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
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 O CONTABILISTA CERTIFICADO   CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Dr.ª Maria Margarida Botelho Almeida                                              Eng.º António de Jesus                                Dr. Rui Alberto                                               Dr. Arnaud Michel 

                   (C.C. Nº. 54 043)                                                            Rodrigues Teixeira                                   Bernardo Almeida                                                   Havard 

     

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9


Pág. 30/84 

 

 

  

              O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                                                                      CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 
Dr.ª Maria Margarida Botelho Almeida                                              Eng.º António de Jesus                                Dr. Rui Alberto                                               Dr. Arnaud Michel 

        (C.C. Nº. 54 043)                                                              Rodrigues Teixeira                                   Bernardo Almeida                                                   Havard 
   

                                                                                                            

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
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 O CONTABILISTA CERTIFICADO   CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Dr.ª Maria Margarida Botelho Almeida                                              Eng.º António de Jesus                                  Dr. Rui Alberto                                             Dr. Arnaud Michel 

               (C.C. Nº. 54 043)                                                               Rodrigues Teixeira                                    Bernardo Almeida                                                   Havard 

     

 

Notas Dezembro 2021 Dezembro 2020

Resultado líquido do exercício 10 1 099 286,47 597 716,98

Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios:

Outros aumentos/diminuições - (724,99)

Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios resultantes de Benefícios pós-Emprego 24 - 12 313,00

Imposto relacionado com as componentes de Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios 9 (1 572,19) (2 068,58)

(1 572,19) 10 244,42

Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios líquidos de imposto (1 572,19) 9 519,43

Rendimento integral do exercício 1 097 714,28 607 236,41

SAAGA - SOCIEDADE AÇOREANA DE ARMAZENAGEM DE GÁS, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração do rendimento integral para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
https://galpenergia.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgBXmBm7f-KrKqgX49snc-oiiYeZsX9h9
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

(Montantes expressos em Euros) 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A SAAGA Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A., é uma sociedade anónima, que tem interesses maioritários do Grupo Galp e significativos do 
Grupo Rubis. 
 
A sua sede é em Ponta Delgada, S. Miguel, Região Autónoma dos Açores, Portugal. 

A Empresa foi constituída em 13 de maio de 1968 e a sua atividade consiste na 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, na Região Autónoma dos Açores. 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (moeda funcional), dado que esta é a divisa preferencialmente utilizada no ambiente 

económico em que a Empresa opera. 

 

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

O Conselho de Administração da Empresa entende que as demonstrações financeiras anexas e as notas que se seguem asseguram uma adequada apresentação 

da informação financeira. 

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Empresa na preparação das demonstrações financeiras são as abaixo mencionadas.  

 

2.1. Bases de apresentação 

 

As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da Empresa de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, efetivas para 

exercícios económicos iniciados em 1 de janeiro de 2021. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (“IFRS” – International Financial Accounting Standards) emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), quer as Normas 

Internacionais de Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respetivas interpretações – SIC e IFRIC, 
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emitidas pelo Standing Interpretation Committee (“SIC”) e International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”). De ora em diante, o conjunto 

daquelas normas e interpretações serão designados genericamente por “IFRS”. 

O Conselho de Administração da Empresa entende que as demonstrações financeiras anexas e as notas que se seguem asseguram uma adequada apresentação 

da informação financeira. 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (unid: €), com duas casas decimais.  

As políticas contabilísticas adotadas encontram-se, conforme o seu conteúdo, na nota respetiva do anexo. As políticas contabilísticas comuns ou genéricas a 

várias notas encontram-se nesta nota. 

 

Normas e interpretações aprovadas e publicadas pela União Europeia 

As normas IFRS aprovadas e publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 
com aplicação contabilística em exercícios posteriores são resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

 

 

As normas IFRS aprovadas e publicadas no JOUE com aplicação no exercício de 2021 são resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

 

 

Normas IAS

Data da 

publicação no 

JOUE

Data de 

aplicação 

contabilística

Exercício 

económico 

em que se 

aplica 

Observaçõe

s

IFRS 17 Contratos de seguro (emitida a 18 de maio de 2017); 

incluindo alterações à IFRS 17 (emitida a 25 de junho de 2020)
23/11/2021 01/01/2023 2023 Não aplicável.

Alterações à IFRS 3 Concentrações de Atividades Empresariais, IAS 

16 Ativos fixos tangíveis, IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes; e melhoramentos anuais das normas IFRS Ciclo 

2018-2020 (todas emitidas a 14 de maio de 2021)

02/07/2021 01/01/2022 2022
Sem impacto 

previsível.
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2.2. Princípios de mensuração de Participação Financeira 

 

As participações financeiras estão registadas pelo seu custo de aquisição e deduzidas, quando aplicável, de imparidades. 

As participações financeiras em empresas encontram-se detalhadas na Nota 4. 

 

2.3.  Ativos tangíveis e intangíveis 

 

Ativos tangíveis 

Os ativos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para IFRS) encontram-se registados à luz da opção prevista pela IFRS 1, pelo seu 

custo considerado (“deemed cost”), o qual corresponde ao custo de aquisição, reavaliado, quando aplicável, de acordo com as disposições legais até aquela 

data, deduzido das depreciações acumuladas, das perdas por imparidade. 

Os ativos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas, perdas por imparidade. 

O custo de aquisição inclui o preço de fatura, as despesas de transporte, montagem e os encargos financeiros suportados durante o período de construção. 

 

Os ativos tangíveis em curso refletem ativos fixos ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas 

por imparidade, sendo depreciáveis a partir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou prontos para uso. 

 

Normas IAS

Data da 

publicação no 

JOUE

Data de 

aplicação 

contabilística

Exercício 

económico 

em que se 

aplica 

Observaçõe

s

Alteração à IFRS 16 Locações:  Bonificações de rendas relacionadas 

com a COVID-19 após 30 de junho de 2021 (emitida a 31 de março 

de 2021)

31/08/2021 01/04/2021 2021

Aplicável-sem 

impacto 

significativo.

Alterações à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16: Reforma das 

taxas de juro de referência - Fase 2 ((emitida a 27 de agosto de 

2020)

14/01/2021 01/01/2021 2021

Aplicável-sem 

impacto 

significativo.

Alteração à IFRS 4 Contratos de seguros - isenção temporária de 

aplicação da norma IFRS 9 (emitida a 25 de junho de 2020)
16/12/2020 01/01/2021 2021 Não aplicável.
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As depreciações são calculadas sobre o valor de custo ou reavaliação considerado (para as aquisições até 1 de Janeiro de 2009) ou sobre o custo de aquisição, 

pelo método das quotas constantes até 2007, passando, a partir de 2008, a serem calculadas por duodécimos, a partir da data de entrada em que os bens se 

encontram disponíveis para serem usados como pretendidos pela gestão, utilizando-se de entre as taxas económicas mais apropriadas, as que permitam a 

reintegração do imobilizado, durante a sua vida útil estimada, tendo em conta, nos casos em que tal é aplicável, e limitativa ao período de concessão. 

 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 
 

 

 

As mais ou menos-valias resultantes da alienação ou abate dos ativos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido 

contabilístico na data de alienação/abate. O valor líquido contabilístico incorpora as perdas por imparidade acumuladas. As mais e menos-valias contabilísticas 

apuradas são registadas na demonstração de resultados nas rubricas de outros proveitos operacionais ou outros gastos operacionais, respetivamente. 

 

 

Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis são reconhecidos de acordo com a IAS n.º 38. A quantia escriturada destes ativos é a quantia pela qual o mesmo é reconhecido na 

demonstração da posição financeira após dedução de qualquer amortização acumulada e de perdas por imparidade acumuladas a ele inerentes. As depreciações 

preveem a vida finita à taxa adequada e são calculadas por duodécimos. 

 

2.4.  Propriedades de investimento 

 

Não aplicável. 
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2.5.  Ativos não correntes detidos para venda 

Os ativos não correntes detidos para vendas são classificados separadamente na Demonstração da Posição Financeira e são mensurados pelo menor valor entre 
a quantia escriturada e o justo valor menos os custos de vender, de acordo com os pressupostos da IFRS 5. 

 

2.6.  Imparidade de ativos não correntes, exceto goodwill 

 

São efetuados testes de imparidade à data das demonstrações financeiras e sempre que seja identificada uma desvalorização do ativo ou ativos em apreço. 

Nos casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por imparidade, que é 

registada na demonstração de resultados na rubrica de amortizações, depreciações e perdas por imparidade de ativos fixos. 

A quantia recuperável é o maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do 

ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado 

pela atualização dos fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade 

geradora de caixa a que este possa pertencer. A taxa de desconto utilizada na atualização dos fluxos de caixa descontados reflete o WACC (Weighted Average 

Cost of Capital) utilizado para o segmento de negócio e País a que o ativo pertence. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não 

existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido. A 

reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração de resultados como dedução à rubrica de amortizações, depreciações e perdas por 

imparidade de ativos fixos. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização 

ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores. 

 

2.7. Direitos de uso e responsabilidades por locações 

Reconhecimento 

A Empresa reconhece um direito de uso de um ativo e um passivo de locação na data de início do contrato de arrendamento. O direito de uso 
do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor inicial da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer pagamentos 
de locação feitos em ou antes da data de início, além de quaisquer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estimativa dos custos de 
desmantelamento e remoção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzido de qualquer incentivo concedido. 

A responsabilidade da locação é inicialmente reconhecida pelo valor presente das rendas ainda não pagas à data do contrato de locação, 
descontando os juros a uma taxa de juro implícita na locação, ou no caso em que não seja possível determinar esta taxa facilmente, utilizando a 
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taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a Empresa utiliza a sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos 
de locação incluídos na mensuração do passivo de locação incluem o seguinte: 

- pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incentivos já recebidos;  
- pagamentos de locação variável, dependente de uma determinada taxa ou índice;  
- montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do valor residual; 
- preço de exercício da opção de compra, se for razoavelmente certo que o locatário exerça a opção; e 
- pagamento de penalidades pelo término do contrato, se for razoavelmente certo que o locatário cancele o contrato. 

A responsabilidade por locações é mensurada pelo custo amortizado, utilizando o método do juro efetivo. É remensurada quando se verificam 
alterações nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa ou índice ou taxa, se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa 
do montante que deverá ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Empresa altere a sua avaliação acerca a opção de exercício de 
compra, sua extensão ou rescisão. 

Quando a responsabilidade por locações é remensurada, o valor do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na 
demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso já se encontrava reduzida a zero. 

A Empresa apresenta os direitos de uso de ativos e as responsabilidades por locações em rubricas devidamente segregadas na demonstração da 
posição financeira. 

Locações de curto prazo ou locações de ativos de baixo valor 

A Empresa não reconhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade de locações, contratos de locação de duração inferior a 12 meses 
ou locações de baixo valor. A Empresa reconhece os dispêndios associados a estas locações, como um custo do exercício durante o período de 
vida dos contratos. 

Amortização 

O direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de depreciação linear, com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do direito 
de uso ou o fim do prazo da locação. A vida útil estimada dos ativos do direito de uso é determinada na mesma base que para os restantes ativos 
tangíveis. 

Imparidades  

O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas de imparidade, e ajustado por certas variações da obrigação por locações 
associadas ao ativo. 

Estimativas contabilísticas e julgamentos 
 
Vidas úteis, valores residuais dos ativos e taxas de desconto  
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O apuramento dos valores residuais dos ativos, estimativa das vidas úteis e taxas de desconto têm por base premissas dos contratos de locação 
(ou ativos similares) e são definidos baseados no julgamento da Gestão, assim como as melhores práticas em uso pelos peers do setor. 

Imparidade dos Direitos de uso de Ativos 

Identificação de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de caixa futuros e determinação do justo valor dos ativos exige um elevado nível 
de julgamento da Gestão, em termos de identificação e avaliação dos indicadores de imparidade diferentes, nomeadamente o fluxo de caixa 
esperado, as taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais. 

 

2.8. Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas 

 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que a empresa irá cumprir com 

as condições exigidas para a sua concessão.  

Os subsídios ao investimento concedidos por organismos governamentais, de acordo com a norma IAS 20, são registados no passivo como proveito diferido, e 

reconhecidos em resultados, como outro proveito operacional do exercício, proporcionalmente à depreciação dos ativos subsidiados. 

 

2.9. Provisões 

 

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, a Empresa tem uma obrigação presente (legal, contratual ou construtiva) resultante de um evento 

passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As 

provisões são revistas na data de cada Demonstração da posição financeira e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data (Nota 26).  

 

2.10. Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 

 

Os ativos e passivos monetários expressos à data da Demonstração da posição financeira são exclusivamente valorizados em Euros, sendo que a empresa 

converteu em Euros quaisquer ativos e passivos em moeda estrangeira. 
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2.11. Responsabilidades com pensões e outros benefícios de reforma – cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de 
contribuição definida 

 

Responsabilidades com pensões 

 

A Empresa assumiu o compromisso de conceder prestações pecuniárias aos seus empregados a título de complementos de pensões de reforma por velhice e 

invalidez e pensões de sobrevivência. Estas prestações consistem numa percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador. 

Para cobrir estas responsabilidades foi constituído um fundo de pensões autónomo gerido por entidades externas (“Fundo de Pensões GALP Energia”), de 

contribuição definida, com os associados GALP Energia, SGPS, S.A., Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., GALP Energia, S.A., LISBOAGÁS GDL – Sociedade 

Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., GALP Exploração e Produção Petrolífera, S.A. e SAAGA – Sociedade Açoreana de Armazenagem de Gás, S.A., para 

financiar as responsabilidades pelos complementos de reforma por velhice e por invalidez. O fundo cobre ainda responsabilidades sobre pensões de 

sobrevivência, para os empregados no ativo e reformados. Estas responsabilidades são cobertas através de provisões específicas, incluídas na demonstração 

da posição financeira na rubrica responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 24). 

Os planos de benefícios que foram identificados para apuramento das responsabilidades são: 

- Complemento de pensões de reforma por velhice ou por invalidez. 
 

A Empresa contribui para o Fundo com um valor definido no contrato constitutivo correspondente a uma percentagem do salário de cada empregado, o qual é 

reconhecido como custo desse exercício. 

Adicionalmente os empregados podem contribuir por sua iniciativa igualmente com uma percentagem do seu salário. O valor que resulta da contribuição de 

cada trabalhador não é reconhecido como custo da Empresa. 

 

Outros benefícios de reforma – cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de contribuição definida 

 

Os encargos a suportar pela Empresa com a prestação de cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de contribuição definida, são 

reconhecidos como custos durante o período em que os empregados que auferem estes benefícios de reforma prestem serviços à empresa, encontrando-se 

estas responsabilidades refletidas na demonstração da posição financeira na rubrica de responsabilidades por benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 

24). Os pagamentos efetuados aos beneficiários no decurso de cada exercício são registados como uma redução desta rubrica.  

No final de cada período contabilístico, a Empresa obtém os valores das responsabilidades apurados por uma entidade especializada de acordo com o método 

das unidades de crédito projetadas (“Projected Unit Credit Method”) e compara o montante das suas responsabilidades com o saldo das responsabilidades 

constituídas, de forma a determinar o montante das responsabilidades adicionais a registar.  
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Os ganhos e perdas atuariais apurados num exercício, resultantes dos ajustamentos nos pressupostos atuariais, ajustamentos de experiência ou no esquema 

de benefícios são integralmente contabilizados em capitais próprios na rubrica de Resultados Acumulados. 

 

2.12. Proveitos e especialização de exercícios 

 

O rendimento decorrente de vendas e prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse 

dos ativos são transferidos para o comprador ou os serviços são prestados e o montante do rendimento correspondente possa ser razoavelmente quantificado. 

As vendas e prestações de serviços são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante 

recebido ou a receber. 

Os custos e proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e 

proveitos cujo valor real não seja conhecido são estimados. 

Nas rubricas de Outros ativos correntes e Outros passivos correntes, são registados os custos e os proveitos imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas 

e receitas apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a exercícios futuros e que serão 

imputadas aos resultados de cada um desses exercícios, pelo valor que lhes corresponde. 

2.13. Imposto sobre o rendimento 

 

O imposto sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis, individualmente de acordo com as regras fiscais aplicáveis e em vigor no local 

da sede da Empresa. 

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade da demonstração da posição financeira e refletem as diferenças temporárias 

entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da 

reversão das diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar, ou nas 

situações em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. Na data de 

cada demonstração da posição financeira é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de 

reconhecer ativos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem preenchido as condições para o seu registo e/ou para reduzir o montante 

dos impostos diferidos registados em função da expectativa atual da sua recuperação futura (Nota 9).  

Os impostos diferidos são registados na demonstração de resultados do exercício, exceto se resultarem de itens registados diretamente em capital próprio, 

situação em que o imposto diferido é igualmente registado naquela rubrica. 
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2.14. Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na Demonstração da posição financeira quando a Empresa se torna parte contratual do respetivo instrumento 

financeiro. 

a) Clientes e Outras contas a receber 
 

As dívidas de terceiros são inicialmente registadas ao justo valor e subsequentemente mensurados pelo seu custo amortizado. Na data de cada demonstração 

da posição financeira, este montante é deduzido de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber, 

para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.  

Usualmente, o custo amortizado destes ativos não difere do seu valor nominal. 

 

b) Classificação de capital próprio ou passivo 
 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que 

assumem. 

 

c) Empréstimos 
 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão desses empréstimos. 

Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, e contabilizados na demonstração de resultados de acordo com o princípio da 

especialização dos exercícios. 

Os encargos financeiros incluem os juros e eventualmente os gastos de comissões com a estruturação dos empréstimos.  

 

d) Fornecedores e Outras contas a pagar 
 

As contas a pagar decorrentes da atividade operacional são registadas ao custo amortizado. 

Usualmente, o custo amortizado destes passivos não difere do seu valor nominal. 
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e) Caixa e equivalentes 
 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras 

aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insignificante.  

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de caixa compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica 

de empréstimos e descobertos bancários, na demonstração da posição financeira. 

 

2.15. Classificação da demonstração da posição financeira 

 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data das demonstrações financeiras são classificados, respetivamente, como ativos e passivos 
não correntes.  
 

2.16. Eventos subsequentes 

 

Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data das demonstrações 

financeiras são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação sobre condições 

que ocorram após a data das demonstrações financeiras são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se significativos. 

 

2.17. Estimativas e julgamentos 

 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites, requer que se realizem estimativas que afetam os 

montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício, bem como os proveitos e custos 

reconhecidos no decurso de cada exercício.  

Os resultados atuais poderiam ser diferentes dependendo das estimativas atualmente realizadas. 

Determinadas estimativas são consideradas críticas se: (i) a natureza das estimativas é considerada significativa devido aos níveis de subjetividade e julgamentos 

necessários para a contabilização de situações em que existe grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações e; (ii) o impacto 

das estimativas na situação financeira ou na atuação operativa é significativo. 
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Vidas úteis ativos tangíveis 

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como a determinação do valor residual e o método de depreciação a aplicar é essencial para determinar o 

montante das depreciações a reconhecer na demonstração de resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor 

julgamento do Conselho de Administração para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas do sector ao nível 

internacional. 

Benefícios pós emprego 

A avaliação das responsabilidades por benefícios de reforma e de saúde atribuídos aos colaboradores da Empresa ao abrigo de planos de benefícios definidos 

é efetuada anualmente com recurso a estudos atuariais elaborados por peritos independentes, baseados em pressupostos atuariais associados a indicadores 

económicos e demográficos, que incluem entre outros: 

• Taxas de desconto baseadas nas taxas dos “corporate bonds”; 
• Tábuas de mortalidade disponíveis para o público; 
• Aumentos futuros de salários e pensões baseados nas taxas de inflação esperadas para o futuro. 

Provisões para responsabilidades ambientais 

As provisões para os custos de desmantelamento e remoção de bens do ativo fixo tangível e para os custos de restauração do local onde estes estão localizados 

está dependente de pressupostos e estimativas que as tornam sensíveis a: 

• Expectativa de custo a ser incorrido; 
• Data previsível da ocorrência dos custos; 
• Taxa de desconto utilizada no desconto das saídas de caixa esperadas. 

 

2.18. Política de gestão de riscos e respetivas coberturas 

 

As atividades da Empresa levam a uma exposição a riscos de: (i) mercado, como consequência da volatilidade dos preços do petróleo e gás natural e seus 

derivados, das taxas de câmbio e das taxas de juro; (ii) de crédito, como consequência da atividade comercial; (iii) riscos de liquidez, na medida em que a 

Empresas poderia encontrar dificuldades em dispor de recursos financeiros necessários para fazer frente aos seus compromissos. 

A Empresa através dispõe de uma organização e sistemas que permitem identificar, medir e controlar os diferentes riscos a que está exposto e utiliza diversos 

instrumentos financeiros para realizar coberturas, de acordo com diretrizes corporativas comuns a todo o Grupo. A contratação destes instrumentos está 

centralizada. 

 

3. EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 
 

Não aplicável. 
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4. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM EMPRESAS 
 

4.1. Participações financeiras em empresas associadas e conjuntamente controladas. 

 

As participações financeiras em empresas participadas, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 

2020 são as seguintes: 

 

 

 

 

No exercício de 2021, a participada manteve o valor da sua participação de 23,5% no capital da TERPARQUE – Armazenagem de Combustíveis, Lda. de         

1 175 000,00 euros, a preço de custo.  

Em 2021 a participada distribuiu dividendos no montante de 143 820,00 euros (ver nota 8). 

 

 

5. PROVEITOS OPERACIONAIS 
 

O detalhe dos proveitos operacionais da Empresa durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é como segue: 

 

Localidade País Dezembro de 2021 Dezembro de 2020

23,50% 23,50%

€ 1 175 000,00 € 1 175 000,00

Sede Social Percentagem do capital detido

TERPARQUE - Armazenagem de 

Combustíveis, Lda.
Praia da Vitória Portugal

Firma
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Os proveitos suplementares dizem respeito aos serviços de informação prestados a outras empresas a operar na logística do abastecimento de combustíveis 

em Portugal. 

Os ganhos em imobilizações dizem respeito, na sua maioria, à venda do terreno de Angra do Heroísmo (Nota 12). 

As correções de exercícios anteriores são constituídas em grande parte pela correção de especializações em excesso, nomeadamente prémios de desempenho 

e a comissão de venda do terreno de Angra do Heroísmo. 

O montante das prestações de serviços realizadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi obtido na sua totalidade na Região Autónoma dos 

Açores. 

 

 

6. GASTOS OPERACIONAIS  
 

Os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram afetados pelas seguintes rubricas de gastos: 

RUBRICAS 2021 2020

Prestação de serviços 3 694 915,97 3 564 561,06

Outros proveitos operacionais:

Proveitos suplementares 26 602,50 79 124,02

Ganhos em imobilizações 595 751,50 11 714,45

Subsídios ao investimento 3 535,17 4 737,00

Correções de exercícios anteriores 60 469,69 45 850,74

686 358,86 141 426,21

4 381 274,83 3 705 987,27
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RUBRICAS 2021 2020

Fornecimentos e serviços externos

Outros Trabalhos Especializados 342 660,43 319 151,72

Vigilância e Segurança 229 193,97 217 598,15

Conservação e Reparação 178 507,73 176 509,31

Seguros 89 732,39 84 871,00

Limpeza, Higiene e Conforto 52 572,98 50 980,20

Rendas e alugueres 50 397,32 31 364,95

Descargas e abastecimentos de Combustíveis 42 923,05 40 824,66

Eletricidade 41 777,59 43 633,47

Combustíveis 32 793,08 25 052,64

Comunicação 27 088,53 25 121,39

Outros Fluídos 19 030,28 19 944,31

Serviços Jurídicos 16 508,40 3 313,34

Deslocações e Estadas 16 035,60 9 816,97

Material escritório 13 178,78 9 587,05

Serviços Informáticos 12 071,91 23 093,66

Água 9 568,13 9 720,82

Ferramentas e Utensílios 6 728,91 6 859,29

Honorários 3 831,84 4 672,91

Contencioso e notariado 1 294,02 1 096,43

Livros e Documentação Técnica 433,00 289,33

Outros gastos 67 971,15 41 467,59

1 254 299,09 1 144 969,19

Custos com o pessoal:

Remunerações órgãos sociais (Nota 30) 96 370,55 104 406,70

Remunerações do pessoal 1 104 309,10 1 111 575,40

Encargos sociais 269 179,89 269 523,45

Benefícios de reforma - pensões e seguros (Nota 24) 47 651,96 47 676,75

Outros seguros 41 801,50 42 847,04

Outros gastos 44 439,66 30 766,04

1 603 752,66 1 606 795,38

Amortizações, depreciações e imparidades:

Amortizações e imparidades de ativos fixos tangíveis (Nota 13) 315 234,81 254 743,03

Amortizações e imparidades de direitos de uso (Nota 7) 19 225,81 61 189,33

Amortizações e imparidades de ativos fixos intangíveis (Nota 13) 359,79 4 298,13

334 820,41 320 230,49

Outros custos operacionais

Outros impostos 8 844,33 7 533,71

Quotizações e outros 10 285,65 11 385,65

19 129,98 18 919,36

3 212 002,14 3 090 914,42
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7. DIREITOS DE USO E RESPONSABILIDADES POR LOCAÇÕES 
 

Os Direitos de uso são detalhados como segue: 

 

 

As responsabilidades por locações são como segue: 

 

Os montantes reconhecidos nos resultados do período apresentam o seguinte detalhe: 

Unid: euros

Viaturas Outros Total

Em 31 de dezembro 2021

Custo 42 253,29 247 556,35 289 809,64

Amortização acumulada (24 576,91) (14 137,29) (38 714,20)

Valor Líquido 17 676,38 233 419,06 251 095,44

Saldo a 1 de janeiro 2021 28 378,08 241 943,17 270 321,25

Amortizações (10 701,70) (8 524,11) (19 225,81)

Saldo a 31 de dezembro 2021 17 676,38 233 419,06 251 095,44

Unid: euros

2021 2020

Análise de maturidade - cash flows contratuais não descontados 511 475,08 537 035,68

Inferior a um ano 19 196,86 25 561,00

Um a cinco anos 51 217,76 60 157,00

Mais de cinco anos 441 060,46 451 317,68

Responsabilidades por locações no balanço 260 501,88 276 872,20

Corrente 19 040,71 25 349,66

Não corrente 241 461,17 251 522,54
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Os montantes reconhecidos na demonstração de fluxos de caixa são como segue: 

 

 

 

8. PROVEITOS E GASTOS FINANCEIROS 
 

O detalhe do valor apurado relativamente a proveitos e gastos financeiros para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é como segue: 

 

Unid: euros

2021 2020

59 587,87 41 829,45

Juros de locações (Nota 8) 9 190,55 10 464,50

Despesas relacionadas com locações operacionais

de curta duração, baixo valor e pagamentos variáveis
50 397,32 31 364,95

Unid: euros

2021 2020

Atividades de financiamento (25 560,96) (69 072,06)

Pagamentos relativos a locações (16 370,41) (58 607,56)

Pagamentos relativos a juros locações (9 190,55) (10 464,50)



Pág. 53/84 

 

 

 

9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 

A estimativa de imposto sobre o rendimento da Empresa é registada com base nos seus resultados fiscais que no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
representa um imposto a pagar no montante de 135 585,74 euros e foi calculado como segue: 

 
 
 
 
 

O imposto corrente sobre o rendimento a receber e a pagar evidenciado na Demonstração da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 detalha-
se como se segue:  
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro 
anos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa referentes aos anos de 2017 a 2021 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. 

A Administração da Empresa entende que as correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos 
não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Em conformidade com a legislação em vigor na Região Autónoma dos Açores, a taxa a aplicar para determinação do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC) é reduzida em 30% em relação à taxa em vigor no restante território nacional. 

 

Em 31 de dezembro de 2021 existem diferenças temporárias que deram origem a impostos diferidos registados pela empresa, como segue: 

 

Seguidamente apresenta-se a reconciliação do imposto do exercício sobre o rendimento dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 

de 2020: 
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De acordo com o artigo 15º do Decreto-lei n.º 35/2005 de 17 de fevereiro, para efeitos fiscais, nomeadamente de apuramento do lucro tributável, as entidades 

que elaborem as contas em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade são obrigadas a manter a contabilidade organizada de acordo com 

a normalização contabilística em Portugal e demais disposições legais em vigor para o respetivo sector de atividade. 

 

Contribuição Extraordinária sobre Sector Energético 

A Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (“CESE”) é um tributo português, introduzido pelo Orçamento do Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, 

de 31 de dezembro), destinado a financiar mecanismos que promovam a sustentabilidade sistémica do sector energético, através da constituição de um fundo 

que visa contribuir para:  

 - Redução da dívida tarifária; e 

 - Financiamento de políticas sociais e ambientais do sector energético. 
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Em 2021, sendo a SAAGA um operador de armazenamento de petróleo bruto e de produtos de petróleo, o valor do imposto foi 35 475,72 euros acrescido de 

juros da CESE de 2015 a 2021, no valor de 4 466,49 euros, perfazendo um total de 39 942,21 euros. O valor anual foi calculado tendo por base o valor líquido 

dos seus ativos com referência a 1 de janeiro de 2021, cujo valor ascendeu a 4 173 620,33 euros e uma taxa de contribuição de 0,85%. A declaração de 

autoliquidação foi entregue no prazo legal, outubro de 2021, tendo sido criada a provisão no valor respetivo (Nota 26). 

 

 

 

10. RESULTADO POR AÇÃO 
 

O detalhe do valor apurado relativamente ao resultado por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é como se segue: 

 

 

 

11. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS 
 

Não aplicável. 
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12. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

 

Em 2016, decorrente da determinação de uso futuro (venda) deliberado pelo Conselho de Administração da SAAGA, foi iniciada a promoção imobiliária do 

terreno. Assim, foi imperativo deixar de considerar aquele terreno como propriedade de investimento e classificá-lo, como ativo não corrente detido para venda. 

Em 2020 manteve-se a política de classificação contabilística.  

A sua divulgação na Demonstração da Posição Financeira está de acordo com a IFRS 5, conforme nota 2.5., sendo que o ativo está registado pela sua quantia 

escriturada, no valor de 304 764,00 euros, uma vez que este montante é menor do que o justo valor (conforme avaliação de perito independente) menos o 

custo de vender.  

A 12 de setembro de 2019, foi assinado um contrato promessa de compra e venda do terreno de Angra do Heroísmo, com previsão de celebração da escritura 

num período máximo de dois anos, a contar de 12 de junho de 2019. O preço global da venda estipulado foi de 900 000,00 euros, cujo pagamento foi faseado 

em três partes no valor de 300 000,00 euros cada. O primeiro pagamento ocorreu no momento da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, o 

segundo pagamento foi realizado em dezembro de 2020 e o terceiro foi aquando da celebração da escritura, os quais foram registados como “Outros credores” 

em 2020. (Nota 25). 

A 18 de novembro 2021 foi concluída a venda do terreno de Angra do Heroísmo, tendo nesta data sido reconhecido como rédito o montante total de 900 000,00 

euros, do qual resultou um ganho no valor de 595 751,50 euros (Nota 5). 

 

 

 

13. ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS  
 

Os ativos tangíveis estão registados de acordo com a política contabilística definida na Nota 2.3. As taxas de depreciações que estão a ser aplicadas resultam 

nas taxas médias que constam na mesma Nota. 
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Os ativos intangíveis tiveram o movimento abaixo e referem-se a projetos de candidaturas ao Sistema de Incentivos Competir + cujos requisitos impõem a 

classificação dos estudos na rubrica dos ativos intangíveis para os parques de Horta e Ponta Delgada. 
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Os pagamentos referentes aos ativos tangíveis totalizados na Demonstração dos Fluxos Caixa são os discriminados abaixo: 
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14. SUBSÍDIOS 
 

SIDER DL 132 

De acordo com a regulamentação do SIDER – Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento Regional dos Açores, subsistema do Programa Operacional 

PROCONVERGÊNCIA, a Empresa procedeu aos registos: 

• no exercício económico de 2007 do subsídio ao investimento no montante de 176 504,10 euros, valor financiado pelo FEDER (Fundo Europeu Para o 

Desenvolvimento Regional) do Quadro Comunitário de Apoio III – Fundos Estruturais para o projeto DL132 (Subsistema do SIDER: Desenvolvimento 

Local): 

Data Início: 2007-01-03 
Aplicação 

Relevante: 
€ 820 796,40 

Comparticipação 

FEDER 
€ 193 307,13 

Data 

Conclusão: 
2008-12-31 Despesa Pública: € 227 420,15 

Taxa 

Comparticipação: 
85,00% 

 

Os valores apurados foram reduzidos para os pagos: Não reembolsável: 162.426,44 euros e Reembolsável: 205.199,10 euros. 

A 31-12-2021, o valor a ser reconhecido em resultados até 2026 e de acordo com o período de vida útil dos ativos tangíveis subsidiados é de 1 248,14 euros, 

com a imputação a cada ano de cerca de 250,00 euros. 

O valor a reembolsar em 31-12-2021 é de 29 314,15 euros (Nota 23). 

 

SIDER DL 715 

A 5 de agosto de 2014 foi celebrado o contrato de concessão de incentivos financeiros, entre Governo Regional dos Açores e a SAAGA, com o n.º 71/2014, 

referente ao SIDER, mais propriamente ao projeto DL nº 715, enquadrado no Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Local, e que tem em conta o 

investimento realizado no período compreendido entre 21/06/2011 e 31/12/2015. Foi atribuído à SAAGA o incentivo que contempla a componente não 

reembolsável, no valor de 135 207,48 euros, e a componente reembolsável que se subscreve por um empréstimo sem juros, no valor 208 560,43 euros. 

Em 2018 foram ajustados valores à componente não reembolsável e à reembolsável nas quantias de 62 138,61 euros e 97 390,48 euros, respetivamente, 

devido à não realização de alguns investimentos elegíveis aprovados na candidatura. Em janeiro de 2018, foi realizada a última tranche por parte do Governo 

Regional dos Açores, no valor de 58 979,10 euros, sendo 23 341,52 euros referente à parte não reembolsável e 35 637,58 euros referente à parte reembolsável. 

À data de 31-12-2021, o valor total por reembolsar ascende a 71 466,40 euros, conforme (Notas 23).  

A 31-12-2021, o valor a ser reconhecido em resultados até 2034 e de acordo com o período de vida útil dos ativos tangíveis subsidiados é de 10 769,86 euros 

(Nota 25). 
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Competir + Projeto 941 

O projeto Competir + 941 previu investimento total para o parque de G.P.L. da Horta para o triénio de 2017 a 2019 de máquinas de enchimento de garrafas 

no montante de 143 105,03 euros e de reforço do património de paletes para o transporte terrestre de garrafas em via pública no valor de 100 650,00 euros 

tendo sido considerado elegível o investimento nas paletes e atribuído o incentivo de 45 292,50 euros cujo pedido de pagamento sobre o realizado de 11 673,00 

de 2017 efetuou-se em novembro de 2017.  Em maio de 2018, foi recebido 4 085,55 euros daquele valor.  

Contudo, e devido ao não enquadramento de eficiência energética das máquinas do enchimento de GPL adquiridas para o parque da Horta, a Direção Regional 

de Apoio ao Investimento e à Competitividade (DRAIC), pediu a devolução do montante pago pelo Governo Regional dos Açores, no montante de € 4 085,55 e 

anulação do projeto. Sendo assim, todos os proveitos que foram reconhecidos em “Outros Rendimentos – Imputação de subsídios para investimentos, assumidos 

de 2017 a setembro de 2020 no montante de 949,98 euros, foram anulados (Nota 6). 

 

Os valores por receber em 2021 ascendem à quantia de 853,42 euros e dizem respeito apenas ao Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Local 715 (ver 

nota 15). 

 

Estes subsídios destinados ao Investimento encontram-se a ser reconhecidos em resultados, conforme Nota 2.8, de acordo com o período de vida útil dos ativos 

tangíveis respetivos. 

No exercício de 2021 foi reconhecido em resultados o montante de 3 535,17 euros (Nota 5), que corresponde a 249,66 euros do projeto DL N.º 132, 3 285,51 

euros do projeto DL n.º 715.  

 

15. OUTRAS CONTAS A RECEBER 
 

A rubrica de outras contas a receber não correntes e correntes apresentava o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 2021 e 2020: 
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16. CLIENTES 
 

A rubrica de clientes, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava o seguinte detalhe: 

 

 

 

Apresenta-se um mapa de antiguidade de saldos de clientes da Empresa a 31 de dezembro de 2021 e 2020: 
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A Empresa considera como montantes não vencidos, os saldos com clientes que não estão em mora. Os saldos de clientes em mora que não sofreram 

ajustamentos de imparidade correspondem a créditos em que existem acordos de pagamento ou para os quais existe uma expectativa de liquidação total. 

 

17. INVENTÁRIOS 
 

Não aplicável. 

 

 

18. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica outros investimentos financeiros correntes apresentava o seguinte detalhe: 
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Em cumprimento do normativo legal Lei n.º 70/2013 de 30 de agosto, foi constituído o Fundo de Compensação do Trabalho para contratos de trabalho 

celebrados após 30 de setembro de 2013. 

A 31 de dezembro de 2021, este fundo apresentava um valor de 4 364,09 euros. Será reembolsado à SAAGA, à medida que os contratos de trabalhos cessam. 

Os depósitos a prazo vencem juros às taxas de mercado e têm maturidades que se prolongarão para além de 30 de março de 2022. 
 
 
 

19. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 
 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de caixa e seus equivalentes apresentava o seguinte detalhe: 

 

 

 

Os depósitos a prazo cuja maturidade é inferior a três meses da data de Demonstração da Posição Financeira, encontram-se classificados como caixa e 

equivalentes na Demonstração de Fluxos de Caixa. 

 

20. CAPITAL SOCIAL 
 

Estrutura do Capital 

A estrutura do capital social não sofreu alterações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O capital social, em 31 de dezembro de 2021 e de 

2020 integralmente subscrito e realizado, está representado por 192 000 ações (Nota 10) de valor nominal de 5,00 euros, perfazendo um montante total de 

960 000,00 euros. 
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O capital da Empresa em 31 de dezembro de 2021, encontrava-se totalmente subscrito e realizado e era detido, principalmente, pela Galp 
Açores – Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. em 67,7% e pela Rubis Energia Portugal, S.A. em 25,1%. 
 

Das 192 000 ações, a empresa detém 2 096 valorizadas da seguinte forma nas rubricas dos capitais Próprios: 

 

Ações Próprias 

 

2021 

 

2020 

 

Ações – Valor nominal 

 

(10 480,00) 

 

(10 480,00) 

Ações – Descontos e Prémios (41 826,72) (41 826,72) 

Total (52 306,72) (52 306,72) 

 

21. OUTRAS RESERVAS 

 
De acordo com o disposto nos Estatutos da empresa e no Código das Sociedades Comerciais, a Empresa é obrigada a transferir para a rubrica de reservas 

legais, incluída na rubrica outras reservas, no capital próprio, no mínimo, 5% do lucro líquido apurado em cada exercício até que esta mesma atinja os 20% do 

capital social. A reserva legal não pode ser distribuída aos acionistas, podendo, contudo, em determinadas circunstâncias, ser utilizada para aumentos de capital 

ou para absorver prejuízos depois de esgotadas todas as outras reservas. 

 

A rubrica das Outras Reservas está detalhada da seguinte forma, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020: 

 

 

 

22. INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 
 
Não aplicável. 
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23. EMPRÉSTIMOS 
 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os empréstimos obtidos detalham-se, como se segue: 

 

 

 

Os empréstimos não correntes, em 31 de dezembro de 2021 apresentavam o seguinte plano de reembolso previsto: 

 

Caracterização do empréstimo 

 

Outros empréstimos 

Em 31 de dezembro de 2021, a SAAGA tem contratado um crédito concedido pelo SANTANDER TOTTA (antigo BANIF) através de um protocolo entre a instituição 

bancária e o Governo Regional dos Açores, na concessão de Incentivos no Programa de Desenvolvimento Local do SIDER (Componente de Incentivo 

Reembolsável), DL-132. 
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O contrato deste empréstimo foi assinado em 15-01-2010, e o seu montante total foi de 205 199,10 euros, tendo sido disponibilizado o valor inicial de 164 

159,29 euros. A parte restante foi liquidada após a assinatura dos aditamentos que o contrato de incentivo registou, mediante instruções da DRAICE – Direção 

Regional de Apoio ao Investimento e Coesão Económica, organismos da SER – Secretaria Regional da Economia dos Açores. Em 31-12-2021 o valor a liquidar 

é de 29 314,16 euros, tendo sido liquidadas duas prestações durante o ano 2021. 

Este empréstimo vence-se em 15-07-2022 e tem um período de carência de 3 anos, sendo reembolsável por 14 prestações semestrais, tendo início em 15-07-

2013, e com isenções em 15-07-2014, 15-01-2015, 15-07-2015, 15-01-2016 e 15-07-2016. A taxa de juro está indexada à EURIBOR a 6 meses, sendo, na data 

de assinatura do contrato de crédito de 0,996% acrescida de um “spread” de 2,5 pontos percentuais, atualizada semestralmente e automaticamente, pela 

média aritmética simples reportada ao mês anterior, em função das variações que nela venham a ocorrer. Esta taxa poderá sofrer alterações caso o indexante 

utilizado venha a ser substituído por outro. 

 

A rubrica de Empréstimos inclui também um empréstimo reembolsável que diz respeito do incentivo SIDER DL 715, referente ao imobilizado adquirido no 

período entre 2011 e 2015, cujo valor inicial era de 208 560,43 euros, e após fecho de apuramento de valores elegíveis, foi reduzido para 111 169,95 euros. O 

valor disponibilizado em 2018 foi de 35 637,58 euros.  

Em 2021 foram realizadas duas prestações no valor total de 15.881,42 euros, sendo o valor a liquidar em 31-12-2021 de 71 466,39 euros (Nota 34).  

 

24. RESPONSABILIDADES COM BENEFÍCIOS DE REFORMA E OUTROS BENEFÍCIOS  
 

Conforme referido, a empresa assumiu responsabilidades com benefícios de reforma. 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, as responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios detalha-se como se segue: 

 

Outros benefícios de reforma – cuidados de saúde, seguro de vida e benefício mínimo do plano de contribuição definida (invalidez e sobrevivência) 

Conforme referido na Nota 2.11, a empresa tem registado em 31 de dezembro de 2021, uma provisão destinada à cobertura das suas responsabilidades com 

cuidados de saúde, seguro de vida por serviços passados dos ativos e responsabilidades totais da restante população e com o benefício mínimo do plano de 

contribuição definida. Os pressupostos atuariais utilizados no seu cálculo, são os seguintes: 
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O valor atual das responsabilidades por serviços passados e movimentos ocorridos no exercício de 2021 detalham-se como se segue: 

 

 
 

Todos os gastos do exercício de 2021, mencionados acima, à exceção de custos dos juros, foram registados nos Gastos com pessoal, rubrica Benefícios de 

reforma - pensões e seguros (Nota 6). O valor total nesta rubrica totalizou 47 651,96 euros e respeita aos custos com a contribuição efetuada em 2021 pela 

Empresa para o Plano de Contribuição Definida subtraído das contribuições individuais dos trabalhadores, mais os custos dos serviços correntes, conforme 

detalhado na Nota 2.11. 
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25. OUTRAS CONTAS A PAGAR 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica outras contas a pagar não correntes e correntes pode ser detalhada como segue: 

 

 

 

Em 2020 a rubrica de outros credores tinha um valor de 600.000,00 euros referente a dois terços do valor de venda do terreno de Angra do Heroísmo, cuja 

parte final foi paga em novembro de 2021 (ver nota 12). Este valor foi desreconhecido do Balanço e registado como rédito no momento em que a venda se 

efetivou. 
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26. PROVISÕES 

 

As provisões constituídas a 31 de dezembro de 2021 e 2020, têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

Em 2015, foi constituída uma provisão referente a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), pelo facto de a Empresa não ter realizado a 
sua liquidação. Decorre o processo negocial entre as empresas do setor energético e o governo sobre a CESE. 
 
A SAAGA como não realizou o pagamento de 35 475,72 euros, referente à CESE 2021, procedeu à contabilização da provisão no mesmo valor acrescido de 
juros referentes a 2015 a 2021, no valor de 4 466,49 euros. Em 31 de dezembro de 2021 o valor das provisões para a CESE ascende 172 620,95 euros. 
 
Aguarda-se o resultado da contestação do Grupo Galp Energia, entidade que lidera o processo de um conjunto de empresas visadas pela contribuição estatal, 
no qual a SAAGA se insere. 

 
 

PROVISÕES 2021 2020

CESE 172 620,95 132 678,74

Responsabilidade Ambiental 457 312,20 437 200,96

Total 629 933,15 569 879,70
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As Provisões para Responsabilidade Ambiental dos parques da propriedade da SAAGA (Parque Nordela – Ponta Delgada e Parque GPL da Horta), estão divididas 

do seguinte modo: 

 

 

 

O valor presente da responsabilidade futura da SAAGA para o desmantelamento de infraestruturas instaladas e desativação dos parques de G.P.L. de sua 

propriedade teve por base: 

Valor da responsabilidade futura apurado: 

Responsabilidade sobre o Parque de combustíveis da Nordela – Ponta Delgada:  ...... 500 000,00 euros 

Responsabilidade sobre o Parque de combustíveis das Angústias - Horta:  ............... 250 000,00 euros 

Taxa de desconto utilizada para apuramento do valor presente da totalidade da responsabilidade igual à taxa de financiamento da Empresa: 4,60% 

Momento do exercício da responsabilidade futura: ano de 2033, com vida útil média esperada para infraestruturas instaladas de 16 anos. 

O referencial usado: Valor despendido no desmantelamento e inertização do Parque de combustíveis de Angra do Heroísmo no período que mediou entre os 

anos de 2010 e 2011, as diferentes capacidades de armazenagem de cada um dos Parques e os investimentos efetuados e projetados na melhoria das condições 

de higiene e segurança no trabalho e ambientais nos Parques de Ponta Delgada e Horta. 
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27. FORNECEDORES 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica Fornecedores apresentava o seguinte detalhe:  

 

 

 

28. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS – DERIVADOS FINANCEIROS 
 

Não aplicável. 

 

29. ENTIDADES RELACIONADAS 
 

Os saldos e transações com entidades relacionadas verificados no exercício de 2021 e 2020, respetivamente podem ser resumidos como se segue: 
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30. REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

A remuneração dos órgãos sociais da SAAGA para 2021 e 2020 foi de 122 000,87 euros e 130 637,02 euros, respetivamente, estes montantes apresentam a 

seguinte composição: 

 

 

Os valores referentes ao Administrador-Delegado foram contabilizados em gastos com pessoal e os restantes valores foram contabilizados em trabalhos 

especializados em 2021 e 2020. 



Pág. 78/84 

31. DIVIDENDOS 

 
Os dividendos atribuídos aos acionistas da SAAGA, ascenderam a 298 858,49 euros de acordo com a deliberação da Assembleia Geral datada de 31 de março 
de 2021, tendo sido distribuídos e liquidados no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Este valor equivale a 50% do valor dos resultados líquidos do 
exercício de 2020. 

 
 
 

32. RESERVAS PETROLÍFERAS 
 

Não aplicável. 

 

 

33. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
 

 

Gestão do Risco 

 

a) Risco de Liquidez 
 

O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou menor 

dificuldade da Empresa em obter os recursos financeiros necessários para fazer face aos seus compromissos de exploração e investimentos. 

A Empresa financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financiamentos. A 

Empresa tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas 

facilidades de crédito podem cobrir todos os empréstimos que são exigíveis a 12 meses. Os plafonds de crédito disponíveis de curto prazo e médio 

longo prazo, mas não utilizados são suficientes para satisfazer quaisquer exigências imediatas. 

 

b) Risco de crédito 
 

O risco de crédito surge do potencial incumprimento, por uma das partes, da obrigação contratual de pagamento pelo que, o nível de risco depende da 

credibilidade financeira da contraparte. Além disso, o risco da contraparte surge em conjunto com os investimentos de natureza monetária e com 
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instrumentos de cobertura. Os limites do risco de crédito são fixados ao nível do Grupo Galp e implementados nos vários segmentos de negócio. Os 

limites da posição de risco de crédito são definidos e documentados e os limites de crédito para determinadas contrapartes baseiam-se na respetiva 

notação de rating de crédito, prazo da exposição e montante monetário da exposição ao risco de crédito.  

 

c) Risco da taxa de juro 
 

O risco da taxa de juro não se aplica ao empréstimo contraído pelo facto de o encargo, àquela referente, ser assumido pelo IAPMEI, no âmbito do 

programa de incentivos SIDER – Sistema de Incentivos ao desenvolvimento Económico Regional. 

 

 

34. ATIVOS E RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  
 

Responsabilidades contingentes 

 

Garantias prestadas 

 

Em 31 de dezembro de 2021 as responsabilidades por garantias prestadas pela Empresa ascendiam a 224 421,93 euros sendo constituído por: 

 

• Garantias no montante de 71 466,39 euros prestadas a favor da Instituição Bancária BPI ao abrigo do protocolo no âmbito do SIDER (ver Notas 14 e 
23). 
 

• Garantia prestada a 1 de fevereiro de 2022, no valor de 45 505,68 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992202101118110 que corre 

nos termos no Serviço de Finanças de Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e 

juros compensatórios do ano de 2021. 

 

• Garantia sobre 43 461,69 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992202001097440 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2020. 
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• Garantia sobre 34 689,04 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992201901147838 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2019. 
 

• Garantia sobre 20 091,91 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992201801180258 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2018. 

 

• Garantia sobre 18 047,09 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992201701125419 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2017. 

 

• Garantia sobre 17 388,58 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992201601153811 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2016. 

 

• Garantia sobre 19 277,23 euros relativos ao Processo de Execução Fiscal n.º 2992201501214632 que corre nos termos no Serviço de Finanças de 
Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 2015. 
 

 

35. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS AO VALOR ESCRITURADO E AO JUSTO VALOR 
 

Política contabilística 

 

A Empresa classifica os ativos e passivos financeiros nas seguintes categorias: 

a) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral; 
b) Ativos e passivos financeiros ao custo amortizado; 
c) Ativos e passivos financeiros ao justo valor por resultados (derivados). 

A gestão determina a classificação dos investimentos no reconhecimento inicial e reavalia no final de cada período de relato, se e somente se houver uma 
mudança no modelo de negócios. Para passivos financeiros, a mudança da classificação não é permitida. 

Reconhecimento e mensuração 

As compras e vendas dos instrumentos são reconhecidas na data da transação. Os instrumentos são inicialmente reconhecidos ao justo valor. Os ativos 
financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e os ativos financeiros ao justo valor por resultados são subsequentemente atualizados ao justo 
valor, as divulgações do justo valor são efetuadas separadamente para cada classe de instrumentos financeiros no fim do período de relato. 
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Desreconhecimento dos investimentos 

Os Ativos Financeiros são desreconhecidos da demonstração da posição financeira quando os direitos de receber os fluxos de caixa dos investimentos tenham 
expirado ou tenham sido transferidos e a Empresa tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 

Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral são compostos principalmente por investimentos em participações. Quando esses tipos 
dos ativos financeiros são desreconhecidos, o ganho ou a perda será mantida no capital próprio. Os dividendos recebidos são reconhecidos no resultado do 
exercício. 

Ativos e passivos financeiros ao custo amortizado 

Ativos financeiros ao custo amortizado são ativos financeiros não derivados que são detidos exclusivamente para pagamentos do capital e juros (“SPPI”). Se a 
cobrança é esperada dentro de um ano (ou no ciclo operacional normal do negócio, se mais), eles são classificados como ativos correntes. Caso contrário, são 
apresentados como ativos não correntes. 

Contas a receber e outras contas a receber são reconhecidos inicialmente pelo justo valor. Subsequentemente são mensurados pelo custo amortizado mediante 
a utilização do método da taxa efetiva, menos imparidades.  

Hierarquia de Justo Valor  

Em conformidade com as normas contabilísticas uma entidade deve classificar as mensurações de justo valor baseando-se numa hierarquia do justo valor que 
reflita o significado dos inputs utilizados na mensuração. A hierarquia de justo valor segue os seguintes níveis: 

- Nível 1 – o justo valor dos ativos ou passivos é baseado em cotações de mercado líquidos ativos à data de referência da posição financeira; 
- Nível 2 – o justo valor dos ativos ou passivos é determinado com recurso a modelos de avaliação baseados em inputs observáveis no mercado; 
- Nível 3 – o justo valor dos ativos ou passivos é determinado com recurso a modelos de avaliação, cujos principais inputs não são observáveis no 

mercado. 

Ativos financeiros ao custo amortizado incluem contas a receber, outros devedores, outras contas a receber deduzidos das imparidades. 

Os ativos e passivos financeiros ao valor escriturado e ao justo valor são apresentados no quadro abaixo: 
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Todos os ativos e passivos reconhecidos no Balanço cujos valores se discriminam no quadro acima são de nível 3 atendendo ao método de apuramento dos 

seus justos valores, exceto a Responsabilidade por locação financeira dos Passivos Não Corrente e Corrente que são de nível 2, tendo em conta o seu 

enquadramento nos métodos de cálculo discriminados para cada um dos níveis identificados na IFRS 13. 

 

36. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

A 1 de fevereiro de 2022 foi formalizado o termo de fiança para o Processo de Execução Fiscal n.º 2992202101118110 que corre nos termos no Serviço de 

Finanças de Ponta Delgada para a cobrança coerciva do valor relativo à Contribuição Extraordinárias do Setor Energético e juros compensatórios do ano de 

2021. Esta garantia foi prestada pela Galp Energia, SGPS, S.A. – Sociedade Aberta, que responde como fiadora e principal pagadora, de acordo com os artigos 

165º e 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.  
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37. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2022, contudo as mesmas estão ainda sujeitas a aprovação 

pela Assembleia Geral de acionistas nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal. 
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