
SUMÁRIO DO PROGRAMA 

 

Os sumários são compostos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes elementos são 

numerados nas Secções A - E (A.1 - E.7). 

O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para este tipo de valores 

mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos têm de ser incluídos, poderão existir alguns hiatos 

na sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja exigível a inclusão de um determinado Elemento no sumário devido ao tipo de valores 

mobiliários e Emitente, é possível que não possa ser dada nenhuma informação relevante no que diz respeito a 

esse Elemento. Nesse caso, será incluída no sumário uma breve descrição do Elemento com a menção de “Não 

Aplicável”. 

As palavras e expressões definidas nos “Termos e Condições das Obrigações”, abaixo ou em qualquer parte 

deste Prospeto Base, têm o mesmo significado neste sumário. 

 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Introdução: Adverte-se que: 

 o presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao Prospeto Base; 

 qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa análise do 

Prospeto Base no seu conjunto pelo investidor; 

 sempre que for apresentada num tribunal uma ação relativa à informação contida 

no Prospeto Base, o investidor reclamante poderá, nos termos da legislação interna 

dos Estados-Membros, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto Base 

antes do início do processo judicial; e 

 só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham apresentado o 

presente sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, mas apenas se o sumário 

for enganador, inexato ou inconsistente quando lido em conjunto com as outras 

partes do Prospeto Base ou não fornecer, quando lido em conjunto com as outras 

partes do Prospeto Base, informação fundamental de forma a auxiliar os 

investidores na sua decisão de investir nas Obrigações. 

A.2 Período de 

Autorização e 

outras condições: 

[O Emitente autoriza a utilização deste Prospeto Base em conexão com uma Oferta 

Pública de Obrigações por qualquer intermediário financeiro que esteja autorizado a 

fazer esse tipo de ofertas nos termos previstos na Diretiva dos Mercados de 

Instrumentos Financeiros (Diretiva n.º 2004/39/CE) (o “Oferente Autorizado”) de 

acordo com o seguinte: 

(a) a Oferta Pública relevante deve ocorrer durante o período que se inicia em [●], 

inclusive, até [●], exclusive (o “Período da Oferta”); 

(b) o Oferente Autorizado relevante deve preencher as seguintes condições: [●]; 

Um investidor que pretenda adquirir ou adquira Obrigações através de um Oferente 

Autorizado fá-lo-á, e as ofertas e vendas das Obrigações a um Investidor por um 



Oferente Autorizado serão feitas, de acordo com quaisquer termos e outras disposições 

estabelecidos entre esse Oferente Autorizado e esse Investidor, inclusive no que 

respeite a preço, alocações, liquidações e quaisquer outras despesas ou impostos a 

cobrar ao Investidor (os "Termos e Condições da Oferta Pública"). O Emitente, se 

aplicável, não será parte em qualquer destes acordos com Investidores (que não sejam 

também Dealers) relativamente à oferta ou venda das Obrigações e, em conformidade, 

este Prospeto Base e quaisquer Termos Finais não conterão tal informação. Os 

Termos e Condições da Oferta Pública e uma declaração sobre o uso do Prospeto Base 

em conformidade com a autorização e com as respetivas condições serão divulgadas 

por esse Oferente Autorizado na sua página na internet na data relevante. O Emitente, 

ou qualquer dos restantes Oferentes Autorizados, não são responsáveis perante os 

investidores em relação a tais informações.] 

[Não Aplicável. Esta oferta pública será feita somente pelo Banco Popular Portugal, 

S.A. [(Emitente e Oferente para estes fins)] e, portanto, o Emitente não consente que 

outras entidades utilizem o Prospeto Base no âmbito desta oferta pública de 

Obrigações]. 

 

Secção B – Emitentes 

B.1 Designação legal 

do Emitente: 

Designação 

comercial do 

Emitente: 

Banco Popular Portugal, S.A. (o “Emitente” ou o “Banco”) 

 

Banco Popular 

B.2 Sede, Forma 

Legal, 

Legislação e 

País de 

Constituição do 

Emitente: 

O Banco Popular Portugal, S.A. é uma instituição de crédito constituída sob a forma de 

sociedade anónima, registada e constituída em Portugal, com sede na Rua Ramalho Ortigão, 

51.º, 1099-090 Lisboa, Portugal. 

A atividade do Emitente é regida, inter alia, pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras (Decreto-lei 298/92, de 31 de dezembro, conforme alterado), pelo 

Código dos Valores Mobiliários (decreto-lei 486/99, de 13 de novembro, conforme alterado) e 

pelo Código das Sociedades Comerciais (Decreto-lei 262/86, de 2 de setembro, conforme 

alterado).  

B4.b Tendências: O termo do programa de assistência financeira e o regresso do crescimento do PIB durante o 

ano de 2014 constituem sinais encorajadores tendo em vista o desenvolvimento da economia 

portuguesa. Estes sinais resultam do crescimento da procura interna, em linha com o 

crescimento da confiança dos agentes económicos e com a manutenção de um crescimento 

substancial das exportações. Contudo, subsistem riscos e incertezas ligadas às condições 

socioeconómicas e aos riscos de natureza política. 

O Banco Central Europeu tem vindo a manter uma política monetária confortável para os 

agentes, através da fixação de taxas de juro de referência baixas e através da execução de 

políticas relativas a linhas de refinanciamento bancário. Adicionalmente, ao mesmo tempo que 

o Banco Central Europeu tem vindo a fortalecer a construção de uma União Bancária, tendo em 

vista a manutenção da estabilidade financeira e da confiança no euro nas economias por esta 



moeda abrangidas, o Banco Central Europeu constituiu um programa de compra direta de 

dívida. 

Alterações recentes no quadro regulatório, assim como outros desenvolvimentos expectáveis no 

futuro próximo constituem um desafio para o setor bancário no curto prazo.  

B.5 O Grupo: O Emitente foi fundado em 2 de julho de 1991, na sequência da autorização dada pelo 

Despacho do Ministro das Finanças n.º 155/91, de 26 de Abril, e em 2003, o Banco Popular 

Español, S.A. adquiriu 100 por cento do capital social do Emitente através das seguintes 

operações: (i) aquisição, em junho, de 75.1 por cento das ações disponíveis da Topbreach 

Holding B.V. e (ii) aquisição das restantes ações através de oferta pública, em julho. 

B.9 Previsão de 

Lucro: 

Não Aplicável. O Emitente não faz previsões de lucros. 

B.10 Qualificação do 

Relatório de 

Auditoria:  

Não Aplicável. Os relatórios de auditoria relativos às contas do Emitente para os anos findos em 

31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 não apresentaram quaisquer reservas.  

B.12 Informação 

Financeira 

Fundamental 

Selecionada: 

Informação Financeira Selecionada (em milhares de euros) 

 

 

 

 

Individual NCA Individual IFRS Individual NCA Individual IFRS

Balanço 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2013

Ativos líquidos 8 405 848 8 376 016 9 222 173 9 185 314

Empréstimos e adiantamentos a clientes (líquido) 5 458 783 5 422 126 5 249 456 5 206 222

Depósitos de clientes 4 114 903 4 114 903 4 216 578 4 216 578

Depósitos de OICs 2 065 409 2 065 409 1 919 736 1 919 736

Capitais próprios  703 205  721 012  665 888  675 882

Individual NCA Individual IFRS Individual NCA Individual IFRS

Demonstração de resultados 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2013

Margem financeira  124 723  124 723  121 248  121 248

Produto bancário  172 289  172 289  171 715  171 715
Resultados líquido antes de imposto e 

interesses minoritários  5 444  15 076 - 51 524 - 51 996

Resultados líquido do exercício  2 283  9 748 - 31 720 - 32 076

Individual NCA Individual IFRS Individual NCA Individual IFRS

Balanço * 30-06-2015 30-06-2015 31-12-2014 31-12-2014

Ativos líquidos 8 229 603 8 195 898 8 405 848 8 376 016

Empréstimos e adiantamentos a clientes (líquido) 5 576 808 5 536 590 5 458 783 5 422 126

Depósitos de clientes 4 176 555 4 176 555 4 114 903 4 114 903

Depósitos de OICs 2 087 953 2 087 953 2 065 409 2 065 409

Capitais próprios  720 478  739 360  703 205  721 012



 

No final de 2011, em resultado da fusão da sociedade subsidiária do Emitente PopularGest – 

Gestão de Imóveis, Sociedade Unipessoal, Lda., o Emitente deixou de ser obrigado a apresentar 

contas consolidadas. Considerando que o Banco é uma entidade emitente de valores mobiliários 

admitidos em mercado regulamentado e nos termos do artigo 2.º alínea d) da Instrução do 

Banco de Portugal n.º 18/2005 e do Regulamento da CMVM n.º 11/2005, o Banco apresenta 

também uma reconciliação das contas com base nas normas internacionais de contabilidades 

(IAS-IFRS). 

Não ocorreram alterações materiais nas perspetivas do Emitente desde 31 de dezembro de 2014. 

Não Aplicável. Não existiram alterações significativas na posição financeira ou comercial do 

Emitente desde 30 de junho de 2015. 

B.13 Acontecimentos 

recentes: 

Não se verificaram eventos recentes relativos ao Emitente que sejam significativamente 

relevantes para a avaliação da solvabilidade do Emitente. 

B.14 Dependência de 

Outras 

Entidades do 

Grupo: 

A gama de produtos oferecidos pelo Emitente inclui produtos / serviços (tais como seguros, 

factoring e fundos de investimento) fornecidos por empresas que fazem parte do Grupo Banco 

Popular España, S.A. (“Grupo BPE”). Para além disso, uma parte relevante das necessidades 

de financiamento da Emitente são atualmente prestados por outras instituições de crédito, 

nomeadamente o Banco Popular Español, SA e outras instituições de crédito que fazem parte do 

Grupo BPE. 

B.15 Principais 

atividades do 

Emitente: 

Integrado num grupo financeiro detido pelo Banco Popular Español, S.A., o Emitente realiza 

operações bancárias gerais e outras operações financeiras, como fundos de investimento, 

concessão de crédito imobiliário e comercialização de seguros. O Emitente tem uma rede de 

agências em todo o país e também opera através de meios eletrónicos. 

B.16 Acionistas em 

posição de 

controlo: 

O Emitente é na sua totalidade detido pelo Banco Popular Español, S.A.. 

B.17 Notações de 

Risco Atribuídas 

aos Emitentes 

ou às suas 

Obrigações: 

Em 30 de setembro de 2015, a DBRS, Inc. reviu a notação de risco (rating) do Banco e 

classificou o Banco com as seguintes classificações: (i) Dívida Sénior não garantida de Longo 

Prazo e Depósito (“Senior Unsecured Long-Term Debt & Deposit”): BBB (low) e (ii) Dívida de 

Curto Prazo e Depósito (“Short-term debt & deposit”): R-2 (middle)  

[As Obrigações que serão emitidas foram objeto de notação de risco / O tipo de Obrigações 

que serão emitidas no âmbito do Programa beneficiarão do(s) seguinte(s) rating(s) [●]/ As 

Obrigações que serão emitidas não serão objeto de notação de risco] 

 

Individual NCA Individual IFRS Individual NCA Individual IFRS

Demonstração de resultados * 30-06-2015 30-06-2015 30-06-2014 30-06-2014

Margem financeira  60 417  60 417  62 074  62 074

Produto bancário  131 486  131 486  92 320  92 320

Resultados líquido antes de imposto e 

interesses minoritários  44 741  46 128  1 276 - 1 792

Resultados líquido do exercício  31 995  33 070  1 202 - 1 114

* Contas não auditadas



 

Secção C – As Obrigações 

C.1 Tipo e Classes de 

Obrigações: 

As Obrigações serão emitidas em Séries. Cada Série pode compreender uma ou mais Tranches 

emitidas em datas diferentes. As Obrigações de cada Série estarão sujeitas a termos idênticos, 

salvo no que diz respeito à data da emissão e ao montante do primeiro pagamento de juros, que 

poderão ser diferentes relativamente a diferentes Tranches. As obrigações de cada Tranche 

estarão sujeitas a termos idênticos, sendo que uma Tranche poderá compreender Obrigações 

com diferentes denominações.  

[As Obrigações são emitidas com o número de Série [●], Tranche número [●].]  

Classe de Obrigações: As Obrigações serão emitidas numa base não subordinada ou 

subordinada. Ver também C.8 

[As Obrigações serão emitidas numa base não subordinada / subordinada e serão emitidas 

como [Obrigações de Taxa Fixa / Obrigações de Taxa Variável / Obrigações de Cupão Zero]. 

Número(s) de Identificação do Valor Mobiliário: Em relação a cada Tranche de Obrigações, 

o(s) número(s) de identificação relevantes serão especificados nos Termos Finais Relevantes.  

[Número (s) de Identificação do Valor Mobiliário: [Código ISIN: [●] e Código Comum 

(Common Code): [●].] 

Obrigações com Taxa Fixa: As Obrigações podem pagar juro a uma taxa fixa. 

Obrigações com Taxa Variável: As Obrigações podem pagar juro a uma taxa variável. 

Obrigações de Cupão Zero: As Obrigações podem não pagar juro. 

C.2 Moeda da 

Emissão das 

Obrigações: 

Salvo restrições legais ou regulamentares aplicáveis, o Emitente e o Dealer podem acordar 

qualquer moeda. As Obrigações apenas podem ser emitidas numa moeda aceite pela Interbolsa 

(neste momento, estas moedas são o Euro, Dólar dos Estados Unidos, Libra Esterlina, Iene 

Japonês e o Franco Suíço). 

A. Cada emissão de Obrigações denominada numa moeda relativamente à qual se aplicam as leis, 

diretrizes, regulamentos, restrições ou requisitos de reporte só será emitida em circunstâncias 

que a todo o tempo cumpram essas leis, diretrizes, regulamentos, restrições ou requisitos de 

reporte.  

[As Obrigações são denominadas em [●].] 

C.5 Restrições à 

Livre 

Circulação: 

B. O Emitente e os Dealers acordaram certas restrições a ofertas, vendas e entregas de Obrigações 

e na distribuição de material da oferta. Existem restrições à oferta, venda e transferência de 

Obrigações nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, em Portugal, França, Japão e no 

Espaço Económico Europeu. 

C. Nenhum Obrigacionista poderá transferir Obrigações ou quaisquer posições referentes às 

Obrigações, exceto quando em conformidade com a lei portuguesa e os seus regulamentos. As 

Obrigações apenas poderão ser transferidas de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Código dos Valores Mobiliários e os regulamentos emitidos pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (“CMVM”) ou pela Interbolsa, conforme o caso, e ainda pelo Membro 

Afiliado da Interbolsa relevante através do qual as Obrigações são detidas.  



D. As Obrigações poderão ser qualificadas como obrigações de caixa, nos termos do Decreto-lei 

408/91, de 17 de outubro (conforme alterado), se as seguintes condições estiveram cumpridas: 

(i) as Obrigações tiverem um prazo de maturidade inferior a dois anos; (ii) o Emitente não 

possuir o direito de adquirir as Obrigações num prazo inferior a dois anos contado a partir da 

Data de Emissão e (iii) os Obrigacionistas não poderem amortizar tais Obrigações sem que 

tenha corrido um ano desde a Data de Emissão das mesmas.  

 

C.8  Direitos 

Inerentes aos 

Valores 

Mobiliários, 

Incluindo a 

Classificação e as 

Limitações a 

esses Direitos: 

Negative Pledge: Os termos das Obrigações Seniores incluirão uma disposição que cria uma 

obrigação de não constituição de garantias (negative pledge). Os termos das Obrigações 

Subordinadas não incluirão uma disposição de negative pledge. 

Natureza das Obrigações Sénior: As Obrigações Sénior constituirão obrigações diretas, 

incondicionais, não garantidas e não subordinadas do Emitente e serão graduadas pari passu 

entre si e (salvo no que diz respeito a certas obrigações que a lei exija que sejam preferidas) 

pari passu com as demais obrigações do Emitente, presentes e futuras, não garantidas (sujeito 

ao acima referido) e não subordinadas, que estejam pendentes. 

Natureza das Obrigações Subordinadas: As Obrigações Subordinadas constituirão obrigações 

diretas, não garantidas e subordinadas do Emitente, e serão graduadas pari passu entre si e 

(salvo no que diz respeito a certas obrigações que a lei exija que sejam preferidas) são 

graduadas pelo menos pari passu com as demais obrigações e dívidas subordinadas presentes e 

futuras do Emitente. 

Na eventualidade do Emitente ficar sujeito a liquidação voluntária ou involuntária, insolvência 

ou outro procedimento análogo, (dentro dos limites permitidos pela lei aplicável) os direitos dos 

titulares das Obrigações Subordinadas apresentados ao Emitente para pagamento de capital e 

juros sobre Obrigações Subordinadas ficarão subordinados quanto ao direito de pagamento dos 

créditos de todos os Credores Sénior do Emitente  

[Estatuto das Obrigações: As Obrigações constituem obrigações [●] do Emitente que serão 

graduadas, pelo menos, a pari passu com todas as outras obrigações [não garantidas / 

subordinadas] presentes e futuras do Emitente, exceto no caso daquelas obrigações a que seja 

dado um tratamento preferencial por lei imperativa ou com força obrigatória geral.] 

Situações de Incumprimento aplicáveis às Obrigações Séniores: qualquer titular de uma 

Obrigação pode, mediante aviso escrito, declarar-se titular de qualquer Obrigação por si detida 

para que seja imediatamente exigível e paga juntamente com quaisquer juros acrescidos (i) se o 

Emitente não efetuar o pagamento do capital e dos juros devidos referentes às Obrigações e 

caso a recusa de pagamento se verifique pelo período de sete dias, no caso do capital, e por 14 

dias em relação ao juro; ou (ii) se o Emitente deixar de desempenhar, observar ou cumprir com 

quaisquer outras das suas obrigações referentes às Obrigações (exceto quando esse 

incumprimento seja insuscetível de sanação, não sendo nesse caso necessário qualquer 

comunicação por escrito) e esse incumprimento se prolongue pelo período de 30 dias após o 

aviso escrito desse incumprimento dado pelo Emitente ao titular da Obrigação; ou (iii) em caso 

de falência ou processo de insolvência iniciado junto do tribunal contra o Emitente, ou 

suspensão do pagamento ou ofertas, bem como existência de acordos gerais para benefício dos 

credores do Emitente; ou (iv) se existir qualquer outra ordem dada por um tribunal competente 



ou declaração de dissolução do Emitente, exceto em situações específicas; ou (v) no caso do 

reembolso, de qualquer dívida por empréstimo em dinheiro pelo Emitente, ser objeto de 

vencimento antecipado por razões de incumprimento e esse vencimento antecipado não tenha 

sido suspenso ou anulado ou se o Emitente incumpriu o pagamento de qualquer montante em 

dinheiro referente a empréstimos ou a garantias concedidos ou a indemnizações.  

Situações de Incumprimento aplicáveis às Obrigações Subordinadas: qualquer titular de uma 

Obrigação pode, mediante aviso escrito, declarar-se titular de Obrigações por si detidas para que 

as Obrigações sejam imediatamente exigíveis e pagas juntamente com quaisquer juros 

acrescidos, se existir decisão de um tribunal competente quanto à liquidação ou dissolução do 

Emitente (exceto em caso de fusão, incorporação ou reorganização quando aprovada em 

Assembleia Geral de Obrigacionistas). 

Lei aplicável: Salvo especificamente previsto em contrário, as Obrigações e toda a 

documentação e matérias relacionadas com o Programa, incluindo quaisquer obrigações não 

contratuais resultantes ou relacionadas com as Obrigações ou com o Programa, serão reguladas 

e serão interpretadas de acordo com a Lei Portuguesa. 

C.9 Direitos Inerentes 

aos Valores 

Mobiliários 

(Continuação), 

Incluindo 

Informação sobre 

Juros, 

Maturidade, 

Rendibilidade e o 

Representante dos 

Detentores 

Juros: 

Obrigações de Taxa Fixa: Os juros fixos serão pagos na data ou datas a acordar entre o 

Emitente e o Dealer relevante e aquando do reembolso, e serão calculados com base na Fração 

de Contagem de Juros (Day Count Fraction), conforme acordado entre o Emitente e o Dealer 

relevante. 

Obrigações de Taxa Variável: As Obrigações de Taxa Variável vencerão juros a uma taxa 

determinada nos seguintes termos: 

I. com base na taxa variável aplicável a uma operação de swap de taxa de juro na Moeda 

Especificada relevante regulada por um contrato que incorpore as 2006 ISDA Definitions 

(tal como publicadas pela International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) 

e tal como alteradas ou atualizadas na Data de Emissão da primeira Tranche da série de 

Obrigações em questão). A Opção de Taxa Variável (Floating Rate Option) aplicável 

baseia-se na taxa oferecida entre bancos de Londres (“LIBOR”) ou na taxa oferecida 

entre bancos na zona Euro (“EURIBOR”), conforme identificados abaixo; ou 

II. com base numa taxa de referência (EURIBOR or LIBOR) calculada relativamente a 

cada Período de Juros, conforme identificado abaixo;  

A EURIBOR, relativamente a uma moeda específica e um período especificado, é a referência 

da taxa de juro conhecida como a taxa oferecida entre bancos na zona Euro que é calculada e 

publicada por um distribuidor designado (atualmente a Thomson Reuters) de acordo com os 

requisitos estabelecidos a cada momento pela Federação Europeia de Bancos e a LIBOR, 

relativamente a uma moeda específica e a um período especificado, é a referência da taxa de 

juro conhecida como a taxa oferecida entre bancos de Londres que é calculada e publicada por 

um distribuidor designado (atualmente a Thomson Reuters) de acordo com os requisitos 

estabelecidos a cada momento pela Associação dos Banqueiros Ingleses. 

A margem (se aplicável) relativa à taxa variável será acordada entre o Emitente e o (s) Dealer 

(s) em questão para cada Série de Obrigações de Taxa Variável. 

As Obrigações de Taxa Variável poderão também ter uma taxa de juro máxima, mínima ou 



ambas.  

Os juros das Obrigações de Taxa Variável relativamente a cada Período de Juros, conforme 

acordado antes da emissão pelo Emitente e o Dealer relevante, serão pagos nas Datas de 

Pagamento de Juros e serão calculados com base na Fração de Contagem de Juros (Day Count 

Fraction) acordada entre o Emitente e o Dealer relevante. 

Obrigação de Cupão Zero: As Obrigações de Cupão Zero serão oferecidas e vendidas a 

desconto pelo seu montante nominal e não vencerão juros.  

[Juros: As Obrigações vencem juros a partir de [●] a uma taxa fixa de [●] por cento ao ano 

pagável a [●].] 

[Juros: As Obrigações vencem juros a partir de [●] a uma taxa igual à soma de [●] por cento 

por ano e [período]/[moeda][EURIBOR/LIBOR] determinada relativamente a cada Período de 

Juros no dia que corresponda a [[●] [dias úteis em Lisboa] antes] do primeiro dia do Período 

de Juros e pagáveis em [●]. 

[Juros: As Obrigações não vencem juros.] 

Maturidades: As maturidades que possam ser acordadas entre o Emitente e o(s) Dealer(es) 

relevante(s), estão sujeitas às maturidades mínimas ou máximas, conforme permitido ou exigido 

pela entidade reguladora relevante (Banco Central ou outro órgão equivalente) ou pelas leis ou 

regulamentos aplicáveis ao Emitente ou à Moeda Especificada relevante, exceto no caso das 

Obrigações Subordinadas em que a maturidade mínima será de cinco anos e um dia. As 

Obrigações nunca serão emitidas num prazo de vencimento inferior a um ano. 

[Data de Maturidade: Exceto se previamente reembolsadas, ou compradas e canceladas, as 

Obrigações serão reembolsadas em [●].] 

Reembolso: as Obrigações serão reembolsadas ao valor nominal. As Obrigações não podem ser 

reembolsadas antes da maturidade indicada (exceto por razões fiscais ou regulatórias (sujeito, 

apenas no caso das Obrigações Subordinadas, à obtenção do acordo prévio da autoridade de 

supervisão prudencial competente) ou na sequência de uma Situação de Incumprimento), serão 

reembolsáveis por opção do Emitente (sujeito, apenas no caso das Obrigações Subordinadas, à 

obtenção do prévio consentimento da autoridade de supervisão prudencial competente) e 

poderão ser reembolsadas pelos Obrigacionistas (exceto no caso de Obrigações Subordinadas) 

mediante notificação irrevogável no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 30 dias (ou outro 

período de notificação (se for o caso)) aos Obrigacionistas ou ao Emitente, conforme o caso, 

numa data ou datas especificadas antes dessa maturidade indicada e ao preço e nos demais 

termos acordados. 

As Obrigações Subordinadas não poderão ser reembolsadas por opção dos titulares de qualquer 

dessas Obrigações mas apenas pelo Emitente mediante consentimento prévio da autoridade de 

supervisão prudencial competente. As Obrigações Subordinadas não poderão ser reembolsadas 

antes de decorridos cinco anos a contar da Data de Emissão das mesmas, exceto em casos 

específicos e mediante o consentimento da autoridade de supervisão prudencial competente. 

As Obrigações podem ser reembolsadas em duas ou mais prestações de determinados montantes 

e nas datas indicados nas Condições Finais aplicáveis. 

Reembolso por Opção: 



[Reembolso por Opção do Emitente: As Obrigações serão reembolsadas ao valor nominal. As 

Obrigações podem ser reembolsadas por opção do Emitente [na totalidade/[no todo ou em 

parte]] em [●] no [●], acrescidas dos juros vencidos (caso existam) até essa data, dando o 

Emitente um pré-aviso aos Obrigacionistas e ao Agente não inferior a 15 dias nem superior a 

30 dias.] 

[Reembolso por Opção dos Obrigacionistas: As Obrigações serão reembolsadas ao valor 

nominal. O Emitente deve, em caso de opção pelo reembolso por parte de qualquer 

Obrigacionista, reembolsar essa Obrigação em [●]no [●], acrescida dos juros vencidos (caso 

existam) até essa data dando os Obrigacionistas um pré-aviso ao Emitente não inferior a 15 

dias nem superior a 30 dias.] 

[Não Aplicável] 

Reembolso motivado por impostos: tal como descrito em “Reembolso por Opção”, o reembolso 

antecipado apenas será permitido se o Emitente estiver ou for obrigado ao pagamento de 

determinados montantes adicionais relativos às Obrigações como resultado de qualquer 

alteração no direito tributário do país da residência fiscal do Emitente (e após o Emitente obter o 

consentimento da autoridade de supervisão prudencial competente, no caso das Obrigações 

Subordinadas). 

Rendibilidade (Yield): A rendibilidade de cada Tranche de Obrigações será calculada numa 

base anual ou semianual com recurso ao Preço de Emissão relevante na Data de Emissão 

relevante.  

[Rendibilidade (yield): Baseada no Preço de Emissão de [●], na Data de Emissão, a 

rendibilidade antecipada das Obrigações é de [●] por cento por ano.] 

Representante dos Obrigacionistas: Não aplicável. Os titulares das Obrigações poderão nomear 

um representante comum. 

C.10 Componentes 

Derivados no 

Pagamento de 

Juros:  

E. Não Aplicável. Os pagamentos de juros relativos às Obrigações não envolvem qualquer 

componente proveniente de instrumentos derivados. 

C.11 Admissão à 

Cotação / 

Negociação: 

Foi requerida a admissão à cotação e/ou negociação de Obrigações no mercado regulamentado 

da Euronext Lisboa. O Programa também permite que as Obrigações sejam emitidas no 

pressuposto de que não serão admitidas à cotação e/ou negociação por qualquer autoridade 

competente, bolsa de valores e/ou mercado de cotações oficiais ou que serão admitidos à 

cotação e/ou negociação por quaisquer outras autoridades competentes, bolsas de valores e/ou 

mercado de cotações oficiais, conforme acordado com o Emitente. 

[Foi requerida a admissão à cotação e/ou à negociação de Obrigações no mercado 

regulamentado [●].] 

F. [Não Aplicável. O Emitente não pretende fazer qualquer pedido para admissão das Obrigações 

à cotação e/ou negociação por qualquer autoridade competente, bolsas de valores e/ou 

mercado de cotações oficiais.] 

 



Secção D – Riscos 

D.2 Riscos 

Específicos do 

Emitente: 

Qualquer potencial investidor antes de tomar a sua decisão de investir em qualquer tipo de 

Obrigações deverá ter conhecimento dos riscos de investimento existentes. A decisão do 

investidor deverá ser independente, e considerar se o investimento nesse tipo de Obrigações se 

adequa ao seu perfil, com base na sua própria análise ou através de aconselhamento junto de 

consultores se assim considerar necessário. 

Fatores que podem influenciar a capacidade do Banco para cumprir as suas obrigações ao 

abrigo das Obrigações por si emitidas: 

Mercado bancário e concorrência: uma concorrência intensa nas áreas em que o Emitente 

opera poderá ter um efeito adverso nos resultados operacionais do Emitente. 

Situação Económica e Financeira em Portugal: A situação económica e financeira portuguesa, 

em especial tendo em conta os desenvolvimentos que estiveram na origem do Programa de 

Assistência Económica e Financeira da UE/FMI/BCE no período entre 2011-2014, afetaram 

negativamente a situação financeira, comercial e os resultados comerciais do Emitente. De igual 

forma, qualquer deterioração futura das condições económicas poderão afetar severamente o 

Emitente. Tendo em consideração que as atividades do Emitente são desenvolvidas em 

Portugal, o Emitente depende da evolução da economia portuguesa, que por sua vez é afetada 

pela evolução das condições económicas e financeiras na Zona Euro. 

Regulação do setor financeiro: tendo em conta que o Emitente atua numa indústria altamente 

regulada, o Emitente poderá ser adversamente afetado por alterações regulatórias em Portugal 

ou na UE, assim como por desenvolvimentos políticos que afetem Portugal ou a UE. 

Impacto de medidas de resolução: no dia 2 de julho de 2014, a Diretiva 2014/59/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (a “BRRD”) entrou em vigor. A 

BRRD pretende fornecer às autoridades um conjunto de ferramentas adequadas à intervenção 

prévia e eficaz numa instituição em falência ou com risco de solidez, tendo como objetivo a 

continuidade das atividades financeiras e económicas da instituição e a minimização dos 

impactos que a falência de uma instituição possa ter na economia e no sistema financeiro. 

Criação do mecanismo de proteção de depósitos de âmbito europeu: A criação de um 

mecanismo de Proteção de Depósitos de âmbito europeu poderá resultar em custos acrescidos 

para o Emitente. 

O Emitente poderá depender do BCE para financiamento e liquidez: o BCE tem vindo a 

assegurar financiamento a bancos europeus que satisfaçam certas condições para obter 

financiamento, incluindo o penhor de ativos elegíveis. Não obstante os bancos portugueses 

terem melhorado a sua capacidade de recorrer aos mercados financeiros para obter 

financiamento, as futuras condições de financiamento dos bancos portugueses são ainda 

incertas. Neste contexto, o financiamento líquido do BCE, apesar de ter reduzido de um 

montante de 4,5 mil milhões de euros em 2013 para 3,8 mil milhões de euros em 2014, continua 

a ser um fator importante das operações de liquidez do Emitente. 

Solidez de outras instituições financeiras: o Emitente encontra-se exposto a diferentes 

contrapartes no exercício da sua atividade. A sua exposição a contrapartes no setor financeiro é 

significativa.  



Risco de crédito: Riscos decorrentes de alterações na qualidade do crédito e da capacidade de 

recuperação dos créditos e outros montantes devidos pelos mutuários e contrapartes são 

inerentes a uma ampla gama das atividades do Emitente e poderão ter um efeito 

significativamente adverso sobre a sua situação financeira e sobre os resultados das operações. 

Risco de mercado: O desempenho dos mercados financeiros pode depreciar o valor dos 

investimentos e das carteiras de negociação do Emitente. No entanto, é difícil prever com 

precisão alterações nas condições económicas ou de mercado e antecipar os efeitos que tais 

mudanças poderão ter sobre a situação financeira do Emitente. 

Risco operacional: Qualquer falha na execução das políticas de controlo e de gestão de risco do 

Emitente poderá afetar adversamente a situação financeira do Emitente. 

Risco de compliance: o Emitente encontra-se sujeito a várias regras relativas ao branqueamento 

de capitais e financiamento do terrorismo. O cumprimento das regras acarreta custos 

significativos. 

Risco de infra-estrutura: O Emitente enfrenta o risco de falhas no seu sistema informático e de 

telecomunicações, apesar dos esforços de manutenção destes equipamentos em boa ordem. 

Dependência perante o Banco Popular Español, S.A.: uma evolução adversa no ambiente 

financeiro na União Europeia e em Espanha poderá ter um impacto negativo no Banco Popular 

Español, S.A. e, consequentemente, no Emitente. 

Risco reputacional: O não cumprimento das leis, regulamentos ou códigos aplicáveis poderá 

resultar em sérios danos na sua reputação, para além de coimas e/ou danos pecuniários 

substanciais. 

Risco de propriedade: poderá existir um impacto adverso nos resultados ou no montante dos 

capitais próprios em resultado de uma depreciação do portfólio imobiliário do Emitente e da 

inerente volatilidade do mercado imobiliário. 

Alterações da legislação fiscal ou de outras leis ou regulamentos: O Emitente poderá ser 

afetado adversamente por alterações da legislação fiscal ou de outras leis ou regulamentos em 

vigor em Portugal, na UE, em Angola e noutros países em que opera ou que pode vir a operar 

no futuro. 

Outros riscos: o Emitente poderá estar exposto a outros riscos ou a um grau de risco 

imprevisível. 

D.3 Riscos 

Específicos das 

Obrigações:  

Fatores que são materiais para efeitos de avaliação dos riscos de mercado associados às 

Obrigações    

As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os investidores: Cada 

potencial investidor nas Obrigações deverá determinar a adequação do investimento de acordo 

com as suas próprias circunstâncias.      

Obrigações sujeitas a reembolso opcional pelo Emitente: A opção pelo reembolso opcional das 

Obrigações é suscetível de limitar o valor de mercado das Obrigações. Ver, por favor, C.9 

supra. 

Obrigações com Taxa de Juro Fixa/Variável: A capacidade de um emitente para converter estas 

Obrigações irá afetar o mercado secundário e o valor de mercado destas Obrigações. 



Obrigações emitidas com um desconto substancial ou prémio: O valor de mercado das 

Obrigações deste tipo tende a flutuar mais em relação às mudanças gerais nas taxas de juro do 

que os preços dos valores mobiliários convencionais que vencem juros. 

Obrigações Sénior: O Emitente não está impedido de emitir, garantir ou, de qualquer modo, 

ficar sujeito a outras obrigações ou dívida, que sejam graduadas pari passu com as suas 

obrigações no âmbito das Obrigações (cfr. C8 supra). 

Obrigações Subordinadas: As obrigações do Emitente relacionadas com as Obrigações 

Subordinadas serão não garantidas e subordinadas e terão prioridade inferior em relação ao 

pagamento dos credores séniores (cfr. C8 supra). 

Há também alguns riscos relacionados com as Obrigações em geral, tais como aqueles relativos 

a alterações e a renúncias, à Diretiva da Poupança e a alterações legais. 

Os investimentos nas Obrigações estarão sujeitos a procedimentos da Interbolsa e à lei 

portuguesa, relativamente à forma e transferência das Obrigações, pagamentos relativos às 

Obrigações e regime fiscal português. Os detentores de Obrigações devem assegurar o 

cumprimento de todos os procedimentos necessários para garantir o tratamento tributário 

correto das Obrigações. 

 

Secção E – Oferta 

E.2

b 

Razões para a 

Oferta e 

Utilização dos 

Resultados: 

Os rendimentos líquidos da emissão das Obrigações serão aplicados pelo Emitente para fins 

gerais de financiamento, designadamente a diversificação de fontes de financiamento. 

 

E.3 Termos e 

Condições da 

Oferta: 

As Obrigações podem ser emitidas a qualquer preço e numa base de total pagamento, conforme 

especificado nos Termos Finais relevantes. Os Termos e Condições de qualquer Oferta Pública 

serão publicados pelo Ofertante Autorizado relevante na sua página da internet, no momento 

relevante. 

E.4 Interesses 

Significativos 

para a Emissão: 

[Descrição de qualquer interesse que seja significativo para a emissão/oferta, incluindo 

conflitos de interesse. / Não Aplicável. Não há qualquer interesse significativo para a 

emissão/oferta incluindo interesses conflituantes.] 

E.7 Despesas 

Estimadas: 

G. Nenhuma despesa será exigível pelo Emitente a um Investidor em conexão com qualquer oferta 

de Obrigações. Quaisquer despesas exigíveis por um Oferente Autorizado a um Investidor serão 

cobradas de acordo com as disposições contratuais acordadas entre o Investidor e o referido 

Oferente Autorizado no momento da oferta relevante. 

 

 


