
 

SUMÁRIO 

 

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

encontram-se 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 fornecida 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”. 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Introdução 
Advertência no sentido de que: 

 este sumário deve ser lido como uma introdução ao prospeto; 

 qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se 

numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor; 

 sempre que for apresentada num tribunal uma queixa relativa à 

informação contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos 

termos da legislação interna dos Estados-Membros, ter de suportar 

os custos de tradução do Prospeto antes do início do processo 

judicial; e  

 só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e 

apenas quando o sumário em causa for enganador, inexato ou 

incoerente quando lido em conjunto com as outras partes do 

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

partes do Prospeto, as informações fundamentais para ajudar os 

investidores a decidir se devem investir nesses valores. 

A.2 Consentimento 

do Emitente a 

ofertas 

subsequentes 

ou colocação 

final  

Não Aplicável. As Obrigações já foram emitidas e entregues aos investidores. 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominação 

legal e comercial 

do Emitente 

A denominação legal do Emitente é José de Mello Saúde, S.A. (o 

“Emitente”). 

A denominação comercial do Emitente é José de Mello Saúde. 
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B.2 Domicílio, forma 

legal, legislação e 

país de 

constituição  

O Emitente é uma sociedade anónima, registada e constituída em Portugal, 

nos termos da lei portuguesa, e com sede social na Avenida do Forte, n.º 3, 

Edifício Suécia III, Piso 2, 2790-071 Carnaxide, Portugal. 

B.4.b Descrição das 

tendências 

Não Aplicável. Não são conhecidas tendências que possam afetar o 

Emitente. 

B.5 Descrição do 

Grupo e da 

posição do 

Emitente dentro 

do Grupo 

O Emitente é detido pela José de Mello SGPS, S.A. (juntamente com outras 

sociedades nas quais, direta ou indiretamente, também participa, “José de 

Mello Saúde”).  

 

 

 

 

 

 

 

B.9 Previsão ou 

estimativa dos 

lucros 

Não Aplicável. O Emitente não faz previsões ou estimativas de lucros 

públicas. 

B.10 Reservas do 

relatório de 

auditoria sobre 

informação 

financeira 

histórica 

Não Aplicável. Não existem reservas nos relatórios dos auditors relativas à 

informação financeira história do Emitente. 

B.12 Informação 

financeira 

fundamental 

selecionada 

A informação financeira fundamental selecionada em baixo foi extraída, 

sem ajuste material, das demonstrações de resultados auditadas do 

Emitente, relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 

e 31 de dezembro de 2016, preparadas de acordo com IFRS-UE: 

 

 

PUBLIC HEALTHCARE PRIVATE HEALTHCARE OTHER BUSINESSES 

Digihealth S.A. 

Imo Health – 
Investimentos 
Imobiliários, S.A. 

Infrahealth – Gestão 
de Infraestruturas, Lda 

Loja Saúde Cuf, S.A. 

International 
Escala Braga – 
Sociedade Gestora 
do Edifício, S.A. 

Escala Parque – Gestão 
de Estacionamento, 
S.A.  

Escala Vila Franca – 
Sociedade Gestora do 
Estabelecimento, S.A. 

PPPS – Gestão e 
Consultoria S.A. 

20% 

   National 
Hospital Cuf Infante Santo, S.A. 

Hospital Cuf Descobertas, S.A. 

Hospital Cuf Porto S.A. 

Clínica Cuf Alvalade S.A. 

Hospital Cuf Cascais S.A. 

Hospital Cuf Torres Vedras S.A. 

Instituto Cuf Diagnóstico e 
Tratamento S.A. 

Valir SGPS S.A. 

100% 

Vramondi International 
BV (Netherlands) 

99% 100% 
Nova Imagem – Centro 
Radiodiagnostico, S.A. 

Clínica Cuf Belém 
S.A. 

Sagies – Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho S.A. 

62,836% 

Academia Cuf, Soc. 
Unipessoal, Lda. 

Escala Braga – 
Sociedade Gestora do 
Estabelecimento, S.A. 

7% 

65,85% 4,15% 

Hospital Cuf Viseu S.A. 

Hospital Cuf Santarém S.A. 

Ecografia de 
Cascais, Lda  

100% 

60% 

100% 

7% 
7% 7% 

20% 

20% 

20% 

20% 

88% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 
100% 
95,995% 

JOSÉ DE MELLO SAÚDE SA 

José de Mello SGPS Farminveste, SA Fundação Amélia da 
Silva de Mello 

30% 
Corporate Centre 

JMS Prestação de 
Serviços de Saúde, 

ACE 
JMS Serviços de 
Logística, ACE 

60% 

20% 

70,5% 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO 
Do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 

    

Total em Euros  31-12-2016 31-12-2015 

Operações a decorrer:    
Proveitos operacionais:    

Vendas e Prestações de Serviços  578.041.322 551.659.291 
Outros proveitos operacionais  8.229.524 8.516.064 

Total de proveitos 
operacionais 

 
586.270.846 560.175.355 

    
Custos operacionais:    

Custo das vendas  (107.414.581) (104.571.627) 
Fornecimentos e serviços 
externos 

 
(222.850.139) (214.079.381) 

Gastos com o pessoal  (184.618.966) (172.859.576) 
Amortizações e depreciações  (25.092.368) (22.793.301) 
Provisões e perdas por 
imparidade, líquido 

 
(1.754.594) 1.471.945 

Outros custos operacionais  (3.005.581) (5.168.692) 

Total de custos operacionais  (544.736.229) (518.000.632) 

    
Resultados operacionais  41.534.616 42.174.723 

    
Custos e perdas financeiros  (10.086.554) (11.683.759) 
Proveitos e ganhos financeiros  522.121 1.010.733 
Resultados relativos a empresas 
associadas 

 
760.181 363.658 

Resultados relativos a atividades 
de investimento 

 
(83.070) (130.926) 

Resultados financeiros  (8.887.323) (10.440.293) 

    
Resultados antes de impostos  32.647.294 31.734.429 

    
Impostos sobre o rendimento  (8.444.376) 9.510.192 

    

Resultado líquido consolidado do 
exercício 

 
24.202.918 22.224.237 

    
Resultado líquido do exercício 
atribuível a interesses que não 
controlam 

 
283.937 330.297 

    

Resultado líquido do exercício 
atribuível a detentores de capital 

 
23.918.981 21.893.940 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 
Em 31 de dezembro de 2016 

    

Valores expressos em Euros  31-12-2016 31-12-2015 

Ativos não correntes:    
Goodwill  33.366.429 32.808.529 
Ativos intangíveis  12.877.217 11.448.091 
Ativos fixos tangíveis  189.789.608 167.033.259 
Propriedades de investimento  - 69.825 
Investimentos em associadas  168.111 3.268.747 
Outros investimentos  509.672 311.628 
Ativos por impostos diferidos  4.291.945 3.178.936 
Outros ativos não correntes  8.296.945 8.296.945 

Total de ativos não correntes  249.299.926 226.415.959 

    
Ativos correntes:    
Inventários  11.262.856 8.930.011 
Clientes e adiantamentos a 
fornecedores 

 
95.377.577 87.689.081 

Outros devedores correntes  5.088.234 10.595.019 
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Estado e outros entes públicos  13.540.692 7.342.073 
Outros ativos correntes  60.410.979 54.251.333 
Outros instrumentos financeiros  48.650.000 - 
Caixa e depósitos bancários  16.067.394 83.476.796 

Total de ativos correntes   250.397.732 252.284.312 

    
Ativos não correntes detidos para 
venda 

 
3.168.613 76.416 

    
TOTAL DO ATIVO  502.866.271 478.776.687 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA  
Em 31 de dezembro de 2016 

    

Valores expressos em Euros  31-12-2016 31-12-2015 

Capital próprio:    
Capital   53.000.000 53.000.000 
Prestações acessórias  - 14.350.000 
Reserva legal  4.356.460 3.430.501 
Outras reservas e resultados 
transitados 

 
7.839.302 (15.113.286) 

Resultado líquido consolidado  23.918.981 21.893.940 
Dividendos antecipados  (11.408.000) - 
Capital próprio atribuível a 
acionistas   

 
77.706.743 77.561.156 

    
Interesses que não controlam  3.960.796 3.708.111 
    

Total de passivos não correntes  81.667.539 81.269.266 

    
Passivos não correntes:    
Empréstimos  117.984.922 115.027.134 
Credores por locações financeiras  59.964.427 58.919.624 
Benefícios aos empregados  1.461.775 1.762.373 
Provisões  14.021.234 12.974.908 
Passivos por impostos diferidos  2.857.449 - 
Outros passivos não correntes  2.301.121 1.487.808 

Total de passivos não correntes  198.590.928 190.171.848 

    
Passivos correntes:    
Empréstimos  32.025.005 27.695.473 
Credores por locações financeiras  9.650.238 10.460.085 
Fornecedores e adiantamentos de 
clientes 

 
87.534.852 86.184.115 

Estado e outros entes públicos  19.252.327 18.616.687 
Outros credores correntes  8.547.200 7.250.907 
Outros passivos correntes  65.598.181 57.128.305 

Total de passivos correntes  222.607.805 207.335.573 

    

TOTAL DO PASSIVO   421.198.732 397.507.421 

    
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO 
PASSIVO 

 
502.866.271 478.776.687 

A informação financeira fundamental selecionada em baixo foi extraída, 

sem ajuste material, do relatório e contas não auditado do Emitente 

relativo ao primeiro semestre de 2017, findo em 30 de junho de 2017 e 

publicado em 25 de agosto de 2017: 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO 

Dos exercícios findos em 30 de junho de 2017 e de 2016 

     

Total em Euros 
 

30-06-2017 
 

30-06-2016 

Operações a decorrer: 
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Proveitos operacionais: 
    

Vendas e prestações de serviços 
 

317.039.526 
 

294.321.142 

Outros proveitos operacionais 
 

3.673.737 
 

3.879.449 

Total de proveitos operacionais 
 

320.713.263 
 

298.200.591 

     
Custos operacionais: 

    

Custo das vendas 
 

(58.776.690) 
 

(55.519.084) 

Fornecimentos e serviços externos 
 

(121.122.494) 
 

(110.854.110) 

Custos com o pessoal 
 

(99.989.496) 
 

(90.100.279) 

Depreciações e amortizações 
 

(12.952.106) 
 

(11.700.497) 

Provisões e perdas por imparidade, líquido  
 

(1.383.620) 
 

(5.309.711) 

Outros custos operacionais 
 

(1.755.754) 
 

(1.378.706) 

Total de custos operacionais 
 

(295.980.159) 
 

(274.862.387) 

     
Resultados operacionais  24.733.103 

 
23.338.204 

 
 

   
Custos e perdas financeiros  (4.747.196) 

 
(5.019.309) 

Proveitos e ganhos financeiros  341.773 
 

420.389 

Proveitos/perdas de empresas associadas  (73.920) 
 

403.590 

Proveitos/perdas de atividades de 
investimento 

 86.187 
 

(44.695) 

Resultados financeiros  (4.393.155) 
 

(4.240.025) 

 
 

   
Resultados antes de impostos  20.339.948 

 
19.098.179 

 
 

   
Impostos sobre o rendimento  (6.841.637) 

 
(6.214.369) 

 
 

   
Resultado líquido consolidado do 
exercício 

 13.498.311 
 

12.883.810 

 
 

   
Resultado líquido do exercício atribuível a 
interesses que não controlam 

 218.152 
 

151.373 

 
 

   
Resultado líquido do exercício atribuível a 
detentores de capital 

 13.280.160 
 

12.732.437 

     
Outros itens do Rendimento Integral: 

    
Outros rendimentos e gastos 
reconhecidos diretamente no capital 
próprio que não serão reclassificados 
para resultados: 

    

Revalorização de ativos fixos tangíveis 
 

- 
 

- 

Alterações nos capitais próprios das 
associadas  

- 
 

407.358 

Outros rendimentos e gastos 
reconhecidos diretamente no capital 
próprio que poderão vir a ser 
reclassificados para resultados: 

    

Variação no justo valor dos instrumentos 
de cobertura  

527.006 
 

(1.538.006) 

   527.006 
 

(1.130.648) 

   
   

Rendimento integral consolidado  14.025.318 
 

11.753.162 

 
 

   
Rendimento integral do exercício 
atribuível a interesses que não controlam 

 218.152 
 

151.373 
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Rendimento integral do exercício 
atribuível a detentores de capital 

 13.807.166 
 

11.601.789 

     

     
Resultado por ação: 

    
Básico 

 
1,25 

 
1,20 

Diluído 
 

1,25 
 

1,20 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA 
EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

     
Total em Euros  30-06-2017 

 
31-12-2016 

Ativos não correntes:  
   

Goodwill 
 

34.103.722 
 

33.366.429 

Ativos intangíveis 
 

11.950.896 
 

12.877.217 

Ativos fixos tangíveis 
 

202.543.412 
 

189.789.608 

Investimentos em associadas 
 

2.539.625 
 

168.111 

Outros investimentos 
 

653.352 
 

509.672 

Ativos por impostos diferidos 
 

4.291.945 
 

4.291.945 

Outros ativos não correntes  8.296.945 
 

8.296.945 

Total de ativos não correntes  264.379.897 
 

249.299.926 

 
 

   
Ativos correntes:  

   
Inventários  11.453.328 

 
11.262.856 

Clientes e adiantamentos a fornecedores  93.851.454 
 

95.377.577 

Outros devedores correntes  7.130.262 
 

5.088.234 

Estado e outros entes públicos  3.119.947 
 

13.540.692 

Outros ativos correntes  80.413.954 
 

60.410.979 

Outros instrumentos financeiros  48.650.000 
 

48.650.000 

Caixa e equivalentes a caixa  20.058.969 
 

16.067.394 

Total de ativos correntes  264.677.915 
 

250.397.732 

     
Ativos não correntes detidos para venda 

 
3.092.197 

 
3.168.613 

     
TOTAL DO ATIVO 

 
532.150.009  502.866.271 

   
 

 
Capital próprio: 

    
Capital 

 
53.000.000 

 
53.000.000 

Prestações acessórias 
 

   

Reserva legal 
 

5.811.644 
 

4.356.460 

Outras reservas e resultados transitados 
 

12.504.992 
 

7.839.302 

Resultado líquido consolidado 
 

13.280.160 
 

23.918.981 

Dividendos antecipados 
   

(11.408.000) 

Capital próprio atribuível a acionistas 
 

84.596.795 
 

77.706.743 

Interesses que não controlam  4.016.075  3.960.796 

Total do capital próprio  88.612.870  81.667.539 

 
 

 
 

 
Passivos não correntes:  
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Empréstimos  123.852.702  117.984.922 

Credores por locações financeiras  57.719.557  59.964.427 

Benefícios aos empregados  1.461.775  1.461.775 

Provisões  14.371.032  14.021.234 

Outros passivos não correntes  1.774.114  2.301.121 

Total de passivos não correntes  202.036.628  198.590.928 

     
Passivos correntes: 

    
Empréstimos 

 
42.353.499 

 
32.025.005 

Credores por locações financeiras 
 

10.278.133 
 

9.650.238 

Fornecedores e adiantamentos de clientes 
 

98.476.343 
 

87.534.852 

Estado e outros entes públicos 
 

20.129.523 
 

19.252.327 

Outros credores correntes 
 

8.735.483 
 

8.547.200 

Outros passivos correntes  61.527.529 
 

65.598.181 

Total de passivos correntes  241.500.511 
 

222.607.805 

   
   

TOTAL DO PASSIVO  443.537.139 
 

421.198.732 

 
 

   
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO  532.150.009 

 
502.866.271 

Não existiram alterações significativas na posição do Emitente desde 31 de 

dezembro de 2016. 

Não Aplicável. Não existiram alterações significativas na posição financeira 

ou comercial do Emitente desde 30 de junho de 2017. 

B.13 Acontecimentos 

recentes com 

impacto na 

solvabilidade do 

Emitente 

Não Aplicável. Não se verificaram eventos recentes relativos ao Emitente 

que sejam materialmente relevantes para a avaliação da solvabilidade do 

Emitente. 

B.14 Dependência de 

outras entidades 

do Grupo 

Não Aplicável. O Emitente não depende de quaisquer outras entidades. 

B.15 Principais 

atividades do 

Emitente 

O objeto social do Emitente consiste em comprar e vender equipamentos, 

assim como prestar serviços de gestão, de consultoria, de tecnologia 

informática, operacionais, administrativos, de negociação e de 

fornecimento e prestar outros serviços no setor da saúde. 

B.16 Estrutura acionista À data de 30 de junho de 2017, os principais acionistas conhecidos do 

Emitente são os seguintes: 

Acionistas 
Número de 

ações 

% Capital 

Social 

José de Mello SGPS, SA 6.980.100 65,85% 

Farminveste, SA 3.180.000 30,00% 

Fundação Amélia da Silva de Mello 439.900 4,15% 
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B.17 Notações de risco 

atribuídas ao 

Emitente 

Não Aplicável. À data do presente prospeto, o Emitente não tem notação 

de risco atribuída com a sua cooperação ou a sua solicitação. 

Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo, categoria 

das Obrigações e 

código ISIN 

As Obrigações são Obrigações de taxa fixa (Obrigações que vencem juros a 

uma taxa fixa) e são obrigações diretas, séniores, incondicionais e não 

garantidas do Emitente. 

As Obrigações foram emitidas sob a forma escritural e são nominativas, o 

que significa que a Interbolsa, mediante solicitação do Emitente, poderá 

pedir ao Membro Afiliado da Interbolsa informação relativamente à 

identidade dos titulares das Obrigações e transmitir tal informação ao 

Emitente. 

Foi atribuído às Obrigações o código ISIN PTJLLCOM0009 e o common code 

169245649. 

C.2 Moeda das 

Obrigações 

As Obrigações são denominadas em euros.  

C.5 Restrições à livre 

circulação das 

Obrigações 

Nenhum Obrigacionista poderá transferir as Obrigações, ou qualquer juro a 

elas associado, senão de acordo com a legislação portuguesa. As 

Obrigações apenas poderão ser transferidas com o registo na conta de 

valores mobiliários individual relevante junto da instituição financeira 

licenciada para atuar como intermediária financeira para efeitos do Código 

de Valores Mobiliários e que tenha competência para deter contas junto 

da Interbolsa em nome dos Obrigacionistas (cada qual um “Membro 

Afiliado da Interbolsa”), de acordo com os procedimentos aplicáveis 

estabelecidos pelo Código dos Valores Mobiliários e regulamentação da 

Interbolsa. 

Para além disto, as Obrigações não foram nem serão registadas segundo o 

United States Securities Act de 1933 (o “Securities Act”) e não podem ser 

oferecidas ou alienadas a não ser sob forma de exceção, ou numa 

transação não sujeita aos requisitos de registo do Securities Act. 

C.8 Direitos inerentes 

aos valores 

mobiliários, 

incluindo a 

classificação e as 

limitações a esses 

direitos 

As Obrigações constituem obrigações diretas, séniores, incondicionais, não 

garantidas e não subordinadas do Emitente e terão a mesma prioridade 

entre si (exceto no que diz respeito às obrigações com preferência legal), 

sem qualquer preferência entre elas, juntamente com quaisquer outras 

obrigações não garantidas e não subordinadas do Emitente, não 

reembolsadas em cada momento. As Obrigações não são garantidas. 

As receitas e os ativos do Emitente respondem integralmente pelo serviço 

da dívida das Obrigações. 

Os juros das Obrigações são pagos em euros, semestral e 

postecipadamente, em cada Data de Pagamento de Juros, aos 

Obrigacionistas registados na conta individual de valores mobiliários de 
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cada Membro Afiliado da Interbolsa ou a um terceiro em sua 

representação, tendo início no dia 28 de março de 2018 (a “Primeira Data 

de Pagamento dos Juros”). 

Exceto no caso de as Obrigações serem reembolsadas, adquiridas ou 

canceladas, cada Obrigação será reembolsada pelo Emitente, em 28 de 

setembro de 2023, pelo seu valor nominal. 

Todos os pagamentos relativos às Obrigações efetuados pelo Emitente ou 

em seu nome serão feitos sem que sejam efetuadas quaisquer retenções 

ou deduções a título de impostos, taxas, contribuições ou encargos 

governamentais, futuros ou presentes (“Impostos”), impostas ou cobradas 

em Portugal, a não ser que tais retenções ou deduções de tais Impostos 

sejam impostas por lei.  

Em tal caso, o Emitente pagará tais montantes adicionais resultantes da 

receção pelo relevante Obrigacionista que seja o beneficiário efetivo do 

rendimento gerado até ao momento sobre a quantia que seria recebida na 

ausência de retenção ou dedução, mas nenhum montante adicional será 

pago em relação a qualquer pagamento relativo a uma Obrigação em 

certas circunstâncias. 

As seguintes situações constituem situações de incumprimento quanto às 

Obrigações:  

(a) Não pagamento: não pagamento, pelo Emitente, de qualquer 

montante a título de capital ou juros respeitante às Obrigações, salvo 

se o incumprimento em causa for sanado, no caso do capital, nos 3 

(três) dias úteis subsequentes à Data de Maturidade ou, no caso dos 

juros, nos 10 (dez) dias úteis subsequentes à Data de Pagamento de 

Juros relevante; ou 

(b) Incumprimento de outras obrigações ou compromissos: não 

cumprimento, pelo Emitente, de qualquer outra obrigação relativa às 

Obrigações, salvo se o incumprimento em causa, sendo sanável, for 

sanado no prazo de 30 (trinta) dias (ou num período mais extenso 

concedido pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso 

exista) ou pelos Obrigacionistas), a contar da data de notificação ao 

Emitente para o efeito; ou 

(c) Vencimento antecipado cruzado: ocorrência de uma situação de 

incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, facilidade de 

crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, 

contraído pelo Emitente ou por uma Subsidiária Relevante junto do 

sistema financeiro português ou estrangeiro, ou relativa a obrigações 

decorrentes da emissão de valores mobiliários ou monetários de 

qualquer natureza, desde que o montante em causa seja superior a 

€10 milhões (ou o seu equivalente noutra moeda), considerado de 

forma individual ou agregada; ou 

(d) Litígios: existência de uma ou mais decisões judiciais ou 

administrativas transitadas em julgado, a respeito do Emitente ou de 
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uma Subsidiária Relevante, salvo se o Emitente ou a Subsidiária 

Relevante liquidar integralmente o valor em causa no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar do início dos procedimentos judiciais ou da 

notificação da liquidação da dívida fiscal ou da dívida à Segurança 

Social, ou do processo de execução fiscal ou de dívidas à Segurança 

Social em relação ao Emitente ou à Subsidiária Relevante, exceto se 

(i) o Emitente ou a Subsidiária Relevante em causa, conforme 

aplicável, fornecer uma garantia adequada de forma a suspender o 

processo executivo, ou (ii) o processo executivo em causa for 

contestado pelo Emitente ou pela Subsidiária Relevante através dos 

meios apropriados, conforme aplicável, e o Emitente e a Subsidiária 

Relevante, conforme aplicável, forem aconselhados por uma firma de 

advogados independente com boa reputação que tal desidrato é 

razoável, em qualquer dos casos referidos supra na circunstância da 

decisão do processo condenar o Emitente ou a Subsidiária Relevante 

num montante superior a €10.000.000 (ou o seu equivalente em 

outra moeda), individual ou agregadamente considerado; ou 

(e) Processos de execução: início de processo executivo incidente sobre a 

totalidade ou parte substancial dos ativos do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante, salvo se (i) o Emitente ou a Subsidiária 

Relevante, conforme aplicável, fornecer uma garantia adequada de 

forma a suspender o processo executivo, ou (ii) o processo executivo 

em causa for contestado pelo Emitente ou pela Subsidiária 

Relevante, conforme aplicável, através dos meios apropriados, e o 

Emitente e a Subsidiária Relevante, conforme aplicável, forem 

aconselhados por uma firma de advogados independente com boa 

reputação que tal desidrato é razoável; ou 

(f) Insolvência: (i) o Emitente ou uma Subsidiária Relevante reconhecer 

expressamente a impossibilidade de liquidar integral e pontualmente 

as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo ou o Emitente 

ou uma Subsidiária Relevante cessar pagamentos em geral; (ii) o 

Emitente ou uma Subsidiária Relevante requerer a sua declaração de 

insolvência, ou se a declaração de insolvência do Emitente ou de uma 

Subsidiária Relevante for requerida por terceiro, salvo se o Emitente 

ou a Subsidiária Relevante apresentar a sua contestação dentro dos 

prazos legais para o efeito e for aconselhada por uma firma de 

advogados independente com boa reputação que tal desidrato é 

razoável; (iii) o Emitente ou uma Subsidiária Relevante ser declarado 

insolvente pelo tribunal competente ou, no âmbito de processo de 

insolvência, ser celebrado um acordo com, ou cessão a benefício de, 

credores gerais do Emitente ou de uma Subsidiária Relevante; ou (iv) 

ser nomeado um administrador da insolvência ou outra entidade 

equivalente para o Emitente ou para uma Subsidiária Relevante, em 

relação à totalidade ou a uma parte substancial dos ativos do 

Emitente ou de uma Subsidiária Relevante; ou 

(g) Pari passu e compromissos do Emitente: incumprimento pelo 
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Emitente, enquanto as Obrigações se mantiverem não reembolsadas, 

de certos acordos respeitantes a, entre outros, negative pledge e 

rácios financeiros; ou 

(h) Alteração de controlo: (i) perda pela José de Mello, SGPS, S.A. do 

controlo direto ou indireto sobre a maioria do capital social e/ou dos 

direitos de voto do Emitente, ou (ii) perda pelo Emitente do controlo 

direto ou indireto da maioria do capital social e/ou dos direitos de 

voto de qualquer Subsidiária Relevante; ou 

(i) Validade: a validade das Obrigações é contestada pelo Emitente ou o 

Emitente recusa-se a cumprir qualquer uma das suas obrigações ao 

abrigo das Obrigações (quer através de uma suspensão geral dos 

pagamentos ou de uma moratória nos pagamentos da dívida ou de 

outra forma), ou é ou pode tornar-se ilícito para o Emitente satisfazer 

ou cumprir todas ou qualquer uma das suas obrigações previstas nas 

Obrigações ou qualquer uma dessas obrigações será ou poderá 

tornar-se inexequível ou inválida, como resultado da lei ou 

regulamentação da República Portuguesa ou de sentença de 

qualquer tribunal da República Portuguesa cuja decisão seja final e 

inapelável; ou 

(j) Cessação de atividade: se o Emitente ou uma Subsidiária Relevante 

cessar totalmente ou em parte substancial a sua atividade, ou se 

ocorrer um evento (incluindo a aprovação de uma deliberação do 

conselho de administração competente ou a perda ou suspensão de 

uma licença ou autorização relevante para o exercício da sua 

atividade) que (i) determine, nos termos da lei aplicável, a dissolução 

ou liquidação do Emitente ou de uma Subsidiária Relevante, salvo se 

tal evento ocorrer no contexto de um reorganização societária 

envolvendo o Emitente, fora do contexto de uma insolvência, ou que 

(ii) cause uma alteração material adversa nas atividades de negócio 

normais prosseguidas pelo Emitente ou por uma Subsidiária 

Relevante; ou 

(k) Evento análogo: ocorrência de qualquer evento direta ou 

indiretamente causado pelo Emitente, que tenha um efeito análogo a 

qualquer dos eventos acima referidos. 

“Subsidiária Relevante” significa qualquer empresa que se encontre em 

relação de grupo com o Emitente e que em determinado momento cumpra 

um dos seguintes requisitos: 

(i) cujo EBITDA, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 

(dez) por cento do EBITDA consolidado do Emitente (de acordo com 

as últimas contas anuais consolidadas auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral anual); ou 

(ii) cujos ativos totais, de acordo com as últimas contas anuais auditadas 

e aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 
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(dez) por cento do total do património consolidado do Emitente (de 

acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual); ou 

(iii) cujo rendimento, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual, seja igual ou superior a 10 

(dez) por cento do total dos rendimentos consolidados do Emitente 

(de acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral anual). 

No caso de ocorrência de qualquer situação de incumprimento relativa às 

Obrigações, cada Obrigacionista pode requerer o reembolso antecipado 

das Obrigações de que seja titular, sem que seja necessária resolução 

prévia tomada em Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a 

receber o juro relativo à data de reembolso respetiva. 

As Obrigações constituem obrigações diretas, séniores, incondicionais, não 

garantidas e não subordinadas do Emitente e terão a mesma prioridade 

entre si (exceto no que diz respeito às obrigações com preferência legal), 

sem qualquer preferência entre elas, juntamente com quaisquer outras 

obrigações não garantidas e não subordinadas do Emitente, não 

reembolsadas em cada momento. As Obrigações não são garantidas. 

Os Termos e Condições das Obrigações são regidos pela lei portuguesa. O 

tribunal judicial de Lisboa é competente para dirimir litígios relativos aos 

Termos e Condições das Obrigações. 

C.9 Direitos 

associados aos 

valores 

mobiliários, 

incluindo 

informação sobre 

juros, 

maturidade, 

rendibilidade e o 

representante 

dos 

obrigacionistas 

Ver C.8 para uma descrição dos direitos associados às Obrigações, 

classificação e limitações. 

A taxa de juro é de 4 (quatro) por cento por ano e será paga 

postecipadamente em euros na Primeira Data de Pagamento de Juros e na 

data correspondente a cada seis meses após a Primeira Data de 

Pagamento de Juros (até, inclusive, 28 de setembro de 2023, a “Data de 

Maturidade”) (cada uma destas datas, uma “Data de Pagamento de 

Juros”) aos, ou em nome dos, Obrigacionistas registados nas contas de 

valores mobiliários individuais de cada Membro Afiliado da Interbolsa 

relevante, a partir da Primeira Data de Pagamento de Juros. A fim de evitar 

quaisquer dúvidas, o juro das Obrigações é calculado diariamente 

independentemente de se tratar ou não de dia útil. 

Quando seja necessário calcular os juros em relação a um período inferior 

a um ano inteiro, o cálculo deverá ser feito com base (a) no número real de 

dias no período, desde a data a partir da qual os juros começam a 

acumular (“Data de Início de Contagem de Juros”) (inclusive) até à data na 

qual sejam devidos (exclusive) dividido por (b) 360, devendo o resultado 

ser arredondado para o cêntimo mais próximo (meio cêntimo deverá ser 

arredondado para cima). 

Os Obrigacionistas não terão direito a qualquer juro adicional ou outro 

pagamento por qualquer atraso na receção da quantia devido ao facto de a 

data de pagamento relevante não ser um dia útil. Se a data para o 
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pagamento de qualquer montante em relação a qualquer Obrigação não 

for um dia útil, o Obrigacionista correspondente não terá direito a receber 

pagamentos até ao dia útil subsequente e não terá direito a quaisquer 

juros adicionais ou a qualquer outro pagamento com respeito a este 

atraso. 

Se os Obrigacionistas não receberem a quantia devida numa Data de 

Pagamento de Juros ou na Data de Maturidade, será acrescido um juro 

sobre o capital vencido e sobre o juro das Obrigações, se existir e conforme 

aplicável, que será aplicável desde a data devida até à data de pagamento 

efetivo, a uma taxa 3 (três) por cento superior relativamente à taxa de juro 

então aplicável às Obrigações. 

Os Obrigacionistas podem, a todo o tempo, tomar as medidas necessárias 

à eleição de um representante comum dos Obrigacionistas, de acordo com 

a lei aplicável. 

C.10 Instrumentos 

derivados 

Por favor ver C.9. 

Não aplicável. Não existe qualquer componente proveniente de 

instrumentos derivados nos pagamentos de juros relativos às Obrigações.  

C.11 Admissão à 

negociação das 

Obrigações em 

mercado 

regulamentado 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações no mercado 

regulamentado da Luxembourg Stock Exchange e na Euronext Lisbon. A 

Bolsa do Luxemburgo e a Euronext Lisbon são mercados regulamentados 

para efeitos da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de abril de 2004, tal como alterado, relativa aos mercados 

de instrumentos financeiros. 

 

Secção D - Riscos 

D.2 Riscos Específicos 

do Emitente 

Antes de tomarem uma decisão de investimento relativamente às 

Obrigações, os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos 

relativos aos negócios do Emitente e às Obrigações. Estes riscos não são os 

únicos que o Emitente poderá enfrentar; riscos adicionais e incertezas que 

não são atualmente do conhecimento do Emitente, ou que o Emitente 

entenda não serem materiais neste momento, podem também influenciar 

o seu negócio ou a sua capacidade para cumprir as suas obrigações ao 

abrigo das Obrigações.  

A ordem pela qual são enumerados os fatores de risco descritos em 

seguida não constitui qualquer indicação da probabilidade da sua 

ocorrência ou do impacto potencial destes riscos na atividade do Emitente. 

Os riscos podem concretizar-se individualmente ou cumulativamente. 

As circunstâncias atuais da economia portuguesa podem originar 

incerteza no negócio e operações do Emitente 

Os negócios do Emitente estão dependentes do nível dos serviços 

bancários, de crédito e financeiros necessários para o desenvolvimento das 
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suas atividades e requisitados pelos seus clientes. 

Uma vez que o Emitente desenvolve as suas atividades em Portugal, o seu 

desempenho é influenciado pelo nível e pela natureza cíclica da atividade 

empresarial em Portugal e que é, por sua vez, influenciada por eventos 

económicos e políticos nacionais e internacionais. 

O atual ambiente económico constitui ainda hoje um desafio para o 

Emitente e poderá influenciar negativamente o negócio do Emitente, a sua 

condição financeira e seus resultados operacionais; poderá também 

influenciar negativamente o valor e liquidez das Obrigações e a capacidade 

do Emitente para cumprir com as suas obrigações relativas às Obrigações 

e, em geral, solver as suas dívidas. 

Os potenciais investidores nas Obrigações deverão assegurar-se que 

possuem conhecimentos suficientes sobre a situação financeira 

portuguesa e da zona euro, da crise financeira global e da situação 

económica e perspetivas futuras, na medida que considerem necessário 

para realizar a sua própria avaliação dos riscos e méritos do investimento 

nas Obrigações. 

Em particular, os potenciais investidores deverão ter em linha de conta a 

considerável incerteza em relação à forma como a crise financeira global e, 

em particular, a crise na zona euro e a situação económica em geral se irá 

desenvolver ao longo do tempo. 

Particularmente, o risco de instabilidade na zona euro e de 

redenominação das Obrigações numa nova moeda 

Em resultado da crise que afeta a Europa, em particular a zona euro, e das 

preocupações relativas ao endividamento de alguns países da zona euro, 

foram adotadas várias medidas, apesar de persistirem algumas dúvidas 

relativas à sua capacidade para cumprir as obrigações assumidas e à 

estabilidade do euro. Embora as discussões públicas sobre a possibilidade 

da reintrodução de moedas nacionais em um ou mais Estados Membros 

tenham diminuído, existe ainda incerteza sobre a continuidade do euro 

como curso legal em alguns desses países, nomeadamente em Portugal. O 

cenário de extinção do euro, ainda que distante, é uma possibilidade real.  

Possíveis ajustamentos decorrentes de tal evento, incluindo a taxa de 

câmbio entre a atual moeda e a nova moeda legal em Portugal, podem 

afetar o valor das Obrigações. Em circunstâncias em que o euro continue a 

existir, mas já não enquanto moeda legal em Portugal ou deixe de ser a 

única moeda legal em Portugal, o valor da nova moeda que seja moeda 

legal em Portugal pode diminuir quando comparado com o euro, o que 

significa que as Obrigações terão um valor inferior ao que teriam se 

continuassem a ser denominadas em euro. As consequências legais e 

contratuais para os detentores das Obrigações denominadas em euro 

serão determinadas pelas leis em vigor em tal data. Estes 

desenvolvimentos potenciais, ou as perceções do mercado quanto a esta 

matéria e a outras relacionadas, podem ter um efeito adverso no valor das 
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Obrigações. 

Riscos financeiros 

O Emitente está exposto a uma série de riscos financeiros, nomeadamente 

exposição ao risco de mercado, risco de taxa de câmbio, outros riscos de 

preço, risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxa de juro, risco de 

inflação e exposição ao custo de financiamento da dívida portuguesa em 

comparação com a alemã. Estes riscos resultam da condução do negócio 

do Emitente e poderão conduzir a incertezas relativas à capacidade de 

gerar cash-flows e receitas adequadas para o retorno de capital. 

Apesar de seguir uma política de gestão de risco cuidadosa e conservadora, 

o Emitente não pode excluir a possibilidade de ser afetado por um ou por 

uma combinação dos diferentes riscos financeiros descritos em seguida, ou 

outros que não são atualmente considerados materiais ou que são 

desconhecidos, de forma adversa ao seu negócio e/ou aos resultados das 

suas atividades.  

Risco de crédito 

O Emitente está sujeito ao risco de crédito, de natureza operacional e de 

política de gestão de atividades financeiras. 

A exposição do Emitente ao risco de crédito está acima de tudo associada, 

por um lado, às contas a receber, contas a pagar e ainda outras contas a 

receber e a pagar da condução regular do seu negócio, com especial 

atenção para a prestação de serviços na área dos cuidados de saúde. 

Porém, está também associada a empréstimos obtidos para as atividades 

normais de financiamento diárias. 

Não obstante, sem prejuízo de o Emitente não estar exposto a um risco de 

crédito significativo com nenhum cliente em particular, uma vez que as 

atividades desenvolvidas se baseiam num elevado número de clientes, a 

exposição do Emitente a risco de crédito pode afetar adversamente os 

seus negócios e/ou os resultados das suas atividades. 

Risco de liquidez 

A continuada incerteza no setor financeiro e no mercado de capitais 

podem conduzir a uma redução de liquidez no mercado, assim 

comprometendo a capacidade do Emitente de financiar a sua atividade 

corrente e possíveis investimentos futuros, ou de garantir operações de 

refinanciamento com condições de pagamento consideradas apropriadas, 

incluindo os empréstimos obrigacionistas ainda não reembolsados, 

nomeadamente as Obrigações ou qualquer outras obrigações de dívida. 

O Emitente não consegue prever futuras condições de crédito ou 

financiamento disponíveis nos mercados, particularmente no que respeita 

a liquidez. A limitação em aceder a financiamento, devido à menor 

capacidade de empréstimo por parte das instituições financeiras ou ao 

custo mais elevado de captação de fundos, poderá afetar adversamente o 

negócio do Emitente ou os resultados das suas atividades. 
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Risco de taxa de juro 

Apesar da implementação de uma política de gestão de risco de taxa de 

juro que visa otimizar o custo da dívida, obtendo um reduzido nível de 

volatilidade em encargos financeiros, bem como um controlo e mitigação 

do risco de incorrer em perdas resultantes de variações nas taxas de juro, o 

Emitente não pode prever a evolução das taxas de juro, nem os seus 

impactos. Consequentemente, se as taxas de juro aumentarem mais do 

que o esperado ou se a obtenção de novos financiamentos se tornar mais 

onerosa do que antecipado, isto poderá afetar adversamente os resultados 

do Emitente ou das suas atividades. 

Outros riscos relacionados com o setor dos cuidados de saúde 

Após sete anos de redução no peso relativo do produto interno bruto 

português das despesas atuais de saúde, os últimos dados fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística ("INE") mostram uma recuperação em 

2016, com um crescimento de 1,5% das despesas correntes em cuidados 

de saúde. 

Contudo, o desempenho económico do Serviço Nacional de Saúde 

deteriorou-se devido a uma diminuição no resultado líquido consolidado, 

no valor de cerca de 141 milhões de euros. 

Adicionalmente, alguns eventos durante o ano de 2016 no setor de saúde 

criaram desafios na atividade e estratégia de crescimento do Emitente e 

poderão ter novos impactos no futuro, como a descontinuação do 

financiamento específico que estava a ser realizado pelo governo 

português em programas verticais para o HIV/AIDS e Esclerose Múltipla, 

com impacto negativo nas atividades do Emitente (nomeadamente no 

Hospital de Braga), a limitação no volume de atividade contratada pelo 

governo português no âmbito das Parcerias Público-Privadas (PPPs), 

restringindo através de contratos a capacidade para responder 

adequadamente à procura existente no mercado e à instabilidade 

legislativa sentida no regime laboral, nomeadamente no que se refere à 

duração da semana de trabalho. 

É provável que estes desafios continuarão nos próximos anos. Nesse 

sentido, a procura da sustentabilidade económico-financeira mantém-se 

uma preocupação e o contexto exigente pode afetar adversamente os 

resultados das atividades do Emitente. 

Outros riscos relacionados com o Emitente e a sua atividade 

O Emitente pode ser afetado por alterações da legislação e 

regulamentação fiscal ou pela mudança na interpretação pelas 

autoridades tributárias 

O Emitente pode ser afetado de forma adversa pelas alterações fiscais em 

Portugal, na União Europeia e noutros países nos quais poderá vir a 

desenvolver atividades no futuro. O Emitente não controla estas alterações 

fiscais ou estas alterações na interpretação da legislação fiscal por 
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qualquer autoridade tributária. 

Alterações significativas na legislação fiscal em Portugal, na União Europeia 

ou em países em que o Emitente poderá vir a desenvolver atividades no 

futuro, ou dificuldades na implementação ou cumprimento de nova 

legislação e regulamentação fiscal, podem ter um impacto adverso no 

negócio do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente pode ser afetado pelas suas Parcerias Público-Privadas 

O Emitente administra, sob o regime de PPP, os Hospitais de Braga e de 

Vila Franca de Xira, cujos contratos expiram em 2019 e 2021, 

respetivamente. A renovação desses contratos depende da vontade de 

terceiros e das condições contratuais a serem negociadas. Nesta fase, não 

há certeza sobre se estes serão ou não renovados. 

Caso o Emitente não proceda à renovação desses contratos ou não seja 

alcançado acordo com o governo português em condições favoráveis e 

justas, embora o impacto nos resultados possa ser mínimo, pode existir um 

impacto negativo na receita, no reconhecimento da marca, na relevância 

dentro do mercado português dos cuidados de saúde e na capacidade de 

reter profissionais mais qualificados, o que pode ter um impacto negativo 

no negócio do Emitente e nos resultados das suas atividades. 

O Emitente está sujeito à necessidade de acompanhar os desenvolvimentos 

no setor dos cuidados de saúde 

Se o Emitente não proceder a uma contínua melhoria, instalação e 

aquisição de equipamentos médicos de ponta, ou se tais equipamentos 

forem objeto de falha operacional, tal facto pode ter um impacto adverso 

no negócio do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente está sujeito à concorrência de outras entidades dentro do 

objeto das suas atividades 

Se o número de concorrentes aumentar significativamente ou se tais 

concorrentes tiverem capacidade para prestar serviços aos consumidores 

que o Emitente não consegue prestar, tal facto pode ter um impacto no 

volume de consumidores, preços, quota de mercado ou nas margens de 

lucro do Emitente e, consequentemente, pode ter um impacto adverso no 

negócio do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

O Emitente pode ser adversamente afetado por qualquer perturbação nos 

pagamentos a realizar pelo sistema público de cuidados de saúde, pelos 

sub-sistemas públicos e privados de cuidados de saúde e pelos sistemas de 

seguros de saúde 

Se a relação entre o Emitente e as entidades ou sistemas acima 

mencionados se deteriorar e o Emitente não for capaz de negociar e 

manter em vigor os seus acordos de pagamento, em termos idênticos aos 

acordos presentes, ou se as entidades pagadoras não forem capazes de 

cumprir as suas obrigações de pagamento na devida altura, tal facto pode 

ter um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das 
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suas atividades. 

O Emitente pode ser adversamente afetado por falhas na qualidade dos 

serviços prestados 

Se o Emitente não for capaz de prestar um serviço de saúde de elevada 

qualidade, se for objeto de muitas reclamações por parte de clientes 

(devido à reduzida qualidade dos serviços ou tratamentos prestados), ou 

se existir uma elevada taxa de mortalidade ou um elevado número de 

processos judiciais contra o Emitente devido a negligência médica, a marca 

e a reputação podem ser afetadas, e, por isso, tal facto pode ter um 

impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

O Emitente está sujeito à perda de pessoal fundamental, a custos com 

pessoal e à sua capacidade de recrutar e reter profissionais qualificados 

A perda de um ou mais executivos chave ou de qualquer parte significativa 

do pessoal de gestão, quer em virtude de uma saída voluntária ou devido à 

incapacidade do Emitente de recrutar novos médicos e outros membros do 

pessoal, pode enfraquecer a equipa de gestão do Emitente e o pessoal, e 

conduzir a um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados 

das suas atividades. 

Adicionalmente, os salários devidos ao pessoal representam uma parte 

significativa da estrutura de custos do Emitente. Se os custos com o 

pessoal aumentarem em virtude de uma subida de impostos ou salários, 

ou por qualquer outra razão, o negócio do Emitente ou os resultados das 

suas atividades podem ser adversamente afetados. 

O Emitente está sujeito a reclamações dos clientes 

Se o Emitente estiver exposto a pedidos num montante acima da 

cobertura das apólices de seguro ou não coberto por qualquer apólice de 

seguro, ou se os custos das apólices de seguros aumentarem devido a 

litígios, tal situação poderá ter um impacto adverso no negócio do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Qualquer perturbação na prestação de bens e serviços ao Emitente pode 

afetar adversamente o Emitente 

Se o Emitente não tiver acesso a medicamentos e a outros bens e serviços 

de alta qualidade, este poderá sofrer uma queda no volume de pacientes 

ou perturbações no relacionamento com os médicos. Tais situações podem 

ter um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados das 

suas atividades. 

O Emitente está sujeito às autorizações administrativas aplicáveis 

Se o Emitente não for capaz de obter ou manter, ou se perder, qualquer 

licença necessária, obrigatória para a exploração de uma unidade de 

saúde, este pode não ser capaz de manter as suas atividades. Tal facto 

pode ter um impacto adverso no negócio do Emitente ou nos resultados 
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das suas atividades. 

O Emitente está sujeito a uma aquisição ou mudança de controlo 

Qualquer aquisição do Emitente ou mudança de controlo relevante por um 

acionista (atual ou futura) pode afetar a atual estratégia de negócio em 

mercados chave em que este está presente, as suas operações, negócios e 

recursos, o que pode ter um efeito adverso no negócio do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

Qualquer destes riscos é de avaliação e amplitude incerta, pelo que a 

ocorrência de qualquer um deles, ou de outros direta ou indiretamente 

relacionados, pode ter um efeito adverso no negócio do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

D.3 Riscos específicos 

das Obrigações 

Riscos gerais das Obrigações 

As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os 

investidores 

Cada potencial investidor nas Obrigações deve determinar a adequação do 

investimento em atenção às suas próprias circunstâncias. Em particular, 

cada potencial investidor deverá: 

(a) ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma 

avaliação ponderada das Obrigações, das vantagens e dos riscos de 

um investimento nas Obrigações e da informação contida ou 

incorporada por remissão neste Prospeto ou em qualquer adenda ou 

retificação ao mesmo; 

(b) ter acesso a, e conhecimento de, instrumentos analíticos apropriados 

para avaliar, no contexto da sua particular condição financeira, um 

investimento nas Obrigações e o impacto das mesmas na sua carteira 

de investimentos; 

(c) ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar 

todos os riscos inerentes a um investimento nas Obrigações; 

(d) perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às 

Obrigações e estar familiarizado com os mercados financeiros 

relevantes; e 

(e) ser capaz de avaliar (quer por si próprio ou com a assessoria de um 

consultor financeiro ou outro considerado apropriado) os cenários 

possíveis relativamente a fatores económicos, de taxas de juro ou 

outros que possam afetar o seu investimento e a sua capacidade de 

suportar os riscos aplicáveis. 

Procedimentos de pagamento relativos às Obrigações 

O pagamento do capital e juros relativos às Obrigações será (i) creditado 

pelo Agente Pagador de acordo com os procedimentos e regras da 

Interbolsa, para as contas de pagamento detidas no TARGET2, atualizadas 

no sistema de pagamento do TARGET2 pelos Membros Afiliados da 
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Interbolsa nas contas junto da Interbolsa onde as Obrigações estejam 

creditadas, e, de seguida, será (ii) creditado por tais Membros Afiliados da 

Interbolsa a partir das contas correntes acima referidas para as contas dos 

Obrigacionistas ou do Euroclear ou Clearstream, Luxemburgo, detidas pelo 

Membro Afiliado da Interbolsa, conforme o caso. 

Os Obrigacionistas devem confiar nos procedimentos da Interbolsa para 

receberem o pagamento ao abrigo das Obrigações e o Emitente e o Agente 

Pagador não terão qualquer tipo de responsabilidade pelos registos da 

Interbolsa relativos a pagamentos efetuados relativamente a interesses 

beneficiários nas Obrigações. 

Assembleias de Obrigacionistas, modificações e renúncias 

A legislação e regulamentação aplicável contêm regras sobre convocação 

de assembleias de Obrigacionistas para deliberar acerca de matérias que 

afetem os seus interesses em geral. Aquelas regras prevêem que a tomada 

de decisões com base em determinadas maiorias vincule todos os 

Obrigacionistas, incluindo aqueles que não tenham participado nem 

votado numa determinada assembleia e aqueles que tenham votado em 

sentido contrário à deliberação aprovada. 

Foreign Account Tax Compliance Act 

Certos aspetos da aplicação das disposições da Foreign Account Tax 

Compliance Act ("FATCA") e de acordos intergovernamentais com os 

Estados Unidos da América para implementar a FATCA ("IGA") a 

instrumentos como as Obrigações são incertos e podem estar sujeitos a 

alterações, inclusive quanto à questão de se saber se poderá ser exigida 

retenção na fonte de acordo com a FATCA ou com algum IGA no que diz 

respeito a pagamentos em instrumentos como as Obrigações. Ainda que a 

retenção seja exigida de acordo com a FATCA ou de acordo com um IGA 

em relação a pagamentos em instrumentos como as Obrigações, tal 

retenção não seria aplicável antes de 1 de janeiro de 2019 e as Obrigações 

emitidas antes ou na data seis meses após a data em que os regulamentos 

finais que definam pagamentos passthru estrangeiros (foreign passthru 

payments) sejam submetidos ao U.S. Federal Register, serão em regra 

excecionados para fins de retenção na fonte para efeitos FATCA, exceto se 

materialmente alterado após essa data. 

No entanto, caso sejam emitidas Obrigações adicionais não distinguíveis 

das Obrigações previamente emitidas após o período de exceção e as 

mesmas estiverem sujeitas a retenção na fonte para efeitos FATCA, os 

agentes de retenção na fonte poderão tratar todas as Obrigações, 

incluindo as Obrigações oferecidas antes do vencimento do período de 

exceção, como sendo sujeitas a retenção na fonte para efeitos FATCA. 

Portugal assinou o IGA com os Estados Unidos da América em 6 de agosto 

de 2015 e implementou através da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro 

2014, os procedimentos de cooperação administrativa e assistência mútua 

com os Estados Unidos da América, através da troca automática de 
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informações sobre contas financeiras. O IGA entrou em vigor em 10 de 

agosto de 2016 e o governo português aprovou, através do Decreto-Lei n.º 

64/2016, de 11 de outubro de 2016, da Portaria n.º 302-A/2016, de 2 de 

dezembro de 2016, e a Portaria n.º 302-E/2016, de 2 de dezembro de 

2016, o regulamento complementar necessário ao cumprimento da FATCA. 

Ao abrigo da referida legislação, o Emitente é obrigado a obter 

informações relativas a titulares de certas contas e a divulgar tais 

informações às Autoridades Tributárias Portuguesas, que, por sua vez, 

reportarão tais informações ao Internal Revenue Service (IRS) norte-

americano. 

Os Obrigacionistas devem consultar os seus próprios consultores fiscais 

com o intuito de saber como é que estas regras podem aplicar-se ao 

respetivo investimento em Obrigações. 

Lei aplicável e alterações legais 

Os direitos dos investidores enquanto Obrigacionistas serão regidos pelo 

direito português, podendo alguns aspetos diferir dos direitos usualmente 

reconhecidos a obrigacionistas de sociedades regidas por sistemas legais 

que não o português. 

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 do Emitente e/ou dos investidores ou nas Obrigações. 

Riscos gerais do mercado 

O mercado secundário em geral 

A admissão à negociação das Obrigações no mercado regulamentado da 

Luxembourg Stock Exchange e na Euronext Lisbon foi solicitada. Porém, a 

admissão não garante, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações. 

Assim, as Obrigações não têm um mercado estabelecido na data da sua 

emissão e tal mercado pode não vir a desenvolver-se. Se um mercado se 

desenvolver, poderá não ter um elevado nível de liquidez, pelo que os 

investidores poderão não ter a possibilidade de alienar as Obrigações com 

facilidade ou a preços que lhes possibilitem recuperar os valores investidos 

ou realizar um ganho comparável a investimentos similares que tenham 

realizado em mercado secundário. A falta de liquidez poderá também ter 

um efeito negativo no valor de mercado das Obrigações. Os investidores 

devem estar preparados para manter as Obrigações até à respetiva data de 

vencimento. 

Risco de taxa de juro e de controlos cambiais 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações em euros (a 

“Moeda Selecionada”), o que coloca certos riscos relativamente às 

conversões cambiais, caso os investimentos financeiros de um investidor 

sejam essencialmente denominados numa moeda (a “Moeda do 

Investidor”) diversa da Moeda Selecionada. Tais riscos incluem o risco de 
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que as taxas de câmbio possam sofrer alterações significativas (incluindo 

devido à depreciação da Moeda Selecionada ou à reavaliação da Moeda do 

Investidor) e o risco de as autoridades com jurisdição sobre a Moeda do 

Investidor ou sobre a Moeda Selecionada poderem impor ou modificar 

controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do Investidor 

relativamente à Moeda Selecionada fará decrescer (i) o rendimento 

equivalente das Obrigações na Moeda Selecionada, (ii) o capital 

equivalente das Obrigações na Moeda Selecionada e (iii) o valor de 

mercado equivalente das Obrigações na Moeda Selecionada. 

Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em causa poderão 

impor (como já aconteceu no passado) controlos de câmbio suscetíveis de 

afetar adversamente uma taxa de câmbio aplicável. Em consequência, os 

investidores poderão receber um capital ou juro inferior ao esperado ou 

nem vir a receber qualquer capital ou juro. 

Considerações sobre a legalidade do investimento 

As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos 

em matéria de investimentos e/ou a revisão ou regulação por certas 

autoridades. Cada potencial investidor deve recorrer aos seus próprios 

consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, (i) as 

Obrigações são investimentos que lhes são legalmente permitidos, (ii) as 

Obrigações podem ser usadas como colateral para diversos tipos de 

empréstimos, e (ii) outras restrições são aplicáveis à subscrição/aquisição 

das Obrigações. As instituições financeiras devem consultar os seus 

consultores jurídicos, financeiros ou outros, ou as entidades regulatórias 

adequadas, para determinar o tratamento apropriado das Obrigações nos 

termos das regras de gestão de risco de capital aplicáveis ou outras regras 

similares. 

Alterações ao quadro de ativos de risco ponderado  

No final de 2010, o Comité de Basileia de supervisão bancária (o “Comité 

de Basileia”) emitiu recomendações sobre alterações às então atuais 

regras aplicáveis ao cálculo de requisitos de capital para bancos 

internacionais, que estão previstas nas Recomendações adicionais 

normalmente conhecidas como Basileia III. Estas Recomendações foram 

finalizadas em 1 de junho de 2011 e incluem algumas alterações aos rácios 

de capital, assim como a inclusão de rácios de solvabilidade e de liquidez.  

As Recomendações de Basileia III foram implementadas ao nível do direito 

da União Europeia através da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento Europeu 

e do Conselho de 26 junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das 

instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito 

e empresas de investimento (“CRD IV”), e do Regulamento (EU) n.º 

575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 junho de 2013, 

relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as 

empresas de investimento (“CRR”). O CRR é diretamente aplicável aos 

Estados Membros desde 1 de janeiro de 2014 e inclui regras sobre, por 

exemplo, requisitos de capitais próprios, rácios de capitais mínimos e 
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rácios de liquidez. 

Estes podem ter um impacto nos incentivos à detenção das Obrigações 

para os investidores que estão sujeitos a requisitos que seguem o quadro 

revisto e, em consequência, eles podem afetar a liquidez e/ou o valor das 

Obrigações. 

Os requisitos da CRD IV e da CRR adotados em Portugal podem mudar, seja 

em resultado de novas alterações à CRD IV/CRR acordadas pelos 

legisladores europeus, obrigando a que normas técnicas vinculativas sejam 

desenvolvidas pela Autoridade Bancária Europeia (“EBA”), seja em 

resultado de alterações no modo como esses requisitos são aplicados aos 

bancos portugueses. 

Tal pode conduzir a que certos investidores fiquem sujeitos a obrigações 

regulatórias adicionais. Estas obrigações regulatórias podem variar 

dependendo do tipo de investidor e da jurisdição em que são reguladas. Os 

investidores devem estar conscientes de que tais obrigações regulatórias 

podem afetar adversamente a sua própria detenção das Obrigações (se 

eles se enquadrarem dentro de uma das categorias relevantes de 

investidores regulados) e que podem também afetar adversamente o 

preço pelo qual eles podem vender as Obrigações ou a sua capacidade de 

alienar as Obrigações. 

Por outro lado, desenvolvimentos no mercado bancário sugerem que 

regras ainda mais rígidas poderão ser aplicadas num quadro posterior 

(“Basileia IV”), que deverá seguir-se ao Basileia III e que poderá exigir 

requisitos de capital mais rigorosos e maior divulgação de informação 

financeira. 

Os investidores devem, por isso, consultar os seus próprios consultores 

sobre os requisitos regulatórios de capital relativamente às Obrigações e às 

consequências e efeitos para elas decorrentes da aplicação da CRD, bem 

como sobre quaisquer alterações ao quadro de Basileia II (incluindo as 

alterações Basileia III acima descritas) e as medidas de execução 

relevantes. Não se pode fazer previsões sobre os precisos efeitos de tais 

matérias em qualquer investidor. Cada investidor deve determinar o 

tratamento, conduta, diligência apropriada e/ou procurar assistência 

profissional e, quando relevante, consultar o seu regulador. 

Secção E - Oferta 

E.2.b Motivos da 

emissão e 

afetação das 

receitas 

A emissão das Obrigações visa obter fundos para refinanciar a atividade 

corrente do Emitente de forma a aproveitar novas oportunidades de 

investimento, reduzir custos de financiamento e prolongar a maturidade 

média da sua dívida. 

E.3 Termos e 

condições da 

oferta 

As Obrigações já foram emitidas e entregues. 

As Obrigações no montante de €50.000.000,00, emitidas a 100 por cento 

com Data de Maturidade em 28 de setembro de 2023, foram emitidas e 
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entregues a 100 por cento do seu valor nominal. 

E.4 Interesses 

significativos 

para a oferta e 

situações de 

conflito de 

interesses 

Os Coordenadores Globais e os Colocadores poderão ter um interesse direto 

de natureza financeira no que respeita às Obrigações, poderão também ter-

se comprometido ou comprometer-se no futuro em investimentos e/ou 

transacções comerciais com, e poderão realizar outros serviços para, o 

Emitente e qualquer das suas afiliadas no curso normal de negócios. 

Não existem situações de conflito de interesses de pessoas singulares e 

coletivas envolvidas na emissão das Obrigações. 

E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas ao 

investidor pelo 

Emitente 

Não Aplicável. Nem o Emitente, nem nenhuma das suas filiais cobraram aos 

investidores qualquer despesa relacionada com a emissão das Obrigações. 

 


