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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

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

assumida pelo Conselho de Administração da SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, 

S.A. (Emitente), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., adiante designado por 

Millennium investment banking, Líder, Agente, Instituição Registadora e Garante, a proceder 

à sua divulgação. 

 

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

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, ou 

garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Millennium investment 

banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa 

de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à 

oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual depende 

exclusivamente do critério dos investidores. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

subscrição e reembolso das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Emitente poderão ser consultados na respectiva sede ou 

no sítio institucional da sociedade www.sag.pt. 

 

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

 

Exmo. Senhor Dr. José Vozone 

 

 

Telefone: 263 407 335 

Fax:         263 407 246 

http://www.sag.pt/


 

 3 

II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente: SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS S.A. 

Montante Máximo do Programa: € 58.600.000 (cinquenta e oito milhões e seiscentos mil 

euros), obrigando-se a Emitente a observar os limites 

máximos de emissão previstos no n.º 2, do artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março. 

Prazo do Programa: 5 anos menos um dia, isto é, 27 de Dezembro de 2015, 

com possibilidade de denúncia (i) por qualquer uma das 

partes na segunda data de aniversário de vigência do 

Contrato, inclusive, e a qualquer altura a partir da data 

do terceiro aniversário de vigência do Contrato, e (ii) 

pelo Garante em qualquer data nos casos previstos no 

Contrato. A denúncia deverá ser sempre comunicada 

com um pré-aviso de 30 dias de calendário em relação à 

data em que a denúncia produz efeito. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial por 

subscrição particular. Emissões de acordo com as 

necessidades financeiras da Emitente, não podendo o 

somatório dos montantes emitidos e não amortizados 

exceder, em momento algum, o Montante Máximo do 

Programa. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de € 

50.000 cada um (“Valor Nominal”), com representação 

escritural. 

Garantia de Subscrição:  A subscrição das Emissões de Papel Comercial 

efectuadas ao abrigo do presente Programa é 

totalmente garantida pelo Banco Comercial Português, 

S.A.. 

Garantia de Reembolso: O reembolso das Emissões de Papel Comercial é 

garantido totalmente pelo Banco Comercial Português, 

S.A.. 

Garante: O Banco Comercial Português, S.A., na qualidade de 

Garante de Subscrição e Garante de Reembolso 

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

será emitido com prazos de emissão de 1, 2, 3 ou 6 

meses até 31 de Março de 2011 e, a partir de 1 de Abril 

de 2011 de 3 ou 6 meses, não podendo a Data de 

Reembolso ultrapassar a data de aniversário de vigência 

do Programa imediatamente mais próxima. 



 

 4 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento: Montantes mínimos de € 5.000.000 (cinco milhões de 

Euro) e múltiplos de € 50.000 (cinquenta mil Euro) e de 

acordo com os seguintes procedimentos: 

 No 3º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

Até às 15h00 (hora de Lisboa), a Emitente comunicará 

ao Agente, através da notificação, a data de emissão, a 

data de reembolso, o montante e prazo da emissão que 

pretende colocar; 

 No 2º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

 Até às 17h30 (hora de Lisboa), o Agente comunicará à 

Emitente as condições da emissão, nomeadamente a 

Taxa de Juro calculada nos termos do disposto no ponto 

seguinte. 

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

igual à taxa EURIBOR do prazo da Emissão, em vigor no 

segundo Dia Útil anterior à data de cada emissão, para 

esse mesmo prazo, acrescida de 1%, ao ano. 

EURIBOR: Por “EURIBOR” (Euro Interbank Offered Rate) entende-

se a média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, cotada para valor spot 

(TARGET2 + 2), na Base Actual/360, e divulgada através 

da Reuters na página “EURIBOR01 ou outra Agência que, 

para o efeito, a substitua, cerca das 11 horas CET 

(Central European Time). 

Preço de Subscrição: O Papel Comercial será emitido a desconto na 

modalidade de “desconto por dentro”, (isto é os juros 

incluído no Valor Nominal do Papel Comercial), sendo o 

preço de cada Emissão calculado do seguinte modo: 

PS = VN  (1+ I x N  D) em que: 

PS = preço de subscrição da Emissão; 

VN = valor nominal da Emissão; 

I = Taxa de Juro; 

N = número de dias actuais do Prazo de Emissão; 

D = 360. 

Realização: Pagamento integral do Preço de Subscrição na Data de 

Emissão de cada Emissão. 
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Reembolso: Ao par, isto é, ao Valor Nominal, na Data de Reembolso 

de cada Emissão,  

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

pagamento relativo a qualquer Emissão não for um Dia 

Útil, esse pagamento passará a dever ser realizado no 

Dia Útil imediatamente seguinte, excepto se este dia for 

já do mês de calendário subsequente, caso em que esse 

pagamento deverá ser realizado no Dia Útil 

imediatamente anterior. 

 Nos termos do parágrafo anterior, entende-se por Dia 

Útil o dia em que o sistema de pagamento TARGET 2 

(Trans-European Automated Red Time Gross Settlement 

Express Transfer) esteja em funcionamento e os 

mercados financeiros, nomeadamente o mercado 

interbancário, se encontrem abertos e em 

funcionamento regular em Lisboa. 

Vencimento antecipado:  Caso o Garante declare antecipada e automaticamente 

vencidas todas as obrigações assumidas pela Emitente 

nos termos do Contrato de Organização e Montagem, 

Garantia de Subscrição e de Reembolso, Agente Pagador 

e Instituição Registadora, a Emitente será obrigada a 

reembolsar antecipadamente e de imediato as Emissões 

de Papel Comercial emitidas e ainda não reembolsadas. 

Líder: Millennium investment banking 

Organização e Montagem: Millennium investment banking 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking 

Resgate: A Emitente poderá resgatar, total ou parcialmente, as 

Emissões comprando antecipadamente os valores 

mobiliários no mercado. 

Outros termos e condições: Na data de celebração do Contrato de Organização e 

Montagem, Garantia de Subscrição e de Reembolso, 

Agente Pagador e Instituição Registadora, foi também 

celebrado um Acordo Quadro entre, inter alia, a 

Emitente e o Garante no qual a Emitente e sociedades 

do grupo da emitente prestam determinadas 

declarações e garantias adicionais e assumem 

obrigações adicionais. 

Regime Fiscal: A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal actualmente em vigor, o 
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qual poderá ser objecto de modificação, por via legal 

ou regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente de os 

títulos serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação 

a uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que 

a matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 

colectável total do titular exceda aquele montante; 

sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é 

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 

qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao 

excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao montante 

assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à 

taxa máxima de 1,5% calculada sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 

2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma 

taxa adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial 

auferidos por pessoas singulares residentes em Portugal 

são tributados por retenção na fonte à taxa liberatória 

de 21,5%, excepto no caso de opção pelo englobamento 

em que a tributação final variará entre 11,5% e 46,5%, 

sem prejuízo das excepções previstas por lei. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 
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acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS: Residentes: Nos termos da número 1, alínea b) do artigo 

10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 

obtidos que, não sendo considerados rendimentos 

empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 

resultem de 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 20% (artigo 72º, nº 4, do Código do 

IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo 

positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

resultante da alienação de títulos de dívida, obtido por 

residentes em território português (Cfr. artigo 72º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

Não Residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

singulares que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

Em sede de IRC: Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a 

formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas 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 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

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

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

CMVM. 
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III – INFORMAÇÃO SOBRE A EMITENTE 

 
Elementos de Identificação 

Denominação Social:  SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, S.A. – 

Sociedade Aberta (“SAG GEST”) 

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

sociais de outras sociedades como forma indirecta do 

exercício de actividades económicas.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial de Amadora sob o n.º 

503219886 

Pessoa Colectiva:  503 219 886 

Capital Social:  € 169.764.398 

Sede Social:  Estrada de Alfragide, n.º 67, 2614-519 Amadora 

CAE:   74150 

 

Constituição e Capital 

A SAG GEST foi constituída em 21 de Março de 1994. 

Actualmente, o seu capital social é de € 169.764.398, representado por 169.764.398 acções, 

com o valor nominal de € 1,00 cada uma. 

A SAG GEST é uma sociedade aberta, cujas acções estão admitidas à negociação na Euronext 

Lisbon. Em 30 de Junho de 2010 registavam-se as seguintes participações qualificadas: 

Accionistas % Capital Social % Direitos de Voto 

SGC - SGPS, S.A.* 68,46% 75,96% 

SGC Investimentos - SGPS, S.A.** 10,24% 11,37% 

Millennium bcp – Gestão de Activos, S.A. 2,58% 2,87% 

Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 0,0023% 0,0026% 

* Participada directa e indirectamente em 99.99% pelo Dr. João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

** Participada em 100% pela SGC – SGPS, S.A. 

 

Principais instalações 

As principais instalações da SAG GEST situam-se na sua sede social, sendo que tem também 

escritórios localizados no Alfapark – Edifício SGC, Piso 2, 2614-519 Amadora. 

 

Legislação Especial 

Sendo a SAG GEST uma sociedade gestora de participações sociais aplica-se-lhe a legislação 

prevista no Decreto-Lei 495/88, de 30 de Dezembro, com as posteriores alterações que lhe 

foram introduzidas pelo Decreto-Lei 318/94, de 24 de Dezembro, pelo Decreto-Lei 378/98, de 

27 de Novembro e pela Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro. Acresce ainda que sendo a 

SAG GEST uma sociedade aberta com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 
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regulamentado também se encontra sujeita a legislação específica nessa matéria, 

nomeadamente o Código de Valores Mobiliários e a regulamentação emanada da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários. 

A SAG GEST sendo uma sociedade gestora de participações sociais não se encontra 

dependente de alvarás, patentes, contratos ou novos processos de fabrico cuja importância 

seja significativa para a sua actividade ou possa afectar a sua rentabilidade durante o prazo 

abrangido pela Emissão. 

 

Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da SAG GEST é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente:   Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu 

Secretária da Sociedade:  Maria do Carmo de Almeida Janela Gomes Teixeira 

Conselho de Administração 

Presidente:   João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho 

Vogais:    Esmeralda da Silva Santos Dourado 

    Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho 

    Fernando Jorge Cardoso Monteiro 

    Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena 

    José Maria Cabral Vozone 

    Pedro Roque de Pinho de Almeida 

    Luís Miguel Dias da Silva Santos 

Conselho Fiscal 

Presidente:   João José Martins da Fonseca George 

Vogais:    Duarte Manuel Palma Leal Garcia 

    Martinho Lobo de Almeida Melo de Castro 

Suplente:   António Marques  

Sociedade Revisora Oficial de Contas 

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (SROC n.º 178), representada por Paulo Jorge 

Luís da Silva (ROC n.º 1334)   
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da Emitente relativas aos 

exercícios de 2008, 2009 e 2010, sendo que as demonstrações financeiras do ano 2008 foram 

elaboradas de acordo com o POC, e as de 2009 e 2010 foram elaboradas de acordo com as 

Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). 
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Contas Individuais 
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