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 O presente Programa de Papel Comercial e as respetivas Emissões não têm patrocinador. À Emitente, ao Programa 
e às respetivas Emissões não estão atribuídas notações de rating. 

**
 O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões realizadas ao abrigo do Programa é 

objeto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro definido pela Lei n.º 62-A/2008, de 11 de 
novembro. À República Portuguesa encontram-se atribuídas as seguintes notações de rating de longo prazo: BBB- / 
Baa3 / BBB / BBB  (S&P / Moody’s / Fitch / DBRS); e de curto prazo: A-3 / P3 / F2 / R-2 (High) (S&P / Moody’s / Fitch / 
DBRS), encontrando-se ainda atribuídos, respetivamente, os outlooks Positivo / Estável / Estável / Estável (S&P / 
Moody’s / Fitch / DBRS). 
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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES  

 

O presente documento constitui, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 17.º do  

Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, na sua redação atual (“Decreto-Lei 69/2004”), uma Nota 

Informativa relativa a um Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”), no âmbito do 

qual poderá ser emitido papel comercial através de subscrição particular, pelo que ao Programa e à 

presente Nota Informativa aplicam-se as regras previstas no referido Decreto-Lei 69/2004 para as 

ofertas particulares. 

A presente Nota Informativa é da inteira responsabilidade da Parvalorem, S.A. (“Emitente”), que 

procederá à sua divulgação. A informação apresentada neste documento é da inteira 

responsabilidade dos seguintes membros dos respetivos órgãos sociais da Emitente: 

 

Conselho de Administração: Conselho Fiscal: 

Presidente: Francisco Domingos Ribeiro 

Nogueira Leite 

Presidente:  Pedro Miguel Nascimento Ventura 

Vogais: Bruno Raposo de Castro Henriques Vogais:  David António Teixeira de Avelar 

Maria Paula Poças Rodrigues  João Duarte Lopes Ribeiro 

 Vogal Suplente Ana Paula Fernandes dos Santos 

Tita 

 

Nos termos da legislação aplicável, a Deloitte & Associados, SROC, S.A., na qualidade de Revisora 

Oficial de Contas da Emitente, representada por José António Mendes Garcia Barata, é responsável 

por examinar a informação financeira dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de 

dezembro de 2015, incluída nos respetivos Relatórios de Gestão, Balanços, Demonstrações de 

Resultados, dos resultados e do outro rendimento integral, das alterações no capital próprio e dos 

fluxos de caixa e correspondente Anexo da Emitente. 

O presente Programa foi objeto de Transmissão de Posição Contratual e de Assunção de Dívida do 

BPN – Banco Português de Negócios, S.A. para a Emitente, relativa ao Contrato de Organização, 

Montagem, Colocação e Garantia de Subscrição de Programa de Emissão de Papel Comercial 

Garantido pela República Portuguesa de € 1.000.000.000, celebrado em 17 de junho de 2011. 

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada 

pela Emitente. 

Esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso ou garantia por parte do 

Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, objetividade e atualidade do 

conteúdo da informação nela prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Caixa – Banco de 

Investimento, S.A., qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à situação económica e financeira 

da Emitente, à qualidade dos valores mobiliários que constituem o Programa, ou ainda quanto à 
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oportunidade e validade do investimento nos mesmos, o que depende exclusivamente do critério 

dos Investidores. 

A informação constante desta Nota Informativa será atualizada ou alterada exclusivamente pela 

Emitente, não assumindo assim o Caixa – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse 

sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 

No âmbito do presente Programa não existe um patrocinador nos termos previstos no Decreto-Lei 

n.º 69/2004.   

As Emissões serão admitidas à negociação em mercado regulamentado da Euronext  

Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados pelo  

Caixa – Banco de Investimento, S.A., sendo a Garantia de Subscrição prestada pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. (“CGD”). 

À Emitente, ao Programa e às respetivas Emissões não estão atribuídas notações de rating. 

O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões realizadas ao abrigo 

do Programa é objeto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro definido pela Lei 

n.º 62-A/2008, de 11 de novembro, designadamente Garantias prestadas no âmbito da 

nacionalização do BPN – Banco Português de Negócios, S.A. e no âmbito da Transmissão de 

Posição Contratual e Assunção de Dívida Relativa ao Contrato de Organização, Montagem, 

Colocação e Garantia de Subscrição de Programa de Emissões de Papel Comercial Garantido pela 

República Portuguesa.  

Conforme o exposto no Artigo 103.º - B da Lei n.º 20/2012 de 14 de maio, as garantias prestadas 

pelo Estado no âmbito do disposto no n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 62/A/2008, de 11 de novembro, 

mantêm-se válidas e eficazes em caso de transmissão das relações jurídicas garantidas que 

tenham ocorrido ou venham a ocorrer em virtude da privatização do BPN – Banco Português de 

Negócios, S.A., sem necessidade de quaisquer formalidades. 
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2. FATORES DE RISCO 

 

Previamente a qualquer decisão de subscrição ou aquisição do Papel Comercial a emitir ou emitido 

ao abrigo do presente Programa, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente os 

fatores de risco enunciados no presente capítulo e a demais informação e advertências constantes 

da presente Nota Informativa. 

Os potenciais investidores deverão, ainda, ter em conta que os riscos identificados na presente Nota 

Informativa não são os únicos a que a Emitente está sujeita, podendo haver outros riscos e 

incertezas, atualmente desconhecidos ou que a Emitente não considera significativos e que, não 

obstante, poderão ter um efeito adverso na sua atividade, nos seus resultados operacionais, na sua 

situação financeira, nas suas perspetivas futuras ou ainda na sua capacidade para atingir os seus 

objetivos. 

A Emitente reconhece que os fatores de risco indicados no presente capítulo podem afetar a sua 

capacidade de cumprir as obrigações decorrentes do Papel Comercial emitido ao abrigo do 

Programa. Importa referir que esses fatores, na sua maioria, constituem contingências que podem, 

ou não, ocorrer e à Emitente não lhe é possível formular um juízo quanto ao grau de probabilidade 

de que tais fatores possam vir a verificar-se. 

A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir enunciados não constitui qualquer indicação 

relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à sua importância. 

No processo de decisão para efeitos da eventual subscrição ou aquisição do Papel Comercial a 

emitir ou emitido ao abrigo do Programa, os potenciais investidores em Papel Comercial deverão 

tomar em consideração, em conjunto com a demais informação contida nesta Nota Informativa, os 

seguintes fatores de risco relativos aos valores mobiliários e à Emitente e respetiva atividade. 

 

2.1. Riscos inerentes ao Papel Comercial 

 

O Papel Comercial pode não ser um investimento adequado para todos os investidores 

Cada potencial investidor em papel comercial deve determinar a adequação desse investimento em 

função das suas circunstâncias próprias. Em particular, cada potencial investidor em papel 

comercial deverá: 

(i) Ter um conhecimento e experiência suficientes para fazer a avaliação ponderada dos 

méritos e riscos inerentes à aquisição de papel comercial e da informação contida ou 

incluída por remissão na Nota Informativa; 

(ii) Ter acesso e conhecimento de instrumentos de análise apropriados para avaliar, no 

contexto da sua situação financeira própria, as consequências da aquisição de papel 

comercial e o impacto que tal aquisição terá na globalidade da sua carteira de 

investimentos; 
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(iii) Ter recursos financeiros suficientes e liquidez para suportar todos os riscos de um 

investimento em papel comercial; e 

(iv) Ser capaz de avaliar (sozinho ou com ajuda de um consultor financeiro) possíveis cenários 

económicos, de taxas de juro e/ou de outros fatores que possam afetar o seu investimento 

e/ou a sua capacidade de suportar os riscos, inerentes à aquisição de Papel Comercial. 

 

Riscos Fiscais 

Alteração da legislação fiscal ou da sua interpretação: a legislação fiscal associada ao Papel 

Comercial pode ser objeto de futuras alterações cujo impacto não é possível antecipar, havendo 

contudo a possibilidade de as eventuais mudanças terem efeito retroativo quanto à sua aplicação 

e/ou interpretação. 

 

O Mercado Secundário em geral 

O Papel Comercial, quando emitido, pode não ter um mercado de negociação estabelecido e pode 

nunca vir a desenvolver-se nenhum mercado para esse efeito. Se um mercado se desenvolver, 

pode não ser líquido. Portanto, os titulares de papel comercial podem não conseguir vender o Papel 

Comercial facilmente ou a preços que lhes proporcionem um retorno comparável com investimentos 

noutros instrumentos financeiros similares que se desenvolvam ou estejam integrados num tal 

mercado. A falta de liquidez pode ter um efeito adverso significativo no valor de mercado de Papel 

Comercial. 

 

Alteração de Lei ou da sua Interpretação 

Não pode ser dada qualquer garantia relativamente ao impacto de qualquer possível decisão judicial 

ou mudança das leis portuguesas, incluindo do regime jurídico do Papel Comercial ou a prática 

administrativa depois da data de emissão do Papel Comercial. 

 

Risco de Taxa de juro 

O investimento em Papel Comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes nas taxas de 

juro do mercado possam afetar negativamente o valor do Papel Comercial. 

 

Outros Riscos 

O rendimento ou as mais-valias do papel comercial podem variar (positiva ou negativamente) de 

acordo com as condições de mercado e com a fiscalidade aplicáveis. 
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2.2. Riscos relacionados com a Emitente e respetiva atividade 

 

A Emitente foi constituída em 16 de setembro de 2010 pelo BPN – Banco Português de  

Negócios, S.A. (“BPN”) tendo para o balanço desta sociedade sido, ao longo do tempo, transferidos 

um conjunto de ativos e responsabilidades não incluídos na negociação que suportou a privatização 

do BPN. 

Posteriormente o Estado Português, em 14 de fevereiro de 2012, através da Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças, adquiriu àquele Banco a totalidade do capital social da Emitente. 

A missão e a sustentabilidade económica da Emitente assenta assim na racionalização da atividade 

e na adequada gestão, promoção e escoamento dos ativos das empresas do grupo, sendo da 

articulação bem sucedida destes fatores que reside a criação de valor para o acionista e da qual 

resultará a maximização da recuperação do esforço público inerente à nacionalização e 

reprivatização do BPN. 

A Emitente apresenta como atividade principal, a prestação de serviços de consultoria, aquisição de 

títulos ou de créditos e respetiva gestão de bens pertencentes à Emitente, prestação de serviços 

administrativos, de aprovisionamento, operacionais e informáticos. Em agosto de 2012, a Emitente 

passou a ter, adicionalmente, como objeto social, a aquisição de imóveis para revenda no âmbito 

destas atividades.  

Relativamente aos riscos relacionados com a Emitente: 

A situação patrimonial da Emitente, conforme evidenciado no seu balanço individual aprovado 

referente ao exercício de 2016, apresenta capitais próprios negativos que ascendem a  

€ –3.852.297.014,94 (valor negativo de três mil oitocentos e cinquenta e dois milhões duzentos e 

noventa e sete mil e catorze Euro e noventa e quatro cêntimos). A Emitente, dada a especificidade 

da sua atividade, poderá não gerar per se cash-flow suficiente para fazer face aos seus 

compromissos e poderá, por essa razão, necessitar de pontuais injeções de capital do Estado 

Português. 

Adicionalmente, conforme Certificação Legal de Contas e Relatório de Auditoria, relativamente à 

informação financeira dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 

da Emitente, existem algumas reservas e ênfases apontadas à informação financeira dos referidos 

exercícios, de acordo com a informação disponível no Anexo I da presente Nota Informativa, 

Figuras 1. e 2., respetivamente. 

Relativamente aos riscos da atividade da Emitente: 

1 - Exposição da Emitente ao risco de crédito dos seus devedores e à deterioração da qualidade 

dos seus ativos; 

2 - Degradação do Inventário da empresa ou diminuição do seu valor de mercado, constituído 

sobretudo por imóveis, que permanecem na sociedade para gestão e rentabilização até à sua total 

recuperação; 
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3 - Desvalorização dos Ativos Não Correntes Detidos para Venda, recebidos em dação por 

recuperação de créditos até à data da sua venda; 

4 - Elevada exposição da Emitente ao mercado imobiliário português, quer diretamente, através de 

ativos obtidos em dação de pagamento, quer por via de imóveis que garantam créditos, ou créditos 

concedidos a empresas de construção civil, atividades imobiliárias e crédito hipotecário, o que torna 

a Emitente vulnerável a uma contração no mercado imobiliário; 

5 - Riscos associados à atividade de recuperação de créditos (quer diretamente por si, quer 

indiretamente pelas empresas subcontratadas para a gestão de parte da carteira) e o fator tempo 

que penaliza diretamente a probabilidade de sucesso da atividade de recuperação; 

6 - Concentração significativa de devedores, isto é, um grande volume de crédito a recuperar está 

concentrado num número pequeno de devedores; 

7 - Uma eventual degradação generalizada da economia portuguesa e global ou o crescente risco 

sistémico dos mercados financeiros, poderão afetar a recuperação e valorização dos ativos da 

Emitente e exigir o aumento das provisões para créditos de cobrança duvidosa e outras provisões, o 

que afetaria adversamente a situação financeira e os seus resultados; 

8 - Eventuais litígios laborais ou quaisquer outras ações que possam acarretar custos significativos 

para a Emitente. 

Considerando a atividade desenvolvida pela Emitente e os seus capitais próprios negativos, tal 

como evidenciado no último balanço aprovado pelos respetivos órgãos sociais, o risco de reembolso 

do Papel Comercial emitido ao abrigo do Programa é, em última análise, o risco da República 

Portuguesa tendo em conta a Garantia prestada por esta, conforme indicado nos pontos 3.20 e 3.21 

da presente Nota Informativa.  
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

3.1 Identificação do Programa 

Programa de Emissões de Papel Comercial da Parvalorem, S.A. (“Programa”), no montante de  

€ 1.000.000.000 (mil milhões de Euro). 

 

3.2 Identificação do Código ISIN / Código da Central 

Não aplicável.  

 

3.3 Tipo de Programa 

O Programa respeita à emissão de valores mobiliários representativos de dívida de prazo igual ou 

inferior a 397 dias (“Papel Comercial”). 

 

3.4 Nome da Emitente 

Parvalorem, S.A.. 

 

3.5 Tipo de Emitente 

A Emitente do presente Programa é uma sociedade comercial não financeira.  

 

3.6 Objetivo do Programa 

O presente Programa destina-se a ser utilizado pela Emitente, sendo que os fundos obtidos através 

de cada Emissão serão aplicados na satisfação das necessidades gerais de financiamento da 

atividade da Emitente. 

 

3.7 Montante Nominal Máximo do Programa 

€ 1.000.000.000 (mil milhões de Euro). 

 

3.8 Forma e Modalidade do Papel Comercial 

O Papel Comercial a emitir ao abrigo do Programa assumirá a forma escritural e será nominativo. 
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3.9 Montante Mínimo / Máximo de cada Emissão 

Mínimo: € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro), sempre em múltiplos de € 5.000.000 (cinco 

milhões de Euro). 

Máximo: corresponde ao Montante Nominal Máximo do Programa, conforme definido no ponto 3.7 

da presente Nota Informativa. 

 

3.10 Remuneração 

O Papel Comercial auferirá uma remuneração variável de acordo com a Taxa de Juro aplicável a 

cada Emissão. 

 

3.11 Modo de determinação da Taxa de Juro de cada Emissão 

Em cada Emissão, será definida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. a respetiva Taxa de Juro, a 

qual não poderá exceder a Taxa de Juro Máxima, conforme definida abaixo.  

A Taxa de Juro aplicável a cada Emissão manter-se-á inalterada durante o respetivo Prazo de 

Emissão. 

Sobre o montante de cada Emissão incidirá a Taxa de Juro que para a Emissão tenha sido 

calculada pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

Para este efeito, entende-se por: 

(i) Taxa de Juro Máxima: A taxa correspondente à Euribor para o Prazo de Emissão 

respetivo, cotada para o segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 

1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento); Nas Emissões com um Prazo de Emissão 

não idêntico aos prazos para os quais a Euribor seja oficialmente divulgada, será aplicada 

a maior das taxas Euribor para o prazo, para o qual esta seja oficialmente divulgada, 

imediatamente inferior e imediatamente superior ao Prazo de Emissão, em vigor no 

segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 1,75% (um vírgula setenta 

e cinco por cento); 

(ii) Euribor: a média das taxas de depósitos interbancários para cada prazo denominados em 

Euro, oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, 

cotada para valor spot (TARGET2 + 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 sua divulgação, na página de outra Agência que a divulgue; 

(iii) Dia Útil: Dia em que os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário 

interbancário, se encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa e em que o 

sistema de pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 
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3.12 Moeda de denominação das Emissões 

Euro. 

 

3.13 Prazo das Emissões 

Entre 3 (três) e 12 (doze) meses.  

 

3.14 Valor Nominal Unitário 

€ 50.000 (cinquenta mil Euro). 

 

3.15 Legislação aplicável 

Lei Portuguesa.  

Em especial, é aplicável o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de fevereiro e o Regulamento da 

CMVM n.º 2/2014. 

 

3.16 Admissão à negociação 

As Emissões realizadas ao abrigo do Programa serão admitidas à negociação no “Euronext Lisbon”, 

devendo a instrução do processo de admissão ocorrer junto da Euronext Lisbon – Sociedade 

Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..  

 

3.17 Identificação da Instituição Registadora 

Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A.. 

 

3.18 Identificação do sistema de liquidação 

Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A..   

 

3.19 Identificação da notação de risco 

O Programa e/ou as Emissões não são objeto de notação de rating. 
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3.20 Identificação da garante 

República Portuguesa. 

 

3.21 Natureza e âmbito das garantias prestadas 

O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões do Programa é 

objeto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro definido pela  

Lei n.º 62-A/2008, de 11 de novembro, designadamente Garantias prestadas no âmbito da 

nacionalização do BPN – Banco Português de Negócios, S.A. e do Artigo 103.º - B da Lei  

n.º 20/2012 de 14 de maio. 

 

3.22 Agente Pagador e entidade colocadora 

Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede em Lisboa, na Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, 

com o capital social de € 81.250.000 (oitenta e um milhões duzentos e cinquenta mil Euro), 

matriculado na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com o Número Único de Matrícula e 

de Pessoa Coletiva (NIPC) 501 898 417. 

 

3.23 Forma/Tipo de Colocação 

Por subscrição particular e por colocação direta na Caixa Geral de Depósitos, S.A., e por montantes 

nominais não inferiores a € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro). 

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. subscreverá cada Emissão ao respetivo Preço de Subscrição, 

calculado nos termos definidos no item “Preço de Subscrição e Método de Cálculo de Juros” 

constante do ponto 3.27 da presente Nota Informativa. 

 

3.24 Restrições de Venda 

Não aplicável.  

 

3.25 Regime Fiscal 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. 
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Imposto sobre o rendimento 

 

Juros e outras formas de remuneração de títulos de dívida  

 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, à 

taxa liberatória de 28%
1
.  

Caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e 

profissionais, a retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular 

optar pelo englobamento, situação em que a taxa de imposto variará entre 14,50% e 48%
2
, tendo a 

retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

O englobamento é obrigatório quando os rendimentos sejam obtidos no âmbito do exercício de 

atividades empresariais e profissionais.  

Não residentes:  

Encontram-se isentos de IRS, nos termos e condições previstos no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 

de novembro, conforme alterado
3
, quando obtidos por (i) beneficiários efetivos residentes em país 

ou jurisdição com o qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou 

um acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou por (ii) beneficiários efetivos 

que não sejam residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, 

constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual
4
. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o Papel Comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o regime previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, o imposto é objeto 

de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 28%
1, 5

, excetuando-se os casos em que haja 

                                                 
1
 Sempre que os rendimentos em causa forem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, os mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa 
liberatória de 35%, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 
 
2
 A opção pelo englobamento dos rendimentos determina a obrigação de englobar a totalidade dos rendimentos da mesma 

categoria de rendimentos. Sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 80.000 e até € 250.000, incide ainda, 
para além da taxa de imposto, uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%, sendo que relativamente ao rendimento 
coletável remanescente superior a € 250.000, tal taxa adicional é de 5%. 
 
3
 Alterado pelos Decretos-Leis n.

os
 25/2006, de 8 de fevereiro, e 29-A/2011, de 1 de março, e pelas Leis n.

os
 83/2013, de 9 de 

dezembro, e 42/2016, de 28 de dezembro. 
 
4
 A última alteração foi introduzida pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2018), 

através da revogação da Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro, que tinha alterado a Portaria n.º 150/2004. 
 
5
 Tratando-se de rendimentos auferidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português 

que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual

4
, os mesmos ficam sujeitos a retenção na 

fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 35%. 
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aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação Internacional que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

 

Auferidos por pessoas coletivas  

Residentes:  

Sujeitos a tributação à taxa geral de IRC de 21%
6
 (à qual acrescerá uma taxa de derrama municipal 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). Sobre a parte do 

lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 1.500.000 e até € 7.500.000, incide ainda, a 

título de derrama estadual, uma taxa adicional de 3%. Tal taxa é elevada para 5% relativamente ao 

lucro tributável remanescente superior a € 7.500.000 e até € 35.000.000, sendo que relativamente 

ao lucro tributável remanescente superior a € 35.000.000 tal taxa adicional é de 9%.  

O imposto é objeto de retenção na fonte à taxa de 25%
1,7

, a qual assume a natureza de pagamento 

por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  

Isentos de IRC, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, conforme 

alterado
3
, quando obtidos por (i) bancos centrais e agências governamentais, (ii) organizações 

internacionais reconhecidas pelo Estado português, (iii) beneficiários efetivos residentes em país ou 

jurisdição com o qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um 

acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou (iv) outras entidades que, em 

território português, não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao 

qual os rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou 

região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria  

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual
4
. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o Papel Comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso não seja aplicável a referida isenção, os rendimentos são sujeitos a retenção na fonte a título 

definitivo à taxa de 25%
1, 5

, excetuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla 

Tributação ou de um outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de 

legislação interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas 

formalidades.  

                                                                                                                                                      
 
6
 Tratando-se de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza 

agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao 
Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, conforme alterado (a última alteração foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 
81/2017, de 30 de junho), a taxa de IRC aplicável aos primeiros € 15.000 de matéria coletável é de 17% (nos termos do 
disposto no artigo 41.º - B do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a referida taxa poderá ser de 12,5% quando os referidos 
sujeitos passivos exerçam, diretamente e a título principal, a sua atividade em territórios do interior e desde que preenchidos 
os demais requisitos estabelecidos nesse mesmo artigo), aplicando-se ao excedente a taxa geral. 
 
7
 Quando, nos termos dos artigos 9.º e 10.º do Código do IRC, ou nas situações previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

se excluam da isenção de IRC todos ou parte dos rendimentos de capitais, o imposto é objeto de retenção na fonte, a título 
definitivo, à taxa de 21% (tratando-se de entidades que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, 
industrial ou agrícola).  
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Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário e, bem assim, por sociedades de 

investimento mobiliário e imobiliário, constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional 

Não sujeitos a tributação, nos termos do respetivo regime fiscal
8
.  

 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação, nos termos do respetivo regime fiscal. 

 

Mais-Valias  

 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais e as menos-valias, decorrentes da alienação onerosa de títulos de dívida, quando não 

apuradas no âmbito de atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, 

concorrem para o apuramento do saldo global anual das mais e menos-valias. No caso de ser 

apurado um saldo global positivo, o mesmo é tributado à taxa de 28%, podendo os rendimentos em 

causa ser englobados por opção dos respetivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará 

entre 14,50% e 48%
2, 9

. 

Diferentemente, sendo as mais e menos-valias apuradas no âmbito de atividades geradoras de 

rendimentos empresariais e profissionais, o englobamento é obrigatório, o que significa que, no 

caso de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo será tributado a uma taxa de imposto que 

variará entre 14,50% e 48%
2, 9

.  

Não residentes:  

Isenção nos termos do referido Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, conforme alterado
3
, 

quando obtidos por (i) beneficiários efetivos residentes em país ou jurisdição com o qual esteja em 

vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um acordo que preveja a troca de 

informações em matéria fiscal, ou por (ii) beneficiários efetivos que não sejam residentes em país, 

território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual
4
. 

                                                 
8
 Porém, caso os rendimentos provenham de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua 
redação atual

4
, os mesmos concorrerão para o apuramento do lucro tributável, em sede de IRC, destas entidades, o qual 

será tributado à taxa única de 21% (as entidades em questão estão isentas de derrama municipal e estadual).  
 
9 
No caso de títulos adquiridos em mercado secundário, a diferença positiva ou negativa entre o valor de reembolso do título 

e o respetivo preço de aquisição é tratada como uma mais e menos-valia mobiliária, concorrendo para o apuramento do 
saldo global anual das mais e menos-valias. 
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Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o Papel Comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, aplicar-se-á a isenção prevista no 

artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”), exceto no que respeita a pessoas singulares 

sem estabelecimento estável em território português que estejam domiciliadas em país, território ou 

região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela 

referida Portaria n.º 150/2004. 

 

Auferidas por pessoas coletivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria coletável, sendo tributadas nos mesmos 

moldes acima descritos a propósito da tributação dos juros e outras formas de remuneração de 

títulos de dívida, quando obtidos por pessoas coletivas residentes. 

Não residentes:  

Isentos de IRC, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, conforme 

alterado
3
, quando obtidos por (i) bancos centrais e agências governamentais, (ii) organizações 

internacionais reconhecidas pelo Estado português, (iii) beneficiários efetivos residentes em país ou 

jurisdição com o qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um 

acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou (iv) outras entidades que, em 

território português, não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao 

qual os rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou 

região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria  

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na sua redação atual
4
. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o Papel Comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, aplicar-se-á a isenção prevista no 

artigo 27.º do EBF, exceto no que respeita a entidades não residentes e sem estabelecimento 

estável em território português que sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25%, por 

entidades residentes
10

, e a entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território 

português que sejam domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela referida Portaria 

n.º 150/2004. Não sendo aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do EBF, pode a tributação em 

                                                 
10 

A referida limitação deixa de ser aplicável quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos e condições 
relativamente à sociedade alienante: i) seja residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado membro do 
Espaço Económico Europeu 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 
dupla tributação que preveja a troca de informações; ii) esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no n.º 2 da Diretiva 
2011/96/EU, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC, desde que a taxa 
aplicável não seja inferior a 60% da taxa prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código de IRC; e iii) 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. 
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Portugal vir a ser eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. 

No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja 

imputável, a tributação é efetuada nos moldes supra referidos para as pessoas coletivas residentes.  

 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário e, bem assim, por sociedades de 

investimento mobiliário e imobiliário, constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional 

Não sujeitas a tributação, nos termos do respetivo regime fiscal
8
.  

 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação, nos termos do respetivo regime fiscal aplicável. 

 

Transmissões Gratuitas 

 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

 

Auferidas por pessoas coletivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas residentes em território português concorrem 

para efeitos de determinação da matéria coletável sujeita a IRC - tributação nos moldes referidos 

supra. Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados 

ao preço de mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar da 

aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%.  

 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a Imposto do 

Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e, 
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não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta 

de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

em que: 

Vt - representa o valor do título à data da transmissão; 

N - é o valor nominal do título;  

J - representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão 

até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os 

títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

r - é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na 

bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Autoridade 

Tributária e Aduaneira após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

t - é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 

arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 

estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge 

ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares 

sem domicílio em território português. 

 

Auferidas por pessoas coletivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, 

ainda que dele isentos. 

 
 

3.26 Contacto das pessoas responsáveis pelo Programa 

Dr. José da Silva Jesus Ferreira / Dr. Luís Filipe da Silva Pereira 

Morada:  Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 51 – Piso 5, Fração F, 1050-120 Lisboa 

Telefone: +351 21 159 13 67 / +351 21 828 74 29 

Fax:  +351 21 311 79 08 

E-mail: jose.ferreira@parvalorem.pt / luis.pereira@parvalorem.pt 

 

mailto:jose.ferreira@parvalorem.pt
mailto:@parvalorem.pt
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3.27 Informações Adicionais sobre o Programa 

 

Prazo do Programa 

Até 17 de junho de 2021. Quer a Emitente, quer a CGD, têm o direito de, no dia 17 de junho de 

cada ano, extinguir o Programa (mediante notificação de denúncia), desde que comuniquem a sua 

intenção, ao Agente, com um pré-aviso mínimo de 30 (trinta) dias relativamente à data indicada para 

a extinção (“Data de Produção de Efeitos da Denúncia”) 

 

Preço de Subscrição e Método de Cálculo de Juros 

O Papel Comercial será emitido ao valor nominal. 

Os juros serão pagos pela Emitente na Data de Reembolso de cada Emissão e serão calculados de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

JP = VN x TJ x PE  360, em que: 

JP  =  Juros a pagar; 

VN  =  Valor nominal (de cada parcela) da Emissão; 

TJ  =  Taxa de juro p.a. aplicável; 

PE  =  Prazo de Emissão (em dias). 

 

Realização 

Pagamento integral do preço de subscrição na data de início de contagem de juros, ou seja, na Data 

de Subscrição. 

 

Reembolso 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na Data de Reembolso de cada Emissão. 

 

Pari Passu 

Cada Emissão constitui uma obrigação comum da Emitente a que corresponderá um tratamento 

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

garantidos ou não subordinados da Emitente, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 
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Vencimento Antecipado 

A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato todas as Emissões por si efetuadas e ainda não 

reembolsadas, com os juros calculados até à data em que se efetue aquele reembolso, sempre que 

se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

a) A Emitente não pagar, na data-valor prevista, qualquer uma das Emissões e/ou qualquer 

outro montante devido por força do Programa e/ou do Contrato, desde que esse 

incumprimento não seja sanado no prazo de 7 dias a contar da data do vencimento da 

obrigação de pagamento; 

b) A Garantia da República Portuguesa deixar, por qualquer motivo, de constituir um 

compromisso válido e nos seus precisos termos relativamente a alguma das Emissões já 

realizadas e subscritas;  

c) A Emitente ficar sujeita a um procedimento de insolvência, liquidação, administração 

judicial, processo especial de recuperação de empresas ou se for qualquer um destes 

meios requerido por terceiros, ou se der azo à cessação, suspensão ou interrupção das 

suas atividades comerciais; 

d) Se ocorrer a resolução do Contrato celebrado entra a Emitente, os Organizadores e 

Líderes, o Agente e a Garante de Subscrição; 

e) Se ocorrer a extinção antecipada do Programa.  

 

Transmissibilidade 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeitos após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Registadora. 
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4. DESCRIÇÃO DA EMITENTE E DA ENTIDADE PRESTADORA DA GARANTIA DE 

REEMBOLSO DO PAPEL COMERCIAL 

 

4.1 Identificação 

 

4.1.1 Identificação da Emitente 

Denominação jurídica: Parvalorem, S.A. (“Parvalorem”)  

Denominação comercial: Parvalorem 

 

4.1.2 Identificação da Garante 

República Portuguesa 

 

4.2 Lei aplicável 

 

4.2.1 Lei Aplicável à Emitente 

A Emitente é uma pessoa coletiva de direito português, mais especificamente uma sociedade 

comercial constituída nos termos e para os efeitos do Código das Sociedades Comerciais (aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, com a última alteração operada pela  

retificação n.º 21/2017 de 25 de agosto)  designadamente na parte que respeita às sociedades 

anónimas. 

 

4.2.2 Lei Aplicável à Garante 

À Garante é aplicável a Constituição da República Portuguesa de 1976, na sua redação atual. 

 

4.3 Data de Constituição 

 

4.3.1 Data de Constituição da Emitente 

A Parvalorem foi constituída em 16 de setembro de 2010. 

 

4.3.2 Data de Constituição da Garante 

A Implantação da República Portuguesa data de 5 de outubro de 1910. 

http://extranet.legix.pt/default.aspx
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4.4 Sede Social e Sede Administrativa da Emitente 

Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 51 – Piso 5, Fração F, 1050-120 Lisboa. 

 

4.5 Número de Inscrição e local de matrícula da Emitente 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

NIPC: 509 522 491 

 

4.6 Breve descrição da atividade da Emitente 

Prestação de serviços de consultadoria; prestação de serviços administrativos, de 

aprovisionamento, operacionais e informáticos; aquisição para a sociedade de títulos ou de créditos 

e correlativa gestão de carteira de títulos ou de créditos pertencentes à sociedade. Aquisição de 

imóveis para revenda no âmbito destas atividades. 

 

4.7 Rácio de Autonomia Financeira 

Não aplicável. 

 

4.8 Capital Social da Emitente 

O Capital Social da Parvalorem é atualmente de € 50.000 (cinquenta mil Euro), representado por 

10.000 (dez mil) de ações, com um valor nominal de € 5 (cinco) cada.  

O Capital Social da Parvalorem encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

 

4.9 Capitais Próprios evidenciados no último balanço individual aprovado da Emitente 

Os Capitais Próprios da Parvalorem, conforme evidenciados no seu balanço individual aprovado 

referente ao exercício de 2016, ascendem a € – 3.852.297.014,94 (valor negativo de três mil 

oitocentos e cinquenta e dois milhões duzentos e noventa e sete mil e catorze Euro e noventa e 

quatro cêntimos).  

 

4.10 Normas contabilísticas utilizadas na elaboração das contas individuais da Emitente 

As Contas individuais da Parvalorem referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 

(último ano com Contas aprovadas e objeto de Certificação Legal de Contas) foram elaboradas de 

acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”), tal como adotadas pela 

União Europeia.  

 



 
  

Nota Informativa de Programa de Papel Comercial  24 / 31 

4.11 Identificação do mercado regulamentado e dos valores mobiliários da Emitente e da 

Garante que estejam admitidos à negociação 

 

4.11.1 Valores mobiliários da Emitente   

Os valores mobiliários da Emitente que se encontram admitidos à negociação são listados de 

seguida. 

 

Tipo de valor 

mobiliário 
ISIN Code Mercado 

Obrigações PTPVLAOE0001 Euronext Lisbon 

Papel Comercial  PTPVLXJM0001 Euronext Lisbon 

Papel Comercial PTPVLWJM0002 Euronext Lisbon 

 

4.11.2 Valores mobiliários da Garante 

Os valores mobiliários da Garante que se encontram admitidos à negociação são listados de 

seguida. 

 

Tipo de valor 

mobiliário 
ISIN Code Mercado(s) 

Bilhetes do Tesouro  PTPBT3GE0036 BondVision Market (MTF
11

) 

Bilhetes do Tesouro PTPBT6GE0017 BondVision Market (MTF
11

) 

Bilhetes do Tesouro PTPBTDGE0038 BondVision Market (MTF
11

) 

Bilhetes do Tesouro PTPBT4GE0035 BondVision Market (MTF
11

) 

Bilhetes do Tesouro PTPBT2GE0037 BondVision Market (MTF
11

) 

Bilhetes do Tesouro PTPBT5GE0034 BondVision Market (MTF
11

) 

Obrigações do Tesouro PTOTESOE0013 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

  

                                                 
11

 MTF: Multilateral Trading Facility 
12

 Por “Todos os mercados bolsistas na Alemanha” deverá entender-se todos os mercados regulamentados geridos pelas 
bolsas alemãs, nomeadamente os seguintes mercados: Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Berlin, Börse 
München, Börse Düsseldorf, Eurex Deutschland, Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurter Wertpapierbörse Xetra, 
Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg, Niedersächsische Börse Zu Hannover e Tradegate Exchange. 
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Tipo de valor 

mobiliário 
ISIN Code Mercado(s) Regulamentado(s) 

Obrigações do Tesouro PTOTETOE0012 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTETOE0012 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market  

Obrigações do Tesouro PTOTEWOE0017 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTEVOE0018 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTEMOE0027 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTECOE0029 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTEYOE0007 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /    

BondVision Market (MTF
11

) / Euronext Lisbon /                             

Electronic Bond Market 

Obrigações do Tesouro PTOTEAOE0021 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12 

/ 

Euronext Lisbon / Electronic Bond Market / 

BondVision Market (MTF
11

)  

Obrigações do Tesouro PTOTEQOE0015 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 / 

Euronext Lisbon / Electronic Bond Market /            

BondVision Market (MTF
11

) 

Obrigações do Tesouro PTOTEKOE0011 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 / 

Euronext Lisbon / Electronic Bond Market /            

BondVision Market (MTF
11

) 

Obrigações do Tesouro PTOTEROE0014 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 / 

Euronext Lisbon / Electronic Bond Market /            

BondVision Market (MTF
11

) 
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Tipo de valor 

mobiliário 
ISIN Code Mercado(s) Regulamentado(s) 

Obrigações do Tesouro PTOTE5OE0007 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 /                

BondVision Market (MTF
11

) /  

Electronic Bond Market  

Obrigações do Tesouro PTOTEUOE0019 

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
12

 / 

Euronext Lisbon / Electronic Bond Market /            

BondVision Market (MTF
11

) 

Obrigações do Tesouro PTOTEBOE0020 
BondVision Market (MTF

12
) /  

Todos os mercados bolsistas na Alemanha
11

 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVJOE0005 

Euronext Lisbon / Börse Berlin / Frankfurter 

Wertpapierbörse 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVGOE0008 Euronext Lisbon 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVHOE0007 

Euronext Lisbon / Börse Berlin / Frankfurter 

Wertpapierbörse 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVKOE0002 

Euronext Lisbon / Börse Berlin / Börse München / 

Frankfurter Wertpapierbörse 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVIOE0006 

Euronext Lisbon / Börse Berlin / Börse München / 

Frankfurter Wertpapierbörse 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVLOE0001 Euronext Lisbon / Frankfurter Wertpapierbörse 

Obrigações do Tesouro 

de Rendimento Variável 
PTOTVMOE0000 Euronext Lisbon / Frankfurter Wertpapierbörse 

Obrigações XS0566355052 Bourse de Luxembourg 

Obrigações XS0578709585 Bourse de Luxembourg 

Obrigações PTIGCAOM0018 Euronext Lisbon / Börse Berlin / Börse München 

Obrigações XS0595244376 Bourse de Luxembourg 

Obrigações XS1085735899 

Bourse de Luxembourg / Börse Berlin /  

Börse München / Börse Düsseldorf /  

Frankfurter Wertpapierbörse 

Obrigações XS1085738729 Bourse de Luxembourg 

Obrigações XS0455279132 Bourse de Luxembourg 
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Tipo de valor 

mobiliário 
ISIN Code Mercado(s) Regulamentado(s) 

Obrigações PTCON3OE0006 Euronext Lisbon 

Obrigações PTCON4OE0005 Euronext Lisbon 

Obrigações PTCON2OE0007 Euronext Lisbon 

Obrigações PTCON1OE0008 Euronext Lisbon 

 

4.12 Notações de rating 

 

4.12.1 Notações de rating da Emitente 

Não aplicável. 

 

4.12.2 Notações de rating da Garante 

À República Portuguesa estão atribuídas as seguintes notações de rating: 

 

Agência Longo Prazo Curto Prazo Outlook Data de Publicação 

Standard & Poor’s BBB- A-3 Positivo 14-set-2018 

Moody’s Baa3 P3 Estável 12-out-2018 

Fitch BBB F2 Estável 01-jun-2018 

DBRS BBB  R-2 (high) Estável 12-out-2018 

  

4.13 Identificação do sítio de internet onde podem ser consultadas as demonstrações 

financeiras dos últimos dois exercícios 

As demonstrações financeiras da Emitente relativas aos dois últimos exercícios poderão ser 

consultadas através do site: http://www.parvalorem.pt. 

 

http://www.parvalorem.pt/
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4.14 Indicação sumária da dependência da Emitente relativamente a quaisquer factos que 

tenham importância significativa para a sua atividade e sejam suscetíveis de afetar a 

sua rentabilidade no prazo abrangido pelo Programa até à data do último reembolso, 

designadamente alvarás, patentes, contratos ou novos processos de fabrico 

A Emitente não se encontra dependente de alvarás, patentes, contratos ou novos processos de 

fabrico cuja importância seja significativa para a sua atividade ou possa afetar a sua rentabilidade 

durante o prazo abrangido pelo Programa. 

 

4.15 Informações adicionais sobre a Emitente 

Não aplicável. 
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ANEXO I 

A) Reservas e Ênfases indicadas na Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria relativamente à informação financeira do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2016 da Emitente (Figura 1.) 
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B) Reservas e Ênfases indicadas na Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria relativamente à informação financeira do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2015 da Emitente (Figura 2.) 
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