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À presente data, a informação financeira individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da Emitente ainda
não se encontra auditada e aprovada em Assembleia Geral.
2

O presente Programa de Papel Comercial e as respetivas Emissões não têm Patrocinador nem notação de risco.
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1.

ADVERTÊNCIAS AOS INVESTIDORES

O presente programa de emissões de papel comercial (“Programa”) e esta nota informativa (“Nota
Informativa”) foram estabelecidos e elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de
25 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de fevereiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º
77/2017, de 30 de junho, conforme posteriormente retificado pela Declaração de Retificação n.º 22/2017,
de 25 de agosto (“Decreto-Lei n.º 69/2004”), e respetivas normas complementares e regulamentares,
nomeadamente o Regulamento da CMVM n.º 2/2014, estando o papel comercial emitido ao abrigo do
Programa (“Papel Comercial”) sujeito a esse regime jurídico.
Nos termos do artigo 17.º e seguintes do referido Decreto-Lei n.º 69/2004, a forma e o conteúdo da Nota
Informativa são da inteira responsabilidade da Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos,
S.A. (“Sata” ou “Emitente”). A informação apresentada neste documento é da inteira responsabilidade dos
seguintes membros dos respetivos órgãos sociais da Emitente, os quais, à data da preparação da informação
financeira consolidada e individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 da Emitente,
apresentavam a seguinte composição:
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Presidente: Luís Manuel Da Silva Presidente:
Rodrigues

Manuel

Revisor Oficial de Contas
Luís Efetivo: Duarte Giesta &

Fernandes Branco

Vogal: Teresa Mafalda Pais de Vogal: Carlos Eduardo Ferreira
Moura Gonçalves

Associado,

SROC,

Lda.,

representada por Duarte Félix
Tavares Giesta

Oliveira

Vogal: Mário Rogério Carvalho Vogal: Sofia Teves Mendonça

Suplente:

Chaves

Furtado Pacheco

Catarina

Isabel

Sem prejuízo do que antecede, à data da preparação da informação financeira consolidada e individual do
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 da Emitente, os órgãos sociais da Emitente responsáveis por essa
informação apresentavam a seguinte composição:
Conselho de Administração

Fiscal Único

Presidente: António Luís Gusmão Teixeira

Efetivo: Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.,
representada por Duarte Félix Tavares Giesta

Vogal: Ana Maria da Silva Azevedo
Vogal: Vítor Manuel de Jesus Francisco da Costa

Suplente: Catarina Isabel Furtado Pacheco
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Adicionalmente, a informação financeira consolidada e individual dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 31 de dezembro de 2018 da Emitente foi objeto de auditoria pela PricewaterhouseCoopers &
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por Hugo Miguel Patrício Dias, na
qualidade de auditora externa da Emitente.
A Emitente autoriza o Haitong Bank, S.A. (doravante, “Agente” ou “Haitong Bank”), na qualidade de entidade
organizadora, instituição responsável pela colocação, garante de subscrição e agente pagador, a proceder à
divulgação da Nota Informativa.
Sem prejuízo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 69/2004 e artigo 149.º e seguintes do Código dos
Valores Mobiliários, sobre responsabilidade pela Nota Informativa, o Haitong Bank não assume qualquer
compromisso quanto à suficiência, veracidade, objetividade e atualidade do conteúdo da Nota Informativa,
ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Emitente, à sua viabilidade ou à
qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento nos
mesmos, o que depende exclusivamente do critério dos investidores.
A existência desta Nota Informativa não assegura que a informação nela contida se mantenha inalterada
desde a data indicada na capa e nem a Emitente nem o Agente assumem qualquer obrigação ou compromisso
de divulgar atualizações ou revisões a qualquer conteúdo constante da Nota Informativa, sem prejuízo do
referido no parágrafo seguinte.
A informação contida nesta Nota Informativa será atualizada e reformulada pela Emitente, nos prazos e nas
condições previstos na lei, não assumindo, consequentemente, o Haitong Bank qualquer obrigação nesse
âmbito nem qualquer responsabilidade pela atualização e/ou reformulação (ou omissão de atualização e/ou
reformulação) da informação aqui prestada. A Emitente elaborará ainda, previamente a cada emissão de
Papel Comercial, uma informação complementar na medida do necessário para a individualização da mesma.
No âmbito do Programa (i) existe uma garantia destinada a assegurar aos tomadores do Papel Comercial o
pagamento integral e pontual das obrigações de pagamento resultantes para a Emitente de todas e cada
uma das emissões realizadas ao abrigo do Programa, que permite a emissão de Papel Comercial pela
Emitente até ao montante global de €49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil euros) (cópia
anexa como Anexo I), emitida pela Região Autónoma dos Açores nos termos do Decreto Legislativo Regional
n.º 23/87/A, de 3 de dezembro de 1987, objeto das resoluções tomadas em 14 de outubro de 2020 e 14 de
abril de 2021 pelo Conselho do Governo Regional e enquadradas na decisão da Comissão Europeia datada
de 18 de agosto de 2020, proferida no âmbito do processo SA.58101 (2020/N) – Portugal – Rescue Aid to
SATA Group, mediante a qual a Comissão Europeia informou a República Portuguesa que não se opunha à
concessão de um apoio de emergência à Emitente sob a forma de prestação de garantias de sobre o(s)
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empréstimo(s) contraído(s) com a finalidade pretendida; e (ii) não existe um patrocinador nos termos
previstos no Decreto-Lei n.º 69/2004.
À Emitente, ao Programa e ao Papel Comercial não estão atribuídas notações de rating.
Será solicitada a admissão do Papel Comercial emitido à negociação no mercado regulamentado Euronext
Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados.
Qualquer decisão de investimento no Papel Comercial deverá basear-se na informação que consta da Nota
Informativa no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, da situação
financeira e dos demais elementos relativos à Emitente. Nenhuma decisão de investimento deverá ser
tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, da Nota Informativa
no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte da
mesma.
As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos em matéria de investimentos e/ou
à revisão ou regulação por certas autoridades. Cada potencial investidor deve recorrer aos seus próprios
consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, o Papel Comercial constitui um investimento que
lhe é legalmente permitido, o Papel Comercial pode ser utilizado como colateral de empréstimos, e outras
restrições poderão ser aplicáveis à subscrição, aquisição e detenção de Papel Comercial.
Os Estatutos e Relatórios e Contas poderão ser consultados na sede da Emitente.
PROIBIÇÃO DE VENDA DO PAPEL COMERCIAL A INVESTIDORES NÃO PROFISSIONAIS DO EEE
O Papel Comercial emitido ao abrigo do Programa não deve ser oferecido, comercializado ou de outro modo
disponibilizado a qualquer investidor não profissional no Espaço Económico Europeu (“EEE”). Neste âmbito,
um investidor não profissional significa uma pessoa que é um ou mais dos seguintes: (i) cliente não
profissional, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 11 da Diretiva 2014/65/União Europeia do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que
altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/União Europeia (“DMIF II”), ou (ii) cliente na aceção da
Diretiva (União Europeia) 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de janeiro de 2016 sobre a
distribuição de seguros, não considerado como cliente profissional na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 10
da DMIF II, ou (iii) cliente não classificado como um investidor profissional ou contraparte elegível tal como
estes termos se encontram definidos no Código dos Valores Mobiliários. Consequentemente, nos termos
previstos pelo Regulamento (União Europeia) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de novembro de 2014 sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de
investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (o “Regulamento PRIIPs”), não
foi preparado um documento de informação fundamental para a oferta ou venda do Papel Comercial ou para
o tornar, de uma qualquer forma, disponível a investidores não profissionais no EEE, e, portanto, a oferta,
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venda ou qualquer forma de disponibilização a investidores não profissionais no EEE do Papel Comercial
poderá não ser conforme com o previsto o Regulamento PRIIPs e implicar sanções.
GOVERNAÇÃO DE PRODUTOS AO ABRIGO DA DMIF II
Para efeitos do processo de aprovação da produção de instrumentos financeiros do produtor, a avaliação do
mercado-alvo para o Papel Comercial levou à conclusão de que: (i) o mercado-alvo para o Papel Comercial é
apenas contrapartes elegíveis e clientes profissionais, tal como definidos na DMIF II e no Código dos Valores
Mobiliários; e (ii) todos os canais de distribuição do Papel Comercial a contrapartes elegíveis e clientes
profissionais são apropriados.
Qualquer pessoa que subsequentemente ofereça, recomende ou comercialize o Papel Comercial (um
“distribuidor”) deve ter em consideração a avaliação do mercado-alvo do produtor, sendo que um
distribuidor sujeito à DMIF II é responsável por efetuar a sua própria avaliação do mercado-alvo relativo ao
Papel Comercial (adotando ou refinando a avaliação do mercado-alvo do produtor) e por determinar os
canais de distribuição apropriados.
Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a:
Equipa de Relações com Investidores
A/C: Teresa Gonçalves
Telefone: (+351) 293 209 710 / 11
E-mail: Teresa.goncalves@sata.pt
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2. FATORES DE RISCO

O investimento no Papel Comercial envolve riscos. Dever-se-á ter em consideração toda a informação contida
nesta nota informativa e, em particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de ser tomada
qualquer decisão de investimento. O texto que se segue descreve alguns dos riscos mais significativos e
suscetíveis de afetar o Grupo Sata e/ou a capacidade da Emitente cumprir as suas obrigações relativamente
ao Papel Comercial. Todos estes fatores poderão vir a afetar de forma adversa a evolução dos negócios,
proveitos, resultados, património e liquidez do Grupo Sata.
Adicionalmente, podem existir alguns riscos desconhecidos e outros que, apesar de serem atualmente
considerados como não relevantes, se venham a tornar relevantes no futuro. A Emitente não pode assegurar
que, perante a ocorrência de cenários excecionalmente adversos, as políticas e procedimentos por si
utilizados na identificação, acompanhamento e gestão dos riscos sejam totalmente eficazes.
A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação relativamente ao
seu grau de relevância ou à probabilidade da sua ocorrência.
Os investidores deverão consultar cuidadosamente a informação incluída na presente nota informativa ou
nela incluída por remissão e formar as suas próprias conclusões antes de tomarem qualquer decisão de
investimento.
2.1.

RISCOS ASSOCIADOS AO PAPEL COMERCIAL

O Papel Comercial pode não ser um investimento adequado para todos os investidores
Cada potencial investidor em Papel Comercial deve determinar a adequação desse investimento em função
das suas circunstâncias próprias. Em particular, cada potencial investidor em Papel Comercial deverá:
(i)

Ter um conhecimento e experiência suficientes para fazer a avaliação ponderada dos méritos e riscos
inerentes à aquisição de Papel Comercial e da informação contida ou incluída por remissão na Nota
Informativa;

(ii)

Ter acesso e conhecimento de instrumentos de análise apropriados para avaliar, no contexto da sua
situação financeira própria, as consequências da aquisição de Papel Comercial e o impacto que tal
aquisição terá na globalidade da sua carteira de investimentos;

(iii)

Ter recursos financeiros suficientes e liquidez para suportar todos os riscos de um investimento em
Papel Comercial;

(iv)

Compreender integralmente os termos e condições aplicáveis ao Papel Comercial, conforme descritos
na presente Nota Informativa; e
8

(v)

Ser capaz de avaliar (sozinho ou com ajuda de um consultor financeiro) possíveis cenários económicos,
de taxas de juro e/ou de outros fatores que possam afetar o seu investimento e/ou a sua capacidade
de suportar os riscos, inerentes à aquisição de Papel Comercial.

Alterações legais
Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo fiscal), regulatória,
ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis, que possa ter algum tipo de efeito adverso
nos direitos e obrigações da Emitente e/ou dos investidores em Papel Comercial.
O mercado secundário em geral
O Papel Comercial, quando emitido, pode não ter um mercado de negociação estabelecido, pelo que os
respetivos titulares podem não conseguir vender o Papel Comercial facilmente ou a preços que lhes
proporcionem um retorno comparável com investimentos noutros instrumentos financeiros similares.
Risco de Taxa de Juro
O investimento em Papel Comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes nas taxas de juro do
mercado possam afetar negativamente o valor do Papel Comercial.
Outros Riscos
O rendimento ou as mais-valias do Papel Comercial podem variar (positiva ou negativamente) de acordo com
as condições de mercado e com o regime fiscal aplicável.
2.2.

RISCOS ASSOCIADOS À EMITENTE E À SUA ATIVIDADE

Riscos financeiros e riscos associados aos preços do combustível para aviação
O setor de aviação em geral e a Emitente em particular enfrentam riscos financeiros significativos, incluindo
riscos cambiais e relativos ao preço do combustível.
O combustível tem sido historicamente a maior despesa individual na maioria das companhias aéreas. O
consumo anual de combustível de aviação da Emitente chega a dezenas de milhares de toneladas e, portanto,
qualquer variação nos preços desse combustível pode ter um impacto muito significativo nos resultados
operacionais da Emitente.
Os preços dos combustíveis para aviões a jato têm sido e espera-se que permaneçam voláteis, principalmente
como resultado da dinâmica do mercado e de fatores geopolíticos, encontrando-se a disponibilidade de
combustível sujeita a períodos de excesso e escassez. Qualquer acontecimento adverso no Médio Oriente ou
noutras regiões produtoras de petróleo, incluindo a suspensão da produção por qualquer produtor
significativo, pode resultar em aumentos substanciais nos preços dos combustíveis ou dificultar a obtenção
de um abastecimento adequado. A ocorrência de catástrofes naturais ou outras faltas inesperadas e
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substanciais de combustível em regiões que normalmente consomem quantidades significativas de outras
fontes de energia poderá ter um efeito semelhante. Adicionalmente, os preços dos combustíveis podem
também ser gravemente afetados pelas flutuações da moeda estrangeira. Qualquer alteração adversa no
preço ou disponibilidade de combustível terá impacto nos custos operacionais da Emitente e, portanto, pode
ter um efeito material adverso no negócio e atividades, na situação financeira e/ou nos resultados
operacionais da Emitente.
Além disso, ao longo dos últimos anos, tem havido discussões tanto a nível da União Europeia como dos seus
Estados-Membros sobre se as isenções fiscais existentes para o combustível para aviões a jato deveriam ser
revistas. Não há garantias de que as atuais isenções fiscais para o combustível de aviação não sejam
revogadas ou alteradas. A eliminação ou redução das atuais isenções fiscais para o combustível de aviação
na União Europeia resultaria também num aumento substancial dos custos operacionais da Emitente e
conduziria a um efeito material adverso no negócio e atividades, na situação financeira e/ou nos resultados
operacionais da Emitente.
Adicionalmente, conforme Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria relativamente à informação
financeira consolidada e individual dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de
2018 da Emitente (cópias anexas como Anexos II, III, IV e V, respetivamente), existem algumas reservas e
ênfases apontadas à informação financeira dos referidos exercícios.
Riscos decorrentes das flutuações sazonais da aviação comercial
O sector da aviação comercial é sazonal, com uma procura mais fraca durante o Inverno, exceto na época de
férias. Este padrão de procura resulta essencialmente do resultado da preferência de um elevado número de
viajantes de lazer por viajar durante os meses de Primavera e Verão. A flutuação sazonal das receitas obriga
a Emitente a gerir os seus fundos ao longo do ano para fazer face aos seus custos operacionais e, como tal, a
ocorrência de quaisquer cancelamentos de voos ou outros fatores que possam afetar negativamente a
utilização das aeronaves poderá ter um efeito materialmente adverso no negócio e atividades, na situação
financeira e/ou nos resultados operacionais da Emitente.
A Emitente tem de igual modo custos operacionais fixos substanciais que não estão inteiramente
correlacionados com a procura dos passageiros. Os custos operacionais de cada voo não variam
significativamente com o número de passageiros transportados e, por conseguinte, uma alteração
relativamente pequena no número de passageiros, no preço das tarifas ou no mix de tráfego poderia ter um
efeito significativo na rentabilidade das operações da Emitente. A conjugação entre elevados custos
operacionais fixos e receitas relativamente flutuantes não permitem à Emitente reduzir de forma rápida
custos para responder a insuficiências nas receitas esperadas. Em conformidade, a Emitente poderá não ser
capaz de ajustar a curto prazo os seus custos fixos em resposta à alteração nas receitas. Uma quebra nos
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níveis de receitas esperados poderá ter um efeito material adverso no negócio e atividades, na situação
financeira e/ou nos resultados operacionais da Emitente.
Riscos derivados da flutuação dos bilhetes de avião
A Emitente é vulnerável à variação na procura por bilhetes de avião para determinadas rotas e destinos, a
qual poderá resultar de vários fatores, incluindo: fatores macroeconómicos, condições geopolíticas ou outras
condições que poderão afetar a disponibilidade dos consumidores para viajar para certos destinos.
A redução material na procura dos serviços da Emitente poderá ter um efeito material adverso no negócio e
atividades, na situação financeira e/ou seus resultados operacionais da Emitente.
Riscos resultantes da competitividade na indústria da aviação comercial
Nos últimos anos, a concorrência na aviação comercial tem vindo a intensificar-se devido a vários fatores,
nomeadamente o crescimento de operadores de baixo custo no sector e a tendência para a consolidação
empresarial, que resultou na formação de grandes companhias aéreas com elevada capacidade financeira e
geradoras de economias de escala.
Não obstante o atual âmbito geográfico de operações da Emitente, entre os eventuais concorrentes da
Emitente poderão incluir-se companhias aéreas históricas e de bandeira, outras companhias aéreas
comerciais e charter estabelecidas ou que se venham a estabelecer no mercado, conglomerados de viagens
com companhias aéreas integradas, transportadoras de baixo custo e novas companhias aéreas em processo
de entrada no mercado.
A indústria da aviação comercial é caraterizada principalmente pela concorrência de preços, com a adoção
de uma estratégia agressiva de descontos e uma política de segmentação do mercado baseada no lazer
versus negócios.
Contudo, a própria concorrência é também afetada por diversos fatores, tais como: as rotas e a procura de
voos, a localização geográfica dos aeroportos utilizados por outras companhias aéreas, a reputação, o registo
de segurança, a fiabilidade e/ou pontualidade, o tipo e o tempo de operação das suas aeronaves, a extensão
do período durante o qual a companhia aérea tem presença no mercado e a gama e qualidade dos serviços
oferecidos a bordo e em terra aos seus passageiros.
Os eventuais concorrentes da Emitente poderão ainda procurar proteger ou ganhar quota de mercado
através da comparação, desconto de preços ou oferecendo horários de voo ou serviços mais atrativos. Alguns
concorrentes poderão ainda ser capazes de oferecer tarifas mais baixas, utilizando estratégias tais como a
prestação de menos serviços ou a utilização de recursos financeiros que não estão disponíveis para a
Emitente.
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O crescente ganho de quota de mercado em disputas de curto prazo pelos operadores de baixo custo é uma
das principais preocupações, nomeadamente considerando a proliferação de websites especializados na
comparação, seleção e compra destas tarifas aéreas e que têm permitido aos clientes analisar diferentes
ofertas de diferentes companhias aéreas, adaptando-se às suas necessidades e aumentando a relevância e o
efeito da concorrência de preços.
O aumento contínuo da concorrência poderá ter um efeito material adverso no negócio e atividade, na
situação financeira e/ou nos resultados operacionais da Emitente.
Riscos resultantes da consolidação na indústria da aviação comercial
Como resultado do ambiente competitivo em que a Emitente opera, poderá haver uma maior consolidação
no sector global da aviação comercial, quer através de aquisições, joint-ventures, parcerias ou alianças
estratégicas.
Os efeitos de quaisquer outras consolidações que possam ocorrer no mercado deste sector não podem ser
antecipados e podem levar ao aumento da escala, diversidade e solidez financeira dos eventuais
concorrentes da Emitente.
A própria Emitente pode ser alvo de tais eventos de consolidação quer porque não se pode excluir a
possibilidade de, num processo próprio para o efeito, algum dos seus eventuais concorrentes vir a adquirir
uma participação no capital social da Emitente, quer porque a Emitente poderá decidir adquirir uma
participação num deles.
A consolidação no sector da aviação comercial e as mudanças nas alianças internacionais são suscetíveis de
afetar o panorama competitivo do sector e poderão, de igual modo, resultar na formação de companhias
aéreas e alianças com maiores recursos financeiros, redes globais mais extensas e estruturas de custos mais
reduzidas do que a Emitente. Estes fatores podem levar ao ganho de uma vantagem competitiva sobre a
Emitente, o que pode afetar de forma material e adversa o negócio e a atividade, a situação financeira e/ou
os resultados operacionais da Emitente.
Riscos emergentes da não implementação de estratégias definidas
O futuro crescimento, a rentabilidade e o fluxo de caixa da Emitente dependem da sua capacidade para
implementar com sucesso as suas estratégias comerciais globais, incluindo a estratégia de evolução da sua
frota e as iniciativas para redução de custos. Contudo, não há garantias de que a Emitente consiga alcançar
com sucesso qualquer ou todas as iniciativas estratégicas na forma e no período de tempo previsto para o
efeito.
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Adicionalmente, a implementação bem-sucedida destas estratégias exigirá investimentos que poderão gerar
custos a curto prazo sem a correspondente geração de receitas líquidas imediatas e, consequentemente,
afetar os ganhos da Emitente, pelo menos a curto prazo.
Por outro lado, se as iniciativas estratégicas definidas pela Emitente não gerarem atempadamente os
benefícios esperados, poderão surgir pressões significativas de liquidez durante todo o período de
implementação, em virtude dos necessários investimentos associados.
A não implementação bem-sucedida das estratégias comerciais pela Emitente pode ter um impacto
materialmente adverso no seu negócio e atividade, na sua situação financeira e/ou nos seus resultados
operacionais.
Riscos operacionais
No decurso normal das atividades da Emitente, e como resultado da sua estrutura organizacional e operação,
a Emitente estará sujeita a certos riscos operacionais, incluindo interrupções ou atrasos na prestação de
serviços, fraude interna ou atribuível a terceiros, omissões, erros e atrasos na implementação de medidas de
gestão de risco. Nem sempre será possível à Emitente garantir a suficiência da monitorização e prevenção
contínua destes riscos, particularmente em circunstâncias que não estão sob o controlo da Emitente, pelo
que a não implementação das políticas de controlo interno do Grupo Sata poderá ter um efeito
materialmente adverso no negócio e atividade, na situação financeira e/ou nos resultados operacionais da
Emitente.
Riscos associados a eventos não controláveis
A atividade do Grupo Sata poderá estar sujeita a vários eventos naturais tais como crises de saúde pública,
de que é exemplo a pandemia associada à covid-19 (ver o fator de risco abaixo sobre os riscos relacionados
com a pandemia covid-19), catástrofes naturais, como tsunamis, terramotos, fortes nevoeiros e cinzas
vulcânicas, e eventos sociais, como guerras civis, greves e ações terroristas.
A Emitente poderá também ser exposta às potenciais perdas em caso de acidente aéreo ou incidente
terrorista. Qualquer acidente ou incidente desta natureza poderá envolver custos relacionados com a
reparação ou substituição da aeronave danificada e, eventualmente, a sua perda temporária ou permanente.
Adicionalmente, um acidente ou incidente como os mencionados poderá resultar em reclamações legais
significativas contra a Emitente por parte de passageiros feridos e outros que sofreram ferimentos ou danos
materiais como resultado do acidente ou incidente em causa, para além de vítimas em terra.
A Emitente mantém atualmente os seguros que considera adequados tendo em conta as normais práticas
do seu setor. No entanto, não pode haver garantias de que o montante da cobertura dos seguros não terão
quer ser aumentados, que os prémios do seguro não virão a aumentar de forma significativa ou que a
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Emitente não será forçada a suportar perdas substanciais de quaisquer acidentes não cobertos pelos seguros
contratados.
Os pedidos de indemnização resultantes de um acidente que excedam a cobertura dos seguros em causa
poderão ter um efeito materialmente adverso nos resultados operacionais e/ou na situação financeira da
Emitente. Por outro lado, qualquer acidente com aeronaves da Emitente, mesmo que coberto pelo respetivo
seguro, poderá levar à perceção pública de que as aeronaves da Emitente são menos seguras ou fiáveis, o
que terá um impacto reputacional relevante e, consequentemente, efeitos adversos no negócio e atividade,
nos resultados operacionais e/ou na situação financeira da Emitente.
Riscos relacionados com a pandemia de covid-19
Em finais de 2019, um novo coronavírus chamado covid-19 foi identificado e propagou-se rapidamente pelo
mundo, tendo sido declarado uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de
2020. Vários países em todo o mundo introduziram medidas destinadas a prevenir a disseminação da covid19, incluindo, entre outras, a proibição de eventos públicos, o encerramento de locais onde tendencialmente
se reúnem grupos maiores de pessoas, tais como escolas, instalações desportivas, bares e restaurantes, a
instituição de lockdowns, controlos fronteiriços e restrições de viagens e outras limitações. Estas medidas
perturbaram (e ainda perturbam) globalmente o normal fluxo de circulação e das operações comerciais,
conduzindo a uma redução muito expressiva da atividade da Emitente, decorrente, entre outros fatores, das
restrições de viagem.
A Emitente começou a sofrer um declínio substancial na procura nacional e internacional relacionada com a
covid-19 desde 14 de março de 2020 e, apesar de decorrido já um ano sobre o início desta pandemia, não se
espera que o aumento na procura recupere a breve prazo para os níveis anteriores ao início desta crise.
As referidas medidas restritivas tiveram um grande impacto no agravamento significativo da situação
financeira da Emitente, dado que esta apenas efetuou transportes inter-ilhas durante uma parte significativa
de 2020, tendo cancelado toda a operação de transporte de passageiros, registando uma queda nas receitas
de cerca de 21% face a 2019.
Durante o ano de 2020, devido à crise associada à covid-19, a atividade operacional da Emitente abrandou
significativamente, tendo realizadoa 10.590 voos face aos 15.290 voos realizados em 2019 (-31% yoy). Em
termos de passageiros transportou 361.297 passageiros em 2020, em comparação com e 766.642
passageiros transportados em 2019 (-53% yoy). Em termos de Load Factor em 2019 este era de 73,8%, tendo
registado em 2020 cerca de 51,5%. Há a destacar o transporte de carga, que neste período de pandemia teve
um crescimento significativo, +12% yoy, registando 2.497.858 kg transportados em 2020 versus 2.221.550
transportados em 2019.
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A Emitente tomou várias medidas em resposta à diminuição da procura e às restrições de voos, incluindo a
imobilização de uma parte substancial da sua frota, a redução dos horários dos voos e a redução das despesas
de capital e operacionais, incluindo o adiamento de projetos considerados não críticos para as suas
operações, a implementação de reestruturações, o congelamento de recrutamento e despesas
discricionárias e a renegociação dos termos e condições contratuais (incluindo salários) com pessoal,
aeroportos e vendedores.
Porém, a redução das despesas da Emitente, as medidas para melhorar os seus níveis de liquidez ou outras
ações estratégicas que a Emitente possa adotar no futuro em resposta à covid-19 poderão não compensar a
diminuição da procura.
Adicionalmente, a Emitente tem incorrido, e continuará a incorrer, em custos significativos e não previsíveis
relacionados com a covid-19, incluindo custos associados à limpeza das aeronaves e a procedimentos
adicionais para limitar a propagação do vírus entre o seu pessoal e clientes.
Embora estes procedimentos sejam atualmente eletivos, a indústria poderá no futuro ser sujeita a medidas
de limpeza e segurança mais relevantes, que poderão ser dispendiosas e ter uma aplicação no tempo longa.
Por outro lado, qualquer quarentena ou a propagação do vírus poderá afetar a capacidade dos fornecedores
do Grupo Sata, subcontratantes e outras partes interessadas de realizar as suas operações comerciais
normalmente. Assim, a pandemia covid-19 em curso e quaisquer possíveis surtos poderão também ter um
efeito material adverso nas contrapartes e/ou clientes da Emitente, resultando em riscos adicionais no
cumprimento das obrigações assumidas por estes perante a Emitente, à medida que e quando as mesmas se
vencerem, acabando assim por expor a Emitente a um número crescente de insolvências entre as suas
contrapartes e/ou clientes.
Para fazer face aos impactos da pandemia da covid-19 no Grupo Sata, a República Portuguesa solicitou à
Comissão Europeia autorização para conceder um auxílio de Estado à Emitente para fazer face às suas
necessidades urgentes e imediatas de liquidez, o que foi concedido e levou à prestação da garantia prestada
pela Região Autónoma dos Açores destinada a assegurar o cumprimento pontual e integral das obrigações
de pagamento emergentes para a Sata do Programa.
Não obstante, os impactos económicos e sociais da pandemia covid-19 colocaram e espera-se que continuem
a colocar pressão sobre os resultados da Emitente. Embora a pandemia da covid-19 ainda não esteja sob
controlo, uma vez que a distribuição da vacina ainda se encontra numa fase inicial em muitos países (e
noutros não tenha ainda tido início) e, por conseguinte, ainda não se atingiu a imunidade de grupo, e as suas
implicações finais sejam ainda difíceis de estimar nesta fase, é claro que já teve e continuará a ter
consequências significativas que afetaram e continuarão a afetar a vida de uma grande parte da população
global e, consequentemente, a Emitente.
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Como tal, a Emitente foi e continuará a ser negativamente afetada pelos efeitos macroeconómicos mais
vastos da pandemia covid-19 em curso e de eventuais surtos futuros, uma vez que é muito provável que a
pandemia covid-19 continue a ter um efeito substancial negativo no negócio e atividade, nos resultados
operacionais e/ou na situação financeira da Emitente.
Riscos decorrentes do complexo quadro jurídico e regulamentar
A Emitente está sujeita a rigorosos requisitos regulamentares e vários quadros legais em toda a área
geográfica resultantes não só da aplicação de leis portuguesas, mas também da aplicação das leis e
regulamentos da União Europeia. A Emitente está também sujeita às políticas e regulamentos de
organizações internacionais, bem como aos tratados internacionais bilaterais e multilaterais.
O âmbito de tais normas inclui, mas não se limita a questões de infraestrutura relacionadas com faixas
horárias e capacidade de rotas de voo, requisitos ambientais e de segurança, licenciamento (incluindo para
operações e rotas), concorrência, direitos dos consumidores e impostos. Têm surgido periodicamente
propostas legislativas e regulamentares, impostos e taxas aeroportuárias adicionais, que poderão aumentar
significativamente o custo das operações da Emitente e no seu desempenho financeiro.
Em particular, a indústria da aviação comercial enfrenta uma regulamentação cada vez mais rigorosa e mais
detalhada relativa ao direito dos consumidores, que é implementada, aplicada e sancionada por várias
autoridades e tribunais. Em particular, na União Europeia, os direitos dos passageiros são regidos pelo
Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que
estabelece regras comuns para a indemnização e assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso
de recusa de embarque, cancelamento de voo ou atraso significativo dos voos.
Tal legislação impõe, entre outros, níveis fixos de indemnização a pagar aos passageiros em caso de
cancelamento, exceto quando a companhia aérea conseguir provar que tal cancelamento foi causado por
circunstâncias que lhe são alheias e não poderia ter sido evitado mesmo que todas as medidas razoáveis
tivessem sido tomadas. O Tribunal de Justiça da União Europeia alargou o direito de os passageiros
receberem uma indemnização monetária quando os seus voos sofram atrasos e cheguem ao seu destino final
três horas ou mais após a hora prevista de chegada. Os passageiros sujeitos a longos atrasos (de duas horas
ou mais ou quatro horas ou mais, dependendo da distância do voo) também têm direito a “assistência”
gratuita, incluindo refeições, bebidas e chamadas telefónicas, bem como alojamento em hotel, se o atraso
se prolongar por uma noite. Para atrasos de, pelo menos, cinco horas, a companhia aérea é também obrigada
a oferecer a opção de reembolso do custo do bilhete e, se o passageiro já tiver completado parte da viagem,
um voo de regresso ao ponto de partida inicial. O Regulamento (CE) n.º 261/2004 aplica-se geralmente a
todos os passageiros que partem de um aeroporto localizado no território de um Estado Membro da União
Europeia, independentemente de a companhia aérea ser licenciada por um Estado Membro da União
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Europeia e, no caso de a companhia aérea ser licenciada por um Estado Membro da União Europeia, aplicarse-á de igual modo a todos os passageiros que partem de um aeroporto fora da União Europeia para um
destino dentro da União Europeia. Como resultado, o cancelamento e o atraso dos voos pode levar a um
encargo financeiro significativo para as companhias aéreas que são licenciadas por um Estado Membro da
União Europeia ou que operam na União Europeia.
Foi apresentada uma proposta de revisão do Regulamento (CE) n.º 261/2004, atualmente em processo
legislativo, que visa reforçar e alargar os direitos dos passageiros a ser indemnizados no caso de atrasos nos
voos ou de os passageiros ficarem retidos na sequência de insolvência de uma companhia aérea, bem como
os direitos dos passageiros em relação à bagagem. No que diz respeito aos direitos adicionais dos passageiros
em caso de atraso ou de voos remarcados, as regras propostas preveem, entre outras regras, que as
companhias aéreas só poderão recusar-se a pagar indemnizações com base numa lista taxativa de
circunstâncias extraordinárias previamente definidas. Além disto, aos passageiros que tenham um bilhete de
regresso não poderá ser recusado o embarque na viagem de regresso mesmo que não tenham utilizado o
seu bilhete para a viagem de ida.
A autoridade de aviação civil portuguesa e outras autoridades como responsáveis pela aprovação da
concessão de faixas horárias de direitos de aterragem, entrada de novas companhias, lançamento de novas
rotas, aumentos de voos de rota e aluguer ou aquisição de novas aeronaves poderão também adotar
regulamentos que influenciem a capacidade da Emitente para gerar receitas.
Embora a Emitente não possa antecipar alterações legais ou regulamentares futuras, nem o possível impacto
adverso das mesmas, a sua capacidade de cumprir tais quadros legais e regulamentares é fundamental para
manter o seu desempenho operacional e financeiro. Se a Emitente não for capaz de cumprir plenamente os
regulamentos que venham a existir no futuro, ou se o respetivo custo de cumprimento for significativo e a
Emitente não for capaz o transferir para os seus passageiros, bem como a verificação de qualquer outro
evento acima indicado, a Emitente poderá sofrer um efeito materialmente adverso no seu negócio e
atividade, na situação financeira e/ou nos seus resultados operacionais.
Riscos associados a novas leis e regulamentos ambientais e de segurança
As atividades da Emitente estão sujeitas a várias leis e regulamentos de segurança e proteção ambiental
aplicáveis ao transporte aéreo e apoio em terra, às aeronaves por si operadas e aos respetivos motores e
ainda atividades de manutenção de componentes.
Os regulamentos ambientais sobre a indústria da aviação comercial têm-se tornado cada vez mais rigorosos,
particularmente sobre as emissões de dióxido de carbono (“CO2”) resultantes da utilização de combustível
para aviões a jato, o ruído gerado na operação de aeronaves, a gestão de resíduos e as emissões líquidas e
gasosas.
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Em 2008, a União Europeia aprovou uma Diretiva para a inclusão das atividades da aviação no Sistema
Europeu de Comércio de Emissões de Gases com Efeito de Estufa (“ETS”), que desde então tem sido
implementada na União Europeia. Esta lei estabeleceu que as companhias aéreas que operassem rotas de e
para a União Europeia seriam obrigadas a obter licenças de emissão de CO2. Entretanto, a União Europeia
adiou por duas vezes a aplicação deste mecanismo a rotas não comunitárias, mantendo o âmbito restrito às
emissões dos voos entre aeroportos localizados no Espaço Económico Europeu (EEE). A mais recente
derrogação a este ETS foi aprovada em 2017, com o objetivo de permitir a entrada em vigor do mecanismo
global de compensação e redução de emissões de carbono para a aviação internacional (CORSIA) a partir de
2021.
A proliferação de regulamentos e impostos sobre emissões de CO2, incluindo os regulamentos ambientais
que o sector da aviação comercial enfrenta, poderá afetar os custos e as margens de exploração da Emitente.
Quaisquer alterações aos regulamentos e legislação poderão aumentar as despesas operacionais da
Emitente, reduzir as suas receitas, ou aumentar o montante suportado pelos seus clientes, nomeadamente
através de um aumento da carga fiscal que recai sobre os documentos de tráfego. Adicionalmente, as licenças
de CO2 a emitir ao abrigo do ETS aumentaram significativamente de preço, o que resulta num risco de
aumento dos custos operacionais para o negócio da Emitente. Quaisquer alterações em quaisquer leis e
regulamentos ambientais aplicáveis podem ter um impacto adverso no negócio e atividade, na situação
financeira e/ou nos resultados operacionais da Emitente.
Riscos resultantes das restrições impostas pelos legisladores ou pelas autoridades reguladoras dos
aeroportos
O tráfego aéreo é limitado pela infraestrutura aeroportuária e pelo número de faixas horárias disponíveis
para as chegadas e partidas de aeronaves num determinado aeroporto. Uma faixa horária representa a
autorização para descolar e aterrar a uma determinada hora durante um período de programação específico.
Dentro da União Europeia, as faixas horárias são atribuídas às companhias aéreas em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.º 95/93 do Conselho, de 18 de janeiro de 1993, com a redação que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 545/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009. As
companhias aéreas estabelecidas têm direitos prioritários (conhecidos como “grandfather rights”) a
determinadas faixas horárias em certos aeroportos. Caso os coordenadores de faixas horárias ou outras
autoridades responsáveis pela atribuição de faixas horárias nos aeroportos não ofereçam faixas horárias
suficientes à Emitente nos momentos em que a Emitente necessite ou em condições aceitáveis, a Emitente
poderá não ser capaz de expandir as suas atividades ou obter faixas horárias mais favoráveis, o que irá
restringir a utilização das suas aeronaves e desencadear um efeito material adverso no seu negócio e
atividade, na sua situação financeira e/ou nos seus resultados operacionais.
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Riscos sociais e laborais
Os trabalhadores da Emitente estão associados a vários sindicatos de trabalhadores que lhe exigem a gestão
dos vários procedimentos de negociação diferentes, a fim de alinhar os vários interesses, atenuando o risco
de greves e, consequentemente, o risco de atrasos e cancelamento de voos.
A Emitente promove uma relação de diálogo aberto entre com os sindicatos. Sem prejuízo desta relação
entre a Emitente e os sindicatos em causa, a Emitente estará sujeito ao risco de disputas laborais e relações
adversas entre trabalhadores. Os acordos de trabalho individuais e coletivos existentes não poderão impedir
uma greve ou paragem do trabalho no futuro. Qualquer evento desta natureza poderá perturbar as
operações comerciais e afetar negativamente o negócio e a atividade, a situação financeira e/ou os
resultados da Emitente.
Risco de aumento dos benefícios laborais
As condições e o horário máximo de trabalho são regulados pela legislação e não estão sujeitos a negociações
laborais. Os termos e condições dos acordos coletivos de trabalho poderão tornar-se mais onerosos para a
Emitente em resultado de ameaças de greve e de negociações vinculativas entre os sindicatos e a Emitente.
Adicionalmente, alguns grupos de trabalhadores, incluindo os pilotos, mecânicos e outro pessoal
aeroportuário, têm competências altamente especializadas e poderão não ser facilmente substituídos.
Qualquer processo laboral ou disputa com trabalhadores, envolvendo trabalhadores sindicalizados poderia
afetar negativamente a Emitente ou interferir com a sua capacidade de realizar as suas operações comerciais
em condições normais.
Adicionalmente, a Emitente está sujeita à realização de investigações periódicas e regulares por autoridades
laborais no que diz respeito à sua conformidade com as normas e regulamentos laborais, incluindo os
relativos à saúde e segurança no trabalho. Estas investigações podem resultar em multas e procedimentos
que podem afetar material e adversamente a Emitente.
Riscos políticos
Sendo uma empresa totalmente detida por capitais públicos (ou seja, a Região Autónoma dos Açores), a
atividade da Emitente pode ser fortemente afetada por potenciais mudanças políticas regionais e nacionais.
A estratégia e as operações da Emitente podem ser determinadas e influenciadas pelo seu único acionista,
de acordo com os seus objetivos políticos e sociais e não com os objetivos empresariais. Por conseguinte, os
interesses do acionista único, em determinadas circunstâncias, podem entrar em conflito com os interesses
dos titulares de Papel Comercial, uma vez que a Região Autónoma dos Açores tem e continuará a ter, direta
ou indiretamente, o poder, entre outros, de afetar a estrutura jurídica e de capital da Emitente e as suas
operações quotidianas, bem como a capacidade de eleger e alterar o respetivo conselho de administração e
aprovar outras alterações materiais às operações da Emitente, podendo optar por um endividamento
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adicional ou venda de determinados ativos relevantes da Emitente. A assunção de dívida adicional aumentará
o volume de serviço da dívida da Emitente e a venda de ativos poderá reduzir a capacidade da Emitente para
gerar volume de negócios, podendo qualquer destes fatores afetar negativamente a Emitente.
Riscos de ciberataques, avarias ou alterações nos sistemas automatizados
A Emitente depende de sistemas automatizados para operar o seu negócio, incluindo sistemas de reserva de
lugares, sistemas de gestão de frota e rede, sistemas de telecomunicações e website e negócio de
manutenção e engenharia. A interrupção ou o mau funcionamento dos sistemas de planeamento de voos
poderá causar atrasos e cancelamentos de voos, o que terá um impacto negativo na qualidade do serviço ao
cliente, resultando num aumento das reclamações por danos, perturbações significativas na programação de
voos dos assistentes de bordo, com elevado potencial de aumento de custos variáveis com pessoal,
planeamento inadequado do catering a bordo e incapacidade da Emitente cumprir as suas obrigações de
serviço de manutenção e engenharia.
Avarias significativas ou repetidas dos sistemas automatizados da Emitente podem impedir o acesso dos seus
passageiros e agências de viagens aos seus produtos e serviços, o que pode levá-los a comprar bilhetes a
outras companhias aéreas, afetando negativamente a atividade e as receitas da Emitente.
Estas interrupções podem incluir, mas não estão limitadas à pirataria informática, vírus informáticos, worms
ou outro software prejudicial ou outras atividades maliciosas. Tanto os ciberataques mal sucedidos como os
ciberataques bem-sucedidos têm aumentado em frequência, alcance e danos potenciais nos últimos anos.
Os custos associados a um ciberataque poderão incluir incentivos dispendiosos oferecidos aos clientes
existentes para manterem os seus negócios, aumento das despesas com medidas de segurança cibernética,
perda de receitas provenientes da interrupção de negócios, litígios e danos à sua reputação. Adicionalmente,
se a Emitente não impedir o roubo de informações valiosas, proteger a privacidade dos dados confidenciais
dos clientes e empregados contra violações da segurança da rede ou de IT security, poderão ser gerados
danos para a sua reputação, afetando negativamente a confiança dos seus clientes.
A Emitente pode também implementar certas alterações aos seus sistemas que podem resultar em avarias,
redução de vendas, má gestão da frota e da rede ou interrupções das telecomunicações.
Qualquer evento desta natureza poderá perturbar as operações comerciais e afetar negativamente o negócio
e as atividades, a situação financeira e/ou os resultados da Emitente.
Risco de queixa contra os princípios éticos
A Emitente rege a sua atividade pelos princípios da responsabilidade ética e social, tomando medidas para
gerir o risco de inadequação e o compromisso da empresa, gestão e pessoal com estes princípios.
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O código de ética da Emitente contém princípios sobre equidade, respeito, confidencialidade, lealdade,
relações com entidades externas, utilização de bens da empresa, conflitos de interesse e comportamentos
antiéticos, conhecimento e inovação, qualidade do serviço, segurança e saúde, ambiente e responsabilidade
social. Em 2020, vários aspetos da temática da ética e da cultura organizacional mereceram ações de correção
necessárias e desejáveis em diferentes formatos, tais como notas no livro de reclamações, contactos com o
atendimento ao cliente, avisos das estruturas representativas dos trabalhadores, apresentações dos
trabalhadores, relatórios de auditoria interna ou pontos questionados no contencioso administrativo e
judicial.
A Emitente não pode garantir que estas ações de correção necessárias e desejáveis não possam ser
levantadas e, se tal for o caso, poderão ter impacto adverso na reputação da Emitente e refletir-se
negativamente no seu negócio e atividade, na sua situação financeira e/ou nos seus resultados operacionais.
Auxílios de Estado e plano de reestruturação
A prestação da garantia pela Região Autónoma dos Açores encontra-se enquadrada na decisão tomada pela
Comissão Europeia em 18 de agosto de 2020 no contexto do procedimento SA.58101 (2020/N) - Portugal Ajuda de emergência ao Grupo SATA.
Nos termos da decisão tomada em 18 de agosto de 2020, a Comissão Europeia deu ainda início a uma
investigação ao abrigo do artigo 108(2) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia no que diz
respeito a medidas para aumentar o capital social da Emitente levadas a cabo no passado, por ter concluído,
preliminarmente, que poderiam constituir auxílios de Estado incompatíveis com o Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia. Assim, e tendo em visto a remoção de eventuais obstáculos à aprovação
do plano de reestruturação, o Governo Regional dos Açores solicitou à Emitente a devolução dos alegados
auxílios recebidos, o que levou à redução do seu capital social de €145.390.235 (do qual se encontrava
realizado o montante de €89.390.235) para €16.809.500, com o consequente agravamento do seu nível de
capitais próprios e forte degradação do rácio de autonomia financeira, encontrando-se atualmente numa
situação de perda de metade do seu capital social nos termos previstos no artigo 35.º do Código das
Sociedades Comerciais.
O plano de reestruturação da Emitente foi entregue à Comissão Europeia dentro do prazo previsto para o
efeito, ou seja, a 18 de fevereiro de 2021, estando ainda em análise pela e aguardando-se decisão definitiva
sobre o mesmo pela Comissão Europeia. A entrega do plano de restruturação determinou a prorrogação
automática da autorização de auxílio, constante da decisão da Comissão Europeia de 18 de agosto de 2020
sob a forma de garantia de empréstimo em causa, até à adoção pela Comissão Europeia de uma decisão
definitiva sobre o mesmo, nos termos da subalínea ii), alíena d), parágrafo 55 das Orientações da Comissão
Europeia relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas não
21

financeiras em dificuldades (Jornal Oficial C 249, 31 de julho de 2014). Caso o plano de reestruturação
submetido à Comisssão Europeia seja recusado ou não seja aprovado, o Papel Comercial poderá vir a ser
reembolsado antes da data de reembolso inicialmente prevista.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO

3.1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Programa de emissões de papel comercial de até €49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil
euros).
3.2.

IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO ISIN/CÓDIGO DA CENTRAL

Não aplicável ao Programa.
Será atribuído um Código ISIN ao Papel Comercial emitido em cada emissão.
3.3.

TIPO DE PROGRAMA

Programa de emissões de valores mobiliários representativos de dívida de prazo igual ou inferior a 397 dias
(papel comercial) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2004, conforme alterado, e respetivas normas
complementares e regulamentares, nomeadamente o Regulamento da CMVM n.º 2/2014.
3.4.

NOME DA EMITENTE

Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A..
3.5.

TIPO DE EMITENTE

A Emitente é uma sociedade anónima, cujo capital não se encontra aberto ao investimento do público.
3.6.

OBJETIVO DO PROGRAMA

O montante das emissões deverá ser utilizado pela Emitente exclusivamente para dar cumprimento às suas
necessidades de liquidez nos termos e para efeitos da decisão datada de 18 de agosto de 2020, no âmbito
do processo SA.58101 (2020/N) - Portugal - Rescue Aid to SATA Group.
3.7.

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA

€49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil euros).
3.8.

FORMA E MODALIDADE DO PAPEL COMERCIAL

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de €50.000 (cinquenta mil
euros).
3.9.

MONTANTE MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA EMISSÃO

Mínimo: €1.000.000 (um milhão de euros).
Máximo: €49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil euros).
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3.10. REMUNERAÇÃO
Ver o ponto seguinte.
3.11. MODO DE DETERMINAÇÃO DA TAXA DE JURO DA EMISSÃO
Até às 10:00 horas do 2.º dia útil anterior a cada data de subscrição pretendida, a Emitente enviará ao Haitong
Bank uma notificação indicando o montante de Papel Comercial que pretende emitir, os respetivos prazo de
emissão, data de subscrição e data de reembolso e pedindo-lhe propostas de cotação para a correspondente
taxa de juro. O Haitong Bank reserva-se o direito de não apresentar quaisquer propostas de cotação para a
correspondente taxa de juro.
Quando pretenda apresentar propostas para a correspondente taxa de juro à Emitente, o Haitong Bank, até
às 11:30 horas do 2.º dia útil anterior à data de subscrição em causa, enviará à Emitente a proposta de
condições de colocação da emissão junto de investidores profissionais, conforme definidos no artigo 30.º do
Código dos Valores Mobiliários, e investidores qualificados, na aceção do artigo 2.º, alínea (e) do
Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, indicando o
montante pretendido e a respetiva taxa de juro, que será fixa e conterá três casas decimais, correspondendo
à taxa proposta pelos potenciais tomadores do Papel Comercial a emitir.
Até às 12:00 horas do 2.º dia útil anterior à data de subscrição pretendida, a Emitente informará o Haitong
Bank, se este tiver apresentado proposta(s), da aceitação ou não das condições da emissão transmitidas pelo
Haitong Bank, nos termos dos parágrafos anteriores.
Caso não seja integralmente preenchido o montante pretendido pela Emitente ao abrigo da respetiva
notificação, o Haitong Bank subscreverá e tomará para si a totalidade da parcela de Papel Comercial
solicitado que se encontre em falta.
Ao Haitong Bank caberá ainda a faculdade de apresentar à Emitente proposta(s) de colocação de fundos
junto de investidores profissionais, conforme definidos no artigo 30.º do Código dos Valores Mobiliários, e
investidores qualificados, na aceção do artigo 2.º, alínea (e) do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.
3.12. MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES
O Papel Comercial será denominado em euros.
3.13. PRAZO DO PROGRAMA E DAS EMISSÕES
18 de novembro de 2021, salvo se (i) a Comissão Europeia recusar ou não aprovar o plano de reestruturação
da Emitente entregue em 18 de fevereiro de 2021, caso em que o termo do programa ocorrerá 5 (cinco) Dias
Úteis após a Emitente ter sido notificada daquela decisão de recusa ou não aprovação, consoante o que
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primeiro ocorrer, ou (ii) a Comissão Europeia aprovar o plano de reestruturação da Emitente entregue em
18 de fevereiro de 2021 e, em consequência dessa decisão, a Garantia deixar de ser válida, caso em que o
termo do programa ocorrerá na data de produção de efeitos daquela decisão de aprovação que determinou
a invalidade da Garantia, sendo que, em qualquer caso, o termo do programa nunca poderá ocorrer após 18
de novembro de 2021 (o “Termo do Programa”).
As emissões poderão ter prazos de 30 a 216 dias. O prazo de cada emissão não pode exceder o Termo do
Programa.
3.14. VALOR NOMINAL UNITÁRIO
O valor nominal unitário do Papel Comercial é de €50.000 (cinquenta mil euros).
3.15. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As emissões serão realizadas ao abrigo da legislação portuguesa, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2004, de
25 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de fevereiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º
77/2017, de 30 de junho, conforme posteriormente retificado pela Declaração de Retificação n.º 22/2017,
de 25 de agosto.
3.16. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO
O Papel Comercial representativo de cada uma das Emissões realizadas ao abrigo do Programa será admitido
à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, devendo a instrução do processo de admissão
ocorrer junto da Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..
3.17. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGISTADORA
Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários,
S.A..
3.18. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO
Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários,
S.A..
3.19. IDENTIFICAÇÃO DA NOTAÇÃO DE RISCO
Nem o Programa nem as emissões têm notação de risco.
Não obstante, à dívida de longo prazo da Região Autónoma dos Açores, prestadora da garantia destinada a
assegurar aos tomadores do Papel Comercial o pagamento integral e pontual das obrigações de pagamento
resultantes para a Emitente de todas e cada uma das emissões realizadas ao abrigo do Programa, encontram-
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se atribuídas notações de risco de Ba1 pela Moody's Investor Service Inc., BBB- pela Fitch Ratings e BBBL pela
DBRS.
3.20. IDENTIFICAÇÃO DO GARANTE
Região Autónoma dos Açores (a “Garante”).
3.21. NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS
Garantia emitida pela Região Autónoma dos Açores nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 23/87/A,
de 3 de dezembro de 1987, enquadrada na decisão da Comissão Europeia datada de 18 de agosto de 2020,
proferida no âmbito do processo SA.58101 (2020/N) – Portugal – Rescue Aid to SATA Group, mediante a qual
a Comissão Europeia informou a República Portuguesa que não se opunha à concessão de um apoio de
emergência à Emitente sob a forma de prestação de garantias de sobre o(s) empréstimo(s) contraído(s) com
a finalidade pretendida, destinada a assegurar aos tomadores do Papel Comercial o pagamento integral e
pontual das obrigações de pagamento resultantes para a Emitente de todas e cada uma das emissões
realizadas ao abrigo do Programa, que permite a emissão de Papel Comercial pela Emitente até ao montante
global de €49.500.000 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil euros) (cópia anexa como Anexo I).
3.22. AGENTE PAGADOR E ENTIDADE COLOCADORA
Haitong Bank, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Alexandre Herculano, número 38, pessoa coletiva número
501 385 932 e sob este número matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital
social integralmente realizado de €844.769.000.
3.23. FORMA/MODALIDADE DE COLOCAÇÃO
Cada emissão será colocada na modalidade de colocação direta, através do Haitong Bank.
A colocação deverá ser comunicada pela Emitente ao Agente no máximo até às 10 horas de Lisboa do
segundo dia útil imediatamente anterior à data pretendida para a subscrição.
3.24. RESTRIÇÕES DE VENDA
PROIBIÇÃO DE VENDA DO PAPEL COMERCIAL A INVESTIDORES NÃO PROFISSIONAIS DO EEE: O Papel
Comercial não deve ser oferecido, comercializado ou de outro modo disponibilizado a qualquer investidor
não profissional no Espaço Económico Europeu (“EEE”). Neste âmbito, um investidor não profissional
significa uma pessoa que é um ou mais dos seguintes: (i) cliente não profissional, na aceção do artigo 4.º, n.º
1, ponto 11 da Diretiva 2014/65/União Europeia do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva
2011/61/União Europeia (“DMIF II”), ou (ii) cliente na aceção da Diretiva (União Europeia) 2016/97 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de janeiro de 2016 sobre a distribuição de seguros, não
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considerado como cliente profissional na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 10 da DMIF II, ou (iii) cliente não
classificado como um investidor profissional ou contraparte elegível tal como estes termos se encontram
definidos no Código dos Valores Mobiliários. Consequentemente, nos termos previstos pelo Regulamento
(União Europeia) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de novembro de 2014 sobre os
documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos
de investimento com base em seguros (o “Regulamento PRIIPs”), não foi preparado um documento de
informação fundamental para a oferta ou venda do Papel Comercial ou para o tornar, de uma qualquer
forma, disponível a investidores não profissionais no EEE, e, portanto, a oferta, venda ou qualquer forma de
disponibilização a investidores não profissionais no EEE do Papel Comercial poderá não ser conforme com o
previsto o Regulamento PRIIPs e implicar sanções.
3.25. REGIME FISCAL
A informação seguidamente prestada descreve sumariamente o regime fiscal atualmente em vigor, o qual
poderá ser objeto de modificação, por via legal ou regulamentar. Os rendimentos do Papel Comercial (juros)
são considerados rendimentos de capitais (ao abrigo da al. c), n.º 2 do artigo 5.º do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares ,“CIRS”), independentemente dos valores mobiliários serem ou não
emitidos a desconto.
TRIBUTAÇÃO SOBRE OS JUROS
Auferidos por Pessoas Singulares – Titulares Sujeitos a IRS
Residentes:
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título
definitivo, à taxa liberatória de 28% (vinte e oito por cento).
A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo englobamento
(caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e
profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 14,5% (catorze vírgula cinco por cento) e 48%
(quarenta e oito por cento), sem prejuízo das exceções previstas por lei. Optando o titular pelo
englobamento, a retenção na fonte passa a ter natureza de pagamento por conta do imposto devido em
termos finais.
A taxa adicional de solidariedade mantém-se aplicada ao rendimento coletável obtido em 2021, quando
exceda €80.000 (oitenta mil euros), incidindo uma taxa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao rendimento
coletável de mais de €80.000 (oitenta mil euros) até €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) e uma taxa
de 5% (cinco por cento) ao rendimento coletável superior a €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O
quantitativo da parte do rendimento coletável que exceda os €80.000 (oitenta mil euros), quando superior a
27

€250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), é dividido em duas partes: uma, igual a €170.000 (cento e setenta
mil euros), à qual se aplica a taxa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento); outra, igual ao rendimento coletável
que exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), à qual se aplica a taxa de 5% (cinco por cento).
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta
e cinco por cento) sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário
efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
Não Residentes:
No caso de papel comercial enquadrável no Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores
Mobiliários Representativos de Dívida (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro), os
rendimentos obtidos beneficiam de isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”),
desde que o seu beneficiário efetivo disponha de prova idónea de que (i) reside em país, território ou
jurisdição com o qual esteja em vigor convenção para evitar a dupla tributação internacional ou acordo que
preveja a troca de informações em matéria fiscal; (ii) não tem em território português residência, sede,
direção efetiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, conquanto não
seja residente em país, território ou região com um regime de tributação claramente mais favorável,
constante da lista aprovada por portaria pelo membro do governo responsável pela área das finanças
(Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações à data em vigor).
Na falta dessa prova ou se o papel comercial não se enquadrar no citado Regime Especial de Tributação há
lugar a incidência de IRS, mediante retenção na fonte a título definitivo à taxa de 28% (vinte e oito por cento),
excetuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais
reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades.
Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por cento), os
rendimentos de capitais obtidos por pessoas singulares não residentes sem estabelecimento estável em
território português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças (Portaria n.º
150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações à data em vigor).
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta
e cinco por cento) sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário
efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
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AUFERIDOS POR PESSOAS COLETIVAS – TITULARES SUJEITOS A IRC
Residentes:
Rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRC por retenção na fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por
cento), a qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.
Os rendimentos concorrem para a formação do lucro tributável do sujeito passivo, o qual no ano de 2021 é
objeto de tributação à taxa de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) de 21% (vinte e um
por cento), a menos que se verifique a situação prevista no artigo 87.º, n.º 2, do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (“CIRC”). Pode ainda acrescer derrama municipal, até um máximo de 1,5%
(um vírgula cinco por cento) do lucro tributável. Em 2021 é ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de
3% (três por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil
euros) até €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros), à taxa de 5% (cinco por cento) sobre a parte do
lucro tributável que exceda €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco
milhões de euros) e à taxa de 9% (nove por cento) na parte que exceda este último valor, de acordo com as
regras de cálculo previstas no artigo 87.º-A do CIRC.
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta
e cinco por cento) sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário
efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
Não Residentes:
Tratando-se de papel comercial enquadrável no Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores
Mobiliários Representativos de Dívida (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro), aplicase o regime descrito a propósito das pessoas singulares não residentes, com a especificidade de que a isenção
de IRC é extensiva a Bancos centrais e agências de natureza governamental, bem como a organizações
internacionais reconhecidas pelo Estado português.
Na falta de prova idónea quanto ao estatuto do beneficiário dos rendimentos ou se o papel comercial não se
enquadrar no citado Regime Especial de Tributação, há lugar a incidência de IRC, mediante retenção na fonte
de imposto a título definitivo à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), excetuando-se os casos em que haja
aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um outro acordo de direito internacional que vincule o
Estado Português ou de legislação interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas
determinadas formalidades. No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o
rendimento seja afeto, a tributação é efetuada nos moldes supra referidos para as pessoas coletivas
residentes.
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Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por cento), os
rendimentos de capitais obtidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável em território
português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais
favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças (Portaria n.º 150/2004, de 13
de fevereiro, com as alterações à data em vigor).
Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta
e cinco por cento) sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou
mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário
efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.
Fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com a legislação
nacional:
Rendimentos obtidos pelos fundos de investimento mobiliário (“FIM”) e fundos de investimento imobiliário
(“FII”), que operem de acordo com a legislação nacional, não estão sujeitos a retenção na fonte de IRC (cf.
n.º 10 do artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”)), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015,
de 13 de janeiro).
Fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a legislação
nacional:
Estão isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis que se constituam e operem de
acordo com a legislação nacional (cf. n.º 1 do artigo 16.º do EBF). Estão também isentos de IRC os
rendimentos de capitais obtidos por fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com
a legislação nacional (cf. n.º 1 do artigo 23.º do EBF).
TRIBUTAÇÃO SOBRE AS MAIS-VALIAS
Auferidas Por Pessoas Singulares
Residentes:
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do CIRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não
sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem da alienação
onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários.
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 28% (vinte e oito por cento)
(alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do CIRS), salvo se o titular optar pelo englobamento (caso estes rendimentos
não sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa
de imposto variará entre 14,5% (catorze vírgula cinco por cento) e 48% (quarenta e oito por cento), sem
prejuízo das exceções previstas por lei.
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A taxa adicional mantém-se aplicada ao rendimento coletável obtido em 2021, que exceda €80.000, incidindo
uma taxa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao rendimento coletável de mais de €80.000 (oitenta mil
euros) até €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) e uma taxa de 5% (cinco por cento) ao rendimento
coletável superior a €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O quantitativo da parte do rendimento
coletável que exceda os €80.000 (oitenta mil euros), quando superior a €250.000 (duzentos e cinquenta mil
euros), é dividido em duas partes: uma, igual a €170.000 (cento e setenta mil euros), à qual se aplica a taxa
de 2,5% (dois vírgula cinco por cento); outra, igual ao rendimento coletável que exceda €250.000 (duzentos
e cinquenta mil euros), à qual se aplica a taxa de 5% (cinco por cento).
Não Residentes:
As mais-valias obtidas por pessoas singulares estão isentas de IRS, nos termos do artigo 27.º do EBF. Em
concreto, estão isentas de tributação, nos termos acima referidos desde que não sejam residentes em país,
território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por
Portaria do Ministro das Finanças (Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações à data em
vigor). Não sendo aplicável a isenção atrás referida ou, se for esse o caso, a prevista no Regime Especial de
Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida, aplica-se o regime geral.
Auferidas Por Pessoas Coletivas
Residentes:
As mais-valias concorrem para a determinação da matéria coletável e são tributadas, em sede de IRC, nos
termos gerais.
Não Residentes:
As mais-valias obtidas por pessoas coletivas que não tenham domicílio em território português e aí não
possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas de IRC, por
força do disposto no artigo 27.º do EBF ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação
Internacional, a que acresce, quando for esse o caso, a isenção atualmente prevista no Regime Especial de
Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida. Para pessoas coletivas não
isentas, aplica-se o regime geral.
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com
a legislação nacional:
O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de títulos de dívida não
concorre para a formação do lucro tributável, salvo as situações previstas na 2.ª parte do n.º 3 do artigo 22.º
do EBF, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro.
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Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com
a legislação nacional:
Isentos de tributação nos termos do respetivo regime fiscal aplicável.
TRIBUTAÇÃO DAS TRANSMISSÕES GRATUITAS EM SEDE DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Auferidas por pessoas singulares
Nos termos do artigo 12.º, n.º 6 do CIRS, este imposto não incide sobre os incrementos patrimoniais
provenientes de transmissões gratuitas sujeitas a Imposto do Selo, nem sobre os que se encontrem
expressamente previstos em norma de delimitação negativa de incidência deste imposto.
Auferidas por pessoas coletivas
Residentes:
As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas residentes em território português concorrem para
efeitos de determinação da matéria coletável sujeita a IRC, a qual no ano de 2021 é objeto de tributação à
taxa de 21% (vinte e um por cento), a menos que se verifique a situação prevista no artigo 87.º, n.º 2 do CIRC.
Pode ainda acrescer derrama municipal, até um máximo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do lucro
tributável. Em 2021 é ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável
que exceda €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) até €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil
euros), à taxa de 5% (cinco por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €7.500.000 (sete milhões
e quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros) e à taxa de 9% (nove por cento) na
parte que ultrapassar este último valor, de acordo com as regras de cálculo previstas no n.º 2 do artigo 87.ºA do CIRC.
Não residentes:
As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas não residentes em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa
de 25% (vinte e cinco por cento). Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado
na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser
aferido casuisticamente.
TRIBUTAÇÃO DAS TRANSMISSÕES GRATUITAS EM SEDE DE IMPOSTO DO SELO
Auferidas por pessoas singulares
Residentes:
As transmissões gratuitas de títulos representativos de Papel Comercial estão sujeitas a Imposto do Selo à
taxa de 10% (dez por cento), a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e,
não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos 6 (seis) meses anteriores ou, na falta de
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cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela
aplicação da seguinte fórmula:

em que:
Vt representa o valor do título à data da transmissão;
N é o valor nominal do título;
J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão até à data
da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem
sujeitos a mais de uma amortização;
r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a
qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Direção-Geral dos Impostos,
após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e arredondado
por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais
de uma amortização.
É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter-vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge ou unido
de facto, descendentes e ascendentes.
Não Residentes:
Não há sujeição a imposto do selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio
em território português, desde que nestas esteja excluída o conceito enunciado no artigo 4.º, n.º 4 do Código
do imposto do selo.
Auferidas por pessoas coletivas:
Não são sujeitas a imposto do selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que
dele isentos.
O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da legislação
aplicável. O enquadramento descrito é o geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações que podem
ter efeito retroativo.
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3.26. CONTACTO DA(S) PESSOA(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELO PROGRAMA
Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a:
A/C: Teresa Gonçalves
Telefone: (+351) 293 209 710 / 11
E-mail: Teresa.goncalves@sata.pt
3.27. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PROGRAMA
Realização
Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na data de subscrição.
Preço de Emissão
Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a “desconto por dentro”.
Contagem de Dias
Actual/360.
Reembolso
Ao par, isto é, ao valor nominal, na data de reembolso de cada emissão.
Reembolso antecipado
A Emitente poderá proceder ao reembolso antecipado de cada emissão de Papel Comercial mediante
notificação aos tomadores, devendo essa intenção ser comunicada ao Agente com uma antecedência mínima
de 3 (três) dias úteis relativamente à data de reembolso pretendida.
Caso a Emitente comunique ao Agente a sua intenção de reembolsar alguma emissão antes da respetiva data
de reembolso, o Agente calculará o valor de juros aplicável tendo em consideração o concreto prazo de
emissão e informará a Emitente e os titulares quanto ao valor a pagar pela Emitente aos titulares na data de
reembolso efetivo.
Transmissibilidade
O Papel Comercial é livremente negociável.
Estatuto do Papel Comercial
As responsabilidades assumidas para com os tomadores do Papel Comercial e para com o Agente constituem
obrigações diretas, incondicionais e não subordinadas da Emitente, que, sem prejuízo da garantia prestada
pela Região Autónoma dos Açores, (i) deverão ser graduadas pari passu entre si e (ii) deverão, em qualquer
circunstância, ser graduadas pari passu com quaisquer outras obrigações não garantidas, presentes ou
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futuras, a que a Emitente se encontre vinculada, à exceção das obrigações que gozem de preferência
decorrente de disposição legal imperativa.
Vencimento Antecipado
Os detentores do Papel Comercial poderão solicitar o reembolso imediato de todas as emissões de Papel
Comercial e ainda não reembolsadas de que sejam titulares, bem como o pagamento dos respetivos juros
devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso, mediante comunicação enviada para a sede da
Emitente, por carta registada com aviso de receção ou protocolada, sempre que se verifique qualquer uma
das seguintes situações:
(i)

se a Emitente não reembolsar, na data-valor prevista, qualquer uma das Emissões e/ou não proceder ao
pagamento de qualquer outro montante devido por força do Programa, nomeadamente a título de
comissões, despesas e outros encargos para si emergentes do Contrato, salvo se sanar o incumprimento
em causa no prazo de 3 (três) Dias Úteis;

(ii) se a Emitente não cumprir qualquer outra obrigação para além das previstas na alínea (i) supra, para si
decorrente do Contrato, salvo se sanar integralmente o incumprimento em causa no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis;
(iii) se a Região Autónoma dos Açores deixar de deter, direta ou indiretamente, 100% do capital social e/ou
dos direitos de voto da Emitente;
(iv) se tiver ocorrido qualquer situação de incumprimento, pela Emitente ou pela Região Autónoma dos
Açores, de qualquer obrigação assumida pela Emitente ou pela Região Autónoma dos Açores, conforme
aplicável, e a mesma se prolongar para além do respetivo período de sanação, caso exista, salvo se a
situação de incumprimento em causa for contestada de boa-fé nos termos do contrato ou instrumento
em causa ou se a Emitente ou a Região Autónoma dos Açores, conforme aplicável, se encontrar
impossibilitada de cumprir as suas obrigações vencidas quando as mesmas forem devidas ou celebrar
acordo com a generalidade dos seus credores estabelecendo uma moratória no pagamento de
obrigações por si assumidas, salvo se tal acordo for efetuado no âmbito ou por efeito do plano de
reestruturação submetido à apreciação da Comissão Europeia;
(v) se o Contrato, o Papel Comercial ou a Garantia deixar, por qualquer motivo, de constituir um
compromisso válido, nos seus precisos termos, para a Emitente ou para a Região Autónoma dos Açores,
confirme aplicável, ou se a Emitente ou a Região Autónoma dos Açores deixar de reunir os requisitos
necessários para manter o Programa ou realizar emissões ou prestar a Garantia, conforme aplicável,
salvo se a invalidade em causa for sanada no prazo de 3 (três) Dias Úteis;
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(vi) se a Garantia prestada pela Região Autónoma dos Açores deixar de ser válida ou se, por qualquer outro
motivo, deixar de produzir a plenitude dos seus efeitos em relação aos titulares do papel comercial
emitido ao abrigo do Programa e/ou ao Haitong Bank, salvo se a invalidade em causa for sanada no
prazo de 3 (três) Dias Úteis;
(vii) se a Comissão Europeia tomar uma decisão confirmando que a Emitente violou as regras de mercado
interno da União Europeia relativas a auxílios de estado, nomeadamente aquelas constantes do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia, salvo se a decisão em causa for contestada de boa fé pela
Emitente no prazo de 90 (noventa) dias a contar da referida decisão, exceto se a contestação dever ser
apresentada em prazo mais reduzido, caso em que será esse o aplicável; e
(viii) se a Emitente deixar (i) de ser titular, direta ou indiretamente, de ações representativas da maioria do
capital social de uma Subsidiária Relevante e/ou (ii) de poder exercer, direta ou indiretamente, direitos
de voto inerentes à maioria das ações representativas do seu capital social.
Para efeitos do Programa por “Subsidiária Relevante” entende-se qualquer sociedade relativamente à qual a
Emitente, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social e/ou dos direitos de voto e,
adicionalmente, preencha um dos seguintes critérios: (i) o seu EBITDA consolidado, ou individual caso não
apresente contas consolidadas, represente mais do que 15% (quinze por cento) do EBITDA consolidado da
Emitente; ou (ii) o seu ativo consolidado, ou individual caso não apresente contas consolidadas, represente
mais do que 15% (quinze por cento) do ativo consolidado da Emitente; ou (iii) o seu volume de negócios
consolidado, ou individual caso não apresente contas consolidadas, represente mais do que 15% (quinze por
cento) do volume de negócios consolidado da Emitente.
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4.

DESCRIÇÃO DA EMITENTE

4.1.

IDENTIFICAÇÃO

Denominação jurídica: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. (“Sata”).
Objeto social: exploração, quer direta, quer através das participações detidas noutras empresas ou
organizações, da atividade de transporte aéreo de passageiros, carga e correio, bem como a prestação de
serviços e a realização das operações comerciais, industriais e financeiras, relacionadas, direta ou
indiretamente, no todo ou em parte, com a referida exploração e que sejam suscetíveis de favorecer a sua
realização e ainda, a título derivado e/ou complementar das atividades referidas, a exploração de atividades
relacionadas com viagens e turismo, manutenção de aeronaves e handling.
4.2.

LEI APLICÁVEL

A Emitente é uma pessoa coletiva de direito português, mais especificamente uma sociedade comercial
constituída nos termos e para os efeitos do Código das Sociedades Comerciais (aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 262/86, de 2 de setembro, tal como alterado), designadamente na parte que respeita às sociedades
anónimas.
A atividade da Emitente é regida também pela lei geral portuguesa e pela legislação especial que enquadra
a atividade por si desenvolvida.
4.3.

DATA DE CONSTITUIÇÃO

A Sata foi constituída em 1941 sob a forma de sociedade totalmente detida pelo Estado Português tendo
posteriormente sido transformada em sociedade anónima de capitais públicos, através do Decreto-Lei n.º
276/2000, de 10 de novembro, tendo a mesma passado a denominar-se “Sata Air Açores – Sociedade
Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.”.
4.4.

SEDE SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Infante D. Henrique, n.º 55, 2.º andar, 9500-769 Ponta Delgada.
4.5.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE MATRÍCULA

NIPC: 512 005 095
Registo: Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada.
4.6.

BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A Sata tem como objeto social a exploração, quer direta, quer através das participações detidas noutras
empresas ou organizações, da atividade de transporte aéreo de passageiros, carga e correio, bem como a
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prestação de serviços e a realização das operações comerciais, industriais e financeiras, relacionadas, direta
ou indiretamente, no todo ou em parte, com a referida exploração e que sejam suscetíveis de favorecer a
sua realização bem como, a título derivado e/ou complementar das atividades referidas, a exploração de
atividades relacionadas com viagens e turismo, manutenção de aeronaves e handling.
4.7.

RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA

Não aplicável.
4.8.

CAPITAL SOCIAL ATUAL

O capital social da Sata é atualmente de €16.809.500 (dezasseis milhões, oitocentos e nove mil e quinhentos
euros), estando representado por 3.361.900 (três milhões, trezentas e sessenta e uma mil e novecentas)
ações com o valor nominal de €5 (cinco euros) cada, nominativas e escriturais.
4.9.

CAPITAIS PRÓPRIOS/PATRIMÓNIO LÍQUIDO/FUNDOS PRÓPRIOS EVIDENCIADOS NO ÚLTIMO
BALANÇO INDIVIDUAL APROVADO

A Sata apresentava, em 31 de dezembro de 2019, um capital próprio de €2.850.428 (dois milhões, oitocentos
e cinquenta mil e quatrocentos e vinte e oito euros).
De acordo com o balanço individual do exercício findo em 31 de dezembro de 20203, a Sata apresentava, em
31 de dezembro de 2020, um capital próprio negativo de €99.280.967 (noventa e nove milhões, duzentos e
oitenta mil e novecentos e sessenta e sete euros), encontrando-se atualmente numa situação de perda de
metade do seu capital social nos termos previstos no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.
4.10. NORMAS

CONTABILÍSTICAS

UTILIZADAS

NA

ELABORAÇÃO

DAS

CONTAS

INDIVIDUAIS/CONSOLIDADAS
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de
julho de 2002 e da diretiva n.º 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho, que altera
as diretivas n.º 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, do Conselho, transposta para a
legislação Portuguesa através do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro, as demonstrações financeiras
individuais da Sata e consolidadas do Grupo Sata são preparadas de acordo com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro (IFRS) conforme endossadas pela União Europeia (União Europeia).
As normas e interpretações englobam as normas IFRS (International Financial Reporting Standards) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e IAS (International Accounting Standards) emitidas
pelo IASC (International Acounting Standards Committee), bem como as interpretações emitidas pelo

3

À presente data, a informação financeira individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da Emitente ainda
não se encontra auditada e aprovada em Assembleia Geral.
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International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e SIC emitidas pelo Standing
Interpretations Committee (SIC). As demonstrações financeiras consolidadas e individuais do Grupo Sata,
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, foram preparadas em
conformidade com as IFRS.
4.11. IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO REGULAMENTADO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS DA EMITENTE
ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO
Os valores mobiliários emitidos pela Emitente que estão admitidos à negociação são os seguintes:

Valor mobiliário

Número de Valores
Mobiliários

Código ISIN

Mercado Regulamentado

SATA 2,711%20DEC28

650

PTSAOAOM0000

Euronext Access Lisbon

SATA 3% 06NOV30

350

PTSAOBOM0009

Euronext Access Lisbon

O Euronext Access Lisbon não é um mercado regulamentado.
4.12. IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAÇÕES DE RISCO DA EMITENTE
À Emitente não estão atribuídas notações de risco.
Não obstante, à dívida de longo prazo da Região Autónoma dos Açores, prestadora da garantia destinada a
assegurar aos tomadores do Papel Comercial o pagamento integral e pontual das obrigações de pagamento
resultantes para a Emitente de todas e cada uma das emissões realizadas ao abrigo do Programa, encontramse atribuídas notações de risco de Ba1 pela Moody's Investor Service Inc., BBB- pela Fitch Ratings e BBBL pela
DBRS.
4.13. IDENTIFICAÇÃO DO SÍTIO DA INTERNET ONDE PODEM SER CONSULTADAS AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS E AS ÚLTIMAS CONTAS PUBLICADAS
https://www.azoresairlines.pt/pt-pt/institucional/relatorios-corporativos
4.14. INDICAÇÃO SUMÁRIA DA DEPENDÊNCIA DA ENTIDADE EMITENTE RELATIVAMENTE A QUAISQUER
FACTOS QUE TENHAM IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA PARA A SUA ATIVIDADE E SEJAM SUSCETÍVEIS
DE AFETAR A RENTABILIDADE DA ENTIDADE EMITENTE NO PRAZO ABRANGIDO PELO PROGRAMA
DE EMISSÃO ATÉ À DATA DO ÚLTIMO REEMBOLSO, DESIGNADAMENTE ALVARÁS, PATENTES,
CONTRATOS OU NOVOS PROCESSOS DE FABRICO
Ainda que a Emitente exerça a atividade com base em alvarás, licenças e contratos vários, aqueles que são
de importância significativa, de acordo com os seus termos, apenas cessarão efeitos para além do Termo do
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Programa, pelo que a cessação de vigência de tais alvarás, licenças e contratos vários não é suscetível de
afetar a rentabilidade da Emitente no prazo abrangido pelo Programa.
4.15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A EMITENTE
A Emitente atua no sentido de garantir que a sua estrutura e funcionamento organizacionais se encontram
devidamente alinhados com os Princípios de Bom Governo do Setor Empresarial do Estado e com as boas
práticas internacionais. Os órgãos sociais e colaboradores desenvolvem as suas atividades com salvaguarda
de questões éticas e de acordo com os padrões de conduta recomendados.
O modelo de governo societário em vigor na Emitente compreende uma estrutura de administração,
constituída pelo Conselho de Administração com poderes para realizar a gestão corrente da Emitente, uma
estrutura de fiscalização, que integra o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas (ROC), bem como um
Secretário da Sociedade, encarregue do apoio especializado aos órgãos sociais.
Os órgãos sociais que compõem o modelo de governo da Emitente são obrigatórios para as sociedades que,
como a Emitente, adotam o modelo monista clássico previsto no artigo 278.º, n.º 1, alínea a) e artigo 413.º,
n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea a), todos do Código das Sociedades Comerciais.
O modelo de governo da Emitente fomenta internamente uma cultura de controlo, segregação de funções e
prevenção de conflitos de interesses, e ao mesmo tempo, promove também o princípio da transparência e
integridade com o mercado.
Com vista a garantir o envolvimento de todos os seus stakeholders, a Emitente procede à divulgação de todas
as informações de carácter corporativo, estratégico e relacionadas com alterações da sua envolvente que
afetem a sua operacionalidade, de forma responsável e verdadeira. A elaboração de pareceres sobre a
situação económico-financeira da Emitente, assegurada pelo seu órgão de fiscalização, contribui para a
tomada de decisão informada por parte do acionista único da Emitente.
A composição atual do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é a seguinte:
Conselho de Administração:
Nome: Luis Manuel da Silva Rodrigues
Cargo: Presidente
Nome: Mário Rogério Carvalho Chaves
Cargo: Vogal
Nome: Teresa Mafalda Pais de Moura Gonçalves
Cargo: Vogal
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Conselho Fiscal:
Nome: Manuel Luis Fernandes Branco
Cargo: Presidente
Nome: Carlos Eduardo Ferreira Oliveira
Cargo: Vogal efetivo
Nome: Sofia Teves Mendonça
Cargo: Vogal efetivo
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5.

DESCRIÇÃO DA GARANTE

A garante é a Região Autónoma dos Açores, uma região autónoma da República Portuguesa. Sobre as
informações relativas à garante e à garantia, consultar a secção 4, onde aplicável.
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í

GARANTIA

da

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AçORES

(o "Garante")

relativã às obrigações assumidas pela

SATA AIR AçORES

-

SOCIEDADE AçORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS, S.A.
(a "sata")

no âmbito do Contrato dê Organização, Colocação, Tomada Firme e Garantia de papel Comercial
ceberado em 16 de outubro de 2020, conforme alterado em 15 de abril de 2021, com o HAITONG
BANK, S.A.

(o "Contrato")

#
Considerando que:

(i)

No dia 13 dê agosto de 2020, a Repúblicâ Portuguesa notificou a Comissão Europeia da sua

intenção de conceder um auxÍlio estatal à Sata, tendo em vista fazer face às suas necessidades
urgentes e imediatas de liquidez;

(ii) A notificação

referida no considêrando supro Íoi alterada e completada pela República

Portuguesa no dia 14 de agosto de 2020;

(iii)

Através da decisão datada de 18 de agosto de 2020, no âmbito do processo 54.58101 (2020/N)

-

Portugol

-

Rescue oid to SATA 6roup, a Comissão Europeia informou a República Portuguesa

não se opor à concessão de um apoio de emergência à Sata sob a formâ de prestação de
garantias sobre o(s) empréstimo(s) contraído(s) com a finalidade acima referida no montante
máximo garantido de €133.000.000 (cento e tÍinta e três milhões de euros), para assegurar

a

prestação das obrigações de serviço público asseguradas pela êmpresa e suas subsidiárias, as
quais constituem serviços essenciais para a Rêgião Autónoma dos Açores, e a viabilidade da
empresa até à entrega de um plano de reestruturação, nos teÍmos do plano de liquidez para um

período de seis meses apresentado à Comissão Europeia;

(iv)

Em cumprimento da referida decisão da Comissão Europeia, a República Portuguesa entregou,

a 18 de fevereiro de 2021, o plano de reestruturação para o Grupo SATA, o qual se encontra em
análise e discussão junto da Comissão Europeia; e

(v)

A entrega do plano de reestruturação determina, nos termos da subalínea ii), alíena d),
parágrafo 55 das Orientaçõês da Comissão Europeia relativas aos auxílios estatais de emergência
e à reestruturação concedidos a empresas não financeiras em dificuldades (Jornal Oficial C 249,

31 de julho de 2014), uma prorrogação automática da autorização de auxílio, constante da
decisão da Comissão Europeia de 18 de agosto de 2020 sob a forma de garantia de empréstimo

em câusa, até à adoção pela Comissão Europeia de uma decisão definitiva sobre o plano de
reestruturação,
A Região Autónoma dos Açores, enquanto garante, presta a seguinte gârantia relativa às obrigações
assumidas pela Sata no âmbito do Contrato, nos seguintes termos:

Artigo

1e

ObriSações do Garantê

1.

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.e 23187/A, de 3 de dezembro de 1987, e das

demais normas legais em vigor, nomeadamente em matéria de enquadramento e execução

orçamental e de endividamento público regional, incluindo a emissão de avales, a Região
Autónoma dos Açores, pela presente, garante irrevogável e incondicionalmente, nos exatos
termos e condições das obrigações da Sata, e a favor do Haitong Bank, S.A., com sede em
Lisboa, na Rua Alexandre Herculano, número 38, pessoa coletiva número 501 385 932 e sob
este número matriculado na Conservatória do Registo Comercialde Lisboa, com o capital social

integralmente realizado de €844.769.000, e dos titulares do papel comercial emitido nos

termos do ContÍato, incluindo os seus sucessores e cessionários (os "Beneficiários da
Garantia"l, as obrigações de pagamento resultantes para a Sata de todas e cada uma das
emissões

de papel comercial realizadas ao abrigo do

programa

de papel

comercial

estabelecido nos termos do Contrato, que permite a emissão de papel comercial pela Sata até

ao montante global de €49.500.000 (quarenta e nove milhões e guinhentos mil euros)

(as

"Obrigações Garantidas"). A cópia do Contrato (incluindo a sua versão original e o aditamento)

encontra-se em anexo à presente Garantia e dela faz parte integrante.
2.

Os termos definidos no Contrato têm o mesmo significado quando utilizados nesta Garantia.

3.

O objetivo desta Garantia é assegurar o cumprimento integral e pontual das Obrigações
Garantidas.

4.

O Garante, pela presente, renuncia incondicionale irÍevogavelmente ao benefÍcio de excussão

prévia dos bens da Sata, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6,40.e, alínea a) do
Código Civil Português.
5.

Pela presente,

a

Região Autónoma dos Açores garante,

responsabilidades atuais

e

a qualquer momento, que

contingentes, assumidas nos termos

da presente

as

Garantia,

constituem obrigaçôes diretas e não subordinadas do Garante concorrendo em pori possu com

todas as outras responsabilidades, presentes ou futuras, diretas, incondicionais, não
garantadas e não subordinadas do Garante.

Artigo 2e
Execução da Garantia

1.

O Garante tem a faculdade de substituir a Sata no pa8amento das Obrigações Garantidas, nas

datâs devidas, sempre que a Sata reconheça não estar habilitada â satisfazer os encargos

decorrentes das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato nas respetivas datas de
vencimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula t9.? lvencimento antecipodo e resoluçõol

/
do Contrato, evitando que as obrigações da Sata ao abrigo do Contrato sêjam declaradas
antecipada ê imediatamente vencidas e o seu pagamento devido.

2. A Garantia poderá ser acionada

por qualquer Beneficiário da Garantia, ou um

representante, sempre que a Sata incumprir

o

seu

pagamento, total ou parcial, de qualquer

Obrigação Garantida, nas datas devidas, contanto que

o incumprimento

não seja sanado

mediante o pagamento do montante devido, nos termos constantes da Cláusula !B.e (Mordl

e 19.1 lvencimento ontecipado e resoluçôo) do Contrato. O Garante, pela presente, assegura

que efetuará todos os pagamentos respeitantes às Obrigações Garantidas à primeira
solicitação de qualquer Beneficiário da Garantia ou de um seu representante e no pra2o

máximo de

5 (cinco) Dias Úteis após o decurso dos

prazos constantes da Cláusula 19.!

lvencimento ontecipodo e resoluçõol do Contrato, na medida em que estes sejam aplicáveis,
e o Garante aceita que a Garantia tem natureza autónoma, pelo que a respetiva validade e

eficácia é independente, nâo sendo afêtada pela validade ou eficácia das obrigações da Sata
decorrentes do Contrato, pelo que o Garante se obriga a pagar integralmente, como principal
pagador, e sem arguir qualquer exceção, restrição, reserva, condição ou pedido, os montantes

que lhe sejam reclamados por qualquer Beneficiário da Garantia a respeito das Obrigações
Garantidas.

O Garante só poderá ser chamado a executar a Garantia à primeira solicitação feita por
qualquer Beneficiário da Gârantia ou um seu representante através de correio registado, fax,
correio eletrónico ou qualquer outro meio permitido pela Lei portuguesa, para os endereços
e números de contacto indicados ,r/ro, sem prejuízo da obrigação de pagamento, por parte da

Sata, dos juros de mora que decorram

a partir da data de vencimento das Obrigações

Garantidas.
4.

Todos os pagamentos a efetuar pelo Garante nos termos desta Garantia serão realizados sem

qualquer compensação e sem dedução de quaisquer impostos, taxas, retenções ou outros
encargos, presentes ou futuros, seja qual for a sua natureza, a não ser que o Garante esteja

obrigado por lei a efetuar essas deduções. Se tal for necessário, e nos exatos termos e
condições do exigido à Sata no Contrato, o Gârante pagará os montantes devidos a título de
Obrigações Garantidas, de forma a que os montantes líquidos remanescentes após dedução
de tais impostos, taxas, retenções ou outros encargos sejam equivalentes aos montantes que

seriam pâgos se não houvesse necessidade de efetuar tais deduções.

Y
Artito

3e

Alterações aos Termos e Condiçõês
Qualquer alteração ao Contrato será submetida à aprovação prévia do Garante. O Garante só
poderá recusar a sua aprovação no caso de as alterações serem passíveis de afetar as suas
responsabilidades no âmbito desta Garantia.

Qualquer alteração ou revogação de qualquer disposição desta Garantia, ou a substituição do
Garante, depende de prévia aprovação pelo Haitong Bank, S.A., sob pena de não produzir
qualquer efeito.

Artito 4e
Declarações do Garante
As obrigações emergentes desta Garantia não serão afetadas por quâlquer alteração da forma

legalda Sata ou da titularidade do seu capital.

o Garante assegura aos Beneficiários da Garantia que (i)

a emissão da Garantia

foidevidamente

aprovada e autorizada, de acordo com o Decreto tegislativo Regional n.e 23/87/A, de 3 de

dezembro de 1987, bem como com quaisquer outras leis

e

regulamentos aplicáveis,

nomeadamente em matéria de enquadramento e execução orçamental, e de endividamento
público regional, incluindo a emissão de avales; (ii) a Garantia foi devidamente assinada; e (iii) o

cumprimento das suas obrigações, no âmbito da Garantia, é válido, legal e exigÍvel nos termos
do Decreto Legislativo Regional n.e 23 /87 /A, de3 de dezembro de 1987, bem como de quaisquer

outras leis e regulamentos aplicáveis.

Artito

5e

Retime JuÍídico

Os direitos e deveres emergentes desta Garantia são exclusivamente regidos pela

Lei

portuguesa. O local de cumprimento das obriBações do Garante é Lisboa e o Gârante elege o
Tribunal da Comarca de Lisboa como o tribunal competentê em caso de litGio.
Ao abrigo e na medida do permitido pela Lei portuguesa, o Garante declara que não dispõe de

qualquer imunidade, prorrogativa ou direito especial, dê natureza processual ou patrimonial
face aos Beneficiários da Garantia, passÍvelde ser invocado em tribunal.

Artigo 6e
Duração dâ Garantia
1.

A Garantia entra em vigor na data da sua assinatura e expira 30 (trinta) dias após o Termo do
Programa, sem prejuízo da subsistência, para além daquele prazo, da obrigação do Garante

cumprir as Obrigações Garantidas caso, até à data de expiração da Garantia, esta tiver sido
acionada nos termos previstos no Artigo 29.
2.

Contudo, caso após a data em que a presente Garantia expirar, os Beneficiários da Garantia
sejam obrigados a devolver as quantias recebidas em pagamento dos seus créditos relativos
às obrigações da Sata emergentes do Contrato, em resultado de um processo de insolvência

ou de qualquer processo judicial relativo à Sata, a Garantia entÍará novamente em vigor e

voltará a ser plenamente eficaz, na medida em que tal esteja autorizado pela Comissão
Europeia.

A Garantia está feita em 3 (três) exemplares de cada versão, cada um deles valendo como um original,

destinando-se um deles ao Garante, outro à Sata e outro ao Haitong Bank, S.A..

O Contrato (incluindo a sua versão original e o aditamento) que consta em anexo é rubricado pelo

Diretor Regional do Orçamento e Tesouro da Secretaria Regional das Finanças, planeamento

e

Administração Pública da Região Autónoma dos Açores.

Ponta Delgada, 15 de abril de 2021.

O DIRETOR REGI

NAL DO ORçAMENTO

E

DA SECRETARIA REGIONAL DAs FINANçAS, PLANEAMENTO

TESOURO
E

ADMINISÍRAÇÃO PÚBLICA

DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AçORES

í
O representante autorizado do Garante de acordo com o disposto no artiBo 10.9, n.e 1do Decreto
l-egislativo Regional n.s 23/87/A, de 3 de dezembro de 1987.

Morada para comunicações:
Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, n.9 6

9500

-

119 Ponta Delgada

Açores, portugal

Telefone: (+351) 296 301 100
Email: drot@azores.gov.pt

-
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Relatório de Auditoria
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras
Opinião com reservas
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de
Transportes Aéreos, S.A. (a Entidade), que compreendem a demonstração da posição financeira em
31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 293.930.151 euros e um total de capital próprio
de 2.850.428 euros, incluindo um resultado líquido de 1.979.705 euros), a demonstração dos
resultados, a demonstração do rendimento integral, a demonstração da alteração dos capitais
próprios e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas
às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na alínea a) e b) e
exceto quanto aos efeitos da matéria referida na alínea c), apresentadas na secção “Bases para a
opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da SATA Air Açores – Sociedade
Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e
fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia.
Bases para a opinião com reservas
a) A Entidade detém uma participação financeira na subsidiária SATA Internacional – Azores
Airlines, S.A. (SATA Internacional), reconhecida pelo custo de aquisição deduzido de perdas por
imparidade, a qual apresenta, em 31 de dezembro de 2019, um valor de 33.573 milhares de
euros, à qual acrescem empréstimos concedidos no montante de 122.642 milhares de euros
(2018: participação financeira no valor de 33.573 milhares de euros e empréstimos concedidos no
montante de 79.431 milhares de euros). Atendendo à atual incerteza decorrente dos fatores de
risco operacional e financeiro associados às alterações da atividade do transporte aéreo e
modelo de negócio, de refinanciamento da respetiva subsidiária, bem como ao facto de não ter
sido preparado um teste de imparidade à referida participação financeira nos termos
preconizados pelo normativo aplicável, consideramos que os referidos ativos se encontram
sobreavaliados por um montante que, nas atuais circunstâncias, não nos é possível quantificar
com razoável grau de segurança, bem como sobre a existência de eventuais responsabilidades
adicionais associadas à participação financeira na subsidiária à data de 31 de dezembro de 2019.
b) Em 31 de dezembro de 2019 encontram-se registados na rubrica de Outras contas a receber
correntes, acréscimos de proveitos no valor de 15.154 milhares de euros com a Secretaria
Regional dos Transportes e das Obras Públicas, decorrentes dos serviços prestados no âmbito
do contrato de obrigação de serviço público referente ao transporte aéreo regular no interior da
Região Autónoma dos Açores, no que diz respeito ao pedido de reequilíbrio financeiro do ano de
2019, o qual ainda se encontra, na presente data, sujeito a verificação e aprovação. Tendo em
consideração que não obtivemos informação suficiente que nos permita aferir, com razoável grau
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal
Receção: Palácio Sottomayor, Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16, 1050-121 Lisboa, Portugal
Tel: +351 213 599 000, Fax: +351 213 599 999, www.pwc.pt
Matriculada na CRC sob o NIPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

de segurança, quanto à valorização do referido montante, não nos é possível concluir quanto ao
respetivo impacto nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Adicionalmente, o Relatório de Auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, emitido
em 15 de junho de 2018, inclui uma reserva por limitação de âmbito relacionada com os
acréscimos de proveitos no valor de 20.080 milhares de euros com a Secretaria Regional dos
Transportes e das Obras Públicas, decorrente dos serviços prestados no âmbito do contrato de
obrigação de serviço público referente ao transporte aéreo regular no interior da Região
Autónoma dos Açores. Assim, não nos foi possível concluir, com razoável grau de segurança,
sobre a especialização do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e respetivo impacto nos
resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para efeitos
comparativos das presentes demonstrações financeiras.
c) Durante o exercício de 2018 foi registado um valor de 4.500 milhares de euros referente a ativos
por impostos diferidos originados por prejuízos fiscais respeitantes ao exercício de 2014, cuja
recuperabilidade depende da obtenção futura de resultados tributáveis positivos durante um
período máximo de 12 anos. Tendo em consideração o modelo de negócio da Entidade e os seus
resultados históricos, concluímos que, em 31 de dezembro de 2019, o respetivo ativo e os
resultados acumulados se encontram sobreavaliados em 4.500 milhares de euros.
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos
termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.
Incerteza material relacionada com a continuidade
Em 31 de dezembro de 2019 as demonstrações financeiras da SATA Air Açores – Sociedade
Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. apresentam ativos correntes, deduzidos do empréstimo
concedido à subsidiária SATA Internacional (divulgado na nota 36 do anexo contendo as notas
explicativas), inferiores aos passivos correntes em 62.047 milhares de euros. No entanto, conforme
divulgado na nota 2.1 do anexo contendo as notas explicativas, as demonstrações financeiras foram
preparadas com base na continuidade das operações, a qual se encontra dependente do apoio
financeiro do acionista, da renovação do atual contrato de concessão do serviço público aéreo regular
no interior da Região Autónoma dos Açores que finda em setembro de 2020, do processo de
privatização em curso da subsidiária SATA Internacional, da rentabilidade futura das operações da
Entidade e da respetiva subsidiária, do recebimento da dívida das entidades estatais e da
reestruturação financeira dos seus passivos remunerados, tendo ainda em consideração os impactos
do vírus COVID-19 no setor do transporte aéreo e a incerteza gerada pelo mesmo na atividade
operacional futura da Entidade, conforme divulgado na nota 37 do anexo contendo as notas
explicativas.
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Deste modo, as demonstrações financeiras não incluem qualquer ajustamento inerente à
possibilidade de se vir a constatar que o pressuposto da continuidade não foi apropriado.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.
Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
a)

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

b)

elaboração do relatório de gestão, nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

c)

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

d)

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

e)

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

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da
informação financeira da Entidade.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre uma
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:
a)

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

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
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Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as
demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a
Entidade, não identificámos incorreções materiais.

19 de maio de 2020
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

Hugo Miguel Patrício Dias, R.O.C.
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ANEXO IV
Reservas e Ênfases indicadas na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria relativamente à
informação financeira consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
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CERTIFICA<;AO LEGAL DAS CONT AS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS
Opiniao com Reservas

Auditamos as demonstrac;oes financeiras consolidadas anexas da SAT A AIR Ac;ORES
- SOCIEDADE Ac;ORIANA DE TRANSPORTES AEREOS, S.A. (o Grupo), que
compreendem a demonstrac;ao consolidada da posii;ao financeira em 31 de Dezembro
de 2018 (que evidencia um total de 181.494.032 euros e um total de capital pr6prio
negative de 145.842.089 euros, incluindo um resultado lfquido negative de 53.296.503
euro ), a demonstra<;ao consolidada dos resultados, a demonstra<;ao consolidada do
rendimento integral , a demon tra<;ao consolidada da alterac;ao dos capitais pr6prios e a
demonstrac;ao consolidada dos fluxes de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o
anexo as demonstra<;6es financeiras consolidadas que incluem um resumo das polfticas
contabili'sticas significativas.
Em nossa opiniao, exceto quanto aos possfveis efeitos das materias refe ridas na secc;ao
'•Bases para opiniao com Reservas .. , alineas a) e c) e efeitos alfnea b ), as demonstrac;oes
fina nceiras consolidadas anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
o ~ aspetos materiais. a posii;ao financeira consolidada da SAT A AIR Ac;ORES SOCIEDADE A<;ORIANA DE TRANSPORTES AEREOS , S.A. em 31 de Dezembro
de 2018 e o seu desernpenho financeiro e fluxes de caixa consolidados relatives ao ano
findo naquela data de acordo com as Norma lnternacionais de Relato Financeiro
(IFRS) ta! como adotadas na Uniao Europei a.
Bases para a opiniao com Reservas

a)

A Certificac;ao Legal das Contas da SATA AIR Ac;ORES - SOCIEDADE
A(;ORIANA DE TRANSPORTES AEREOS, S.A. para o exercicio findo em 3 1
de Dezembro de 2017, emitida em 14 de J unho de 2018, inclui uma reserva por
limitac;ao de ambito relacionada com os acrescimos de proveitos no valor de
20.080 milhares de euros com a Secretaria Regional dos Transportes e das Obras
Publicas, decorrente dos servii;os prestados no ambito do Contrato de obriga<;ao
de servic;o publico referente ao transporte aereo regular no interior da Regiao
Aut6noma dos Ac;ores. Apesar dos procedimentos realizados terem permitido
concluir favoravelmente sobrc a razoabilidade dos acrescimos de proveitos
registados em 31 de Dezembro de 2018 referentes aos subsfdios a explorac;ao
previstos no referido contrato, no montante de 18.360 milhares de euros, nao nos
foi possfvel concluir, com razoavel grau de seguranc;a, sobre a especializac;ao das
respectivas receitas em 31 de Dezembro de 2017 e seu impacto nos resultados do

..Q~exerdcio findo em 31 de Dezembro de 2018.
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b)

Em 31 de dezembro de 2018 encontra-se registado um valor de 14.961 milhares
de euros (31 de dezembro de 2017: 10.461 milhares de euros) referente a ativos
por impastos diferidos originados por prejuizos fiscais da SATA Air Ac;ores e da
subsidiaria SATA Internacional respeitantes aos exercfcios de 2014 a 2016, cuja
recuperabilidade depende da obtenc;ao futura de resultados tributaveis positives
durante um periodo maxima de 12 anos. Tenda em considerac;ao os resultados
hist6ricos das referidas Empresas e a incerteza atual decorrente dos fatores de
risco operacional e financeiro associados as alterac;6es da atividade do transporte
aereo e modelo de neg6cio, da privatizac;ao e do refinanciamento do Grupo,
concluimos que o respetivo ativo, o resultado do exercfcio e os resultados
acumulados se encontram sobreavaliados em 14.961 milhares de euros, 4.500
milhares de euros e 10.461 milhares de euros, respetivamente.

c)

No ambito da analise aos contratos de locac;ao operacional da frota aerea da
subsidiaria SATA Internacional e respetiva utilizac;ao estimada, tendo em
considerac;ao que nao obtivemos informac;ao suficiente que permita avaliar o valor
estimado das responsabilidades decorrentes de contratos onerosos nos termos da
!AS 37 - Provis6es, Passivos e Ativos Contingentes, nao nos e possfvel concluir,
com razoavel grau de seguranc;a, sabre o reconhecimento e mensurac;ao da rubrica
de provis6es, bem como outros ativos e passives associados aos respetivos
contratos da frota aerea, em 31 de Dezembro de 2018.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria
(ISAs) e demais normas e orientac;6es tecnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estao descritas na
secc;ao "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra96es financeiras
consolidadas" abaixo. Somos independentes das entidades que compoem o Grupo nos
termos da lei e cumprimos os demais requisitos eticos nos termos do c6digo de etica da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opiniao com reservas.
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lncerteza material relacionada com a continuidade

As demonstrac;oes financeiras do Grupo apresentam um capital pr6prio negativo no
montante de 145.842 milhares de euros, incluindo um resultado liquido negativo de
53.297 milhares de euros e passivo corrente superior ao ativo corrente em 71.629
milhares de euros. No entanto, conforme divulgado na nota 2. 1 do anexo contendo as
notas explicativas, as demonstrac;6es financeiras consolidadas foram preparadas com
base na continuidade das operac;6es, a qual se encontra dependente do apoio financeiro
do acionista, conjugado com o processo de privatizac;ao em curso da subsidiaria SATA
Internacional, da rentabilidade futura das operac;6es, do recebimento da divida das
entidades estatais, da realizac;ao dos ativos rernanescentes e da reestruturac;ao financeira
dos seus passivos remunerados. Deste modo, as demonstrac;6es financeiras consolidadas
nao incluern qualquer ajustarnento inerente a possibilidade de se vir a constatar que o
pressuposto da continuidade nao foi apropriado.

A nossa opiniao nao

e rnodificada em relac;ao a esta materia

Responsabilidades do orgao de gestao e do orgao de fiscaliza~ao pelas
demonstra~oes financeiras consolidadas
0 6rgao de gestao e responsavel pela:
preparac;ao de demonstrac;6es financeiras consolidadas que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posic;ao financeira, o desempenho financeiro e os fluxos
de caixa do Grupo de acordo corn as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS) tal como adotadas na Uniao Europeia;
elaborac;ao do relat6rio de gestao nos termos legais e regulamentares;
criac;ao e rnanutenc;ao de um sistema de controlo interno apropriado para permitir
a preparac;ao de demonstrac;6es financeiras isentas de distorc;ao material devido a
fraude ou erro;
adoc;ao de polfticas e criterios contabilisticos adequados nas circunstancias; e
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avaliac;ao da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicavel, as materias que possam suscitar duvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

0 6rgao de fiscalizac;ao e responsavel pela supervisao do processo de preparac;ao e
divulgac;ao da informac;ao financeira do Grupo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-;oes financeiras
consolidadas
A nossa responsabilidade consiste em obter seguranc;a razoavel sobre se as
demonstrac_;6es financeiras consolidadas como um todo estao isentas de distorc_;6es
materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relat6rio onde conste a nossa opiniao.
Seguranc_;a razoavel e um nivel elevado de seguranc;a mas nao e uma garantia de que
uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetara sempre uma distorc_;ao material
quando exista. As distorc_;6es podem ter origem em fraude ou erro e sao consideradas
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decis6es econ6micas dos utilizadores tomadas com base nessas
demo nstrac_;6es financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e tambern:

identificamos e avaliamos os riscos de distorc_;ao material das demonstra~6es
financeiras consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opiniao. 0 risco de nao detetar urna distorc;ao material devido a fraude e maior do
que o risco de nao detetar uma diston,;ao material devido a erro, dado que a fraude
pode envolver conluio, falsificac_;ao , omiss6es intencionais, falsas declarac_;6es ou
sobreposic_;ao ao controlo interno;
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obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstancias, mas nao para expressar uma opiniao sobre a eficacia do controlo
interno do Grupo;
avaliamos a adequac_;ao das polfticas contabilisticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilfsticas e respetivas divulgac_;6es feitas pelo 6rgao de gestao;
concluimos sobre a apropriac_;ao do uso, pelo 6rgao de gestao, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer
incerteza material relacionada com acontecimentos ou condic_;6es que possam
suscitar duvidas significativas sobre a capacidade do Grupo para dar continuidade
as suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos
chamar a atenc_;ao no nosso re1at6rio para as divulgac_;6es relacionadas incl uidas
nas demonstrac_;6es financeiras ou, caso essas divulgac_;6es nao sejam adequadas,
modificar a nossa opiniao. As nossas conclus6es sao baseadas na prova de
auditoria obtida ate a data do nosso relat6rio. Porem, acontecimentos ou
condic_;6es futuras podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;

avaliamos
financeiras
financeiras
atingir uma

a apresentac_;ao , e trutura e conteudo global das demonstra<;;6es
consolidadas, incluindo as divulgac_;6es, e se essas demonstrac_;6es
representam as transac_;6es e acontecimentos subjacentes de forma a
apresentac_;ao apropriada;

obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa a informac_;ao
financeira das entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar uma
opiniao sobre as demonstrac_;6es financeiras consolidadas. Somos responsaveis
pela orientac;ao, supervisao e desempenho da auditoria do Grupo e somos os
responsaveis finais pela nossa opiniao de auditoria;

comunicamos com os encarregados da governac;ao, entre outros assuntos, o
ambito e o calendario planeado da auditoria, e as conclus6es significativas da
auditoria incluindo qualquer deficiencia significativa de controlo interno
identificado durante a auditoria.
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verifica<;ao da concordancia da informa<;ao
constante do relat6rio de gestao com as demonstra<;6es financeiras consolidadas.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENT ARES

Sohre o relatorio de gestao
Dando cumprimento ao artigo 451. 0 , n. 0 3, al. e) do C6digo das Sociedades Comerciais,
somos de parecer que o relat6rio de gestao foi preparado de acordo com os requisitos
legais e regulamentares aplicaveis em vigor, a informa<;ao nele constante e concordante
com as demonstra<;6es financeiras consolidadas auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e aprecia<;ao sobre o Grupo, nao identificamos incorre<;6es materiais.

Ponta Delgada, 28 de Maio de 2019

'<:),

~-

-~
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda.
representada por
Duarte Felix Tavares Giesta (ROC n°520)
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pwc
Relat6rio de auditoria
Relato sobre a auditoria das demonstrafoesfinanceiras consolidadas
Opiniiio com reservas
Auditamos as demonstra96es financeiras consolidadas anexas da SATA Air A9ores - Sociedade
A9oriana de Transp01tes Aereos, S.A. (o Grupo), que co mpreendem a demonstrac;ao da posi9ao
financeira consolidada em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um total de 181.494.032 euros e um
total de capital pr6prio negativo de 145.842.089 euros, incluindo um resultado liquido negativo de
53.296.503 euros), a demonstra9ao dos resultados consolidados, a demonstrac;ao do rendimento
integral consolidado, a demonstrac;ao <las altera96es dos capitais pr6prios co nsolidados e a
demonstra9ao dos fluxos de caixa consolidados relativas ao ano find o naquela data , e as notas anexas
as demonstra96es financeiras consolidadas que incluem um resumo <las politicas co ntabilisticas
significativas.
Em nossa opiniao, exceto quanto aos possiveis efeitos das materias referidas nas alineas a) e c) e
exceto quanto aos efeitos da materia referida na alinea b), apresentadas na secc;ao "Bases para a
opiniao com reservas", as demonstra96es financeiras consolidadas anexas apresentam de fo rma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posic;ao finan ceira consolidada da SATA Air
A9ores - Sociedade A9oriana de Transpo1tes Aereos, S.A. em 31 de dezembro de 2018 e o sen
desempenho financeiro e fluxos de caixa consolidados relativos ao an o findo naquela data de acordo
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na Uniao Europeia.

Bases para a opiniiio com reservas
a)

0 Relat6rio de Auditoria da Empresa SATA Air Ac;ores para o exercicio findo em 31 de
dezembro de 2017, emitido em 15 de junho de 2018, inclui uma rese1va por limitac;ao de
ambito relacionada com os acrescimos de proveitos no valor de 20.080 milhares de euros co m
a Secretaria Regional dos Transp01tes e das Obras P11blicas, deco rrente dos se1v i9os pres tados
no ambito do Contrato de obriga9ao de se1-vi90 publico referente ao transpo1te aereo regular
no interior da Regiao Aut6noma dos Ac;ores. Apesar dos procedimentos realizados terem
permitido concluir favoravelmente sobre a razoabilidade dos acrescimos de prove itos
registados em 31 de dezembro de 2018 referentes aos subsidios a explora9ao previstos no
referido contrato, no montante de 18.360 milhares de euros, nao nos foi possivel co ncluir co m
razoavel grau de seguran9a, sobre a especializac;ao das respetivas receitas em 31 de dezembro
de 2017 e seu impacto nos resultados do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018.

b)

Em 31 de dezembro de 2018 encontra-se registado um valor de 14.961 milhares de euros (3 1 de
dezembro de 2017: 10-461 milhares de euros) referente a ativos por impostos diferidos
originados por prejuizos fiscais da SATAAir Ac;ores e da subsidiaria SATA Internacional
respeitantes aos exercicios de 2014 a 2016, cuj a recuperabilidade depende da obtern;ao futura
de resultados tributaveis positivos durante um periodo maxi mo de 12 a nos. Tend o em
considerac;ao os resultados hist6ricos das referidas Empresas e a ince rteza atual decorrente
dos fatores de risco operacional e financeiro associados as alterac;oes da athidade do
transporte aereo e modelo de neg6cio, da privatizac;ao e do refinanciamento do Grupo,
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concluimos que o respetivo ativo, o resultado do exercicio e os resultados acumul ados se
encontram sobreavaliados em 14.961 milhares de euros, 4.500 mil hares de euros e 10-461
milhares de euros, respetivamente.
c)

No ambito da analise aos contratos de locac;ao operacional da frota aerea da subsidiaria SATA
Internacional e respetiva utilizac;ao estimada, tendo em considerac;ao que nao obtivemos
informac;ao suficiente que permita avaliar o valor estimado das responsabilidades deco rrentes
de contratos onerosos nos termos da IAS 37 - Provis6es, Passivos e Ativos Contingen tes, nao
nose possivel concluir, com razoavel grau de seguran c;a, sobre o reconhecimento e
mensurac;ao da rubrica de provis6es, bem como outros ativos e passivos associados aos
respetivos contratos da frota aerea, em 31 de dezembro de 2018.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais
normas e orientac;6es tecnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estao descritas na secc;ao "Responsabilidacles do auditor
pela auditoria das demonstrac;oes financeiras consolidadas" abaixo. Somos independ entes das
entidades que com poem o Grupo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos eticos nos
termos do c6digo de etica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opiniao com reservas.

Incerteza material 1·elacionada com a continuidade
As demonstrac;oes financeiras do Grupo apresentam um capital pr6prio nega tivo no montante de

145.842 milhares de euros, incluindo um resultado liquido negativo de 53.297 mil hares de euros e
passivo corrente superior ao ativo corrente em 71.629 milhares de euros. No entanto, conforme
divulgado na nota 2.1 do anexo contendo as notas explicativas, as demonstrac;oes fin anceiras
consolidadas foram preparadas com base na continuidade das operac;oes, a qual se enco ntra
dependente do apoio financeiro do acionista, conjugado com o processo de privatizac;ao em rurso da
subsidiaria SATA Internacional, da rentabilidade futura das operac;oes, do recebimento da divida das
entidades estatais, da realizac;ao dos ativos remanescentes e da reest ruturac;ao financeira dos seus
passivos remunerados. Deste modo, as demonstrac;oes financeiras consolidadas nao incluem qualqu er
ajustamento inerente a possibilidade de se vir a constatar que o pressuposto cla continuidade nao fo i
apropriado.

A nossa opiniao nao e modificada em relac;ao a esta materia.

Responsabilidades do 6rgiio de gestiio pelas demonstrw;oesfinancefras consolidadas
O 6rgao de gestao e responsavel pela :
a)

preparac;ao de demonstrac;oes finan ceiras co nsolidadas que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posic;ao financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Grupo de
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) ta] como adotadas na
Uniao Europeia ;
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b)

elabora9ao do relat6rio de gestao nos termos legais e regulamentares aplicaveis;

c)

cria9ao e manuten9ao de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
prepara9ao de demonstra96es financeiras isentas de distor9ao material devido a fraud e ou
erro;

d)

ado9ao de politicas e criterios contabilisticos adequados nas circunstancias; e

e)

avalia9ao da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando , quanclo
aplicavel, as materias que possam suscitar cluvidas significativas sobre a continuiclade das
atividades.

Responsabilidades do auditor pela audit·oria das demonstrm;oes financefras
consolidadas
A nossa responsabilidade consiste em obter seguran9a razoavel sobre seas demonstraG6es finan ceiras
consolidadas como um todo estao isentas de distor96es materiais devido a fraude ou erro, e emitir um
relat6rio onde conste a nossa opiniao. Seguranc;a razoavel e um nivel elevado de seguranc;a, mas nao e
uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetara sempre uma diston;ao
material quando exista. As distor96es podem ter origem em fraud e ou etTO e sao consideradas
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisoes
econ6micas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstra96es financeiras co nsolidadas.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:
a)

identificamos e avaliamos os riscos de distor9ao material das demonstra96es financeiras
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria
que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriacla
para proporcionar uma base para a nossa opiniao. 0 risco de nao detetar uma distorc;ao
material devido a fraude e maior do que o risco de nao detetar uma distorc;ao material dev ido a
erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsifica9ii.o, omiss5es intencionais, falsas
declara96es ou sobreposic;ii.o ao controlo interno;

b)

obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstancias, mas nao para
expressar uma opiniao sobre a eficacia do controlo interno do Grnpo;

c)

avaliamos a adequac;ao das politicas contabilisticas usadas ea razoabilidad e das estimativas
contabilisticas e respetivas divulga96es feitas pelo 6rgao de gestao;

d)

conclufmos sobre a apropria9ii.o do uso, pelo 6rgao de gestao do pressuposto da continuiclacle
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionacla
com acontecimentos ou condi96es que possam suscitar duvidas significativas sobre a
capacidade do Grupo para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe uma
incerteza material, devemos chamar a aten9ao no nosso relat6rio para as divulga c;oes
relacionadas incluidas nas demonstra96es financeiras ou, caso essas divulga96es niio seja m
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adequadas, modificar a nossa opiniao. As nossas conclusoes sao baseadas na prova de
auditoria obtida ate a data do nosso relat6rio. Porem , acontecimentos ou condir;oes fu tu ras
podem levar a que o Grupo descontinue as suas atividades;
e)

avaliamos a apresentar;ao, estrutura e conte(1do global <las demonstrar;oes financciras
consolidadas, incluindo as divulgar;oes, e se essas demonstrar;oes finan ceiras representam as
transar;oes e acontecimentos subjacentes de forma a atingir um a apresentar;ao apropriada;

f)

obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa a informar;ao finan ceira das
entidades on atividades dentro do Grupo para expressar uma opiniao sabre as demonstrac;:oes
financeiras consolidadas. Somos responsaveis pela orientar;ao, supervisao e desempenho da
auditoria do Grupo e somos os responsaveis finais pela nossa opiniao de auditoria· e

g)

comunicamos com os encarregados da governar;ao, entre outros assuntos, o am bito e o
calendario planeado da auditoria, e as conclusoes significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiencia significativa de controlo interno identificada durante a auditoria .

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificar;ao da concordancia da informar;ao constante do
relat6rio de gestao com as demonstrar;oes finan ceiras co nsolidadas.

Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares
Sobre o relat6rio de gestiio
Em nossa opiniao, o relat6rio de gestao foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicaveis em vigor, a informar;ao nele constante e concordante com as demonstrac;:oes
financeiras consolidadas auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciar;ao sab re o Grupo, nao
identificamos incorrer;oes materiais.
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Hugo Miguel Patricio Dias, R.O.C.
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ANEXO V
Reservas e Ênfases indicadas na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria relativamente à
informação financeira individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
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