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CAPÍTULO 1 

ADVERTÊNCIAS 

Apenas para efeitos do processo de aprovação de produto por parte do produtor, a avaliação do 

mercado-alvo relativamente às Obrigações determinou que: (i) o mercado-alvo das Obrigações 

compreende investidores profissionais e contrapartes elegíveis, tal como estes termos se 

encontram definidos na Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 

2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE, completada pela Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da 

Comissão, de 7 de abril de 2016, (conforme alterada, “DMIF II”); e (ii) todos os canais de 

distribuição das Obrigações, permitidos por lei, aos investidores profissionais e às contrapartes 

elegíveis são apropriados. Nos termos legais aplicáveis, qualquer entidade ou pessoa que 

ofereça, venda ou recomende as Obrigações (um “distribuidor”) deve ter em conta o referido 

mercado-alvo; contudo, um distribuidor ao qual a DMIF II seja aplicável deverá realizar a sua 

própria avaliação do mercado-alvo relativamente às Obrigações (adotando ou alterando a 

avaliação do produtor sobre o mercado-alvo) e determinar os canais de distribuição apropriados. 

A forma e o conteúdo do presente prospeto (“Prospeto”) obedecem ao preceituado no Código 

dos Valores Mobiliários (“Código dos Valores Mobiliários”), ao disposto no Regulamento (CE) 

n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, conforme alterado (“Regulamento dos Prospetos”) e 

à demais legislação e regulamentação aplicável, sendo as entidades que a seguir se indicam – 

no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º, 

150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários – responsáveis pela veracidade, atualidade, 

clareza, objetividade e licitude da informação nele contida à data da sua publicação. Nos termos 

do artigo 243.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da 

informação contida no Prospeto, a Sonae Sierra, SGPS, S.A. (“Sonae Sierra” ou “Emitente”), 

os titulares do órgão de administração da Emitente, os titulares do órgão de fiscalização da 

Emitente e a sociedade de revisores oficiais de contas da Emitente (a este respeito vide o 

Capítulo 3 (Responsáveis pela informação). 

O Prospeto refere-se à admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon 

gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 

(“Euronext Lisbon”) de 250 obrigações, escriturais, nominativas, designadas “SONAE 

SIERRA 2018-2023” (“Obrigações”) com valor nominal de € 100.000,00 cada, com o valor 

global de € 25.000.000,00, tendo sido realizada mediante subscrição particular e direta em 25 

de janeiro de 2018 (“Data de Subscrição e Pagamento”). 
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O pagamento de juros relativo às Obrigações será efetuado semestral e postecipadamente e as 

Obrigações serão integralmente reembolsadas, ao par, de uma só vez, a 25 de janeiro de 2023, 

salvo se ocorrer o vencimento antecipado nos termos da secção 15.12..  

O Prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”) como autoridade competente nos termos da Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, conforme alterada (“Diretiva dos 

Prospetos”) como um prospeto de admissão à negociação, encontrando-se disponível sob a 

forma eletrónica em www.cmvm.pt.  

Nos termos do art.º 234, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão de 

valores mobiliários à negociação, pela Euronext Lisbon, não envolve qualquer garantia quanto 

ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira da Emitente, à viabilidade desta 

e à qualidade dos valores mobiliários admitidos e apenas respeita à verificação da sua 

conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade 

e licitude da informação e à verificação dos requisitos impostos pela lei portuguesa nos termos 

da Diretiva dos Prospetos.  

No Capítulo 2 (Fatores de risco), estão referidos riscos associados à atividade da Emitente e 

aos valores mobiliários a admitir à negociação. Os potenciais investidores devem ponderar 

cuidadosamente os riscos associados à detenção das Obrigações e devem também informar-se 

sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorrem da 

aquisição, detenção, oneração ou alienação das Obrigações que lhes sejam aplicáveis. 

No Prospeto, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos e 

expressões iniciados por letra maiúscula terão o significado que lhes é apontado no Capítulo 19 

(Definições). No Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar inclui 

as alterações a que a mesma tiver sido e/ou vier a ser sujeita e qualquer referência a uma Diretiva 

inclui o correspondente diploma de transposição no respetivo Estado Membro da União 

Europeia. 

O presente Prospeto não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite à 

subscrição de valores mobiliários. 

O presente Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Obrigações 

a admitir à negociação, nem uma recomendação à sua aquisição. 

  

http://www.cmvm.pt/


 

 5 

CAPÍTULO 2 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À EMITENTE E AOS VALORES 

MOBILIÁRIOS A ADMITIR À NEGOCIAÇÃO 

As Obrigações objeto da presente admissão à negociação constituem uma responsabilidade 

direta, incondicional e geral da Emitente, que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo 

cumprimento. As Obrigações constituem obrigações comuns da Emitente, a que corresponderá 

um tratamento “pari passu” com todas as outras dívidas e compromissos presentes e futuros 

não especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei.  

Os potenciais investidores nas Obrigações deverão, previamente à realização do seu 

investimento, tomar em consideração no seu processo de tomada de decisão, em conjunto com 

a demais informação financeira contida neste Prospeto, os fatores de risco que adiante se 

indicam, relacionados com a Emitente e a sua atividade (vide secção 2.1 - Riscos relacionados 

com a Emitente e a sua atividade) e relacionados com os valores mobiliários a admitir à 

negociação (vide secção 2.2 – Riscos relacionados com as Obrigações). 

 

2.1. Riscos relacionados com a Emitente e a sua atividade  

2.1.1 A diversificação geográfica poderá condicionar alguns dos negócios desenvolvidos 

em virtude da conjuntura económica e política vivida nesses mercados 

As sociedades participadas pela Sonae Sierra, que desenvolvem as suas atividades em mercados 

diversificados geograficamente, são, naturalmente, influenciadas pela conjuntura económica e 

política vivida nesses mercados, pelo que tal fato poderá ter impacto nos respetivos negócios e 

nos resultados das suas operações. A Sonae Sierra não controla o contexto geopolítico pelo que 

a sua atividade operacional poderá estar sujeita à volatilidade que possa daí advir.  

O investimento estrangeiro em Portugal deve manter a tração e a expansão contínua do turismo 

e das indústrias de exportação criará empregos e reforçará o consumo privado. O défice do setor 

público e o saldo estrutural deverão permanecer estáveis. Em Espanha, a procura interna e as 

exportações têm impulsionado o crescimento, e o emprego líquido deverá aumentar, 

impulsionado pela expansão dos setores de serviços profissionais e tecnologia. As reações do 

mercado aos acontecimentos na Catalunha foram até agora moderadas, mas existe o risco de 

que uma crise política prolongada relativamente ao futuro da região possa afetar o investimento 

no país como um todo. Não são esperadas alterações significativas em Itália e na Alemanha. 

Na Roménia, onde o consumo privado ainda não está a acompanhar o crescimento do PIB, a 
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Sonae Sierra antecipa que as vendas no retalho continuarão a crescer e, portanto, continua a 

apostar no investimento através da promoção imobiliária neste mercado. No Brasil, como na 

Colômbia, a realização de eleições presidenciais em 2018 pode alterar as políticas financeiras 

e económicas que estão a ser seguidas nestes países. Na Colômbia, os níveis estáveis de 

inflação, a criação de estruturas de investimento e um sistema bancário com capacidade para 

financiar operações locais criaram um contexto ao investimento estrangeiro. No Brasil, onde a 

Sonae Sierra tem uma presença mais significativa com dez centros comerciais em operação e 

481,429 m2 de ABL sob gestão, uma combinação de estabilidade económica e política 

permitiria iniciar os planos para expansão, enquanto que um movimento em sentido inverso 

pode limitar a Sonae Sierra à contenção de custos e à criação de valor adicional nos ativos já 

existentes.  

 

2.1.2 A atividade das participadas da Sonae Sierra deve obedecer à regulamentação 

ambiental e de ordenamento do território, cujo cumprimento é obrigatório 

A atividade desenvolvida pelas participadas da Sonae Sierra está sujeita a regulamentação 

ambiental e de ordenamento do território, incluindo regulamentação nacional, diretivas 

emitidas pela União Europeia e acordos internacionais, a cujo cumprimento a Sonae Sierra se 

encontra obrigada e que poderão influenciar as suas decisões de gestão e estratégia. A Sonae 

Sierra deverá assegurar o cumprimento da legislação sob pena de poder ter de interromper a 

sua atividade ou incorrer em sanções. 

 

2.1.3 A alteração da legislação e regulamentação fiscal e o aumento de impostos ou a 

redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso na atividade da Emitente 

A Emitente está exposta à evolução de legislação fiscal e eventuais interpretações da aplicação 

da regulamentação fiscal e parafiscal de formas diversas e poderá ser afetada adversamente por 

alterações fiscais em Portugal, na União Europeia e em outros países onde desenvolve a sua 

atividade. A Sonae Sierra não controla essas alterações fiscais, ou alterações de interpretação 

das leis fiscais por parte de qualquer autoridade fiscal, pelo que a sua ocorrência poderá ter 

impacto nos respetivos negócios e nos resultados das suas operações.  

 

2.1.4 Sonae Sierra, enquanto sociedade gestora de participações sociais depende da 

capacidade de as suas subsidiárias gerarem cash-flows positivos 
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A Sonae Sierra, enquanto sociedade gestora de participações sociais, tem como principais 

ativos as ações representativas do capital social das sociedades por si participadas. A liquidez 

da Sonae Sierra depende assim da eventual distribuição de dividendos por parte das sociedades 

suas participadas, do pagamento de juros, do reembolso de empréstimos concedidos e de outros 

fundos distribuídos por essas sociedades. 

A capacidade das sociedades participadas pela Sonae Sierra lhe disponibilizarem fundos 

dependerá, em parte, da sua capacidade de gerarem cash-flows positivos no âmbito das suas 

atividades operacionais. A capacidade destas sociedades de, por um lado, distribuírem 

dividendos e, por outro, pagarem juros e reembolsarem empréstimos concedidos pela Sonae 

Sierra, está sujeita, nomeadamente, a restrições estatutárias e fiscais, aos respetivos resultados, 

às reservas disponíveis e à sua estrutura financeira. 

 

2.1.5 Alguns dos negócios desenvolvidos poderão necessitar de investimentos adicionais, 

cujas condições de realização poderão estar condicionadas pelo enquadramento 

financeiro atual 

Os negócios desenvolvidos pelas sociedades participadas pela Sonae Sierra poderão necessitar 

de investimentos adicionais, o que poderá implicar o reforço de investimento da Sonae Sierra 

nas mesmas. Este reforço poderá ser efetuado por recurso a capitais próprios e/ou alheios. A 

Sonae Sierra não pode assegurar que esses fundos, se necessários, sejam obtidos, ou que o sejam 

nas condições pretendidas. Neste contexto, o financiamento de eventuais investimentos futuros 

da Sonae Sierra e/ou das suas participadas ou ainda a eventual possibilidade de assegurar, para 

estas empresas, o refinanciamento de operações que maturem, e, em limite, da sua atividade 

corrente, não pode ser dado como garantido. A Sonae Sierra considera deter todos os ativos 

necessários a uma operação sustentável da sua atividade atual, no entanto, no caso de não dispor 

dos fundos necessários, os objetivos ou planos operacionais de desenvolvimento dos negócios 

poderão ter de ser alterados ou diferidos.  

Os negócios da Sonae Sierra que poderão estar mais expostos a este risco são o Investimento e 

o Development, por via do financiamento de ativos existentes, no primeiro caso, ou o 

financiamento do desenvolvimento de novos projetos, no segundo caso.  

 

2.1.6 Algumas participadas da Sonae Sierra estão, no exercício da sua atividade, expostas 

a risco de taxa de câmbio 

Algumas das participadas da Sonae Sierra estão presentes em mercados internacionais fora da 

zona euro. As respetivas operações estão sujeitas ao risco de variação da taxa de câmbio, quer 



 

 8 

ao nível das transações comerciais efetuadas em divisa diferente do Euro, quer no valor do 

capital investido em subsidiárias fora da zona Euro, pelo que tal fato poderá ter impacto nos 

respetivos negócios e nos resultados das suas operações 

 

2.1.7 A atividade da Sonae Sierra e das suas participadas é influenciada pelos riscos 

associados à evolução da taxa de juro 

Grande parte do endividamento do Grupo encontra-se indexada a taxas variáveis, expondo o 

custo da dívida a um risco elevado de volatilidade. O impacto desta volatilidade nos resultados 

ou no capital próprio da sociedade não é controlado pela Sonae Sierra, apesar de poderem existir 

fatores de mitigação. 

 

2.1.8 A volatilidade nos mercados financeiros poderá ter impacto na posição de liquidez 

da Emitente e das suas participadas 

A volatilidade dos mercados financeiros torna imprevisível a sua evolução o que impede a 

previsão, por parte da Sonae Sierra, das condições de crédito futuras e da sua capacidade de 

refinanciar a sua dívida ou de a refinanciar nas condições por si consideradas mais adequadas, 

o que pode ter reflexos materiais na sua liquidez e nas suas condições de exploração. 

 

2.1.9 A atividade da Sonae Sierra e das suas participadas é influenciada pelos riscos 

associados ao aumento das taxas de capitalização 

A empresa é proprietária ou coproprietária de propriedades de investimento com um valor total 

superior a € 7 mil milhões, com referência dezembro de 2017. O valor dessas propriedades é 

altamente influenciado pelas taxas de capitalização. Aumentos nas taxas de capitalização 

significam que, permanecendo tudo o resto constante, o valor das propriedades diminui. Além 

disso, espera-se que os projetos realizados pela empresa sejam vendidos 2-3 anos após a sua 

conclusão, com a Sonae Sierra a reter uma posição minoritária. Essas vendas incorrem no risco 

de ocorrer abaixo do custo de investimento, devido à flutuação das taxas de capitalização. 

 

2.1.10 A atividade da Sonae Sierra e das suas participadas é influenciada pelos riscos 

associados à concorrência 

A operação e o valor dos imóveis da empresa estão sujeitos ao risco resultante de níveis 

excessivos de oferta de espaço de retalho na sua área de mercado, pelo que tal fato poderá ter 

impacto nos respetivos negócios e nos resultados das suas operações. No decurso da sua 

atividade, a Sonae Sierra compete com vários elementos, nomeadamente no segmento de 
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desenvolvimento (em que outros operadores poderão também desenvolver novos projetos) e 

propriedade (com os centros comerciais existentes, geridos por outros operadores). A atividade 

desenvolvida pela Sonae Sierra e suas participadas está sujeita a uma forte concorrência em 

todos os mercados onde se encontra presente. Um aumento da concorrência poderá ter impacto 

nos respetivos negócios e nos resultados das suas operações. 

 

2.1.11 O risco de execução de projetos poderá influenciar a atividade da Sonae Sierra pois 

os mesmos são desenvolvidos num longo espaço de tempo 

O principal risco associado ao negócio de desenvolvimento diz respeito à seleção de projetos. 

Os projetos de centros comerciais exigem um prazo relativamente longo para a sua conclusão 

e há dificuldades consideráveis em alterar um projeto durante o desenvolvimento. Isto significa 

que a decisão inicial compromete a Sonae Sierra a seguir uma determinada linha de ação. 

 

2.1.12 A atividade da Sonae Sierra e das suas participadas pode ser influenciada pelo 

desenvolvimento do comércio eletrónico 

O negócio da Sonae Sierra é baseado em cadeias de lojas físicas que ocupam espaço nos seus 

centros comerciais. O aparecimento do comércio eletrónico pode alterar a apetência de alguns 

lojistas pelo espaço físico, com consequências para a diversidade de lojistas que existe no centro 

comercial. A Sonae Sierra não controla a evolução global do comércio eletrónico nem o 

impacto na sua atividade. 

 

2.1.13 A atividade da Sonae pode ser influenciada pela perda do serviço de gestão dos 

principais ativos 

A empresa é proprietária ou coproprietária de vários ativos que têm maior relevância na sua 

carteira (ativos core). A Sonae Sierra possui contratos de gestão nesses ativos que, além de 

representarem uma fonte de rendimento, ditam a sua reputação no mercado. A perda desses 

serviços de gestão poderá ter um impacto naquilo que é o resultado da Sonae Sierra, por via da 

perda desse rendimento ou de contratos novos de prestação de serviços com outras entidades. 
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2.2. Riscos relacionados com as Obrigações 

2.2.1. Riscos gerais relativos às Obrigações 

2.2.1.1. 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: 

(i) 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; 

(ii) ter acesso e conhecer 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; 

(iii) ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos 

inerentes a um investimento nas Obrigações; 

(iv) perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às Obrigações, estar 

familiarizado com os mercados financeiros relevantes, e/ ou recorrer a assessoria de um 

consultor financeiro ou outro adequado, bem como analisar os diferentes 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. 

 

2.2.1.2. Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos pagos aos 

Obrigacionistas não residentes, no caso destes não cumprirem determinados requisitos 

Os juros das Obrigações estão isentos de tributação em Portugal, desde que estejam observados 

os requisitos de prova previstos no Decreto-Lei n.º 193/2005 de 07 de novembro. Porém, esta 

isenção não é aplicável se o beneficiário efetivo for residente numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, 

de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e 

alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro com exceção dos respetivos bancos 

centrais e agências de natureza governamental, e com a qual não esteja em vigor (i) uma 
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convenção para evitar a dupla tributação internacional, ou (ii) um acordo que preveja a troca de 

informações em matéria fiscal. 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte à taxa 

liberatória de 28%. Esta taxa será de 35% no caso de residentes numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, 

de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e 

alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, bem como, no caso de os rendimentos 

de capitais serem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja(m) identificado(s) 

o(s) respetivo(s) beneficiário(s) efetivo(s), caso em que se aplicam as regras gerais. 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas previstas nas 

convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas pelo Estado Português, 

sempre que se encontrem cumpridos os requisitos para a aplicação das mesmas. 

O regime fiscal aplicável às Obrigações e descrito no Prospeto tem como enquadramento a 

legislação em vigor à presente data. Alterações legislativas e/ou regulamentares futuras podem 

ter implicações significativas no Emitente e/ou investidores e/ou Obrigações. Com efeito, a 

legislação fiscal aplicável às Obrigações pode ser objeto de futuras alterações cujo impacto 

não é possível antecipar, havendo, contudo, a possibilidade de as eventuais mudanças terem 

efeito retrospetivo ou retroativo quanto à sua aplicação e/ou interpretação. 

 

2.2.1.3. O regime legal aplicável pode ser objeto de futuras alterações cujo impacto não 

é possível antecipar 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo 

fiscal), regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis que possa 

ter algum tipo de efeito adverso nos direitos e obrigações da Emitente e/ou dos investidores ou 

nas Obrigações. 

 

2.2.2. Riscos gerais do mercado 

2.2.2.1. Risco de ausência de liquidez do mercado onde as Obrigações estarão admitidas 

à negociação 

As Obrigações não tinham 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 
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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 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. 

 

2.2.2.2. Risco de taxa de juro, de reinvestimento e de controlos cambiais 

O juro a que as Obrigações conferem direito é calculado com referência a uma taxa variável, 

nomeadamente, a EURIBOR a 6 meses, patrocinada pelo European Money Markets Institute 

(“EMMI”) (cuja cotação poderá ser consultada em https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-

org/euribor-rates.html) em associação com a ACI – The Financial Markets Association, 

adicionada de uma margem fixa. À data do presente Prospeto, a EMMI não figura no registo 

de administradores e fornecedores de índices de referência estabelecido e mantido pela 

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) nos termos do artigo 

36.º do Regulamento (UE) 2016/1011 de 8 de junho de 2016 (o “Regulamento”). Tanto quanto 

é do entendimento da Emitente, as disposições transitórias previstas no artigo 51º do 

Regulamento permitem que o que o EMMI ainda não seja obrigado a obter autorização ou 

registo. 

Em virtude da incerteza inerente à evolução das taxas de juro de curto ou de longo prazo com 

a correspondente implicação nos cash-flows (pagamento de juros) recebidos pelo 

Obrigacionista, existe assim o risco de taxa de juro. Tal fato origina o risco de reinvestimento 

dado que os cash-flows recebidos poderão ser/serão reinvestidos a taxas de juros futuras 

incertas. A amplitude deste risco é tanto maior quanto maior for o tempo que faltar para atingir 

a maturidade das Obrigações. 

A Emitente pagará o capital e juros relativos às Obrigações em Euros, o que coloca certos 

riscos relativamente às conversões cambiais, caso a moeda de origem de um investidor não 

seja o Euro. Tais riscos incluem o risco de alteração nas taxas de câmbio e o risco de imposição 

de controlos cambiais.  
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2.2.2.3. A Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou o Representante Comum dos 

Obrigacionistas pode tomar decisões que vinculam todos os Obrigacionistas, com base 

em determinadas maiorias, e que podem afetar os interesses em geral dos Obrigacionistas 

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. 

As Condições das Obrigações constantes do Capítulo 15.16 (Representação dos 

Obrigacionistas e Assembleias de Obrigacionistas), bem como 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 preveem 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. 

 

2.2.3. As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os 

investidores 

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 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 (iii) outras restrições são 

aplicáveis à subscrição/aquisição das Obrigações. As instituições financeiras devem consultar 

os seus consultores 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. 
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CAPÍTULO 3 

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 

Responsáveis pelo Prospeto 

A forma e conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 

Mobiliários, ao disposto no Regulamento dos Prospetos, na sua atual redação e demais 

legislação e regulamentação aplicáveis. 

Nos termos dos artigos 149.º, 150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários, as seguintes 

entidades são responsáveis pela veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da 

informação nele contida à data da sua publicação:  

(i) Emitente:  

A Sonae Sierra enquanto entidade emitente; 

(ii) Conselho de Administração da Emitente:  

Os atuais membros do Conselho de Administração da Sonae Sierra, eleitos para o quadriénio 

2017-2020, são: 

 

Paulo Azevedo (Presidente não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

Mark Robin Preston (Membro não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

José Baeta Tomás (Membro não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

Neil Leslie Jones (Membro não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

Pedro Caupers (Membro executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 2017) 

Ângelo Paupério (Membro não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

Fernando Oliveira (Presidente Executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

Ana Guedes Oliveira (Membro executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 

2017) 

João Sampaio (Membro executivo) (eleito em Assembleia Geral de 18 de abril de 2017) 
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Timothy Leslie Budden (Membro não executivo) (eleito em Assembleia Geral de 11 de julho 

de 2018) 

 

Os membros do Conselho de Administração da Sonae Sierra responsáveis pela aprovação das 

demonstrações financeiras consolidadas relativas aos anos de 2016 e 2017 foram: 

Paulo Azevedo (Presidente não executivo) 

Fernando Maria Guedes Machado Antunes Oliveira (Presidente Executivo) 

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira (Vogal Executivo) 

Pedro José D'Hommée Caupers (Vogal Executivo) 

José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo (Vogal Executivo) (renúncia em 1 de abril de 

2018) 

Ângelo Ribeirinho Paupério (Vogal não Executivo) 

Mark Robin Preston (Vogal não Executivo) 

João Eduardo Lupi Correia de Sampaio (Vogal Executivo) 

Neil Leslie Jones (Vogal não Executivo) 

José Manuel Baeta Tomás (Vogal não Executivo) 

Nicholas Richard Scarles (Vogal não executivo) (renúncia em 11 de julho de 2018) 

(iii) Conselho Fiscal da Emitente  

O Conselho Fiscal da Sonae Sierra foi nomeado em 10 de abril de 2018, para o quadriénio 

2017-2020, e tem a seguinte composição: 

Presidente: Ana Isabel Lourenço 

Membro Efetivo: Carlos Pereira da Silva 

Membro Efetivo: Sónia Costa Matos 

Membro Suplente: Óscar Quinta 

 

Os membros do Conselho Fiscal da Sonae Sierra responsáveis pela aprovação das 

demonstrações financeiras consolidadas relativas aos anos de 2016 e 2017 foram:  

Presidente: David Stannard Jenkins 

Membro Efetivo: Jorge Manuel Felizes Morgado 

Membro Efetivo: UHY & Associados, SROC, Lda. com sede no Caminho do Olival n.º 38, 

9020-103 Funchal, representada por António Francisco Barbosa dos Santos 

Membro Suplente: Óscar Quinta 
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O Presidente e os Membros Efetivos do Conselho Fiscal renunciaram ao mandato em 10 de 

abril de 2018. 

(iv) Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo da Emitente:  

Reeleito na Assembleia Geral de 18 de abril de 2017, para o quadriénio 2017-2020: 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., com sede na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 1070-

100, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada 

na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Teresa Tavares (ROC n.º 1264). 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Teresa Tavares, foi responsável pela 

certificação legal de contas dos anos de 2016 e 2017. 

Declaração sobre a informação constante do Prospeto 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores 

Mobiliários, a Sonae Sierra e as demais entidades que, nos termos do presente Capítulo, são 

responsáveis pela informação contida no presente Prospeto declaram que, tanto quanto é do seu 

conhecimento e após terem efetuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de que 

tal é o caso, a informação constante do presente Prospeto pelas quais são responsáveis está em 

conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões suscetíveis de afetar o seu 

alcance. 
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CAPÍTULO 4 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS E AUDITOR EXTERNO DA EMITENTE 

 

Para informações sobre o Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo da Sonae Sierra vide o 

Capítulo 3 (Responsáveis pela Informação), alínea (iv).  
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CAPÍTULO 5 

ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO DA EMITENTE 

 

5.1 Denominação Jurídica e comercial da Emitente 

A denominação jurídica da Emitente é Sonae Sierra, SGPS, S.A.. 

 

5.2 Registo e número de pessoa coletiva 

A Sonae Sierra, com sede social na Maia, Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, 

Portugal, com o capital social integralmente realizado de €162.244.860, matriculada na 

Conservatória de Registo Comercial da Maia com o número de matrícula e de pessoa coletiva 

502 290 811. 

 

5.3 Constituição da Emitente 

A Sonae Sierra foi constituída em 14 de novembro de 1989. 

Segundo o disposto no artigo 3º dos Estatutos o objeto social da Sonae Sierra consiste na gestão 

de participações sociais noutras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades 

económicas. 

 

5.4 Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade da Emitente 

A Sonae Sierra é uma sociedade gestora de participações sociais, constituída e funcionando ao 

abrigo das leis da República Portuguesa, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 

Maia, Portugal; o telefone de contacto é (+351) 220 104 581. 

A Sonae Sierra rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais, pela lei que regula 

as atividades das sociedades gestoras de participações sociais (Decreto-lei n.º 495/88, de 30 de 

dezembro, conforme alterado) e pelos seus estatutos, não tendo a sua atividade mais legislação 

ou regulamentação específicas que lhe sejam aplicáveis. 
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5.5. Alterações Significativas no Emitente 

Desde a constituição da Sonae Sierra não ocorreu qualquer acontecimento excecional que tenha 

afetado, ou se preveja vir a afetar significativamente as atividades da Sonae Sierra. Não existem 

quaisquer patentes, licenças, contratos de concessão ou outro tipo de contratos que sejam 

determinantes na atividade da Sonae Sierra. 

 

5.6. Investimentos 

Em 2017, estavam em desenvolvimento os seguintes projetos: o Jardín Plaza Cúcuta 

(Colômbia), o Centro Comercial Zenata (Marrocos), o McArthurGlen Designer Outlet Málaga 

(Espanha) e as expansões do NorteShopping e do Centro Colombo (Portugal). 

Na Colômbia, a Sonae Sierra e a Central Control já começaram os trabalhos de construção do 

Jardín Plaza Cúcuta. O projeto conta com um investimento de €52 milhões e terá uma Área 

Bruta Locável (ABL) de 43.000 m2, que fará dele o maior centro comercial na cidade. O novo 

centro tem abertura prevista para o final de 2018. 

Em Marrocos, o desenvolvimento do Centro Comercial Zenata ocorre de forma faseada com 

aberturas em março 2016 e posteriormente em 2021 e 2024. Trata-se de um projeto que deverá 

totalizar 92.000 m2, com 250 marcas e que está a ser desenvolvido pela Sonae Sierra em 

parceria com Marjane, Al Futtaim e Société d'Amenagement de Zenata. 

Em Espanha, começou em 2017 a construção do McArthurGlen Designer Outlet Málaga. O 

projeto resulta de uma joint-venture de 50/50 entre a McArthurGlen e a Sonae Sierra e 

representa um investimento de €115 milhões, que se traduzirá em 30.000 m2 de espaço de 

retalho e uma oferta comercial com mais de 170 marcas. 

A expansão do NorteShopping, que arrancou no final de 2017, irá acrescentar 15.000 m2 aos 

atuais 54.618 m2 de ABL e representa um investimento de €72 milhões. 

A expansão do Centro Colombo, irá acrescentar 9.000 m2 aos atuais 79.000 m2 de ABL e 

representa um investimento de cerca de €61,5 milhões. 

Já em 2018, a Sonae Sierra anunciou o desenvolvimento de um novo projeto em Parma, em 

Itália, cujos trabalhos de construção já tiveram início. O projeto resulta de uma joint-venture de 

50/50 entre a Sonae Sierra e a Impresa Pizzarotti & c. S.p.A e representa um investimento de 

cerca de €200 milhões para o desenvolvimento de um projeto de requalificação urbana que irá 

resultar na criação de um Centro Comercial e um Retail Park com 74.000 m2 de ABL e 170 

lojas. 
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Todos os investimentos acima referidos têm o seu financiamento assegurado, por via de 

empréstimos bancários, por via de aportação de capital por parte da Sonae Sierra ou por uma 

combinação de ambos. 
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CAPÍTULO 6 

PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DA EMITENTE 

Constituída em Portugal em 14 de novembro de 1989, a Sonae Sierra é detida em 50% pela 

Sonae - SGPS, S.A. (Portugal) e em 50% pela Grosvenor Group Limited (Reino Unido), através 

da Grosvenor Investments (Portugal) S.Àr.L.. A Sonae - SGPS, S.A. concluiu, recentemente, 

um acordo com a Grosvenor Investments (Portugal) S.Àr.L. para a aquisição de uma 

participação adicional de 20% do capital social da Emitente. A conclusão desta transação está 

sujeita à aprovação das autoridades da concorrência competentes. 

 

Empresa internacional dedicada a servir as necessidades de investidores de imobiliário de 

retalho, a Sonae Sierra opera a partir dos escritórios corporativos em 12 países, fornecendo 

serviços a clientes de geografias tão distintas como Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, 

Colômbia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia, Rússia, Tunísia e Turquia. 

 

A Sonae Sierra desenvolve e investe em ativos de retalho sustentáveis e fornece serviços de 

investimento, promoção imobiliária e gestão para diversos clientes, criando valor partilhado 

para o negócio e para a sociedade. 

 

A Sonae Sierra identifica oportunidades de mercado, cria parcerias com investidores 

imobiliários e presta serviços de imobiliário de retalho que cobrem o ciclo de vida da 

propriedade. Esta abordagem permite implementar o know-how e experiência internacional 

para desenvolver produtos inovadores que criem valor para os clientes e stakeholders. 

 

A Sonae Sierra está estruturada em cinco negócios autónomos: Investimento, Development, 

Gestão de Centros Comerciais, Serviços de Promoção Imobiliária e, ainda, o Brasil. 

 

Gestão de Investimento 

A área de Gestão de Investimento gere uma carteira de fundos imobiliários e ativos operacionais 

em todo o mundo, oferecendo produtos a investidores selecionados. 

Este negócio adquire ativos, incluindo aqueles que foram desenvolvidos pela unidade de 

Development da Sonae Sierra, em parceria com investidores institucionais para criar valor 

acrescentado e permitir à Sonae Sierra a assunção e o financiamento de outros projetos de 

desenvolvimento. Construindo relações com parceiros-chave, a unidade de Gestão de 

Investimento mantém ainda posições em ativos existentes com um horizonte de médio a longo 
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prazo e maximiza os dividendos indiretos canalizando serviços para outras unidades de negócio 

como a de Gestão de Centros Comerciais. 

 

Development 

A área de Development dedica-se ao desenvolvimento imobiliário em nome da Sonae Sierra e 

de outros co-investidores. 

Esta unidade de negócios é responsável pelo fornecimento de serviços relacionados com o 

financiamento e a execução de novos projetos. O modelo de investimento privilegiado consiste 

no estabelecimento de uma parceria, em partes iguais, com outro investidor para cada projeto, 

com o objetivo de vender a parte detida a terceiros após a conclusão (de preferência através da 

unidade de Gestão de Investimento) para financiar novos projetos. A unidade de negócios de 

Development colabora com os parceiros e fornecedores de forma a assegurar a adoção e a 

implementação eficaz de elevados padrões de qualidade, sustentabilidade ambiental, 

responsabilidade social e de segurança e saúde. A unidade promove também abordagens 

criativas e pioneiras que se adaptem às necessidades das comunidades locais, respeitem os 

valores e a cultura local e criem valor com base numa abordagem sustentável e de longo prazo. 

 

Gestão de Centros Comerciais 

A unidade de Gestão de Centros Comerciais oferece serviços de gestão, comercialização e 

marketing. 

Com uma abordagem centrada no cliente esta unidade tem o objetivo de alinhar os respetivos 

interesses com uma grande variedade de clientes investidores de forma a maximizar as receitas, 

as margens e os valores dos ativos a longo prazo. Esta área de negócio mantém fortes relações 

com os lojistas, assegurando procedimentos operacionais normalizados eficazes e eficientes, 

pondo em prática conceitos inovadores de forma a envolver e atrair visitantes. 

 

Serviços de Promoção Imobiliária 

A unidade de Serviços de Promoção Imobiliária oferece soluções de desenvolvimento 

imobiliário a clientes do mundo inteiro. 

A unidade faz uso dos conhecimentos internos especializados para oferecer uma ampla 

variedade de serviços de promoção imobiliária que vão do licenciamento, arquitetura à gestão 

do projeto, passando pela engenharia, respeitando os princípios básicos de inovação e de 

enfoque no cliente. Além disso, estabelece parcerias com empresas subcontratadas de alta 

qualidade, de forma a servir uma grande variedade de projetos. A unidade presta serviços a uma 

grande diversidade de clientes, alinhando os interesses com os do cliente de forma a maximizar 



 

 23 

o compromisso, as receitas e as margens. 

 

Brasil 

A Sonae Sierra Brasil opera autonomamente e foca-se no investimento, no desenvolvimento e 

na gestão de Centros Comerciais no Brasil. 
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CAPÍTULO 7 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA EMITENTE 

7.1. Estrutura Organizacional 

7.1.1. Descrição sucinta do grupo e da posição do emitente no seio do mesmo 

A Sonae Sierra é uma sociedade cujo capital social pertence à Sonae - SGPS, S.A. (50,00%), 

cuja atividade se centra em áreas muito diversas tais como retalho alimentar, centros 

comerciais, telecomunicações, serviços e derivados de madeira, e à Grosvenor Investments 

(Portugal) S.Àr.L. (50,00%). A Sonae – SGPS, S.A. concluiu, recentemente, um acordo com a 

Grosvenor Investments (Portugal) S.Àr.L. para a aquisição de uma participação adicional de 

20% do capital social da Emitente. A conclusão desta transação está sujeita à aprovação das 

autoridades da concorrência competentes. 

As subsidiárias do grupo, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 de dezembro 

de 2017 e 2016, são as seguintes: 

  
Percentagem de 

  
capital e direitos 

 
Sede de voto detidos 

Firma Social 31.12.17 31.12.16 

    

Empresa mãe 
   

Sonae Sierra, SGPS, S.A. Maia (Portugal) - -     

Subsidiárias 
   

    

Serviços Corporativos 
   

Sierra Services Holland B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%     

Investimento 
   

ALEXA Holding GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00% 

ALEXA Shopping Centre GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00% 

Axnae Spain Holdings, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% - 

Cascaishopping-Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 57,24% 57,24% 

Coimbrashopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50,10% 50,10% 

Dos Mares - Shopping Centre B.V.  Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Dos Mares-Shopping Centre, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10% 

Gli Orsi Shopping Centre 1 Srl Milão (Itália) 100,00% 100,00% 

Iberian Holdings Spain, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00% 

Land Retail B.V. Amesterdão (Holanda) 64,37% 64,37% 

Luz del Tajo B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Paracentro - Gestão de Galerias Comerciais, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Plaza Eboli – Centro Comercial S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00% 

Plaza Mayor Parque de Ócio B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Plaza Mayor Parque de Ocio, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10% 

Plaza Mayor Shopping B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Plaza Mayor Shopping, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10% 

River Plaza B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

River Plaza Mall, Srl Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00% 
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Shopping Centre Parque Principado B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Sierra Berlin Holding B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Core Assets Holdings, B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Sierra European Retail Real Estate Assets Holdings B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10% 

Sierra GP Limited  Guernsey 100,00% 100,00% 

Sierra Investments (Holland) 1 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Investments (Holland) 2 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Investments Holdings B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Investments SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Sierra Parma Project BV Amesterdão (Holanda) 100,00% - 

Sierra Retail Ventures BV Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Solingen Holding GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00% 

Sierra Spain Malaga Holdings, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00% 

SPF - Sierra Portugal Luxemburgo 100,00% 100,00% 
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Percentagem de 

  
capital e direitos 

 
Sede de voto detidos 

Firma Social 31.12.17 31.12.16 

    
Serviços 

   

Sierra Germany GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00% 

Sierra Italy Srl Milão (Itália) 100,00% 100,00% 

Sierra Management, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Sierra Maroc Services SARL Casablanca (Marrocos) 100,00% 100,00% 

Sierra Portugal, S.A. Lisboa (Portugal) 100,00% 100,00% 

Sierra Romania Shopping Centers Services, SRL  Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00% 

Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00% 

Sierra Turkey Gayrimenkul Yönetim Pazarlama ve 

Danışmanlık A.Ş. Istambul (Turquia) 100,00% 100,00%     

"Developments" 
   

ARP Alverca Retail Park, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Ioannina Development of Shopping Centres, S.A. Atenas (Grécia) 100,00% 100,00% 

Parque de Famalicão - Empreendimentos Imobiliários, 

S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Project Sierra 2 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Project Sierra 10 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Project Sierra 11 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Project Sierra 12 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Project Sierra Four, SA Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00% 

Project Sierra Germany 4 (four) - Shopping Centre, 

GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00% 

Project Sierra Spain 1 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Project Sierra Spain 2- Centro Comercial S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00% 

Project Sierra Cúcuta B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Microcom Doi, Srl Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00% 

Sierra Greece, S.A. Atenas (Grécia) 100,00% 100,00% 

Sierra Developments Holding B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Developments, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00% 

Sierra Maroc, SARL Casablanca (Marrocos) 100,00% 100,00% 

Sierra Project Nürnberg B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Real Estate Greece B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Sierra Zenata Project B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 

Weiterstadt Shopping B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00% 
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7.2. Dependência para com as entidades do Grupo 

Não existe qualquer dependência significativa da Sonae Sierra face a outras entidades do grupo. 
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CAPÍTULO 8 

INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

Não existem alterações significativas adversas nas perspetivas da Emitente desde a data dos 

seus últimos mapas financeiros auditados (a 31 de dezembro de 2017).  
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CAPÍTULO 9 

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS 

Não aplicável. 
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CAPÍTULO 10 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA 

EMITENTE 

São órgãos sociais da Sonae Sierra o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e o 

Conselho Fiscal. 

O mandato dos membros dos órgãos sociais da sociedade é de 4 anos e é renovável. 

Organigrama funcional da Sonae Sierra a 31 de dezembro de 2017 era o seguinte (entretanto 

um dos membros executivos do Conselho de Administração – José Edmundo Medina Barroso 

de Figueiredo - apresentou a renúncia ao cargo, com efeitos a 1 de abril de 2018, reduzindo 

para 4 o número de membros executivos, não tendo existido outras renúncias no Conselho de 

Administração no mandato em curso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama funcional da Sonae Sierra em 31 de dezembro de 2017 

 

Os atuais membros do Conselho de Administração da Sonae Sierra, eleitos na Assembleia 

Geral de 18 de abril de 2017, para o quadriénio 2017-2020, são: 

Assembleia Geral de 
Accionistas

Conselho de Administração

6 Não Executivos (incluindo 
o Presidente)

5 Executivos (incluindo o 
CEO)

Comissão Executiva

Comissão de Investimento
Comissão de Auditoria e 

Conduta

Comissão de Finanças

Comissão de Vencimentos

Conselho Fiscal
(Presidente; Membro 

Efectivo;

Membro  Efectivo; Membro 
Suplente) + ROC
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 Paulo Azevedo (Presidente não executivo) – domicílio profissional em Lugar do 

Espido, Via Norte, Maia 

 Mark Robin Preston (Membro não executivo) – domicílio em White Grounds 

Thornthorpe, Malton North Yorkshire YO17 9LX, Reino Unido 

 José Baeta Tomás (Membro não executivo) – domicílio profissional em Avenida 

Doutor Cardoso de Melo, n.º 1.184, 13º andar, Sala 132, Vila Olímpia, São Paulo, 

Brasil 

 Neil Leslie Jones (Membro não executivo) – domicílio em Calle Ruiz 26 (apt 5D), 

28010 Madrid, Espanha 

 Pedro Caupers (Membro executivo) – domicílio profissional em Calle Goya 22, 3º, 

Madrid, Espanha 

 Ângelo Paupério (Membro não executivo) - domicílio profissional em Lugar do 

Espido, Via Norte, Maia 

 Fernando Oliveira (Presidente executivo) - domicílio profissional em Lugar do 

Espido, Via Norte, Maia 

 Timothy Leslie Budden (Membro não executivo) – domicílio profissional em 70 

Grosvenor Street, London W1K 3JP, Reino Unido 

 Ana Guedes Oliveira (Membro executivo) - domicílio profissional em Lugar do 

Espido, Via Norte, Maia 

 João Sampaio (Membro executivo) - domicílio profissional em Lugar do Espido, Via 

Norte, Maia 

 

Os Administradores Paulo Azevedo e Ângelo Paupério são presidentes executivos do conselho 

de administração da acionista Sonae - SGPS, S.A.; os administradores executivos da Sonae 

Sierra são membros do conselho de administração de diferentes subsidiárias da Sonae Sierra. 

 

Em 8 de março de 2006, o Conselho de Administração da Sonae Sierra deliberou designar a 

Comissão de Investimento, a Comissão de Auditoria e Conduta e a Comissão de Finanças, a 

funcionar na dependência do Conselho de Administração, atualmente composta pelos seguintes 

membros: 

 

Comissão de Investimento 
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Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira 

(Presidente) 

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

Pedro José D’Hommée Caupers 

Neil Leslie Jones 

Timothy Leslie Budden 

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira 

 

 

Comissão de Auditoria e Conduta 

David Jenkins (Presidente) 

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

Timothy Leslie Budden 

 

 

Comissão de Finanças 

Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira 

(Presidente) 

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

Neil Leslie Jones 

Timothy Leslie Budden 

 

Conselho de Administração  

O Conselho de Administração reúne, normalmente, uma vez por trimestre, e além disso, 

sempre que o presidente, o administrador delegado ou dois dos membros o convoquem. 

Qualquer reunião só terá quórum se estiver presente ou representada a maioria dos membros e 

as decisões são tomadas por maioria simples dos votos emitidos. Os membros do Conselho de 

Administração têm as obrigações expressas na Lei Portuguesa. As atas correspondentes estão 

registadas no respetivo livro de atas. 
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Comissão Executiva  

A Comissão Executiva, composta pelos administradores executivos, é nomeada pelos membros 

do Conselho de Administração. Os Estatutos da Sociedade permitem que o Conselho de 

Administração delegue a gestão corrente da Sociedade na Comissão Executiva.  

A Comissão Executiva é presentemente constituída por: 

Fernando Oliveira; 

Pedro Caupers; 

Ana Guedes Oliveira; e 

João Sampaio. 

 

À Comissão Executiva foram conferidos todos os poderes de gestão corrente da sociedade, com 

exclusão, designadamente, dos seguintes: 

a) eleição do Presidente do Conselho de Administração; 

b) cooptação de Administradores; 

c) pedido de convocação de Assembleias Gerais; 

d) aprovação do relatório e contas anuais; 

e) prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela sociedade; 

f) deliberação da mudança de sede ou de aumento de capital social; 

g) deliberação sobre projetos de fusão, cisão ou transformação da sociedade; 

h) aprovação da estratégia de configuração do portfolio de negócios; aprovação do plano 

financeiro e quaisquer alterações significativas a esse plano. 

 

As deliberações da Comissão Executiva são tomadas por maioria simples dos votos emitidos. 

Presentemente, a Comissão Executiva reúne pelo menos uma vez por mês.  

Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da Sonae Sierra foi nomeado em 10 de abril de 2018, para o quadriénio 

2017-2020, e tem a seguinte composição: 

Presidente: Ana Isabel Lourenço 

Membro Efetivo: Carlos Pereira da Silva 

Membro Efetivo: Sónia Costa Matos 

Membro Suplente: Óscar Quinta 
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Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo da Emitente 

Reeleito na Assembleia Geral de 18 de abril de 2017, para o quadriénio 2017-2020: 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., com sede na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 1070-

100, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na 

CMVM sob o n.º 20161389, representada por Teresa Tavares (ROC n.º 1264). 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Teresa Tavares, foi responsável pela 

certificação legal de contas dos anos de 2016 e 2017. 

Conflitos de Interesses de Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A Emitente não tem conhecimento da existência de conflitos de interesses potenciais entre as 

obrigações de qualquer uma das pessoas que integram os órgãos de administração, de 

fiscalização e de quadros superiores para com a Sonae Sierra ou para com qualquer uma das 

suas filiais e os seus interesses privados ou obrigações. 

Não foi definida lista de incompatibilidades nem número máximo de cargos acumuláveis pelos 

Administradores em órgãos de administração de outras sociedades, na medida em que, na 

generalidade dos casos, os Administradores da sociedade exercem funções de gestão nas 

sociedades integrantes do grupo ou pertencentes à mesma sub-holding, entendida como unidade 

homogénea do portfolio de negócios. A prática adotada está de acordo com o previsto no artigo 

414.º - A do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

CAPÍTULO 11 

ESTRUTURA ACIONISTA 

 

11.1 Estrutura do capital  

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Sonae Sierra estava representado por 

32.514.000 ações ordinárias, com o valor nominal de € 4,99 cada uma.  

As seguintes pessoas coletivas detêm o capital subscrito em 31 de dezembro de 2017: 

Sonae - SGPS, S.A. – 50%; e 

Grosvenor Investments (Portugal) S.Àr.L. – 50%. 

Não existe controlo da Sonae Sierra por parte de nenhum dos acionistas. 

A Sonae - SGPS, S.A. concluiu, recentemente, um acordo com a Grosvenor Investments 

(Portugal) S.Àr.L. para a aquisição de uma participação adicional de 20% do capital social da 

Emitente. A conclusão desta transação está sujeita à aprovação das autoridades da concorrência 

competentes. 

11.2 Acordos com impacto na estrutura acionista  

A Sonae Sierra não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos 

mencionados no artigo 19º do Código dos Valores Mobiliários relativamente ao exercício de 

direitos sociais na Sonae Sierra.  

 

11.1.3 Ações próprias  

 A 31 de dezembro de 2017 a Sonae Sierra não era titular de ações próprias. 
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CAPÍTULO 12 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DA EMITENTE 

As demonstrações financeiras consolidadas da SONAE SIERRA foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos das 

empresas incluídas na consolidação e seguindo a convenção dos custos históricos, modificada, 

quando aplicável, pela valorização de ativos e passivos financeiros (incluindo derivados) ao 

justo valor.  

As demonstrações financeiras consolidadas da Sonae Sierra de 2016 e 2017 foram elaboradas 

de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”) emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (“IASB”).  

As informações financeiras relativas ao exercício de 2016 e 2017 inseridas mediante remissão, 

foram objeto de auditoria externa. 

  

12.1 Ações judiciais ou arbitrais 

Não existem quaisquer procedimentos judiciais ou arbitrais suscetíveis de terem tido ou virem 

a ter uma incidência importante sobre a situação financeira da Sonae Sierra.  

 

12.2 Alterações significativas na situação financeira ou comercial da Emitente 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial da Sonae 

Sierra desde o final do último período financeiro em relação ao qual foram produzidas 

informações financeiras auditadas (reportadas a 31 de dezembro de 2017).  

 

 

 

 

  



 

 37 

CAPÍTULO 13 

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DA EMITENTE 

 

A Sonae Sierra não é parte de outros contratos significativos que não aqueles que decorrem do 

normal decurso das suas atividades que possam afetar a capacidade de cumprimento das 

obrigações perante os titulares dos valores mobiliários agora objeto de admissão.  
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CAPÍTULO 14 

INFORMAÇÕES DE BASE 

14.1. Interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na Oferta 

O Banco BPI, S.A. na qualidade de intermediário financeiro responsável pela organização e 

montagem da emissão de Obrigações objeto da presente admissão teve um interesse direto de 

cariz financeiro na Emissão a título de remuneração pela prestação daqueles serviços. 

 

14.2. Motivos da Admissão 

A presente admissão à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon destina-se a 

permitir a sua transmissibilidade através do mesmo. 

Os custos estimados de admissão à negociação das Obrigações no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon são de aproximadamente € 3.300,00 (três mil e trezentos Euros). 
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CAPÍTULO 15 

CONDIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES 

15.1. Admissão à negociação e código ISIN 

A presente admissão à negociação na Euronext Lisbon diz respeito às Obrigações com o código 

ISIN PTSOAEOM0006 e destina-se a permitir a sua transmissibilidade através da Bolsa 

(mercado regulamentado). 

 

15.2. Montante e divisa 

15.2.1. Montante 

A presente admissão diz respeito a 250 (duzentas e cinquenta) Obrigações, com o valor nominal 

unitário de €100.000 (cem mil euros) e global de €25.000.000 (vinte e cinco milhões de euros), 

as quais foram objeto de subscrição particular e direta nos termos do Código dos Valores 

Mobiliários, Código das Sociedades Comerciais e demais legislação e regulamentação 

aplicável. 

 

15.2.2. Divisa 

A moeda de denominação das Obrigações é o euro. 

 

15.3. Categoria e forma de representação 

As Obrigações têm natureza ordinária e são valores mobiliários escriturais, nominativos, 

inscritos em contas abertas em nome dos respetivos titulares junto de intermediários financeiros 

legalmente habilitados, de acordo com as disposições legais em vigor, encontrando-se 

integradas na Central de Valores Mobiliários gerida pela Interbolsa, com morada na Avenida 

da Boavista, 3433 - 4100-138 Porto – Portugal (“Central de Valores Mobiliários”). 

 

15.4. Deliberações, autorizações e aprovações da Emissão 

A Emissão das Obrigações foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração da Sonae 

Sierra em 8 de janeiro de 2018. 
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15.5. Data de subscrição e preço de emissão 

A data de subscrição e realização integral das Obrigações ocorreu em 25 de janeiro de 2018 

(“Data de Subscrição”), tendo um preço de emissão de 100% (cem por cento) do valor nominal 

unitário de €100.000,00 (cem mil euros). 

 

15.6. Direitos de preferência e direitos atribuídos 

15.6.1. Direitos de preferência 

A subscrição das Obrigações não está sujeita a quaisquer direitos de preferência. Por outro lado, 

uma vez admitidas à negociação em mercado regulamentado, as Obrigações serão livremente 

negociáveis nos termos da lei geral. 

 

15.6.2. Direitos atribuídos 

Não existem direitos especiais atribuídos às Obrigações senão os conferidos nos termos da lei 

geral, nomeadamente quanto ao recebimento de juros e reembolso do capital. 

 

15.7. Grau de subordinação das Obrigações 

As obrigações que para a Emitente resultam da Emissão das Obrigações constituem 

responsabilidades diretas, incondicionais, não subordinadas, não garantidas e gerais da 

Emitente, que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo cumprimento. 

As Obrigações constituem obrigações comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento 

pari passu com todas as outras dívidas e compromissos presentes e futuros não especialmente 

garantidos, sem prejuízo dos privilégios creditórios que resultem da Lei. 

 

15.8. Garantias das Obrigações 

Não existem garantias especiais associadas às Obrigações, respondendo as receitas e o 

património da Emitente pelo cumprimento de todas as obrigações que, para a Emitente, 

resultam e/ou venham a resultar da Emissão nos termos da Lei. 

 

15.9. Pagamentos de juros e outras remunerações 
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15.9.1. Datas de pagamento de Juros 

A liquidação financeira das Obrigações ocorreu no dia 25 de janeiro de 2018, data a partir da 

qual se iniciou a contagem do primeiro período de juros relativos às Obrigações (“Data de Início 

de Contagem de Juros”). Os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, 

com pagamento em 25 de janeiro e em 25 de julho de cada ano até à Data de Vencimento das 

Obrigações, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 25 de julho de 2018 (“Data de 

Pagamento de Juros”). 

15.9.2. Período de Juros 

Os juros relativos a cada Período de Juros deverão ser contados desde e incluindo uma Data de 

Pagamento de Juros (ou a Data de Início de Contagem de Juros) até (e excluindo) a próxima 

(ou primeira) Data de Pagamento de Juros, na base Atual/360 (“Período de Juros”). 

15.9.3. Taxa de juro 

A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será variável e igual à Euribor 

a 6 meses, cotada no segundo “Dia Útil Target” imediatamente anterior à data de início de cada 

período de juros, com um mínimo de 0%, adicionada de 2% (dois por cento). 

Por Euribor 6 meses entender-se-á a taxa patrocinada pelo European Money Markets Institute 

em associação com a ACI – The Financial Markets Association, ou por outra(s) entidade(s) que 

a(s) substitua(m), resultante do cálculo da média das taxas de depósitos interbancários para o 

prazo de 6 meses denominados em Euros, oferecidas na zona da União Económica e Monetária 

entre bancos de primeira linha, ou resultante de qualquer outra forma de cálculo aplicável em 

cada momento para determinação da Euribor, quer a mesma seja baseada em ofertas, transações 

ou em qualquer outra base simples ou composta, cotada para valores spot (TARGET + 2), na 

base Atual/360, e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página EURIBOR01 da 

REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no caso de a REUTERS cessar a divulgação, 

na página de outra agência que a divulgue. 

Caso o Indexante venha a ser substituído por um outro indexante ou a convenção do Indexante 

venha a ser alterada, a contagem de juros passará a ser efetuada com base na convenção desse 

outro indexante ou com base na nova convenção do Indexante. 

Por “Dias Úteis Target” entender-se-á aqueles dias em que o sistema de pagamentos TARGET2 

esteja em funcionamento. 

15.9.4. Processamento de pagamentos 

Em cada Data de Pagamento, serão movimentadas a crédito as contas de dinheiro (DCA) das 
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Entidades Registadas na Interbolsa, junto da plataforma T2S. Após receção dos montantes 

devidos, as Entidades Registadoras procederão à respetiva distribuição pelas contas de 

pagamento correntes, associadas às Contas Individualizadas de cada um dos Obrigacionistas 

seus clientes. 

15.9.5. Pagamentos em Dias Úteis 

Se a data prevista para o pagamento de qualquer montante relativo às Obrigações não for um 

Dia Útil, o pagamento será efetuado no Dia Útil seguinte, sendo os juros contados até à data do 

efetivo pagamento. 

 “Dia Útil” significa qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar em Lisboa e 

no Porto, e em que a Central de Valores Mobiliários e o sistema de pagamentos TARGET2 

estejam em funcionamento. 

15.9.6. Juros de mora 

Em caso de mora, total ou parcial, da Emitente, no pagamento de qualquer um dos montantes 

devidos nos termos e condições das Obrigações, será aplicado, sobre o montante em mora, e 

durante o prazo que a mesma subsistir, a última taxa praticada nos termos da Secção 9.3 supra, 

acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que à data vigorar. 

 

15.10. Obrigações da Emitente 

15.10.1. Obrigações de Informação 

Até ao reembolso integral das Obrigações a Emitente obriga-se a cumprir todos os deveres de 

informação aplicáveis a sociedades com valores mobiliários representativos de dívida 

admitidos à negociação em mercado regulamentado. 

A Emitente obriga-se ainda a informar prontamente o Agente Pagador de qualquer facto ou 

ocorrência que possa, por qualquer forma, afetar o cumprimento perfeito e pontual das 

obrigações assumidas na Emissão e, ainda, de qualquer facto que, por mero decurso do tempo 

ou quando for conhecido, possa vir a constituir uma Causa de Vencimento Antecipado do 

Empréstimo Obrigacionista.  

15.10.2. Outras Obrigações 

A Emitente obriga-se a entregar ao Agente Pagador e a disponibilizá-lo no seu website 

corporativo www.sonaesierra.com, até quatro meses após cada ano civil até à Data de 

Vencimento das Obrigações, um relatório da sua situação contabilística compreendendo o 
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balanço, a demonstração de resultados e o mapa de fluxos de tesouraria, ou informação 

equivalente a acordar com o Banco BPI. 

 

15.11. Amortizações, reembolso na Data de Vencimento e reembolso antecipado 

15.11.1. Reembolso na Data de Vencimento 

As Obrigações têm um prazo de maturidade de 5 (cinco) anos a contar da data de subscrição, 

ocorrendo a respetiva data de vencimento em 25 de janeiro de 2023 (“Data de Vencimento”). 

As Obrigações serão reembolsadas integralmente, ao par, de uma só vez, na Data de 

Vencimento, salvo se ocorrer reembolso antecipado nos termos da secção 15.11.2. e 15.12.2.. 

15.11.2. Reembolso antecipado por opção da Emitente 

A Emitente poderá, sem penalização, efetuar o reembolso antecipado ("Call Option"), total ou 

parcial (neste caso por redução do valor nominal das Obrigações), do presente empréstimo em 

qualquer Data de Pagamento de Juros a partir da 6.ª Data de Pagamento de Juros, inclusive. 

 

Para o efeito, a Emitente deverá publicar/divulgar a sua intenção de reembolsar 

antecipadamente a emissão, nos termos da legislação em vigor, com uma antecedência mínima 

de 30 dias em relação à data de reembolso antecipado. 

 

15.11.3 Reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas 

Sem prejuízo do disposto na secção 15.12.2, não existe nenhuma opção de reembolso 

antecipado por opção dos Obrigacionistas. 

 

15.12. Vencimento Antecipado 

15.12.1. Causas de Vencimento Antecipado 

A ocorrência e manutenção de qualquer uma das seguintes situações em relação à Emitente 

constitui uma Causa de Vencimento Antecipado: 

(i) mora no pagamento de capital e/ou de juros do presente empréstimo obrigacionista 

não remediada no prazo de 3 (três) “Dias Úteis”; ou 

(ii) mora no pagamento de quaisquer outras obrigações resultantes de empréstimos, 

outras facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência financeira, 
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contraídos junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no 

pagamento  de  obrigações  decorrentes  de  valores monetários ou mobiliários de 

qualquer natureza desde que os respetivos credores, tendo esse direito, solicitem o 

reembolso antecipado de obrigações pecuniárias da Emitente num montante total 

superior a 10% (dez por cento) dos seus Capitais Próprios (tal como publicado nas 

últimas contas individuais auditadas); ou 

(iii) interrupção pela Emitente, de forma generalizada, da sua atividade; ou 

(iv) inobservância de qualquer das demais obrigações previstas no presente Prospeto não 

remediada no prazo de 30 (trinta) “Dias Úteis”; ou 

(v) (i) caso a Emitente reconhecer expressamente a impossibilidade, de liquidar integral 

e pontualmente as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo ou ocorrer uma 

cessação de pagamentos em geral da Emitente; (ii) a Emitente requerer a sua 

declaração de insolvência, ou a sua apresentação ao Sistema de Recuperação de 

Empresas por via Extrajudicial (SIREVE), a um processo especial de revitalização 

(PER) ou a medida de efeito equivalente, ou se a declaração de insolvência, a 

apresentação ao SIREVE, a PER ou medida de efeito equivalente for requerida por 

qualquer terceiro, salvo se a entidade em causa apresentar de boa-fé contestação 

dentro do prazo legalmente aplicável; ou (iii) a emissão de qualquer despacho ou 

instrução por tribunal competente ou deliberação da liquidação ou dissolução da 

Emitente; ou (iv) declaração de insolvência da Emitente pelo tribunal competente ou, 

no âmbito de um processo de insolvência, existência de um acordo com, ou cessão a 

benefício de credores gerais da Emitente; ou (v) nomeação de um administrador da 

insolvência ou outra entidade equivalente para a Emitente ou em relação à totalidade 

ou a uma parte substancial dos ativos de qualquer dessas entidades; ou 

(vi) existência de uma ou mais decisões judiciais ou administrativas desfavoráveis com 

trânsito em julgado, a respeito da Emitente, ou de processo de execução fiscal ou de 

dívidas à Segurança Social a respeito da Emitente, relativamente ao qual não tenha 

sido apresentada reclamação ou contestação, salvo se, em qualquer dos casos, a 

Emitente liquidar integralmente o valor em causa no prazo de 90 (noventa) dias a 

contar do trânsito em julgado ou da notificação da liquidação da dívida fiscal ou da 

dívida à Segurança Social; ou 

(vii) a Emitente não cumprir com os seus deveres legais perante o Estado, as Autarquias 

Locais ou a Segurança Social, salvo se a Emitente apresentar de boa-fé contestação 
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fundamentada em recurso hierárquico ou judicial ou, se aplicável, prestar garantia 

idónea à suspensão do processo em curso; ou 

(viii) A Emitente, enquanto as obrigações para si decorrentes desta emissão não se 

extinguirem, der em garantia ou, por qualquer outra forma onerar, os bens que 

constam ou venham a constar do seu ACTIVO NÃO CORRENTE, salvo no caso de: 

a) garantias constituídas com o acordo prévio dos obrigacionistas, obtido por 

maioria simples, nos termos do n.º 7 do art.º 355.º do Código das Sociedades 

Comerciais; 

b) garantias constituídas sobre bens do ACTIVO NÃO CORRENTE da Emitente 

a adquirir ou a beneficiar por esta, desde que a referida aquisição não se 

configure como mera substituição de ativos, e desde que a garantia seja 

constituída em caução do respetivo preço, ou do crédito concedido para o 

efeito; 

c) Para efeitos do disposto na alínea anterior, não constitui mera substituição de 

ativos, o investimento nos bens do ACTIVO NÃO CORRENTE que se 

encontrem obsoletos ou deteriorados; 

d) garantias constituídas ou a constituir para garantir um valor acumulado não 

superior a 40% (quarenta por cento) do ACTIVO NÃO CORRENTE da 

Emitente; ou 

(ix) A cessação total ou substancial, pela Emitente, do exercício da sua atividade ou a 

ocorrência de qualquer evento (incluindo a aprovação de deliberações sociais ou a 

perda ou suspensão de qualquer licença ou autorização relevante) que (i) nos termos 

da lei aplicável determine a dissolução ou liquidação da Emitente, salvo se o evento 

em causa ocorrer no âmbito de uma reestruturação societária solvente ou que (ii) 

provoque uma modificação materialmente adversa para o normal desenvolvimento 

das atividades da Emitente; ou 

(x) se a Emitente, com base nas suas contas anuais consolidadas certificadas, apresentar 

um rácio TOTAL DEBT / INVESTMENT PROPERTIES superior a 50%; ou 

(xi) se a Emitente, com base nas suas contas anuais consolidadas certificadas, apresentar 

um rácio NET DEBT / ADJUSTED EBIT igual ou superior a 5x. 

O cálculo dos rácios referidos na alínea (x) e (xi) supra deverá ser objeto de certificação pelos 

auditores da Emitente e enviado ao Banco BPI juntamente com os documentos de prestação de 



 

 46 

contas anuais. Os valores das rubricas deste rácio serão corrigidos no caso de na Certificação 

Legal de Contas ou no Relatório de Auditoria existirem Reservas (ou Ênfases) quantificadas 

que impliquem a sua correção. Os atrás referidos cálculos, bem como a respetiva certificação 

poderão ser consultados pelos Obrigacionistas junto do Agente Pagador. 

Para efeitos das alíneas (viii), (x) e (xi) supra, entende-se por: 

(i) ACTIVO NÃO CORRENTE: o determinado de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como publicado nas últimas contas 

individuais auditadas da Emitente aprovadas à data da constituição dessa(s) 

garantia(s). 

(ii)  DÍVIDA TOTAL =  

Passivos não correntes: 

+ Empréstimos bancários de longo prazo – líquidos da parcela de curto 

prazo 

+ Empréstimos obrigacionistas não convertíveis – líquidos da parcelo de 

curto prazo 

+ Instrumentos financeiros derivados 

Passivos correntes: 

+ Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo prazo 

+ Parcela de curto prazo dos empréstimos obrigacionistas não convertíveis 

+ Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos 

(iii) PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO = 

+ Propriedades de investimento 

+ Investimentos em empreendimentos conjuntos e empresas associadas 

(iv) DÍVIDA LÍQUIDA =  

Passivos não correntes: 

+ Empréstimos bancários de longo prazo – líquidos da parcela de curto 

prazo 

+ Empréstimos obrigacionistas não convertíveis – líquidos da parcelo de 

curto prazo 

+ Instrumentos financeiros derivados 

 

Passivos correntes: 

+ Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo prazo 

+ Parcela de curto prazo dos empréstimos obrigacionistas não convertíveis 

+ Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos 
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Ativos correntes: 

(-) Caixa e equivalentes de caixa  

(v) EBIT AJUSTADO = 

+ Resultado Operacional Líquido Consolidado  

(-) Variação de valor das propriedades de investimento  

+ Resultado Líquido de empreendimentos conjuntos e empresas associadas 

deduzido do valor de “Variação de valor das propriedades de investimento” 

e impostos diferidos, excluindo impostos diferidos relativos a perdas fiscais, 

multiplicado pela percentagem de interesse (calculado de acordo com as 

contas individuais de cada empreendimento conjunto e empresa associada)   

Resultado Operacional Líquido Consolidado = 

+ Prestação de Serviços 

+ Variação de valor das propriedades de investimento 

+ Outros rendimentos operacionais 

(-) Fornecimentos e serviços externos  

(-) Gastos com o pessoal 

(-) Amortizações e depreciações 

(-) Provisões e imparidade de contas a receber 

(-) Perdas por imparidade e abates 

(-) Outros gastos operacionais 

Resultado Líquido de empreendimentos conjuntos e empresas associadas 

deduzido do valor de “Variação de valor das propriedades de investimento” e 

impostos diferidos, excluindo impostos diferidos relativos a perdas fiscais, 

multiplicado pela percentagem de interesse (calculado de acordo com as contas 

individuais de cada empreendimento conjunto e empresa associada)  = 

(+ Resultado líquido de cada empresa ou sub-grupo 

- Variação de valor das propriedades de investimento 

+ Impostos diferidos 

- Imposto diferidos relativos a perdas fiscais) 

x percentagem de interesse 

15.12.2. Reembolso imediato 

Os titulares das Obrigações poderão declarar o vencimento antecipado das Obrigações de que 

sejam detentores e exigir o respetivo reembolso, bem como o pagamento dos respetivos juros 
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devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso, sem necessidade de uma qualquer 

deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, caso se verifique qualquer uma das 

Causas de Vencimento Antecipado acima descritas, não sanada do prazo de 10 (dez) “Dias 

Úteis”, com exceção das descritas nas alíneas a), d) e f), às quais se deverá aplicar o prazo aí 

definido. 

Os titulares das Obrigações que desejem, verificada qualquer uma das Causas de Vencimento 

Antecipado acima descritas, declarar o vencimento antecipado e exigir o respetivo reembolso, 

deverão comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração 

da Emitente, com conhecimento ao Agente Pagador, devendo a Emitente proceder ao respetivo 

reembolso das Obrigações e respetivos juros contados até à data em que se efetuar aquele 

reembolso, até 10 (dez) “Dias Úteis” após a referida comunicação. 

 

15.13. Taxa de rendibilidade efetiva  

15.13.1 Pressupostos 

A taxa de rendibilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados 

pela Obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 

A taxa de rendibilidade efetiva utilizada nos cálculos apresentados depende dos seguintes 

pressupostos: 

(a) O preço de compra de cada Obrigação é igual ao seu valor de subscrição; 

(b) A taxa anual nominal bruta fixa aplicável a todos os cupões é de 2% (dois por cento); 

(c) O reembolso será efetuado ao par na Data de Vencimento; 

(d) A convenção de cálculo de juros é Atual/360; e 

(e) A taxa de imposto sobre os juros será a taxa à data em vigor na data do respetivo 

pagamento, atualmente 28% (vinte e oito por cento). 

Será utilizada a seguinte fórmula de cálculo da taxa de rendibilidade efetiva anual (“TRE”): 

 

Em que: 
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Pc: preço de compra da Obrigação; 

Juros: cupão semestral; 

t: períodos semestrais; 

n: maturidade (expressa em semestres); 

i: taxa de rendibilidade nominal anual; 

VR: valor de reembolso; e 

T: taxa de imposto. 

 

15.13.2 Taxa 

A taxa de rendibilidade efetiva anual bruta é 2,04% (dois vírgula zero quatro por cento), 

enquanto que a taxa de rendibilidade efetiva anual líquida é 1,47% (um vírgula quarenta e sete 

por cento). 

15.13.3 Alterações 

A taxa de rendibilidade efetiva poderá vir a ser afetada por eventuais taxas e comissões a pagar 

pelos subscritores pela prestação de serviços financeiros (incluindo comissões de subscrição, 

de custódia e outras aplicáveis), que podem variar de instituição para instituição financeira. Os 

preçários destes serviços financeiros prestados por cada instituição financeira podem ser 

consultados em www.cmvm.pt. 

 

15.14. Prescrição 

Os direitos relativos às Obrigações prescrevem no prazo de 20 (vinte) anos ou 5 (cinco) anos, 

consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de juros relativos 

às Obrigações, respetivamente. 

 

15.15. Agente Pagador e Agente de Cálculo 

O serviço financeiro da presente Emissão, nomeadamente o pagamento dos juros e o reembolso 

de capital será assegurado pelo Banco BPI (o “Agente Pagador”), através da sua sede na Rua 

Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, Portugal. 

O Banco BPI assegurará também o serviço de Agente Calculador do presente Empréstimo 
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Obrigacionista. 

                                                                                                                                               

15.16. Representação dos Obrigacionistas e Assembleias de Obrigacionistas  

15.16.1 Designação, destituição e substituição do representante comum  

A representante comum dos Obrigacionistas é Maria Daniela Farto Baptista Passos, a qual foi 

nomeado por deliberação unânime dos Obrigacionistas datada de 16 de maio de 2018, sendo 

que a decisão de designação, destituição ou substituição do representante comum é da 

competência dos Obrigacionistas. 

15.16.2. Convocação de assembleias  

As assembleias de Obrigacionistas poderão ser convocadas para deliberar sobre qualquer 

matéria que afete os interesses daqueles, incluindo a aprovação, por deliberação extraordinária, 

de uma modificação às Condições das Obrigações ou da nomeação ou destituição de 

representante comum dos Obrigacionistas, caso exista, e tanto as respetivas convocatórias como 

o seu funcionamento serão reguladas pelo Código das Sociedades Comerciais. As assembleias 

de Obrigacionistas podem ser convocadas pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso 

exista) ou, se não tiver sido nomeado nenhum representante comum dos Obrigacionistas, ou o 

representante comum dos Obrigacionistas não tenha convocado a assembleia de 

Obrigacionistas, pelo presidente da mesa da assembleia geral da Emitente, e deverão ser 

convocadas se requeridas pelos Obrigacionistas que detenham pelo menos 5% (cinco por cento) 

do montante global das Obrigações em dívida a cada momento. Os Obrigacionistas que 

detenham pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das Obrigações em dívida a 

cada momento podem ainda requerer a convocação judicial da assembleia de Obrigacionistas, 

quando a mesma não seja convocada pelo representante comum ou pelo presidente da mesa da 

assembleia-geral. 

15.16.3. Quórum constitutivo 

O quórum necessário para que numa assembleia de Obrigacionistas seja aprovada uma 

deliberação que não seja uma deliberação extraordinária será de uma pessoa ou pessoas que 

detenham ou representem quaisquer das Obrigações então em dívida, independentemente do 

montante global em causa. O quórum exigido para que numa assembleia de Obrigacionistas 

convocada se aprove uma deliberação extraordinária será de uma pessoa ou pessoas que 

detenham ou representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) das Obrigações então em 

dívida, ou numa assembleia realizada em segunda convocatória, qualquer pessoa ou pessoas 

que detenham ou representem quaisquer das Obrigações então em dívida, independentemente 

do montante global em causa. 
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15.16.4. Quórum deliberativo 

O número de votos necessários para aprovar uma deliberação que não seja uma deliberação 

extraordinária é a maioria dos votos recolhidos na assembleia de Obrigacionistas em causa. A 

maioria necessária para aprovar uma deliberação extraordinária é de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) do montante global das Obrigações então em dívida ou, numa assembleia 

realizada em segunda convocatória, dois terços de votos recolhidos na assembleia em causa. 

15.16.5. Deliberações vinculativas 

As deliberações aprovadas em qualquer assembleia de Obrigacionistas serão vinculativas para 

todos os Obrigacionistas, independentemente de terem estado, ou não, presentes nessa 

assembleia de Obrigacionistas e de terem, ou não, votado contra as deliberações em causa. 

15.16.6. Modificações 

O representante comum (caso exista) pode, sem o consentimento dos Obrigacionistas, acordar 

determinadas modificações às Condições das Obrigações, desde que as mesmas: 

(a) sejam de natureza menor e ainda de natureza formal ou técnica; e 

(b) sejam efetuadas para corrigir um erro manifesto ou cumprir disposições legais 

imperativas. 

15.16.7. Notificação 

Qualquer modificação, renúncia ou autorização ao abrigo das secções 15.16.5. ou 15.16.6. 

deverá ser vinculativa para os Obrigacionistas e deverá ser notificada pela Emitente aos 

Obrigacionistas assim que possível de acordo com a secção 15.19 – Comunicações.  

15.16.8. Matérias que devem ser aprovadas por deliberação extraordinária  

Será exigida uma deliberação extraordinária dos Obrigacionistas para: 

(i) modificar qualquer data fixada para pagamento de capital ou juros em relação às 

Obrigações, reduzir o montante de capital ou juros devido em qualquer data em relação 

às Obrigações ou alterar o método de cálculo do montante de qualquer pagamento em 

relação às Obrigações na data de vencimento; 

(ii)  aprovar a modificação ou revogação de quaisquer disposições previstas nas Condições 

das Obrigações; 

(iii) aprovar qualquer retificação ou alteração do presente parágrafo; 

(iv) renunciar ao cumprimento ou autorizar o incumprimento de qualquer uma das 

Condições das Obrigações; e 

(v) aprovar quaisquer outras matérias relativamente às quais as presentes Condições das 

Obrigações exigem a aprovação de uma deliberação extraordinária. 
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A Emitente empreenderá os seus melhores esforços para assegurar que se proceda à eleição do 

representante comum dos Obrigacionistas nos termos da lei em vigor, se tal for a opção dos 

Obrigacionistas, sendo que a decisão de designação, destituição ou substituição do 

representante comum será da competência dos Obrigacionistas. 

 

15.17. Regime fiscal 

O regime fiscal respeitante aos rendimentos das Obrigações encontra-se descrito no Capítulo 

16 (Informações de natureza fiscal). 

 

15.18. Regime de transmissão das Obrigações 

Não existem restrições à livre transmissibilidade das Obrigações, pelo que as mesmas podem 

ser transacionadas no mercado regulamentado Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à 

negociação. 

 

15.19. Comunicações 

15.19.1. Local de publicação 

Todas as notificações relativas às Obrigações serão publicadas, se e enquanto as Obrigações 

estiverem admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, no boletim de 

mercado da Euronext Lisbon e no sistema de difusão de informação da CMVM 

(www.cmvm.pt) ou por qualquer outra forma que se mostre de acordo com o previsto no Código 

dos Valores Mobiliários e com as regras da Interbolsa e da Euronext Lisbon relativamente à 

divulgação de informação a investidores. 

 

15.19.2. Requisitos adicionais 

A Emitente assegurará a realização de todas as comunicações de forma a cumprir com outras 

regras e regulamentos em vigor. 

 

15.19.3. Comunicações pelos Obrigacionistas 

As comunicações efetuadas pelos Obrigacionistas deverão revestir a forma escrita e ser 

entregues ou remetidas à Emitente, e considerar-se-ão realizadas, no caso de carta, na data do 
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seu recebimento e, no caso de fax ou de correio eletrónico, no momento da sua receção no posto 

da outra Parte, se esta se verificar até às 16.30 horas de Lisboa, ou, caso tal não aconteça, no 

primeiro DIA ÚTIL seguinte. 

 

15.20. Notação de risco 

As Obrigações não serão objeto de notação de risco. 

 

15.21. Admissão à negociação 

15.21.1. Admissão 

Foi solicitada a admissão das Obrigações à negociação no mercado regulamentado Euronext 

Lisbon. Não será requerida pela Emitente a admissão à negociação das Obrigações noutro 

mercado regulamentado ou equivalente. 

15.21.2. Data efetiva de admissão 

Após a publicação do Prospeto será publicado um anúncio no boletim de mercado da Euronext 

Lisbon, indicando a data efetiva da admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext 

Lisbon das Obrigações cuja admissão é solicitada. 

 

15.22. Lei aplicável e Jurisdição 

15.22.1. Lei aplicável 

As Obrigações e as Condições das Obrigações são regidas pela lei portuguesa. 

15.22.2. Jurisdição 

Para dirimir qualquer litígio emergente das Obrigações é competente o Tribunal da Comarca 

de Lisboa com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

15.22. Imputação de custos 

Quaisquer pagamentos efetuados pela Emitente serão imputados sucessivamente (a) ao 

pagamento de (i) impostos, (ii) comissões, (iii) despesas, (iv) juros e (b) reembolso de capital.  
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CAPÍTULO 16 

INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL 

A presente secção constituiu um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, à data, 

relativamente à detenção e transmissão onerosa das Obrigações e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. 

 

O enquadramento descrito é geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações que podem 

ter efeito retroativo ou decorrentes de interpretação das leis fiscais por parte de qualquer 

autoridade fiscal ou outra, e não dispensa a consulta da legislação aplicável. A presente secção 

não representa uma análise exaustiva dos potenciais efeitos fiscais da detenção das Obrigações. 

Não foram tomados em consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis. Os 

potenciais investidores devem assegurar conselho sobre as consequências e implicações da 

detenção e transmissão onerosa das Obrigações à luz das suas circunstâncias particulares, 

incluindo as eventuais implicações da aplicação de ordenamentos jurídicos distintos do 

português. As consequências fiscais podem variar de acordo com as disposições de convenções 

para evitar a dupla tributação celebradas por Portugal ou características particulares dos 

investidores, nomeadamente, nos casos em que os mesmos possam beneficiar de isenções 

fiscais, dispensas de retenção na fonte, reduções de taxa ou outros benefícios fiscais 

eventualmente aplicáveis. 

 

Rendimentos decorrentes da detenção de obrigações 

 

O regime fiscal descrito nesta secção é aplicável aos rendimentos de obrigações integradas em 

sistemas centralizados de valores mobiliários admitidos nos termos previstos no Decreto-Lei 

n.º 193/2005, de 7 de novembro, com as alterações à data em vigor (adiante “Decreto-Lei n.º 

193/2005”), o qual prevê um regime especial de tributação dos rendimentos de valores 

mobiliários representativos de dívida. 

 

Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de 

obrigações são considerados como rendimentos de capitais. Compreendem-se nos rendimentos 

de capitais o quantitativo dos juros contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, 

primeira colocação ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data 

em que ocorra alguma transmissão dos respetivos títulos, bem como a diferença, pela parte 
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correspondente àqueles períodos, entre o valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de 

títulos cuja remuneração seja constituída, total ou parcialmente, por essa diferença. 

 

16.1. Juros 

16.1.1. Pessoas singulares 

16.1.1.1. Residentes – rendimentos obtidos fora do âmbito de atividades empresariais ou 

profissionais 

 

Os juros de obrigações estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 

28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, caso em que os juros ou outros rendimentos 

de capitais são englobados com o restante rendimento coletável para efeitos de determinação 

da matéria tributável e sujeitos a taxas progressivas com o limite máximo de 48%. Este 

rendimento, sendo englobado pelo respetivo titular, estará ainda sujeito a uma taxa adicional de 

solidariedade no valor de 2,5%, na parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000 

mas não exceda €250.000. O quantitativo do rendimento coletável que exceda €250.000 estará 

sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 5%. 

 

A taxa será de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em 

nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja(m) identificado(s) o(s) respetivo(s) beneficiário(s) efetivo(s). 

 

16.1.1.2. Residentes – rendimentos obtidos no âmbito de atividades empresariais ou 

profissionais 

 

Os juros de obrigações estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 28%, tendo a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido a final, sendo o englobamento obrigatório. 

 

16.1.1.3. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis 

 

Os juros estão isentos de tributação em Portugal, desde que estejam observados os requisitos 

de prova previstos no Decreto-Lei n.º 193/2005. Porém, esta isenção não é aplicável se o 

beneficiário efetivo for residente numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 
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292/2011, de 8 de novembro com exceção dos respetivos bancos centrais e agências de natureza 

governamental, e com a qual não esteja em vigor (i) uma convenção para evitar a dupla 

tributação internacional, ou (ii) um acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte à taxa 

liberatória de 28%. Esta taxa será de 35% no caso de residentes numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, 

de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e 

alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, bem como, no caso de os rendimentos 

de capitais serem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja(m) identificado(s) 

o(s) respetivo(s) beneficiário(s) efetivo(s), caso em que se aplicam as regras gerais. 

 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas previstas nas 

convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas pelo Estado Português, 

sempre que se encontrem cumpridos os requisitos para a aplicação das mesmas. 

 

16.1.2. Pessoas coletivas 

16.1.2.1. Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis 

 

Os juros são sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza de pagamento 

por conta do imposto devido a final, salvo situações em que a lei preveja a aplicação de isenções 

ou de dispensa de retenção na fonte. 

 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 35%os rendimentos pagos ou 

colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja(m) identificado(s) o(s) respetivo(s) 

beneficiário(s) efetivo(s). 

 

Os juros concorrem para a formação do lucro tributável, encontrando-se, assim, sujeitos a 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), à taxa geral de 21% ou, quando 

sejam qualificados como pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, à taxa 17% aplicável aos primeiros €15.000 de 

matéria coletável, aplicando-se a taxa de 21% ao excedente. Pode acrescer derrama municipal, 
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apurada sobre o lucro tributável, a uma taxa que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma 

derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda €1.500.000 até 

€7.500.000, 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda €7.500.000 até €35.000.000 e 9% 

sobre a parte do lucro tributável que exceda €35.000.000. 

 

16.1.2.2. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis 

 

Os juros de obrigações estão isentos de IRC, desde que estejam observados os requisitos de 

prova previstos no Decreto-Lei n.º 193/2005. Porém, esta isenção não é aplicável relativamente 

aos rendimentos de capitais, se os obrigacionistas não residentes forem entidades residentes 

numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista 

aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, 

com exceção dos respetivos bancos centrais e agências de natureza governamental, e com a 

qual não esteja em vigor (i) uma convenção para evitar a dupla tributação internacional, ou (ii) 

um acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte à taxa 

liberatória de 25%. Esta taxa será de 35% no caso de residentes numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, 

de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e 

alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, bem como, no caso de os rendimentos 

de capitais serem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja(m) identificado(s) 

o(s) respetivo(s) beneficiário(s) efetivo(s). 

 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas previstas nas 

convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas pelo Estado Português, 

sempre que se encontrem cumpridos os requisitos para a aplicação das mesmas. 

 

16.2. Mais-Valias 

16.2.1. Pessoas singulares  

16.2.1.1 Residentes – rendimentos obtidos fora do âmbito de atividades empresariais ou 

profissionais 



 

 58 

 

As mais-valias e menos-valias apuradas na transmissão onerosa de obrigações contribuem para 

o cômputo do saldo anual de mais-valias e menos-valias. 

 

O referido saldo anual, quando seja positivo, está sujeito a tributação em IRS a uma taxa 

especial de 28%, salvo se o titular optar pelo englobamento das mais-valias, sujeitando-as a 

taxas progressivas que podem atingir os 48%. Este rendimento, sendo englobado pelo respetivo 

titular, estará ainda sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 2,5%, na parte do 

rendimento coletável que seja superior a €80.000 mas não exceda €250.000. O quantitativo do 

rendimento coletável que exceda €250.000 estará sujeito a uma taxa adicional de solidariedade 

no valor de 5%. Os juros decorridos/corridos/contáveis são caracterizados como rendimentos 

de capitais e não como mais-valias para efeitos fiscais. 

 

16.2.1.2 Residentes – rendimentos obtidos no âmbito de atividades empresariais ou 

profissionais 

 

As mais-valias e menos-valias apuradas na transmissão onerosa de obrigações contribuem para 

o cômputo do rendimento empresarial e profissional, o qual é tributado de acordo com as regras 

previstas no Código do IRS para os rendimentos da Categoria B. 

 

16.2.1.3. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis 

 

As mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de obrigações são isentas de tributação 

em Portugal nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005. Porém, esta isenção não é aplicável se os 

obrigacionistas não residentes forem domiciliados numa jurisdição sujeita a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela 

Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, com exceção dos respetivos bancos centrais e agências 

de natureza governamental, e com a qual não esteja em vigor (i) uma convenção para evitar a 

dupla tributação internacional, ou (ii) um acordo que preveja a troca de informações em matéria 

fiscal. 

 

Neste caso, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa 

especial de 28%.  
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Quando não seja aplicável o regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, encontram-se isentas 

de IRS, nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), as mais-valias 

realizadas por sujeitos passivos de IRS não residentes e sem estabelecimento estável em 

território português, salvo se os mesmos forem domiciliados em país, território ou região, 

sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 

de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

 

A tributação em Portugal das mais-valias realizadas em território português poderá igualmente 

ser afastada nos termos do ADT que se encontre em vigor entre o Estado Português e o Estado 

de residência do beneficiário dos rendimentos. 

 

16.2.2. Auferidas por pessoas coletivas  

16.2.2.1. Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis 

 

O saldo anual das mais-valias e menos-valias apuradas na transmissão onerosa de obrigações é 

incluído no lucro tributável e sujeito a tributação às taxas de IRC supra referidas (acrescidas de 

derrama municipal e derrama estadual supra referidas, quando aplicáveis). 

 

16.2.2.2. Não residentes sem estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis 

 

As mais-valias obtidas com a transmissão onerosa de obrigações estão isentas de IRC ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 193/2005 (desde que estejam observados os requisitos de prova aí previstos). 

 

Porém, esta isenção não é aplicável se os obrigacionistas não residentes forem entidades 

residentes numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante de 

lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, 

com exceção dos respetivos bancos centrais e agências de natureza governamental, e com a 

qual não esteja em vigor (i) uma convenção para evitar a dupla tributação internacional, ou (ii) 

um acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal; 

 

Neste caso, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 

25%. A tributação em Portugal das mais-valias realizadas em território português poderá 
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igualmente ser afastada nos termos do ADT que se encontre em vigor entre o Estado Português 

e o Estado de residência do beneficiário dos rendimentos. 

 

Quando não seja aplicável o regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, encontram-se isentas 

de IRC, nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), as mais-valias 

realizadas por sujeitos passivos não residentes e sem estabelecimento estável em território 

português, exceto quando a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 

25%, por entidades residentes (salvo quando i) a sociedade alienante residente noutro Estado 

membro da União Europeia, num Estado membro do Espaço Económico Europeu que esteja 

vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 

âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se encontre em 

vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a troca de informações; ii) esteja 

sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, 

de 30 de Novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa 

legal aplicável à entidade não seja inferior a 60 % da taxa prevista no n.º 1 do artigo 87.º do 

CIRC; iii) detenha direta ou direta e indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º do CIRC, 

uma participação não inferior a 10 % do capital social ou dos direitos de voto da entidade objeto 

de alienação; iv) detenha a referida participação de modo ininterrupto, durante o ano anterior à 

alienação; e v) não seja parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou artificiais, 

com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de obtenção de uma vantagem 

fiscal) ou seja domiciliada em país, território ou região, sujeita a um regime fiscal claramente 

mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria 

n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

 

16.3. Requisitos para aplicação das isenções de IRS e / ou IRC aos rendimentos de obrigações 

no âmbito do regime especial 

 

Para efeitos da aplicação do regime de isenção fiscal descrito, o Decreto-Lei n.º 193/2005 

requer o cumprimento de certos procedimentos e certificações de prova. Segundo estes 

procedimentos (cujo objetivo é a verificação da qualidade de não residente do beneficiário 

efetivo), requer-se ao beneficiário efetivo que detenha obrigações através de uma conta nas 

seguintes entidades: (i) entidade registadora direta, que é uma entidade junto da qual são abertas 

as contas de registo individualizado de obrigações; (ii) entidade registadora indireta, que, apesar 
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de não assumir o papel de uma entidade registadora direta, é cliente desta e presta serviço de 

registo e depósito de valores mobiliários, gestão de carteiras ou outros similares; ou (iii) 

entidades gestoras de um sistema de liquidação internacional, que são entidades que operam no 

mercado internacional para liquidar e compensar transações com valores mobiliários. 

 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 193/2005, os intermediários financeiros 

junto dos quais sejam abertas as contas individualizadas de valores mobiliários (junto dos quais 

se encontram registadas obrigações) ficam, na qualidade de entidades registadoras diretas 

obrigadas a possuir prova (i) relativamente às entidades residentes isentas, cuja isenção não seja 

de natureza automática, do ato de reconhecimento do benefício fiscal; e (ii) relativamente aos 

beneficiários efetivos abrangidos pelas isenções supra, da qualidade de não residente. 

 

16.3.1. Obrigações integradas em sistemas de liquidação nacional 

 

Cada beneficiário efetivo de obrigações deve apresentar ao intermediário financeiro (enquanto 

entidade registadora direta) onde se encontra aberta a respetiva conta na qual se encontram 

registadas as obrigações, antes ou na Data para Pagamento dos Rendimentos, os meios de prova 

indicados infra. 

 

A comprovação da qualidade de não residente dos obrigacionistas beneficiários efetivos deve 

ser aferida nos termos a seguir descritos: 

 

a) No caso de bancos centrais, entidades de direito público e respetivas agências e 

organizações internacionais reconhecidas pelo Estado português, mediante uma 

declaração do próprio titular devidamente assinada e autenticada, sem prejuízo da opção 

por (d) infra. A prova da qualidade de não residente é feita uma única vez, devendo o 

beneficiário efetivo informar imediatamente a entidade registadora das alterações 

verificadas nos pressupostos de que depende a isenção; 

b) No caso de instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e empresas 

de seguros, domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual Portugal 

tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, documento 

oficial de identificação fiscal ou certidão da entidade responsável pelo registo ou pela 

supervisão que ateste a existência jurídica do titular e o seu domicílio, sem prejuízo da 

opção por (d) infra. A prova da qualidade de não residente é feita uma única vez, 
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devendo o beneficiário efetivo informar imediatamente a entidade registadora das 

alterações verificadas nos pressupostos de que depende a isenção; 

c) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos de 

investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país ou jurisdição 

com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação 

internacional ou acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal, mediante 

declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela 

autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da 

qual foi constituído e o local da respetiva domiciliação, sem prejuízo da opção por (d) 

infra. A prova da qualidade de não residente é feita uma única vez, devendo o 

beneficiário efetivo informar imediatamente a entidade registadora das alterações 

verificadas nos pressupostos de que depende a isenção. 

d) Em qualquer outro caso, mediante certificado de residência ou documento equivalente 

emitido pelas autoridades fiscais, documento emitido por consulado português 

comprovativo da residência no estrangeiro ou documento especificamente emitido com 

o objetivo de certificar a residência por entidade oficial que integre a administração 

pública central, regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou 

autónoma do respetivo Estado. Estes documentos são necessariamente o original ou 

cópia devidamente autenticada, sendo válidos pelo período de três anos a contar das 

respetivas datas de emissão, as quais não podem ser posteriores a três meses em relação 

à data em que a retenção deva ser efetuada, devendo o beneficiário efetivo informar 

imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos pressupostos de que 

depende a isenção. 

 

Para efeitos da presente secção “Data para Pagamento dos Rendimentos” significa uma 

determinada data a partir da qual são devidos juros ou outros rendimentos de capitais 

provenientes de obrigações aos respetivos beneficiários efetivos. 

 

16.3.2. Obrigações transacionadas e integradas em sistema de liquidação internacional 

 

No caso de as obrigações estarem registadas em conta mantida junto de entidade gestora de 

sistema de liquidação internacional, a entidade gestora de sistema de liquidação transmite à 

entidade registadora direta ou aos seus representantes, em cada data de vencimento dos 

rendimentos, a identificação e quantidade dos valores mobiliários, bem como o montante dos 
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rendimentos e, quando aplicável, o montante do imposto retido, desagregado pelas seguintes 

categorias de beneficiários: 

 

a) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí 

possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, não isentas 

e sujeitas a retenção na fonte; 

b) Entidades residentes em país, território ou região com um regime de tributação 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 

13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março 

e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, não isentas e sujeitas a 

retenção na fonte; 

c) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí 

possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, isentas ou 

não sujeitas a retenção na fonte; 

d) Demais entidades que não tenham residência, sede ou direção efetiva em território 

português nem aí possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis. 

 

Adicionalmente, a entidade gestora do sistema de liquidação internacional transmite à entidade 

registadora direta, em cada data de vencimento dos rendimentos, pelo menos, os seguintes 

elementos relativos a cada um dos beneficiários referidos em a), b) e c) supra: 

 

a) Nome e endereço; 

b) Número de identificação fiscal, quando dele disponha; 

c) Identificação e quantidade dos valores mobiliários detidos; 

d) Montante dos rendimentos. 

 

Se estiverem preenchidas as condições para a aplicação de uma isenção, mas, devido a erro ou 

insuficiência da informação, for retido imposto, é possível solicitar o reembolso do imposto 

retido. O pedido de reembolso deverá ser submetido à entidade registadora (direta ou indireta) 

das obrigações, no prazo de 6 meses contados da data da retenção. O reembolso do montante 

retido fora daquelas circunstâncias deverá ser solicitado através de formulário dirigido ao 

Diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo de dois anos contados a partir do 

termo do ano em que tenha sido efetuada a retenção do imposto nos termos e nos prazos gerais. 
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CAPÍTULO 17 

ÍNDICE DA INFORMAÇÃO INSERIDA MEDIANTE REMISSÃO - 

DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento dos Prospetos, na sua atual redação, os documentos 

abaixo indicados são inseridos por remissão no presente Prospeto e, nessa medida, constituem 

parte integrante do mesmo: 

o Estatutos do Emitente; 

o Relatório e contas anual consolidado auditado da Sonae Sierra relativo ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2016, a certificação legal de contas e as notas às 

demonstrações financeiras; 

o Relatório e contas anual consolidado auditado da Sonae Sierra relativo ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2017, a certificação legal de contas e as notas às 

demonstrações financeiras. 

Salvo os estatutos da Sonae Sierra, que estão disponíveis apenas, em suporte de papel, na sede 

da Sonae Sierra, os documentos acima indicados (ou cópia dos mesmos) podem ser consultados 

durante o período de validade do presente Prospeto no sistema de difusão de informação da 

CMVM (www.cmvm.pt) e em suporte de papel, mediante solicitação, na sede do Emitente.  
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CAPÍTULO 18 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  

Relações com Investidores 

O representante da Sonae Sierra para as relações com o mercado de capitais é o interlocutor 

privilegiado de todos os investidores, institucionais e privados, nacionais e estrangeiros.  

Este representante assegura a prestação de toda a informação relevante no tocante a 

acontecimentos marcantes, factos enquadráveis como factos relevantes, divulgação de 

resultados e resposta a eventuais pedidos de esclarecimento por parte dos investidores ou 

público em geral sobre informação financeira de carácter público. Tem a seu cargo também 

todos os assuntos relativos ao relacionamento com a CMVM, de forma a garantir o 

cumprimento pontual das obrigações junto da entidade supervisora do mercado de capitais e de 

outras autoridades financeiras.  

Nos termos e para o efeito do n.º2 do art.º 226º do CódVM, o representante da Sonae Sierra 

para as relações com o mercado é o Dr. Joaquim Fernando de Castro Ribeiro. 

Para os efeitos decorrentes do exercício das respetivas funções, a morada, o número de telefone 

e de telefax e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os 

seguintes: 

Morada: Lugar do Espido – Via Norte, 4470-177 Maia, Portugal 

Telefone: +351 220 104 435 

E-mail: jribeiro@sonaesierra.com 
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CAPÍTULO 19 

DEFINIÇÕES 

Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 

presente Prospeto, os significados aqui referidos: 

 “Agente Pagador” significa o BPI; 

“Agente de Cálculo” significa o BPI; 

“BPI”, significa o Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, 

Porto; 

“Central de Valores Mobiliários” significa o sistema centralizado de valores mobiliários 

escriturais gerido pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das 

quais se processa a constituição e a transferência dos valores mobiliários nele integrados e se 

assegura o controlo da quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre 

eles constituídos; 

“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“Código das Sociedades Comerciais” ou “CSC” significa o Código das Sociedades 

Comerciais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, e suas posteriores 

alterações; 

“Código dos Valores Mobiliários” ou “CódVM” ou “CVM” significa o Código dos Valores 

Mobiliários aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e suas posteriores 

alterações; 

 “Condições das Obrigações” significa os termos e condições aplicáveis às Obrigações 

constantes do Prospeto; 

 “Data de Pagamento de Juros” significa o dia 25 dos meses de janeiro e julho em cada ano, 

ou se esse dia não for um Dia Útil, o Dia Útil imediatamente seguinte; 

 “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja Sábado, Domingo ou feriado e em que estejam 

abertos e a funcionar, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito e o sistema 

TARGET 2; 

“Diretiva dos Prospetos” significa a Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do 

Concelho de 4 de novembro de 2003, conforme alterada;  
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 “Emissão” significa a emissão pela Sonae Sierra de 250 (duzentas e cinquenta) obrigações 

escriturais, nominativas, com valor nominal unitário de € 100.000 (cem mil Euros), no montante 

total de € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euros); 

“Emitente” ou “Sonae Sierra” significa Sonae Sierra, SGPS, S.A.; 

“Eur”, “euro” ou “€” significa o euro, a moeda única Europeia; 

“Euronext Lisbon” significa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.; 

 “IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional 

Financial Reporting Standards); 

“Interbolsa” significa Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.; 

“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, tal como aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 

“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tal como aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 

“Obrigações” significa totalidade dos valores mobiliários representativos da Emissão 

denominada SONAE SIERRA 2018/2023, a admitir à negociação; 

 “Prospeto” significa o prospeto de admissão à negociação das Obrigações aprovado pela 

CMVM, datado de 19 de julho de 2018; 

 “Regulamento dos Prospetos” significa o Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão de 

29 de abril, conforme alterado; 

 “TARGET2” significa o sistema de pagamentos “Trans-European Automated Real Time 

Gross Settlement Express Transfer 2” (TARGET2) que utiliza uma plataforma partilhada única 

e que foi inaugurado no dia 19 de novembro de 2007. 
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ANEXO 

Indicadores alternativos de desempenho (APM) 

Para além da informação financeira preparada de acordo com as Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS), tal como adotadas na União Europeia, a Sonae Sierra utiliza um 

conjunto de indicadores na análise do desempenho e posição financeira, os quais são 

classificados como Medidas Alternativas de Desempenho (APMs) conforme definido nas 

Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (European 

Securities and Markets Authority ou ESMA) sobre Medidas Alternativas de Desempenho 

publicadas a 5 de Outubro de 2015 ( ESMA / 2015/ 1415). 

Esses indicadores, os quais não foram auditados, são considerados divulgações adicionais e em 

nenhum caso substituem a informação financeira preparada de acordo com as IFRSs. 

Adicionalmente, a forma como a Sonae Sierra definiu e calcula estes indicadores pode diferir 

da forma como indicadores semelhantes são calculados por outras empresas e podem, em 

consequência, não ser comparáveis. É apresentada de seguida uma lista de indicadores 

alternativos de desempenho utilizados pela Sonae Sierra, juntamente com uma reconciliação 

entre esses indicadores de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas e respetivas notas 

preparadas de acordo com as IFRS. 

Os indicadores de gestão têm como base de cálculo as contas de gestão que constam do 

Relatório de Gestão da Sonae Sierra; as diferenças entre essas contas de gestão e os valores 

apresentados nas contas consolidadas estatutárias resultam do seguinte: 

(1) Os empreendimentos conjuntos e as empresas associadas são incluídas nas contas 

consolidadas estatutárias pelo método de equivalência patrimonial enquanto que nas contas 

de gestão são integradas pelo método de consolidação proporcional. O método de 

consolidação proporcional utilizado pela Sonae Sierra consiste em integrar nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas os valores, linha a linha, dos ativos, passivos, 

rendimentos e ganhos e gastos e perdas de cada um dos empreendimentos conjuntos e das 

empresas associadas na proporção detida pela Sonae Sierra. 

(2) As empresas detidas pelo grupo em menos de 100% e mais de 50% (empresas 

subsidiárias) são incluídas nas contas consolidadas estatutárias pelo método integral e são 

integradas pelo método de consolidação proporcional nas contas de gestão. O método de 

consolidação proporcional utilizado pela Sonae Sierra consiste em integrar nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas os valores, linha a linha, dos ativos, passivos, 

rendimentos e ganhos e gastos e perdas de cada uma das suas subsidiárias na proporção 

detida pela Sonae Sierra. 
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Indicadores de resultados: 

EBIT Total (designação nas contas de gestão) = Prestações de serviços + Outros rendimentos 

operacionais - Fornecimentos e serviços externos - Gastos com o pessoal - Amortizações e 

depreciações - Provisões e imparidade de contas a receber - Outros gastos operacionais 

(designação nas contas estatutárias nas Demonstrações consolidadas dos resultados por 

naturezas) 

Custos financeiros líquidos (designação nas contas de gestão) = - Gastos financeiros - 

Rendimentos financeiros (designação nas contas estatutárias nas Demonstrações consolidadas 

dos resultados por naturezas) 

Imposto sobre o rendimento (designação nas contas de gestão) = Imposto sobre o rendimento 

(designação nas contas estatutárias nas Demonstrações consolidadas dos resultados por 

naturezas) - Impostos diferidos (designação nas contas de gestão) 

 

Indicadores obtidos a partir das contas de gestão: 

 

Taxa de cobertura dos juros = (EBIT total - Imposto sobre o rendimento) / Custos financeiros 

líquidos 

 

Taxa de cobertura dos juros (valores de 2017, em milhares de Euro) = (104.755 - 15.329) / 

24.896= 3.6 x 
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No quadro abaixo é efetuada a reconciliação dos valores obtidos a partir das contas de gestão 

com as contas estatutárias: 
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Indicadores de Balanço: 

Propriedades de investimento (designação nas contas de gestão) = Propriedades de 

investimento + Goodwill (designação nas contas estatutárias na Demonstração da posição 

financeira consolidada) 

Projetos em desenvolvimento (designação nas contas de gestão) = Propriedades de 

investimento em desenvolvimento (designação nas contas estatutárias na Demonstração da 

posição financeira consolidada) 

Caixa e Bancos (designação nas contas de gestão) = Caixa e equivalentes de caixa (designação 

nas contas estatutárias na Demonstração da posição financeira consolidada) 

Empréstimos bancários (designação nas contas de gestão) = Empréstimos bancários de longo 

prazo líquidos da parcela de curto prazo + Empréstimos obrigacionistas não convertíveis - 

líquidos da parcela de curto prazo + Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo 

prazo + Parcela de curto prazo dos empréstimos obrigacionistas não convertíveis + 

Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos (designação nas contas estatutárias 

na Demonstração da posição financeira consolidada) 

 

Indicadores obtidos a partir das contas de gestão: 

 

Alavancagem de ativos = (Empréstimos bancários-Caixa e Bancos / (Propriedades de 

investimento + Projetos em desenvolvimento - Goodwill) 

Alavancagem de ativos (valores de 2017, em milhares de Euro) = (779.563 - 143.507) / 

(2.046.066+71.967-12.629) = 30,2% 
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No quadro abaixo é efetuada a reconciliação dos valores obtidos a partir das contas de gestão 

com as contas estatutárias: 

 

 


