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SUMÁRIO DO PROGRAMA 

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

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

O presente sumário contém todos os Elementos cuja inserção é necessária num sumário para este tipo de valores 

mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos são exigíveis, poderão existir alguns hiatos na 

sequência da numeração dos Elementos.  

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

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

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

aplicável”. 

Em particular, os elementos em itálico são caracteres de preenchimento obrigatório para completar o sumário 

específico relativamente a uma Tranche de Obrigações para a qual cada sumário específico é preparado. 

As palavras e as expressões definidas nas secções intituladas “Termos e Condições das Obrigações” ou em 

qualquer outro sítio nesta Circular da Oferta têm o mesmo significado neste sumário. 

Secção A – Introdução e Advertências 

 

A.1 Introdução Adverte-se que: 

O presente sumário deve ser lido como uma introdução a esta Circular da 

Oferta. Qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa 

análise da Circular da Oferta no seu conjunto efetuada pelo investidor; 

Sempre que for apresentada num tribunal uma ação relativa à informação 

contida nesta Circular da Oferta, o investidor reclamante poderá, nos termos da 

legislação nacional dos Estados-Membros, antes do início do processo judicial, 

ter de suportar os custos de tradução desta Circular da Oferta; e 

Não poderá ser assacada responsabilidade civil a qualquer pessoa responsável 

apenas com base neste sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, tal só 

podendo suceder se o sumário for enganador, inexato ou inconsistente quando 

lido em conjunto com as outras partes da Circular da Oferta ou no caso de não 

fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes da Circular da Oferta, 

informação fundamental de forma a auxiliar os investidores na sua decisão de 

investir nas Obrigações. 

A.2 Consentimento 

pelo Emitente 

para o uso do 

prospeto para a 

subsequente 

revenda ou 

colocação final das 

Obrigações, 

Certas Tranches de Obrigações com uma denominação inferior a €100.000 (ou 

seu equivalente em qualquer outra moeda) podem ser oferecidas em 

circunstâncias em que a Diretiva dos Prospetos não isente da obrigação de 

publicar uma Circular da Oferta. Tais ofertas são referidas como (“Oferta Não 

Isenta”). O Emitente pode dar o seu consentimento à utilização da Circular da 

Oferta e Termos Finais para a subsequente revenda ou colocação final das 

Obrigações por intermediários financeiros, desde que a subsequente revenda ou 

colocação final das Obrigações por tais intermediários financeiros seja feita 

durante o período da oferta especificada nos Termos Finais. Tal consentimento 
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indicação do 

período da oferta 

ou outras 

condições para a 

subsequente 

revenda ou 

colocação final e 

subsequente aviso 

pode ser sujeito a condições relevantes para o uso da Circular da Oferta. 

A. [Não aplicável; as Obrigações são emitidas com uma denominação de, pelo 

menos, €100.000 (ou o seu equivalente em qualquer outra moeda).] 

B. [Consentimento: De acordo com as condições estabelecidas infra, o Emitente 

autoriza a utilização desta Circular da Oferta em conexão com uma Oferta Não 

Isenta de Obrigações durante o período a partir de e incluindo [•], até, mas 

excluindo, [•] pelos Colocadores], [nomes de intermediários financeiros 

específicos listados nas Condições Finais] [e] [cada intermediário financeiro 

cujo nome esteja publicado no website do emitente 

(http://www.ESInvestment.com) e identificado como um “Oferente Autorizado” 

em respeito à relevante Oferta Não Isenta] [e qualquer intermediário financeiro 

autorizado a fazer tal oferta pela legislação aplicável que implemente a Diretiva 

2004/39/EC (“DMIF”) e que publique no seu sítio da internet a seguinte 

declaração (com a informação entre parêntesis retos a ser completada com a 

informação relevante): 

“Nós, [inserir a identificação do intermediário financeiro], fazemos referência 

[inserir título das Obrigações relevantes] (as “Obrigações”) descritas nos 

Termos Finais (Final Terms) datados de [inserir data] (as “Condições Finais”) 

publicadas pelo [•] (o “Emitente”). Aceitamos a oferta do Emitente da sua 

autorização para utilizar esta Circular da Oferta (tal como definido nos Termos 

Finais) relativamente à oferta das Obrigações em [inserir jurisdição relevante] 

(a “Oferta”) de acordo com as Condições do Oferente Autorizado e sujeita às 

condições de tal autorização, assim como especificado na Circular da Oferta, e 

iremos utilizar a Circular da Oferta em conexão com a Oferta”.]]  

Condições para o consentimento: As condições para o consentimento do 

Emitente (para além das condições estabelecidas supra)] são: (a) só é válido 

durante o Período da Oferta; (b) apenas se estende à utilização desta Circular da 

Oferta para fazer Ofertas Não Isentas das Tranches de Obrigações em 

[especificar cada Estado-Membro no qual cada Tranche em particular pode ser 

oferecida] e (c) [especificar quaisquer outras condições aplicáveis à Oferta Não 

Isenta da Tranche em particular, tal como estabelecidos nos Termos Finais]. 

Qualquer informação nova a respeito de qualquer intermediário ou 

intermediários financeiros desconhecidos ao tempo de aprovação desta Circular 

da Oferta ou ao tempo de apresentação dos Termos Finais aplicáveis será 

publicada no sítio da internet do Emitente www.ESInvestment.com. 

  C. Os Oferentes Autorizados prestarão informação a um investidor nos termos 

e condições da Oferta Não Isenta das Obrigações em causa e no momento 

em que tal Oferta Não Isenta seja feita pelo Oferente Autorizado ao 

investidor.  

Secção B - Emitentes 

B.1 Designação legal e 

comercial do 

Emitente 

As Obrigações são emitidas por: 

i. Espírito Santo Investment p.l.c. (“ESIP”); ou 

ii. Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (atuando através da sua 

sede, da Sucursal de Londres ou da Sucursal de Nova Iorque) (“BESI”). 

http://www.esinvestment.com/
file:///C:/NRPortbl/DM/CFC/www.ESInvestment.com
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Em conjunto, ESIP e BESI são designados por “Emitentes” e cada um deve ser 

“Emitente” para os fins desta Circular da Oferta. 

B.2 Sede, Forma 

Legal, Legislação 

e País de 

Constituição do 

Emitente 

D. O ESIP é uma sociedade aberta de responsabilidade limitada, constituída de 

acordo com os Irish Companies Acts de 1963 e 1990. A sede do ESIP situa-se 

em Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 e o seu endereço 

profissional situa-se em, Fourth Floor, Spenser House, 71-73 Talbot Street, 

Dublin 1, Irlanda. O ESIP encontra-se registado sob o número 253333. 

E. O BESI foi constituído em Portugal em 1983 como uma sociedade anónima de 

responsabilidade limitada e está registada no Registo Comercial de Lisboa sob o 

número 501.385.932. A sua sede social situa-se no Edifício Quartzo, Rua 

Alexandre Herculano, 38, 1269-161, Lisboa, Portugal. 

B.4b Tendências 

conhecidas que 

afetam o Emitente 

e o sector em que 

o Emitente atua 

F. Várias economias maduras encontram-se a implementar medidas de austeridade 

para reduzir o défice e dívida públicos. Havendo algum consenso de que tal 

poderá ajudar a resolver a crise soberana e bancária a médio-prazo, no curto-

prazo, essas medidas estão a limitar o crescimento, a aumentar o desemprego e a 

restringir as receitas fiscais.  

G. A atividade bancária nos setores empresarial e privado, em particular a procura 

de empréstimos e serviços auxiliares, continua condicionada pelo clima 

económico atual. As condições estruturais de mercado, principalmente as baixas 

taxas de juro e o crescente custo de financiamento de médio prazo, têm 

produzido um impacto negativo no resultado operacional dos prestadores de 

serviços financeiros, incluindo o dos Emitentes. Os prestadores de serviços 

financeiros enfrentam requisitos regulatórios e de supervisão cada vez mais 

rigorosos e restritivos, em particular nas áreas de gestão de capital e liquidez, 

condução de negócios, estruturação de operações e integridade da prestação de 

serviços financeiros. A crescente intervenção governamental e controlo sobre as 

instituições financeiras, juntamente com medidas para reduzir o risco sistémico, 

podem ter impacto no panorama concorrencial. 

B.5 Descrição do 

Grupo e da 

posição do 

Emitente dentro 

do Grupo 

H. O Espírito Santo Financial Group (o “Grupo”) é um grupo integrado de 

serviços financeiros que se dedica a uma ampla variedade de atividades de banca 

e seguros através das suas subsidiárias. O BESI é o ramo de banca de 

investimento do grupo. O ESIP é uma subsidiária integralmente detida pelo 

BESI. 

I. A empresa-mãe do BESI é o Banco Espírito Santo, S.A., a qual detinha 100% 

dos direitos de voto do BESI a 5 de junho de 2013.  

B.9 Previsão de Lucro J. Não aplicável. Os Emitentes não fazem previsões ou estimativas de lucro na 

Circular da Oferta.  

B.10 Natureza de 

quaisquer 

reservas do 

relatório de 

auditoria 

K. Não aplicável. Não são mencionadas quaisquer reservas nos relatórios de 

auditoria incluídos na Circular da Oferta. 
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B.12 Informação 

financeira 

fundamental 

selecionada; 

Declaração de não 

ocorrência de 

alteração 

significativa 

adversa 

L. A folha do balanço consolidado do BESI referente a 31 de dezembro de 2012 e 

2011 e a folha do balanço não consolidado referente a 31 de março de 2013 e 

2012 foi extraída sem nenhum ajustamento e deverá ser lida em conjunto com as 

informações financeiras do BESI respeitantes a essa datas. 

Folha do Balanço Individual Não Consolidado do BESI referente a 31 de 

março de 2013 e 2012 e Folha do Balanço Consolidado do BESI referente a 

31 de dezembro de 2012 e 2011   

 

 
31.03.2013 31.03.2012 31.12.2012 

(em milhares 

de euros) 

31.12.2011 

(em milhares 

de euros) 

Ativo     

Caixa e depósitos em bancos centrais   724,224 2,156,996 1,202 1,893 

Depósitos bancários 28,687,976 36,155,574 40,717 75,716 

Ativos Financeiros detidos para negociação 707,639,569 785,834,551 2,439,729 1,977,051 

Ativos financeiros disponíveis para venda 482,044,477 224,109,827 485,917 303,220 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 268,468,106 299,870,794 243,755 246,691 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  718,098,363 771,452,646 2,187,524 2,257,945 

Investimentos detidos atá ao vencimento  37,566,260 39,996.689 107,202 727,998 

Derivados para efeitos de gestão do risco  3,978,460 123,032,519 60,022 88,071 

Ativos não correntes detidos para venda    1,159 1,255 

Outros ativos tangíveis 12,474,002 16,419,549 17,904 20,315 

Ativos intangíveis 12,454,828 9,775,436 74,349 69,565 

Investimentos em associadas 4,480,591 4,480,591 51,073 35,226 

Ativos de imposto circulante 492,121 - 3,323 3,464 

Ativo fiscal diferido 38,859,447 34,014,784 53,703 49,177 

Outros ativos 839,678,265 910,444,229 714,284 702,198 

Total do Ativo 3,155,646,689 3,257,744,185 6,481,863 6,559,785 

     

Passivo     

Depósitos de bancos centrais 151,406,295 209,135,722 151,087 64,007 

Passivos financeiros detidos para negociação  585,764,719 551,602,492 751,715 791,761 

Depósitos de bancos  1,079,323,482 1,452,634,393 2,020,686 2,452,209 

Dívidas a clientes  205,413,417 280,228,317 967,374 859,247 

Títulos de dívida emitidos 375,996,750 41,564,745 1,382,888 1,299,619 

Passivos Financeiros associados à transferência de 

bens  

  29,665 31,498 

Derivados para efeitos de gestão do risco 2,793,344 121,125,100 57,031 127,582 

Provisões  30,871,152 28,152,275 22,392 23,663 

Passivos por impostos correntes 16,688,519 3,533,867 18,135 8,666 

Passivo fiscal diferido  3,901,073 2,372,583 25,053 18,624 

Dívida subordinada  60,286,400 70,786,078 66,058 90,304 

Outros passivos  191,133,003 168,990,962 283,774 186,187 

Total do Passivo 2,703,578,154 2,930,126,534 5,775,858 5,953,367 

     

Capital Próprio     

Capital social 326,269,000 226,269,000 326,269 226,269 

Prémios de emissão 8,796,305 8,796,305 8,796 8,796 

Outros instrumentos de capital 3,731,000 3,731,000 3,731 3,731 

Reserva de justo valor 3,635,595 599,143 2,968 (5,779) 

Outras reservas, lucros retidos e outro rendimento 

integral  

109,695,816 94,084,507 266,681 285,018 

Lucro do período (59,181) (5,862,304) 22,028 9,061 

Capital total  452,068,535 327,617,651 630,473 527,096 

Interesses minoritários - - 75,532 79,322 

Total do Capital Próprio 452,068,535 327,617,651 706,005 606,418 

Total do Capital Próprio e do Passivo 3,155,646,689 3,257,744,185 6,481,863 6,559,785 

     

M. A demonstração financeira consolidada do BESI referente aos anos findos em 31 

de dezembro de 2012 e 2011 foi extraída sem nenhum ajustamento e deverá ser 

lida em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do BESI 

respeitantes a essa datas. O BESI não prepara uma demonstração financeira 

consolidada para o período findo em 31 de março de cada ano. 

Demonstração financeira consolidada do BESI referente aos anos findos em 

31 de dezembro de 2012 e 2011  

(em milhares de euros) 

 
31.12.2012 31.12.2011 

   

Juros e rendimentos similares  342,182 384,161 

Despesas com juros e encargos similares  247,643 307,664 

   

Resultado líquido de juros  94,539 76,497 

   

Rendimentos de dividendos  625 1,061 

Rendimento de honorários e comissões  126,661 158,779 

Despesas de honorários e comissões  (25,551) (27,312) 
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Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros ao seu justo valor através de 

ganhos ou perdas  

55,333 86,805 

Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros disponíveis para venda  57,080 47,658 

Ganhos líquidos/(perdas) das diferenças da taxa de câmbio  (37,148) (71,502) 

Ganhos líquidos/(perdas) da venda de outros ativos  (3,300) (24,071) 

Outros rendimentos e custos de operação  (7,069) (12,555) 

   

Proveitos operacionais 261,170 235,360 

   

Custos com o pessoal 111,399 109,218 

Despesas gerais e administrativas  58,876 63,866 

Depreciação e amortização  5,778 5,519 

Provisões líquidas de reposição  8,104 7,425 

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações  32,855 32,798 

Imparidade em outros ativos financeiros líquidos de reversões e recuperações 4,627 3,040 

Imparidade em outros ativos líquidos de reversões e recuperações 615 906 

   

Custos Operacionais 222,254 222,772 

Ganhos relativos a empresas associadas 97 2,574 

Resultados antes dos impostos  39,013 15,162 

   

Imposto sobre o rendimento   

Imposto corrente 17,584 4,110 

Imposto diferido 887 1,779 

 18,471 5,889 

Lucro Anual 20,542 9,273 

Atribuível aos acionistas do Banco  22,028 9,061 

Atribuível aos interesses minoritários  (1,486) 212 

 20,542 9,273 

Lucro básico por ação (em euros) 0.42 0.16 

Lucro diluído por ação (em euros) 0.42 0.16 

   

Outro rendimento integral do exercício   

Benefício a longo prazo (2,329) 5,445 

Diferenças de câmbio (32,903) (21,682) 

Outro rendimento integral apropriado das associadas  (623) - 

 (35,855) (16,237) 

   

Ativos financeiros disponíveis para venda    

Lucros/(perdas) ocorridos durante o ano 63,847 37,106 

Ajustamentos de reclassificação para ganhos/(perdas) incluídos no lucro ou 

prejuízo  

(52,110) (44,627) 

Impostos diferidos  (2,637) (4,238) 

Diferenças de câmbio  (512) - 

 8,588 (11,759) 

Rendimento integral total/(perdas) do ano (6,725) (18,723) 

Atribuível aos acionistas do Banco  

Atribuível aos interesses minoritários  

947 

(7,672) 

(11,855) 

(6,868) 

 (6,725) (18,723) 

N. A demonstração de resultados e a demonstração de resultados abrangente do 

ESIP para os anos findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 foram extraídas 

sem qualquer ajustamento e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações 

financeiras estatutárias do ESIP para esses anos. 

ESPÍRITO SANTO INVESTMENT plc 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

  

(em euros) 

 
31.12.2012 31.12.2011 

Juros e rendimentos similares 87,066,072 72,726,543 

Despesas com juros e encargos similares 77,037,511 53,302,534 

Resultado líquido de juros 10,028,561 19,424,009 

Rendimento de honorários e comissões 1,241,360 1,623,519 

Despesas de honorários e comissões (4,974,921) (3,162,707) 

Ganhos líquidos/ (perdas) dos ativos financeiros e responsabilidades ao seu justo 

valor através de ganhos ou perdas (89,757,127) 48,581,268 

Ganhos líquidos dos ativos financeiros disponíveis para venda 44,985 994,648  

(perdas) líquidas dos ativos financeiros detidos até ao seu vencimento (5,807) - 

(perdas) líquidas da venda de outros ativos (3,462,190) (20,503,581) 

(perdas) líquidas das diferenças de câmbio  (658,507) (369,760) 

Outros rendimentos de operação 139,696,089 47,619,388 

Proveitos operacionais 52,152,443 94,206,784 

Custos com o pessoal 393,393 384,197 

Despesas gerais e administrativas 325,406 279,230 

Amortização  1,153 273 

(Writeback)/Imparidades nos empréstimos e créditos (4,412,214) 3,110,497 

(Writeback)/Imparidades dos ativos financeiros disponíveis para venda (357,161) 84,770 

   

Outros custos operacionais 61,437,393 92,748,367 

Custos operacionais 57,387,970 96,607,334 

Perdas antes dos impostos (5,235,527) (2,400,550) 

Imposto sobre as empresas 

  Impostos diferidos 654,937 300,898  

Perdas anuais (4,580,590) (2,099,652) 
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ESPÍRITO SANTO INVESTMENT plc 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTE 

PARA OS ANOS FINDOS A 31 DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

  

(em euros) 

 
31.12.2012 31.12.2011 

Perdas anuais (4,580,590) (2,099,652) 

Outro rendimento/ (perda) abrangente anual  

  Ativos financeiros disponíveis para venda 

  Rendimento/ (perdas) originados durante o ano  1,864,187 (495,727) 

Montante líquido transferido para a demonstração de resultados  (44,985) (909,878) 

Impostos diferidos (227,253) 102,882 

Outro rendimento/ (perda) abrangente anual   1,591,949 (1,302,723) 

Total da (perda) abrangente anual  (2,988,641) (3,402,375) 

 

A demonstração da posição financeira do ESIP referente a de 31 de dezembro de 

2012 e 2011, foi extraída sem qualquer ajustamento e deverá ser lida em 

conjunto com as demonstrações financeiras estatutárias do ESIP para esses anos.   

ESPÍRITO SANTO INVESTMENT plc 

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

  

(in euro) 

 
31.12.2012 31.12.2011 

Ativo 

  Cash  164 267 

Depósitos em bancos 53,318 43,437 

Ativos Financeiros detidos para negociação 479,294,680 484,617,101  

Ativos financeiros disponíveis para venda 367,834,622 158,589,848 

Ativos Financeiros detidos até ao vencimento  29,816,742 - 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 14,655,305 68,967,716 

Empréstimos e adiantamentos a terceiros e  

  a sociedades do grupo 703,097,974 759,544,891 

Derivados para efeitos de gestão do risco  80,539,870 98,075,490 

Equipamento 5,793 2,153 

Ativos do imposto circulante - 829,156 

Ativos Fiscais diferidos 1,613,470 1,185,785 

Outros ativos 4,560,851 11,427,431 

Total do Ativo 1,681,472,789 1,583,283,275 

Passivo 

  Montantes devidos a instituições de crédito  13,244,352 18,759,530 

Passivos financeiros detidos para negociação  475,227,820 479,966,681 

Títulos de dívida emitidos 920,635,455 734,991,548  

Derivados para efeitos de gestão do risco  83,152,355 146,483,180 

Passivos fiscais correntes 23,365 - 

Dívida subordinada 31,930,060 42,494,712 

Outros passivos 1,325,721 1,665,322 

Total do Passivo 1,525,539,128 1,424,360,973 

Capital Próprio 

  Capital social 825,000 825,000 

Injeção de capital 150,000,000 150,000,000 

Reserva de justo valor (4,342,406) (5,934,355) 

Outras reservas e lucros não distribuídos  14,031,657 16,131,309 

(Perda)/ lucro anual  (4,580,590) (2,099,652) 

Total do Capital Próprio 155,933,661 158,922,302 

Total do Capital Próprio e do Passivo  1,681,472,789 1,583,283,275 

O.  

P. Com base na informação financeira consolidada, auditada e publicada do BESI 

para o ano terminado a 31 de dezembro de 2012, verificou-se um aumento de 

€9.061 milhões para €22.028 milhões nos lucros líquidos (143%) comparado 

com o correspondente período do ano anterior. 

Q. Com base na informação financeira auditada e publicada do ESIP para o ano 

terminado a 31 de dezembro de 2012, as perdas depois de imposto aumentaram 

em €2,48 milhões (um aumento de 118%), comparado com o correspondente 

período do ano anterior.  

R. As perdas incorridas no âmbito do programa de desalavancagem do Grupo BES, 

em conjugação com os ajustamentos ao valor de mercado das Obrigações 

emitidas ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme, seguindo as 

alterações à notação do risco da dívida soberana de Portugal em 2012, tiveram 
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impacto adicional nos resultados do ESIP. 

S. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, não se verificou uma alteração 

significativa na posição financeira ou negocial do ESIP desde 31 de março de 

2012, ou do BESI e suas subsidiárias desde 31 de março de 2013, e não existiu 

qualquer alteração materialmente adversa na posição financeira ou potencial do 

ESIP desde 31 de dezembro de 2012, data da última publicação das contas anuais 

auditadas do ESIP ou na posição financeira ou potencial do BESI e suas 

subsidiárias desde 31 de dezembro de 2012, data da última publicação das contas 

anuais do BESI e/ou das suas subsidiárias. 

B.13 Acontecimentos 

recentes que 

tenham afetado o 

emitente e que 

sejam 

significativos para 

a avaliação da sua 

solvência 

T. Não aplicável a ambos os Emitentes. Não houve acontecimentos recentes que 

tenham afetado qualquer dos Emitentes e que sejam significativos para a 

avaliação da sua solvência desde a publicação das demonstrações financeiras 

auditadas para o ano terminado a 31 de dezembro de 2012. 

B.14 Dependência de 

outras entidades 

do Grupo 

U. O ESIP é uma subsidiária integralmente detida pelo BESI. O ESIP não tem 

subsidiárias. 

V. O Banco Espírito Santo, S.A. detem 100% dos direitos de voto do BESI à data de 

8 de julho de 2013.  

W.  Ver mais informação no Elemento B.5 supra.  

B.15 Descrição das 

principais 

atividades do 

emitente 

X. As principais atividades do ESIP são a concessão de crédito a empresas, a 

negociação de títulos por conta própria e a contratação de instrumentos 

financeiros derivados para cobertura de riscos derivados de tais atividades. 

Y. As atividades principais de banca e consultoria do BESI consistem em project 

finance, restruturações societárias, privatizações, negociação de títulos em 

mercado primário e secundário, corretagem, subscrição e distribuição de capital 

próprio e dívida. 

B.16 Descrição dos 

acionistas que 

detêm direta ou 

indiretamente o 

controlo do 

Emitente 

Z. O ESIP é uma subsidiária integralmente detida pelo BESI. O ESIP não tem 

subsidiárias. 

AA. O Banco Espírito Santo, S.A. detém 100% dos direitos de voto do BESI à data de 

8 de julho de 2013.  

B.17 Notações de Risco 

atribuídas ao 

Emitente ou aos 

seus títulos de 

dívida 

BB. As obrigações não garantidas de curto prazo do ESIP [não têm] /têm notação de 

[•] pela Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (“S&P”), e 

as de longo-prazo [não têm] /têm notação de [•] pela S&P. Uma emissão 

específica de Obrigações pode ter ou não notação de risco. 

CC. As obrigações não garantidas de curto prazo do BESI têm notação de [•] pela 

S&P, e as de longo-prazo têm notação de [•] pela S&P. 

DD. Esta emissão de Obrigações [não terá  notação de risco] [terá notação de risco 

de [•] pela [Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited] [Fitch 
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Ratings Limited] [Moody’s Investors Service Ltd.].]  

Secção C – As Obrigações 

C.1 Tipo e classe de 

Obrigações 

oferecidas e/ou 

admitidas à 

negociação 

EE. Séries de Valores Mobiliários emitidos:  

As Obrigações são emitidas em séries (cada uma “Série”). As Obrigações de 

cada Série estarão sujeitas a termos idênticos (salvo no que diz respeito à data da 

emissão e ao montante do primeiro pagamento de juros, que poderão ser 

diferentes) quanto à moeda de emissão, denominação, juro, maturidade ou 

outros, sem embargo de cada Série poder ter Obrigações nominativas ou ao 

portador. Outras tranches de Obrigações (cada uma, “Tranche”) podem ser 

emitidas como parte de uma Série existente.  

As Obrigações são emitidas com o número de série [•], Tranche número [•]. 

As Obrigações serão liquidadas através de [•]. Às Obrigações foi atribuído o 

seguinte código identificativo: [•]. 

C.2 Moeda FF. Cumprindo todas as leis, regulamentos e diretivas aplicáveis, as Obrigações 

podem ser emitidas em qualquer moeda. As condições das Obrigações podem 

prever que todos os montantes dos juros a pagar em relação a tais Obrigações 

sejam pagos em moeda de liquidação diferente da moeda na qual estão 

denominadas, sendo tais pagamentos convertidas para a moeda de liquidação, à 

taxa de câmbio vigente, conforme determinado pelo Agente.  

GG. As Obrigações serão denominadas em [●]. [Todos os montantes de juros a 

pagar em relação às Obrigações serão pagos em [●], sendo os pagamentos 

convertidos a partir de [●] para [●] à taxa de câmbio vigente, conforme 

determinado pelo Agente.] 

C.5 Descrição das 

restrições à livre 

transmissibilidade 

das Obrigações 

HH. Em relação aos Estados Unidos, as Obrigações oferecidas e vendidas fora dos 

Estados Unidos a não norte-americanos, de acordo com a "Regulation S" e as 

Obrigações revendidas em conformidade com a "Rule 144A" devem obedecer às 

restrições de transferência. 

II. As Obrigações detidas num sistema de liquidação serão transferidas de acordo 

com as regras, procedimentos e regulamentos desse sistema de liquidação. 

Sem prejuízo do acima referido, as Obrigações serão livremente transferíveis. 

C.8 Descrição dos 

direitos inerentes 

às Obrigações e 

limitações a esses 

direitos; 

graduação das 

Obrigações 

Estatuto das obrigações: As Obrigações Sénior constituirão obrigações diretas, 

não subordinadas, incondicionais e (sujeitas ao negative pledge) não garantidas 

do Emitente e serão graduadas pari passu sem preferência entre si e pari passu 

com as demais obrigações do Emitente, presentes e futuras, não garantidas e não 

subordinadas, que estejam em dívida. 

As Obrigações Tier 2 constituirão obrigações diretas, não garantidas e 

subordinadas do Emitente e graduar-se-ão pari passu sem qualquer preferência 

entre si. 

Negative Pledge: Sim. Só em relação às Obrigações Sénior.  
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Vencimento Antecipado Cruzado (Cross Acceleration) : Sim, só em relação às 

Obrigações Sénior, sujeitas a um limite de U.S.$10,000,000 ou, se superior, um 

por cento dos Fundos dos Acionistas do BESI (BESI’s Shareholders Funds).  

C.9 Juros / Reembolso Juros: as Obrigações podem ser remuneradas ou não remuneradas. O método de 

cálculo de juros pode variar ao longo do tempo, consistir numa combinação de 

estruturas diferentes ou ser constante para qualquer Série de Obrigações. Se uma 

combinação de estruturas for aplicável, o montante total de juros a pagar aos 

Detentores das Obrigações será igual à soma dos vários montantes de juros que 

são aplicáveis, multiplicado em cada caso por uma percentagem que represente a 

quota global do montante total dos juros para que cada estrutura contribui. As 

Obrigações podem ter uma taxa de juro ou montante máximo, uma taxa de juro 

ou montante mínimo, ou ambas. A duração dos períodos de vencimento de juros 

para as Obrigações pode também diferir ao longo do tempo ou ser constante para 

qualquer Série de Obrigações. 

 

No caso de obrigações parcialmente pagas (exceto obrigações parcialmente 

pagas que sejam Obrigações de Cupão Zero), os juros acumularão sobre o 

montante nominal em dívida de tais Obrigações. 

As Obrigações são: 

[Obrigações de Taxa Fixa que vencem juros a uma taxa fixa, [; e] [.]] 

[Obrigações de Taxa Flutuante que vencem juros a uma taxa flutuante [; e] [.]] 

[Obrigações com Taxa de Juro Ligada à Inflação, em relação às quais o 

montante dos juros a pagar está Ligado ao desempenho de um índice de preços 

ao consumidor, durante um período determinado, com tal montante de juros a 

ser também sujeito (em certos casos) a limites máximos/mínimos e comparados 

a níveis pré-determinados de strike [; e][.]] 

[Obrigações de Cupão Zero que não irão acumular qualquer montante de juros 

[; e][.]] 

[Obrigações com Taxa de Juro Indexada, em relação ao qual o montante dos 

juros a pagar está Ligado ao preço ou desempenho do Ativo de Referência 

relevante (Juros) ou cabaz dos Ativos de Referência (Juros). O Ativo (s) de 

Referência (Juros) pode incluir participações sociais, ações (incluindo capital 

privado) / certificados de depósito, índices, taxas de juros, moedas, unidades de 

participação de fundos e/ou matérias-primas e/ou flutuações nas taxas de 

câmbio. A mudança no preço ou desempenho do referido Ativo (s) de Referência  

(Juros) vai afetar o montante de juros a pagar, dependendo de como o Ativo (s) 

de Referência (Juros) se situe acima ou abaixo de um limite máximo, mínimo ou 

barreira específica, dentro de um determinado intervalo de um ou de um número 

de dias dentro do período de juros relevante. O montante de juros a pagar 

poderá: 

- ser cumulativo se certos limiares de desempenho forem atingidos. 

- estar Ligado ao desempenho de uma taxa de juro especificada  durante um 

determinado período quando comparado com um número pré-determinado 

de níveis de strike / barrier, com tal montante de juros a estar também 

sujeito (em certos casos) a limites máximos / mínimos. 
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- estar Ligado ao desempenho de um cabaz de ativos subjacentes ou a um 

Ativo de Referência específico (Juros) dentro do cabaz (por exemplo, o 

Ativo de Referência com pior desempenho (Juros)), quando comparando 

com o nível de exercício pré-determinado; e / ou 

- estar Ligado à percentagem de Ativos de Referência dentro do Cabaz que 

esteja acima de um nível de barreira em cada dia de negociação até, e 

incluindo, a data de pagamento de juro relevante [; e][.]]  

[Obrigações Compostas Flutuantes, em relação às quais o montante dos juros é 

pago no momento do resgate e está Ligado ao desempenho de uma taxa de 

referência flutuante [; e][.]] 

[Obrigações Ligadas a Eventos de Crédito, em relação às quais o montante dos 

juros está Ligado ao facto de um Evento de Crédito (conforme definido abaixo) 

ocorrer em relação às obrigações selecionadas de um conjunto de entidades de 

referência especificadas ("CLNs"). Em relação às CLN’s, um Evento de Crédito 

é um evento societário que, tipicamente, prejudica a situação do credor da 

Entidade de Referência (por exemplo, insolvência ou falha de pagamento). Se 

um Evento de Crédito ocorrer relativamente a uma Entidade de Referência, o 

valor nominal utilizado para calcular os juros a pagar pode ser reduzido. 

Data de início dos juros: [ ]. 

Data (s) de pagamento dos juros: [ ]. 

[Taxa de juros máxima/Montante de juros máximo]: [aplicável/não aplicável] 

[Taxa de juros mínima/Montante de juros mínimo]: [aplicável/não aplicável]   

As Obrigações podem incluir uma opção para o Emitente, a exercer 

discricionariamente e apenas uma vez, de mudar o tipo de juros a pagar durante a 

vigência das Obrigações para uma taxa de juro fixa (a "Opção de Alteração"). 

A Opção de Alteração é [aplicável / não aplicável]. 

As Obrigações podem incluir uma condição automática de alteração segundo a 

qual, em determinadas circunstâncias, o tipo de juros a pagar sobre as Obrigações 

é alterado para uma taxa de juro fixa (a "Condição Automática de Alteração"). 

A Opção de Alteração é [aplicável / não aplicável]. 

Em relação às Obrigações para as quais a base de juros especificada nas 

Condições Finais é 'Cupão Contingente', se o retorno gerado pelo ativo de 

referência com o melhor desempenho do Cabaz/Ativos de Referência, em 

qualquer data de avaliação (cada uma "Data de Avaliação"), não cumpre com a 

Condição do Cupão aplicável, nenhum juro será pago com relação às Obrigações 

na Data de Pagamento de Juros relevante. 

O montante de qualquer juro a pagar vai depender do Nível de Barreira ou 

intervalo que é atingido e de qual das seguintes estruturas é selecionada como 

aplicável às Obrigações: 

- Flat Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo das 

Obrigações, multiplicado por uma taxa de cupão pré-determinado. 

- Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo 

das Obrigações multiplicado por uma taxa de cupão pré-determinada e 

multiplicada pelo número de Datas de Pagamento de Juros imediatamente 



11 

 

anteriores para as quais um montante de juros não foi pago.  

- Plus Flat Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo 

das Obrigações, multiplicado pela mais elevada de uma taxa de cupão pré-

determinada e um fator de bónus pré-determinado. 

- Plus Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de 

Cálculo das Obrigações, multiplicado pelo maior valor de: (a) um fator de 

bónus pré-determinado, e (b) uma taxa de cupão pré-determinada 

multiplicado pelo número de Datas de Pagamento de Juros imediatamente 

anteriores nas quais um montante de juros não foi pago. 

- Adjusted Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de 

Cálculo das Obrigações, multiplicado pelo montante determinado 

subtraindo-se (a) a soma dos valores de juros já pagos (expresso como 

percentagem do Montante de Cálculo), (b) o produto de (i) uma taxa de 

cupão pré-determinada e (ii) o número de Datas de Pagamento de Juros 

anteriores.] 

Cupão Contingente: [aplicável/não aplicável]. 

Reembolso: O Emitente reembolsará as Obrigações pelo seu montante de 

reembolso (o "Montante de Reembolso") e na data (s) de vencimento (a "Data 

de Vencimento") especificada nas Condições Finais. O Montante de Reembolso 

será determinado de acordo com uma ou mais bases de reembolso especificadas 

no Elemento C.10 infra e os Termos Finais irão especificar qual das bases de 

reembolso é aplicável a cada Série de Obrigações. Obrigações por Prestações 

serão reembolsadas em prestações iguais ao Montante (s) da Prestação em cada 

Data de Prestação. 

A menos que previamente reembolsadas, ou compradas e canceladas, as 

Obrigações serão reembolsadas [pelo seu Montante de Reembolso, calculado de 

acordo com a base de reembolso especificada no Elemento C.10 infra, em [•]] 

[em prestações, nas seguintes datas: 

Data da Prestação Montante da Prestação 

[ ] [ ] 

[ ] [ ]] 

Se "o Limite da Condição de Reembolso” é aplicável, as Obrigações serão 

reembolsadas antecipadamente pelo seu montante de reembolso antecipado, se o 

montante total de juros a pagar até e inclusive a data seguinte de pagamento de 

juros ultrapassar um limite pré-determinado (o "Limite do Montante de 

Pagamento"). 

[Limite da Condição de Reembolso é [não aplicável] [é aplicável e o Limite do 

Montante de Pagamento é []]. 

Quando se aplica uma das bases de reembolso "Autocallable", se o retorno 

gerado pelo Cabaz ou por um particular Ativo (s) de Referência for maior ou 

igual a um Nível de Barreira em qualquer Data de Avaliação, então o Emitente 

em causa irá reembolsar as Obrigações antecipadamente na data de reembolso 

antecipado imediatamente seguinte a um montante igual ao Montante de Capital, 

juntamente com (se o houver) um cupão pré-determinado. 
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O "Valor de Reembolso Antecipado" de qualquer Obrigação programada para 

ser resgatada a par será o seu Montante de Cálculo. O Montante de Reembolso 

Antecipado de um Cupão Zero será baseado no seu rendimento acumulado e o 

tempo de vencimento programado. O Montante de Reembolso Antecipado de 

qualquer outra Obrigação ou será especificado nas Condições Finais aplicáveis, 

ou será igual ao seu justo valor de mercado menos os custos associados. 

Rendibilidade (Yield): a rendibilidade de cada Tranche de Obrigações de Taxa 

de Juro Fixa será calculada com base no preço de emissão relevante na data de 

emissão relevante. Não é uma indicação de rendibilidade futura. 

Baseado no Preço de Emissão de [•], à Data de Emissão a rendibilidade 

antecipada das Obrigações é [•]% / por ano. 

Representante dos Detentores de Obrigações: Não Aplicável. Não há 

representante nomeado para atuar em representação dos Detentores de 

Obrigações.  

C.10 Explicação de 

componentes 

derivados no 

âmbito do 

pagamento de 

juros: 

O montante de juros a pagar será determinado de acordo com um ou mais dos 

tipos de juros especificadas no Elemento C.9 supra e os Termos Finais irão 

especificar qual das diferentes bases de juros é aplicável a cada Série de 

Obrigações. 

Bases de Reembolso para reembolso no vencimento 

As bases de reembolso descritas infra determinam a forma pela qual o 

desempenho do Ativo (s) de Referência relevante ou das Entidades de 

Referência afetam a rendibilidade e/ou o Montante de Reembolso em relação às 

Obrigações. O Emitente poderá optar por combinar duas ou mais bases de 

reembolso em qualquer emissão de Obrigações: 

Para os efeitos desta seção, "Retorno dos Ativos de Referência" significa, com 

relação a um Ativo de Referência, ou (i) o montante pelo qual o preço final de 

tal Ativo de Referência excede o seu preço inicial (o “desempenho longo”) ou 

(ii) o montante pelo qual o preço inicial desse Ativo de Referência excede o seu 

preço final do Ativo de Referência (o “desempenho curto"). O preço inicial e o 

preço final podem ser determinados numa data de avaliação ou como a média 

dos valores determinados em mais do que uma data de avaliação. "Retorno do 

Cabaz" designa o agregado dos Retornos dos Ativos de Referência de cada 

Ativo de Referência do cabaz (cada um multiplicado pelo coeficiente de 

ponderação aplicável). O "Rácio de Participação", "Rácio de Participação 2" 

e "Rácio de Participação 3" são rácios usados para determinar a exposição dos 

Detentores das Obrigações ao desempenho dos Ativos de Referência relevantes. 

O "Nível de Barreira 1", " Nível de Barreira 2", "Nível de Strike" e " Nível de 

Strike do Cabaz" são limites pré-determinados contra o qual o desempenho do 

Ativo de Referência relevante ou do Cabaz serão medidos calculando o 

Montante de Reembolso a pagar. 

“Par”: o Montante de Reembolso é igual ao Montante de Cálculo das 

Obrigações; 

 “Basket Bullish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e do retorno adicional, o qual é igual ao Montante de Cálculo 

multiplicado por (i) o Retorno do Cabaz e (ii) o Rácio de Participação.  
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 “Basket Bearish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de Cálculo 

e de um montante adicional igual ao Montante de Cálculo multiplicado por (i) o 

Retorno do Cabaz e (ii) o Rácio de Participação. Se o desempenho dos Ativos de 

Referência dentro do Cabaz for positiva, terá um impacto negativo no Retorno 

do Cabaz e, por conseguinte, no retorno a pagar aos Detentores das Obrigações. 

Se o desempenho dos Ativos de Referência dentro do Cabaz é negativo, isto terá 

um impacto positivo no Retorno do Cabaz e, por conseguinte, no retorno que 

será pago aos Detentores das Obrigações. 

“Buffer Basket Bullish”: O Montante de Reembolso é a soma do Montante de 

Cálculo das Obrigações e do montante adicional igual ao Montante de Cálculo 

multiplicado pelo maior valor entre (i) um retorno mínimo especificado, e (ii) (a) 

a soma do Retorno do Cabaz e um cupão fixo multiplicado pelo (b) Rácio de 

Participação. 

“Buffer Basket Bearish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de 

Cálculo das Obrigações e de um montante adicional igual ao Montante de 

Cálculo multiplicado pelo maior valor entre (i) um retorno mínimo especificado, 

e (ii) (a) a soma do Retorno do Cabaz e um cupão fixo, multiplicado pelo (b) 

Rácio de Participação. Se o desempenho dos Ativos de Referência dentro do 

cabaz é positivo, isso terá um impacto negativo no Retorno do Cabaz e, portanto, 

no retorno que deve ser pago aos Detentores das Obrigações. Se o desempenho 

dos Ativos de Referência dentro do cabaz é negativo, isso terá um impacto 

positivo sobre o Retorno do Cabaz e, portanto, no retorno que deve ser pago aos 

Detentores das Obrigações. 

“Bullish One Touch - Tipo 1”: Se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base longa conforme descrito em "Basket Bullish" supra) é igual ou superior a 

um Nível de Barreira (preço máximo), o Valor de Reembolso será o somatório 

do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado 

multiplicando o Montante de Cálculo das Obrigações por uma percentagem 

especificada. Se o Nível de Barreira não for excedido, o Valor de Reembolso 

será igual ao Montante de Cálculo. 

“Bullish One Touch - Tipo 2”: Se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base curta, tal como supra descrito em Basket Bearish) for igual ou superior a 

um determinado Nível de Barreira (price cap), o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo e de um valor adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. Se o 

Nível de Barreira não for excedido, o Montante de Reembolso será igual ao 

Montante de Cálculo. 

“Bearish One Touch - Tipo 1” se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base longa, tal como supra descrito em Basket Bullish) for igual ou inferior a um 

determinado Nível de Barreira (price floor), o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um valor adicional calculado 

pela multiplicação do Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. 

Se o Nível de Barreira não for ultrapassado, o Montante de Reembolso será igual 

ao Montante de Cálculo. 

“Bearish One Touch - Tipo 2” se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base curta, tal como supra descrito em Basket Bullish) for igual ou inferior ao 

Nível de Barreira (price floor), o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um valor adicional calculado pela 
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multiplicação do Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. Se o 

Nível de Barreira não for ultrapassado, o Montante de Reembolso será igual ao 

Montante de Cálculo. 

“Melhor/Pior do Bullish One Touch - Tipo 1”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bullish One Touch - Tipo 1", exceto que a observação do Nível de 

Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por referência 

ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho (determinado 

numa base longa) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de N será 

especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Melhor/Pior do Bullish One Touch - Tipo 2”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bullish One Touch - Tipo 2", exceto que a observação do Nível de 

Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por referência 

ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho (determinado 

numa base curta) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de N será 

especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Melhor/Pior do Bearish One Touch - Tipo 1”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bearish One Touch - Tipo 1", exceto que a observação do Nível 

de Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por 

referência ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho 

(determinado numa base longa) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de 

N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Melhor/Pior do Bearish One Touch - Tipo 2”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bearish One Touch - Tipo 2", exceto que a observação do Nível 

de Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por 

referência ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho 

(determinado numa base curta) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de 

N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Desempenho Longo - Tipo 1”: Se o Retorno do Cabaz for inferior a um Nível 

de Barreira menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo e de um Valor 

Adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo pelo Rácio de 

Participação e pelo Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz for superior ou 

igual que um Nível de Barreira menos o Nível de Strike do Cabaz, na Data da 

Avaliação Final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações com um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações pelo mais alto de (i) produto do Retorno do 

Cabaz e um Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno-mínimo pré-determinado. 

Se o retorno gerado pelo Cabaz for igual ou superior, tanto ao Nível de Barreira, 

como ao Nível de Barreira na Data de Avaliação final, o Cupão (a verificar-se) 

será também pago (para mais detalhes quanto ao Cupão ver, por favor, o 

Elemento C.9).  

 “Desempenho Longo - Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz é inferior ao Nível de 

Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações pelo rácio de Participação e pelo Retorno do Cabaz. Se o Retorno do 

Cabaz é maior ou igual ao Nível de Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz, 

mas inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz, na Data de 
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Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações por (conforme especificado será 

especificado nas Condições Finais), (i) o cupão de prémio aplicável (ii) o produto 

do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o Retorno 

do Cabaz é maior ou igual a um Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do 

Cabaz, na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o 

produto do Retorno do Cabaz e do Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno 

mínimo pré-determinado. 

“Desempenho Longo - Tipo 3”: Se o Retorno do Cabaz é superior ou igual ao 

Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação 

final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das 

Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante 

de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o produto do Retorno do Cabaz e o 

Rácio de Participação 2, e (ii) o retorno mínimo pré-determinado. Se o Retorno 

do Cabaz é (i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 menos o Nível de Strike do 

Cabaz, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz 

na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante 

de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações por (como será 

especificado nas Condições Finais), (i) pelo prémio do cupão aplicável ou (ii) o 

produto do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o 

Retorno do Cabaz é (i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 menos o Nível de 

Strike do Cabaz, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike 

do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de 

Participação e do Retorno do Cabaz. 

 “Desempenho Curto - Tipo 1”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 1", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre 

o retorno das Obrigações. 

“Desempenho Curto - Tipo 2”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 2", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre 

o retorno das Obrigações. 

“Desempenho Curto - Tipo 3”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 3", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre 

o retorno das Obrigações. 

“Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 - Tipo 1”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número especificado nas 

Condições Finais), dividido pelo preço inicial desse Ativo de Referência for 

inferior a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 
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do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com melhor desempenho e 

Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência for maior ou 

igual a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior valor entre (i) 

o produto do Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e o Rácio de Participação, e (ii) um retorno mínimo pré-

determinado. 

 “Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 - Tipo 2”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número especificado nas 

Condições Finais), dividido pelo preço inicial desse Ativo de Referência é 

inferior a um Nível de Barreira 1, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 

do Ativo de Referência de tal Ativo de Referência e Rácio de Participação. Se o 

preço final do N Ativo de Referência com melhor desempenho dividido pelo 

preço inicial de tal Ativo de Referência é maior ou igual ao Nível de Barreira 1, 

mas menos que o Nível de Barreira 2, o Montante de Reembolso será o 

somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações e por 

(conforme será especificado nas Condições Finais) (i) o prémio de cupão 

aplicável ou (ii) o produto do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto do 

Retorno do Cabaz. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho é maior ou igual ao Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, 

o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações pelo produto do Retorno do Ativo de Referência de tal Ativo de 

Referência e Rácio de Participação 2.  

“Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 - Tipo 3”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho é maior ou igual ao Nível de Barreira 2 

na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será o somatório do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 

do Ativo de Referência e Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for (i) nunca menos do que um Nível de Barreira 1 em qualquer Data 

de Avaliação, e menos do que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações e (como será especificado nas Condições Finais) (i) o prémio do 

cupão aplicável, ou (ii ) o produto do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto 

do Retorno do Cabaz. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência for (i) nunca 

menos do que um Nível de Barreira 1 em qualquer Data de Avaliação, e menos 

do que Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com 
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melhor desempenho e o Rácio de Participação. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo - Tipo 1”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo - Tipo 1", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo - Tipo 2”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo - Tipo 2", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo - Tipo 3”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo - Tipo 3", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz - Tipo 1”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais), dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for menor do que um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for maior ou igual a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior 

valor entre (i) o produto do Retorno do Cabaz e o Rácio de Participação, e (ii) 

um retorno mínimo pré-determinado. 

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz - Tipo 2”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais), dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for menor do que um Nível de Barreira 1, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e Rácio de Participação. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for maior ou igual ao Nível de Barreira 1, mas menor que o Nível de 

Barreira 2, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das 

Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante 

de Cálculo das Obrigações pelo maior valor entre (conforme será especificado 

nas condições Finais) (i) o prémio de cupão aplicável ou (ii) o produto do Rácio 

de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o preço final do N 

Ativo de Referência com melhor desempenho for maior ou igual ao Nível de 

Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 
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multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o 

produto do Retorno do Cabaz e o Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno 

mínimo pré-determinado.    

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz - Tipo 3”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho for maior ou igual ao Nível 

Barreira 2 na Data de Avaliação Final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o 

produto do retorno do Cabaz e do Rácio de Participação 2; e (ii) um retorno 

mínimo pré-determinado. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho for (i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 em qualquer Data de 

Avaliação e menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será o somatório do Montante de Cálculo das 

Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante 

de Cálculo das Obrigações por (conforme será especificado nas condições Finais) 

(i) o prémio de cupão aplicável ou (ii) o produto do rácio de Participação 3 e o 

valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o preço final do N Ativo de Referência 

com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência 

for (i) sempre menos do que o nível de Barreira 1 em qualquer Data de Avaliação 

e menos que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação Final, o Montante de 

Reembolso será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e um 

montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de cálculo das 

Obrigações pelo produto do Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de 

Referência com melhor desempenho e o Rácio de Participação.      

 “Locked Basket”: o Montante de Reembolso é calculado de uma maneira similar 

à estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que os retornos gerados pelos 

Ativos de Referência com melhor desempenho serão substituídos por um valor 

pré-determinado para determinação do desempenho global do Cabaz. 

“Individually Capped Basket”: O Montante de Reembolso é calculado de um 

modo similar à estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que o retorno 

gerado por cada Ativo de Referência está sujeito a uma percentagem máxima 

pré-determinada para determinar o desempenho global do Cabaz.  

“Rainbow Basket”: o Montante de Reembolso é calculado de uma forma similar 

à estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que o peso de cada Ativo de 

Referência dentro do Cabaz é determinado por referência ao desempenho relativo 

de cada Ativo de Referência. Os retornos de cada Ativo de Referência são 

medidos separadamente na maturidade e graduados com base no seu desempenho 

relativo. O peso de cada Ativo de Referência corresponderá ao peso previsto 

contra a graduação relativa prevista nos respetivos Termos Finais.  

“Cliquet”: o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo mais 

um retorno adicional que é baseado na soma acumulada das alterações 

percentuais relativas no Capaz subjacente por um número de períodos de 

avaliação predeterminados durante o prazo das Obrigações. As seguintes 

características podem também ser usadas: (i) as mudanças relativas no Cabaz 

subjacente podem ser capped ou floored para cada período de avaliação; (ii) a 

soma acumulada das mudanças relativas pode ser sujeita a cap / floor; e (iii) o 

produto pode ter uma característica de lock-in, o que significa que, quando o 

retorno acumulado em qualquer data de avaliação atingir um nível de lock-in pré-



19 

 

determinado, o retorno adicional será, pelo menos, igual ao nível de lock-in. 

“Cliquet Invertido” (“Reverse Cliquet”): é muito similar à estrutura “Cliquet” 

mas o retorno adicional a pagar é calculado pela subtração da percentagem de 

alterações relativas no Cabaz subjacente (por um número de períodos de 

avaliação predeterminado) por um cupão inicial predeterminado.  

“Cliquet de Substituição” (“Replacement Cliquet”): é muito similar à estrutura do 

“Cliquet”, sendo a diferença que os retornos gerados por um certo número de 

períodos de avaliação com melhor performance são substituídos um valor pré-

definido.  

 “Convertível Invertida de estrutura longa - Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e, se na Data de 

Avaliação final o Retorno do Cabaz de Retorno (determinado numa base longa 

conforme descrito no "Basket Bullish" supra) for inferior a um Nível de Barreira 

menos o Nível de Strike do Cabaz, um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de 

Participação e do Retorno do Cabaz. 

“KI “Convertível Invertida” de estrutura longa - Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base longa conforme descrito no "Basket Bullish" supra) (i) 

for, em qualquer Data de Avaliação, inferior ao Nível de Barreira 1 menos o 

Nível de Strike do Cabaz e (ii) inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de 

Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Rácio de Participação e do Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base longa conforme descrito no "Basket Bullish" supra) (i) 

nunca for, em qualquer Data de Avaliação, menor que o Nível de Barreira 1 

menos o Nível de Strike do Cabaz e (ii) menor do que o Nível de Barreira 2 

menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de 

Reembolso será o Montante de Cálculo. Se o Retorno do Cabaz for superior ao 

Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação 

final, o Montante de Reembolso será o Montante de Cálculo. 

 “Convertível Invertida” estrutura curta - Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e, se na Data de 

Avaliação final, o Retorno do Cabaz (determinado numa base curta conforme 

descrito no "Basket Bearish" supra) for inferior a um Nível de Barreira menos o 

Nível de Strike do Cabaz, um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e do 

Retorno do Cabaz. 

“KI “Convertível Invertida” estrutura curta - Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base curta conforme descrito no "Basket Bearish" supra) (i) 

for, em qualquer Data de Avaliação, inferior ao Nível de Barreira 1 menos o 

Nível de Strike do Cabaz e (ii) inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de 

Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado 

pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do 

Rácio de Participação e do Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base curta conforme descrito no "Basket Bearish" supra) (i) 

nunca for, em qualquer Data de Avaliação, menor que o Nível de Barreira 1 
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menos o Nível de Strike do Cabaz e (ii) menor do que o Nível de Barreira 2 

menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de 

Reembolso será o Montante de Cálculo. Se o Retorno do Cabaz for superior ao 

Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação 

final, o Montante de Reembolso será o Montante de Cálculo. 

“Melhor/Pior “Convertível Invertida de estrutura longa - Tipo 1”: O Montante 

de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final do N Ativo 

de Referência com o melhor desempenho dividido pelo seu preço inicial for 

inferior ao Nível de Barreira, um retorno adicional calculado como o produto do 

Rácio de Participação, o Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do 

Ativo de Referência (determinados numa base longa conforme descrito em 

"Basket Bullish" supra) do N Ativo de Referência com o melhor desempenho. 

“KI Melhor/Pior “Convertível Invertida de estrutura longa - Tipo 2”: O 

Montante de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final 

do N Ativo de Referência com o melhor desempenho for (i) em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vigência das Obrigações menor que o Nível de 

Barreira 1, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, um 

retorno adicional calculado como o produto do Rácio de Participação, o 

Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do Ativo de Referência 

(determinado numa base longa conforme descrito em "Basket Bullish" supra) da 

N melhor desempenho do Ativo de Referência. 

“Melhor/Pior “Convertível Invertida” de estrutura curta - Tipo 1”: O Montante 

de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final do N Ativo 

de Referência com o melhor desempenho dividido pelo seu preço inicial for 

inferior ao Nível de Barreira, um retorno adicional calculado como o produto do 

Rácio de Participação, o Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do 

Ativo de Referência (determinados numa base curta conforme descrito em 

"Basket Bearish" supra) do N Ativo de Referência com o melhor desempenho. 

“KI Melhor/Pior “Convertível Invertida” de estrutura curta - Tipo 2”: O 

Montante de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final 

do N Ativo de Referência com o melhor desempenho for (i) em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vigência das Obrigações menor que o Nível de 

Barreira 1, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, um 

retorno adicional calculado como o produto do Rácio de Participação, o 

Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do Ativo de Referência 

(determinado numa base curta conforme descrito em "Basket Bearish" supra) do 

N Ativo de Referência com o melhor desempenho. 

“Cabaz Up e In Longo”: O Cabaz Up e In Longo é uma call option barreira. Na 

maturidade, o Detentor das Obrigações recebe um retorno adicional, calculado 

como o produto do Montante Calculado das Obrigações e o mais alto do Cabaz 

de Retorno Mínimo e do Retorno do Cabaz multiplicado pelo Rácio de 

Participação, se o Cabaz tiver, em alguma Data de Avaliação durante o período 

de vida das Obrigações, tido desempenhos equivalentes ou superiores ao Nível 

de Barreira predefinido. Se o nível de Barreira não for atingido em qualquer Data 

de Avaliação, o montante adicional será igual a zero e o Montante de Reembolso 

será igual o Montante de Cálculo das Obrigações. O Nível de Barreira é sempre 

mais alto que o Nível de strike do Cabaz. 

“Cabaz Up e Out Longo”: O Cabaz Up e Out Longo é uma call option barreira. 
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Na maturidade, o Detentor das Obrigações recebe um retorno adicional, 

calculado como o produto do Rácio de Participação, do Montante de Cálculo das 

Obrigações e do Retorno do Cabaz ou, se superior, de um nível de cupão pré-

especificado, se o Cabaz nunca tiver, em qualquer Data de Avaliação durante o 

período de vida das Obrigações, tido um desempenho superior ao Nível de 

Barreira pré-determinado. Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data 

de Avaliação, o montante adicional será igual a um montante de cupão pré-

especificado (Rebate) e o Montante de Reembolso igualará o Montante de 

Cálculo das Obrigações. O Nível de Barreira é sempre superior ao Nível de strike 

do Cabaz. 

“Melhor / Pior Up e In Longo”: No vencimento, o Detentor das Obrigações 

recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, 

o Montante de Cálculo das Obrigações e/ou (i) o produto do Retorno do Cabaz e 

o Rácio de Participação, ou (ii) o Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com o melhor desempenho, conforme especificado nas condições 

finais aplicáveis, se em alguma Data de Avaliação o Retorno do Ativo de 

Referência do N Ativo de Referência com o melhor desempenho é equivalente 

ou superior do que o Nível de Barreira. Isto significa que, se o Retorno do Ativo 

de Referência nunca for, em nenhuma Data de Avaliação, equivalente ou 

superior ao Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será equivalente ao 

Montante de Cálculo das Obrigações. 

“Melhor / Pior Up e Out Longo”: Na maturidade, o Detentor das Obrigações 

recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, 

o Montante de Cálculo das Obrigações e a diferença entre o Retorno do Cabaz e 

o Nível de Strike do Cabaz, se o Cabaz não se tiver, em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vida das Obrigações, fixado no Nível de Barreira 

Predefinido, ou acima dele. Isto significa que, se o Nível de Barreira for 

ultrapassado em qualquer Data de Avaliação, o pagamento adicional equivalerá a 

zero e o Montante de Reembolso irá igualar o Montante de Cálculo das 

Obrigações. 

“Pior de Cabaz Down e Out Longo”: A base de reembolso do Pior de Cabaz 

Down e Out Longo é uma call option barreira. Na maturidade, o Detentor das 

Obrigações recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de 

Participação, do Montante de Cálculo das Obrigações e da diferença entre o 

retorno do Cabaz e o Nível de Strike do Cabaz se, em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vida das Obrigações, o Ativo de Referência de 

pior desempenho não se tiver fixado no, ou abaixo do, Nível de Barreira pré-

definido. Isto significa que, se o Nível de Barreira for ultrapassado em qualquer 

Data de Avaliação, o pagamento adicional será igual a zero e o Montante de 

Reembolso Adicional igualará o Montante de Cálculo das Obrigações. 

“Cabaz Down e Out Longo”: A base de reembolso do Cabaz Down e Out Longo 

é uma barreira de call option. Na maturidade, o Detentor das Obrigações recebe 

um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, do 

Montante de Cálculo e do Retorno do Cabaz, ou, se maior, um nível de cupão 

pré-especificado se o Cabaz nunca tiver, em qualquer Data de Avaliação durante 

o período de vida das Obrigações, tido um desempenho e/ou abaixo do Nível de 

Barreira Pré-determinado. Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data 

de Avaliação, o montante adicional será igual a um montante de cupão pré-
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especificado (Rebate) e o Montante de Reembolso irá igualar o Montante de 

Cálculo das obrigações. O Nível de Barreira é sempre mais baixo do que o Nível 

de Strike do Cabaz.] 

“Melhor / Pior Call Option”: No vencimento, o Detentor das Obrigações recebe 

um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, o 

Montante de Cálculo das Obrigações, e o maior de (i) o produto do Retorno do 

Ativo de Referência do N Ativo de Referência com o melhor desempenho e do 

Rácio de Participação, ou (ii) um retorno mínimo pré-determinado.  

“Opção de Desempenho Superior” (“Outperformance Option”): A opção de 

Desempenho Superior oferece ao investidor a possibilidade de um retorno num 

Cabaz de Ativos de Referência subjacente graduado. Enquanto o pagamento de 

uma base normal de cabaz está dependente do desempenho absoluto desse cabaz, 

consistindo em um ou mais Ativos de Referência, o pagamento de uma estrutura 

de desempenho superior está dependente do desempenho relativo de dois 

Cabazes distintos (um dos quais será determinado de acordo com o “Basket 

Bullish” supra, e o outro que será determinado de acordo com o “Basket 

Bearish” supra), e não o desempenho absoluto de cada Cabaz.  

 “Séries de Digitais” (“Series of Digitals”): O Montante de Reembolso é afetado 

pela percentagem de Ativos de Referência dentro do Cabaz que estão acima de 

um Nível de Barreira em cada dia de negociação até à Data de Avaliação 

(inclusivamente). 

“Delta 1”: O Montante de Reembolso será igual aos resultados do reembolso 

recebidos, pelo seu Detentor, após o reembolso de todos os Ativos de Referência 

no Cabaz, menos (i) uma taxa estrutural a pagar ao Emitente e (ii) quaisquer 

taxas aplicáveis. A base de reembolso Delta 1 replica efetivamente os ganhos ou 

perdas que um investidor realizaria através da detenção direta dos Ativos de 

Referência Relevantes. Se não é possível para a entidade que dá cobertura 

resgatar os Ativos de Referência antes da maturidade prevista, ocorrerá um 

reembolso diferido e o Emitente pode fazer um reembolso parcial se e quando a 

entidade relevante que dá cobertura receber uma parte material dos resultados do 

reembolso, ou cancelar as Obrigações sem fazer qualquer pagamento aos 

detentores das Obrigações se o Emitente determinar que os resultados do 

reembolso não serão recebidos antes da data long-stop especificada. 

“Bearish One touch base de reembolso 2 - Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional, 

que só será pago se o Retorno do Cabaz (determinado numa base longo conforme 

descrito no "Basket Bullish" supra) for inferior a um Nível de Barreira em 

qualquer Data de Avaliação, calculada pela multiplicação do Montante de 

Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e o superior do 

Retorno do Cabaz e do cupão pré-determinado. Isto significa que se o Nível de 

Barreira nunca for quebrado em qualquer Data de Avaliação, o pagamento 

adicional equivalerá a zero e o Montante de Reembolso será igual ao Montante 

de Cálculo das Obrigações. 

“Bearish One touch base de reembolso 2 - Tipo 2”: O Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional, 

que só será pago se o Retorno do Cabaz (determinado numa base curta conforme 

descrito no "Basket Bearish" supra) for inferior a um Nível de Barreira em 

qualquer Data de Avaliação, calculada pela multiplicação do Montante de 
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Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e o maior do 

Retorno do Cabaz e do cupão pré-determinado. Isto significa que se o Nível de 

Barreira nunca for quebrado em qualquer Data de Avaliação, o pagamento 

adicional equivalerá a zero e o Montante de Reembolso será igual ao Montante 

de Cálculo das Obrigações. 

CLN não parcelar: O Montante de Reembolso e, se aplicável, os pagamentos de 

juros, baseiam-se nas perdas ponderadas nas mesmas ou em diferentes carteiras 

de Entidades de Referência como resultado da ocorrência de um ou mais Eventos 

de Crédito. 

CLN parcelar: o Valor de Reembolso e, se aplicável, os pagamentos de juros 

relevantes, baseiam-se nas perdas ponderadas nas mesmas ou diferentes carteiras 

das Entidades de Referência, como resultado da ocorrência de um ou mais 

Eventos de Crédito. A ocorrência de um Evento de Crédito pode não ter impacto, 

ou ter um impacto mais proporcional no Montante do Reembolso e, se relevante, 

no pagamento de juros. A opção da Tranche é usada para determinar a parte das 

perdas a que um Detentor das Obrigações estará exposto em caso de um Evento 

de Crédito afetar uma ou mais Entidades de Referência. 

“N to Default CLN”: O Montante de Reembolso e, se relevante, os pagamentos 

de juros, são baseados no número e, potencialmente, na ordem dos Eventos de 

Crédito na mesma carteira da Entidade de Referência. Para N to Default CLN, 

enquanto a ocorrência de Eventos de Crédito N-1 não tem impacto sobre o 

Montante de Reembolso e (se aplicável) no pagamento de juros, o Evento de 

Crédito N terá um impacto mais do que proporcional sobre estes números. O 

valor de N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“N e N 1 to Default CLN”: o Montante de Reembolso e, se relevante, os 

pagamentos de juros, são baseados no número e, potencialmente, na ordem dos 

Eventos de Crédito na mesma carteira da Entidade de Referência. Para N to 

Default CLNs, enquanto a ocorrência de Eventos de Crédito N-1 não tem 

impacto sobre o Montante de Reembolso e (se aplicável) no pagamento de juros, 

os Eventos de Crédito N e N+1 terão um impacto mais do que proporcional sobre 

estes números. O valor de N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“CLN fisicamente liquidado”: caso ocorra um Evento de Crédito, cada Obrigação 

será resgatada mediante a entrega de um montante de capital das obrigações em 

dívida (selecionado pelo Emitente) da Entidade de Referência igual ao montante 

do capital de uma Obrigação (desde que o número de tais obrigações a entregar 

aos Detentores das Obrigações seja arredondado por defeito para a unidade mais 

próxima de tais obrigações). 

“CLN pagamento antecipado”: se ocorre um Evento de Crédito e o valor de 

recuperação da Entidade de Referência relevante é determinado antes da data de 

vencimento prevista para as Obrigações, o Emitente pode optar por resgatar as 

Obrigações em qualquer data de pagamento de juros. 

A base (s) de reembolso aplicável é / são: []. 

“Combinação de estruturas”: o Emitente poderá optar por combinar uma ou mais 

das bases de reembolso descritas supra em relação a uma emissão específica de 

Obrigações. Nesse caso, o Montante de Reembolso total a pagar aos Detentores 

das Obrigações será igual à soma dos vários Montantes de Reembolso que são 

aplicáveis, multiplicado, em cada caso, por uma fração que representa a quota 
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global de retorno total que o Emitente pretende que cada base de reembolso 

contribua. 

Não aplicável/Combinação de Estruturas é Aplicável, as bases de reembolso 

relevantes estão listadas infra. 

Modificadores da Base de Reembolso 

Para [cada um dos pagamentos supra], o cálculo do Montante do Reembolso 

poderá ser modificado se o "Montante Máximo de Reembolso", "Montante 

Mínimo de Reembolso", "Capital Protegido da Inflação", "FX Cabaz de 

Componentes " ou "FX Component-Reference Retorno de Ativos" ou 

"Melhor/Pior dos Modificadores" ou “Modificador do Desempenho Superior” é 

aplicável, conforme especificado infra: 

"Montante Máximo de Reembolso": se o "Montante Máximo de Reembolso" é 

aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de 

Reembolso será sujeito a um montante máximo de reembolso pré-determinado, 

que atua como um cap sobre o possível retorno do investidor. 

"Montante Máximo de Reembolso" é [aplicável [onde a "Combinação de 

Estruturas é aplicável, inserir a base (s) de reembolso relevante]/Não aplicável] 

"Montante Mínimo de Reembolso": se o "Montante Mínimo de Reembolso" é 

aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de 

Reembolso será sujeito a um montante de reembolso mínimo pré-determinado, 

que atua como um floor sobre o possível retorno do investidor. 

"Montante Mínimo de Reembolso" é [aplicável [onde a "Combinação de 

Estruturas é aplicável, inserir base (s) de reembolso relevante]/Não aplicável] 

"Capital Protegido da Inflação": se o “Capital Protegido da Inflação" é aplicável 

a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de Reembolso 

será multiplicado pelo desempenho de uma medida de inflação específica, como 

o índice de preços ao consumidor, durante o prazo de vigência das Obrigações. 

[Capital Protegido da Inflação é [aplicável [onde a "Combinação de Estruturas 

é aplicável, inserir base (s) de reembolso relevante]/Não aplicável] 

"Componentes FX": se "Componentes FX" é aplicável a uma ou mais bases de 

reembolso supra expostas, o Retorno do Cabaz será ajustado pela substituição do 

Ativo (s) de Referência pela Taxa (s) FX, refletindo a variação em uma ou mais 

taxas de câmbio durante os períodos de tempo relevantes sendo medidos ou 

observados. 

"Melhor/Pior do Modificador": se o Melhor/Pior do Modificador é aplicável a 

uma ou mais bases de reembolso supra expostas, então, as observações 

relevantes, avaliações e cálculos do Montante de Reembolso serão determinadas 

por referência ao desempenho do N Ativo de Referência com o melhor 

desempenho, ao invés do Cabaz como um todo. N será um valor pré-determinado 

que é especificado nas Condições Finais. 

[Melhor/Pior do Modificador é [aplicável [onde a " Combinação de Estruturas é 

aplicável, inserir base (s) de reembolso relevante]/Não aplicável] 

"Modificador de Desempenho Superior" Se o Modificador de Desempenho 

Superior é aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, então, as 

referências ao "Retorno do Cabaz" no cálculo do Montante de Reembolso sob tal 
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base de reembolso serão substituídas por referências ao "Diferencial de 

Desempenho", que será igual ao desempenho de um cabaz longo de Ativos de 

Referência menos o desempenho de um cabaz curto de Ativos de Referência 

(sujeito em cada caso a um desempenho mínimo pré-determinado (se aplicável). 

[Modificador de Desempenho Superior é [aplicável [onde a " Combinação de 

Estruturas é aplicável, inserir base (s) de reembolso relevante]/Não aplicável] 

Autocall 

As obrigações às quais se aplica uma "Autocall trigger” serão reembolsadas 

antecipadamente pelo seu Montante de Resgate Antecipado, se a "Condição 

Autocall" aplicável estiver preenchida. A aplicação de um Autocall trigger pode 

ter o efeito de limitar o ganho ou perda potencial de um investidor (conforme o 

caso) relativamente ao seu investimento nas Obrigações. 

Se aplicável, a condição Autocall ficará satisfeita se (conforme especificado nas 

Condições Finais), em qualquer uma das Data (s) de Avaliação Autocall 

especificada, o valor do Cabaz, Valor do Ativo de Referência ou o Valor N do 

Ativo de Referência com o melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais) (i) for maior/menor ou igual a um ou mais 

Níveis de Barreira Autocall especificados, ou (ii) for sempre maior/menor ou 

igual a um ou mais Níveis de Barreira Autocall especificados durante o período 

de (mas excluindo) a Data de Avaliação Autocall anterior terminando em 

(inclusive) em tal Data de Avaliação Autocall, ou (iii) estiver dentro do intervalo 

especificado em tal Data de Avaliação Autocall. 

[As Obrigações estão sujeitas a resgate antecipado se a Condição Autocall é 

preenchida. A Condição Autocall será preenchida se, em qualquer Data de 

Avaliação Autocall, o [Valor do Cabaz] [Valor do Ativo de Referência] [Valor N 

do Ativo de Referência com o melhor desempenho] [é maior/menor ou igual a 

um ou mais Níveis de Barreira Autocall especificados]] [sempre foi 

maior/menor ou igual a [um ou mais níveis de barreira Autocall especificados] 

durante o período de (mas excluindo) a Data de Avaliação Autocall anterior 

terminando em (inclusive) tal Data de Avaliação Autocall] [está dentro do 

[intervalo especificado] em tal Data de Avaliação Autocall. 

C.11 Admissão à 

Negociação 

As Obrigações podem ser admitidas à negociação num mercado regulamentado 

da Irlanda [ou de Portugal]. 

[[foi/é esperado que seja] feita pelo Emitente a admissão para que as 

Obrigações sejam admitidas à negociação em mercado regulamentado [e 

admitir as Obrigações à negociação em mercado regulamentado da [Irish Stock 

Exchange]/[NYSE Euronext Lisbon] com efeito a partir de [•].] 

[Não aplicável, não se pretende admitir as Obrigações à negociação]. 

Distribuição 

[As Obrigações podem ser oferecidas ao público em Portugal.] 

[As Obrigações serão oferecidas ao público em Portugal.]. 

[Não aplicável; não se pretende que as Obrigações sejam oferecidas ao 

público.] 
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C.15 Descrição de como 

o valor do 

investimento é 

afetado pelo valor 

do instrumento 

subjacente, a 

menos que os 

valores 

mobiliários 

tenham uma 

denominação de, 

no mínimo, EUR 

100.000 

O valor das Obrigações será determinado por referência ao valor do subjacente e 

da base de reembolso que for aplicável às Obrigações. Detalhes acerca das várias 

bases de reembolso e da relação entre o valor das Obrigações e o valor do 

subjacente estão estabelecidos no Elemento C.10.  

Detalhes das várias Estruturas de Desempenho e da relação entre o valor das 

Obrigações e o valor do subjacente estão estabelecidos no Elemento C.10.  

A estrutura das Obrigações pode conter um rácio de participação, o qual é 

utilizado para determinar a exposição ao(s) respetivo(s) Ativo(s) de Referência, 

i.e., a proporção da alteração em valor que acresce em cada Obrigação 

individual. O Rácio de Participação é determinado pelo Emitente Relevante e é 

determinado, entre outras coisas, pelo prazo, volatilidade, taxa de juro de 

mercado e retorno esperado do Ativo de Referência.  

[Não aplicável - As Obrigações têm a denominação de pelo menos EUR 

100 000] 

O [indicativo] Rácio de Participação [2] [3] é: [ ] 

C.16 Término ou data 

de maturidade dos 

valores 

mobiliários 

Sujeita a reembolso antecipado, a data de exercício (ou Data de Maturidade final 

– Final Maturity Date) será a data agendada de maturidade das Obrigações.  

A data agendada de maturidade das Obrigações é [•]. 

C.17 Procedimento de 

liquidação dos 

instrumentos 

financeiros 

derivados  

As Obrigações que são obrigações derivadas serão entregues na data de emissão 

específica, quer contra pagamento do preço de emissão, quer livres de 

pagamento do preço de emissão. As Obrigações podem ser liquidadas e 

compensadas através do Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking societé 

anonyme, Interbolsa - Sociedade Gestora de sistemas de Liquidação e de 

Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. ou do Depositário. 

[Não aplicável - as Obrigações não são derivados de valores mobiliários] 

[As Obrigações serão entregues no [•] (a “Data de Emissão”) [contra pagamento] 

[livre de pagamento] do preço de emissão das Obrigações]. 

[As obrigações são liquidadas e compensadas através [Euroclear Bank S.A./N.V] 

[Clearstream Banking societé anonyme] [Interbolsa - Sociedade Gestora de 

sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, 

S.A.] [o Depositário].] 

C.18 Descrição da 

forma como se 

procede ao 

retorno dos 

instrumentos 

financeiros 

derivados 

O retorno do Montante de Reembolso a pagar aos investidores será determinado 

por referência ao desempenho dos Ativo (s)/Entidade (s) de Referência 

subjacentes dentro de uma base/ou base de reembolso de juro particular que é 

aplicável às Obrigações. Detalhes acerca dos vários juros e bases de resgate 

estão estabelecidas nos elementos C.9 e C.10. 

[Não aplicável - as Obrigações não são derivados de valores mobiliários] 

[Detalhes dos vários juros e base (s) de reembolso e o retorno das Obrigações 

estão estabelecidos nos elementos C.9 e C.10.] 

C.19 Preço de 

referência final do 

subjacente 

O preço final de referência do (s) Ativo(s) de Referência/Entidade(s) de 

Referência relevante terá um impacto no Montante de Reembolso a pagar aos 

investidores. O preço final de referência será determinado na(s) Data(s) de 
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Avaliação aplicável(eis) estabelecidas nos Termos Finais relevantes. 

[O preço final de referência dos Ativos de Referência serão calculados como o 

[preço de fecho] [média dos preços de fecho] como publicado por [•] em cada 

um de [•], [•] e [•].] 

[O preço final de referência de qualquer Entidade de Referência em relação à 

qual um evento de crédito tenha ocorrido será igual ao preço final determinado 

num leilão conduzido em relação a tal Entidade de Referência e tal evento de 

crédito pela International Swaps and Derivatives Association, Inc. ou se tal 

leilão não tiver lugar, será determinado pelo Emitente relevante em boa fé e de 

forma comercial razoável.]  

C.20 Tipo de 

subjacente 

O subjacente pode constituir num ou numa combinação dos seguintes: ações 

(incluindo capital (“private equity”))/certificados representativos, índices 

(incluindo índices de inflação), taxas de juro, créditos de referência, índices, 

futuros, fundos, mercadorias ou moedas. 

O tipo (s) de subjacente [é/são]: [•]. Informação de [•] pode ser encontrada em 

[Écran Bloomberg [•]] [Écran Reuters [•], Página] [•] [e em www.[ •].] 

C.21 Mercados em que 

as Obrigações 

estão admitidas à 

negociação 

As Obrigações podem ser admitidas à negociação num mercado regulado da 

Irlanda [ou Portugal]. 

[Foi requerida / deverá ser requerida a [cotação das Obrigações na Official 

List e a sua admissão à negociação no mercado regulamentado da [Irish Stock 

Exchange] / [NYSE Euronext Lisbon] com efeito a partir de [•].] 

Secção D – Riscos 

D.2 Informação 

fundamental sobre 

quais são os riscos 

específicos do 

emitente 

Ao adquirir as Obrigações, os investidores assumem o risco de que o Emitente 

em causa pode tornar-se insolvente ou não ser capaz de cumprir com todos os 

pagamentos devidos com relação às Obrigações. Existe uma ampla gama de 

fatores que, individualmente ou em conjunto, podem levar a que o Emitente em 

causa se torne incapaz de cumprir com todos os pagamentos devidos em relação 

às Obrigações. Não é possível identificar todos esses fatores ou determinar quais 

os fatores que são mais prováveis de ocorrer, uma vez que o Emitente em causa 

pode não estar ciente de todos os fatores relevantes e alguns fatores que 

atualmente considera como não sendo materiais podem tornar-se materiais como 

resultado da ocorrência de eventos fora do controlo do Emitente ema causa. Os 

Emitentes identificaram na Circular da Oferta uma série de fatores que poderiam 

afetar adversamente os seus respetivos negócios e a sua capacidade de 

realizarem os pagamentos devidos com relação às Obrigações. Estes fatores 

incluem: 

Riscos relacionados com as condições globais do mercado de crédito 

Os riscos relacionados com a crise económica europeia tiveram, e poderão 

continuar a ter, um impacto negativo sobre a atividade económica global e os 

mercados financeiros. Se estas condições continuarem a persistir, ou se houver 

qualquer turbulência nesses ou noutros mercados, tal pode ter um efeito material 
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adverso sobre a capacidade do Grupo para aceder a capital e liquidez em termos 

financeiros aceitáveis. 

Adicionalmente, o desempenho do Grupo é significativamente influenciado pela 

situação económica geral nos países em que atua, em particular em Portugal, 

onde o ambiente económico de 2012 foi marcado principalmente pela 

implementação do programa de ajustamento económico e financeiro. 

Os desenvolvimentos económicos negativos e as condições nos mercados em 

que o Grupo atua podem afetar adversamente seus negócios, a sua condição 

financeira e os resultados das operações e as medidas implementadas pelo Grupo 

podem não ser satisfatórias para reduzir os riscos de crédito, mercado e liquidez. 

Riscos relacionados com a carteira de créditos do BESI 

Os riscos de crédito e de mercado são geridos numa base consolidada pelo BESI 

e por todas as suas subsidiárias. Mudanças adversas na qualidade do crédito dos 

mutuários e contrapartes do BESI ou uma diminuição do valor dos bens dados 

em garantia são suscetíveis de afetar a capacidade de recuperação e o valor dos 

ativos do BESI e exigir um aumento nas suas provisões individuais e, 

potencialmente, nas provisões coletivas para empréstimos sujeitos a depreciação. 

Riscos relacionados com a carteira de derivados do BESI 

Os Emitentes estão expostos ao risco de crédito relacionado com a sua carteira 

de taxas de juro, taxa de câmbio e derivados de ações. 

Riscos relacionados com a carteira de rendimento fixo do BESI 

Os Emitentes estão expostos ao risco de crédito relacionado com a sua carteira 

de rendimento fixo. 

Riscos relacionados com os mercados emergentes 

Os Emitentes estão expostos aos riscos dos mercados emergentes. 

D.3 Informação 

fundamental sobre 

quais são os riscos 

específicos dos 

valores 

mobiliários 

Existem também riscos relacionados com qualquer emissão de Obrigações ao 

abrigo do Programa e com tipos específicos de Obrigações que os potenciais 

investidores devem considerar cuidadosamente, devendo certificar-se que os 

entendem antes de tomar qualquer decisão de investimento em relação às 

Obrigações, incluindo: 

•Complexidade do produto – as bases de juro e/ou bases de reembolso para as 

obrigações estruturadas são por vezes complexas e podem conter fórmulas 

matemáticas ou relações que podem ser difíceis de compreender e comparar para 

um investidor com outras alternativas de investimento. Adicionalmente, a relação 

entre o rendimento e risco pode ser difícil de avaliar. 

• Obrigações não protegidas quanto ao valor nominal – Obrigações que não são 

protegidas quanto ao valor nominal podem ser emitidas no âmbito do Programa. 

Se a Obrigação não é protegida quanto ao valor nominal, não há garantia que o 

retorno que um investidor recebe das Obrigações aquando do seu reembolso seja 

maior ou igual ao seu valor nominal. 

• Preço das Obrigações estruturadas – o preço das Obrigações estruturadas é 

normalmente decidido pelo Emitente em causa ao invés de ser determinado com 

base em condições negociadas. Não pode, portanto, haver um conflito de 

interesses entre o Emitente em causa e os investidores, na medida em que o 
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Emitente em causa é capaz de influenciar os preços e está à procura de obter um 

ganho ou evitar uma perda em relação aos Ativos de Referência subjacentes. O 

Emitente não tem um dever fiduciário de agir nos melhores interesses dos 

Obrigacionistas. 

• Desempenho dos Ativos de Referência – com as Obrigações estruturadas, o 

direito do detentor das Obrigações ao rendimento e, por vezes, ao reembolso do 

capital depende do desempenho de um ou mais Ativos de Referência e das bases 

de juro e/ou bases de reembolso aplicáveis. O valor de uma Obrigação 

estruturada será afetado pelo valor do Ativo de Referência em pontos específicos 

durante a vigência das Obrigações em causa, pela intensidade das flutuações de 

preço do Ativo (s) de Referência, pelas expectativas em relação à volatilidade 

futura, pelas taxas de juro de mercado e distribuições esperadas sobre o Ativo (s) 

de Referência. 

• Flutuações cambiais – as taxas de câmbio podem ser afetadas por fatores 

políticos e económicos complexos, incluindo taxas relativas de inflação, taxas de 

juro, o balanço de pagamentos entre países, na medida de qualquer superavit ou 

deficit governamental e as políticas monetária, fiscal e/ou comercial prosseguidas 

pelos governos das moedas relevantes. As flutuações cambiais podem afetar o 

valor ou o nível dos Ativos de Referência de forma complexa. Se tais flutuações 

cambiais causarem a variação do valor ou do nível dos Ativos de Referência, o 

valor ou o nível das Obrigações pode descer. Se o valor ou o nível de um ou mais 

Ativo(s) de Referência são expressos numa moeda que seja diferente da moeda 

das Obrigações, os detentores das Obrigações podem ser sujeitos ao aumento do 

risco cambial. As taxas de câmbio passadas não são necessariamente indicativas 

das taxas de câmbio futuras. 

• Ações como Ativos de Referência – as Obrigações ligadas a ações não são 

patrocinadas ou promovidas pelo seu Emitente. O Emitente das ações não tem, 

portanto, a obrigação de ter em conta os interesses dos detentores das Obrigações 

e, assim, as ações do Emitente das ações poderão afetar adversamente o valor de 

mercado das Obrigações. O investidor nas Obrigações não tem o direito a receber 

quaisquer pagamentos de dividendos ou outras distribuições a que um detentor 

direto das ações subjacentes teria direito. 

• Índices como Ativos de Referência – Obrigações que fazem referência a índices 

como Ativos de Referência podem implicar um pagamento menor no momento 

do reembolso dessas Obrigações do que um investidor teria recebido se ele ou ela 

tivessem investido diretamente nas ações/ativos que compõem o índice. O 

patrocinador de qualquer índice pode adicionar, excluir, substituir componentes 

ou fazer alterações metodológicas que podem afetar o nível desse índice e, 

portanto, o retorno que é pago aos detentores das Obrigações. 

• Matérias-primas como Ativos de Referência – a negociação em matérias-primas 

é especulativa e pode ser extremamente volátil, dado que os preços das matérias-

primas são afetados por fatores imprevisíveis tais como mudanças nas relações 

de oferta e da procura, padrões climáticos e políticas governamentais. Contratos 

de matérias-primas podem também ser negociados diretamente entre os 

participantes do mercado "over-the-counter" em instalações comerciais que estão 

sujeitas a regulamentação substantiva mínima ou inexistente. Tal facto aumenta 

os riscos relativos à liquidez e histórico dos preços dos respetivos contratos. As 

Obrigações que estão Ligadas a contratos futuros de matérias-primas podem 



30 

 

proporcionar um retorno diferente das Obrigações ligadas a matéria-prima física 

relevante, dado que o preço de um contrato de futuro de um produto geralmente 

terá um prémio ou um desconto em relação ao preço à vista da matéria-prima 

subjacente. 

ETFs como Ativos de Referência - quando o subjacente é um Exchange Traded 

Fund (ETF), os investidores podem não receber qualquer juro ou um montante 

limitado de juros, uma alteração no valor da ETF/ETFs pode resultar num 

reembolso antecipado ou cancelamento das suas Obrigações, o pagamento de 

juros ou capital ou montante de liquidação, ou a entrega de quaisquer bens 

especificados pode ocorrer numa altura diferente do que a esperada e eles podem 

perder a totalidade ou uma parte substancial de seu investimento. Além disso, os 

movimentos no preço de unidades ou partes do ETF ou ETFs podem estar 

sujeitas a flutuações significativas que podem não se correlacionar com as 

mudanças nas taxas de juro, moedas ou outros índices e o calendário das 

mudanças no preço relevante das unidades ou partes na ETF ou ETFs podem 

afetar o retorno real para os investidores, mesmo que o nível médio seja 

consistente com as suas expectativas. Além disso, os juros da ETF podem ser 

ilíquidos, o que pode afetar negativamente o retorno (se o houver) sobre as 

Obrigações. 

• Exposição a uma carteira de Ativos de Referência – quando o subjacente é uma 

carteira de Ativos de Referência, os investidores suportam o risco do 

desempenho de cada um dos elementos que constituem a carteira. Quando existe 

um alto nível de interdependência entre os elementos constituintes da carteira, 

qualquer alteração no desempenho desses elementos constituintes da carteira vai 

aumentar o desempenho das Obrigações. Adicionalmente, uma carteira pequena 

ou uma carteira desequilibrada geralmente deixará a carteira mais vulnerável a 

alterações no valor de qualquer elemento constituinte particular da carteira. 

Qualquer cálculo ou valor que envolve uma carteira com as características "best 

of" ou o "worst of" pode produzir resultados que são muito diferentes daqueles 

que levam em conta o desempenho da carteira como um todo. 

• Obrigações Ligadas a Eventos de Crédito – um investimento em Obrigações 

ligadas a eventos de crédito implica uma exposição ao risco de crédito de uma 

determinada Entidade de Referência, ou carteira de Entidades de Referência, 

além do Emitente em causa. A descida na qualidade de crédito de uma Entidade 

de Referência pode ter um impacto adverso significativo sobre o valor de 

mercado das respetivas Obrigações e quaisquer pagamentos do valor 

nominal/juros devidos. Após a ocorrência de um Evento de Crédito, a obrigação 

do Emitente em causa de pagar o valor nominal pode ser substituída por uma 

obrigação de pagar as demais verbas calculadas com base no valor da Entidade 

de Referência. Como nenhuma das Entidades de Referência contribuiu para a 

preparação da Circular da Oferta, não pode haver garantia de que todos os fatos 

relevantes ou informações sobre o desempenho financeiro e de crédito de 

Entidades de Referência foram divulgados no momento em que as Obrigações 

são emitidas. 

• Reembolso antecipado automático – certos tipos de Obrigações serão 

automaticamente resgatados antes da data prevista para o seu vencimento se 

forem respeitadas determinadas condições. Em algumas circunstâncias, tal pode 

resultar na perda de parte ou de todo o investimento de um investidor. 
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• Obrigações sujeitas a reembolso opcional pelo Emitente – a possibilidade de 

reembolso opcional é suscetível de limitar o valor de mercado das Obrigações. 

• Obrigações emitidas com um desconto substancial ou prémio – o valor de 

mercado das Obrigações deste tipo tende a flutuar mais em relação às mudanças 

gerais nas taxas de juro do que se sucede com os preços das Obrigações que 

rendem juros convencionais. 

• Alavancagem - as Obrigações com um rácio de participação superior a um são 

instrumentos de alavancagem, aumentando a exposição do investidor ao 

desempenho do Ativo (s) de Referência e aumentado o risco de que o investidor 

perca algum ou todo o seu investimento. 

• Liquidação física - o risco de entrega do ativo relevante ou propriedade correrá 

por conta dos Detentores das Obrigações e quando se verificar uma qualquer 

disrupção no âmbito da liquidação, ou outro evento, tal poderá significar que a 

liquidação física não possa ser feita. 

• Opção de troca por juro - quando as Obrigações comportam juro a uma taxa 

que o Emitente em causa possa eleger para converter numa taxa fixa ou quando 

as Obrigações automaticamente se convertem numa taxa fixa no seguimento do 

preenchimento de certas condições, a taxa fixa poderá ser inferior do que o juro 

prevalecente das Obrigações e, não obstante que uma diferença da base de 

reembolso possa ser especificada, em qualquer caso o reembolso resultante 

poderá ser ao par.   

Existem também certos riscos relacionados com as Obrigações em geral, tais 

como a modificação e renúncias, o risco de retenção na fonte nos termos da 

Diretiva da Poupança da EU e de alterações legislativas. 

D.6 Aviso de que 

existe o risco de 

perda do valor 

total do 

investimento ou de 

parte dele 

Um investimento em valores mobiliários relativamente complexos, como as 

Obrigações, envolve um grau maior de risco do que investir em valores 

mobiliários de menor complexidade. Em particular, em alguns casos, os 

investidores podem sujeitar-se a perder a totalidade do seu investimento ou parte 

dele, conforme o caso. 

[O capital investido nas Obrigações está em risco. Consequentemente, os 

investidores poderão perder o valor do seu investimento total ou parte dele.] 

[Não aplicável; sujeito à avaliação do crédito do Emitente, o capital investido 

não está em risco.] 

Secção E - Outros 

E.2b Razões para a 

oferta e utilização 

dos resultados 

Os resultados líquidos de cada emissão de Obrigações serão aplicados pelo 

Emitente em causa no âmbito normal do seu negócio, o qual inclui a produção de 

lucro. Se, a respeito de qualquer emissão em particular, houver uma utilização 

particular dos resultados, tal estará descrito nos Termos Finais. 

Os resultados líquidos da emissão serão utilizados para: [•] 

E.3 Descrição dos 

termos e condições 

da oferta 

Se tal for especificado nos Termos Finais aplicávies, as Obrigações podem ser 

oferecidas ao público numa Oferta Não Isenta em uma ou mais Jurisdições de 

Oferta Pública especificadas. 

Os termos e condições de uma Oferta Não Isenta podem ser determinados por 
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acordo entre o Emitente e o(s) colocador(es) relevante(s) ao tempo de cada 

emissão, tal como especificado nos Termos Finais aplicáveis.  

As ofertas de Obrigações são condicionais à sua emissão. Um investidor que 

tenha a intenção de adquirir, ou que adquira, a Oferente Autorizado quaisquer 

Obrigações numa Oferta Não Isenta fá-lo-á, e as ofertas e vendas de tais 

Obrigações a um investidor por esses Oferentes Autorizados serão feitas, de 

acordo com quaisquer termos e acordos em vigor entre o Oferente Autorizado e o 

investidor em questão, incluindo o preço, alocação e acordos de compensação. 

[Não Aplicável – os Valores mobiliários não serão oferecidos ao público.] 

[O preço de emissão das Obrigações é [•] per cent.  do seu valor nominal.] 

[Sumariar os termos de quaisquer Ofertas Abrangidas, tal como estabelecido no 

parágrafo 11 da Parte B dos Termos Finais] 

E.4 Descrição de 

quaisquer 

interesses 

significativos para 

a emissão/oferta, 

incluindo conflitos 

de interesses 

Aos Colocadores ou Oferentes Autorizados podem ser pagas comissões relativas 

à emissão de Obrigações no âmbito do Programa. 

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na 

emissão das Obrigações tem um interesse material na oferta [•]. 

E.7 Estimativa de 

despesas cobradas 

ao investidor pelo 

emitente/oferente 

Não se antecipa que o Emitente em causa cobre qualquer despesa aos 

investidores em relação a qualquer emissão de Obrigações. Outros Oferentes 

Autorizados podem, contudo, cobrar despesas aos investidores. Quaisquer 

despesas cobráveis por um Oferente Autorizado a um investidor devem ser 

cobradas de acordo com acordos contratuais estabelecidos entre o Investidor e tal 

Oferente Autorizado no momento da oferta relevante. Tais despesas (a existirem) 

serão determinadas de forma casuística. 

Nenhumas despesas irão ser cobradas pelo Emitente [ou qualquer Oferente 

Autorizado] a um investidor nas Obrigações. / O(s) Oferente(s) Autorizado(s) 

cobrarão despesas aos investidores. As despesas a cobrar aos investidores 

pelo(s) Oferente(s) Autorizado(s) estimadas são [•].] 

 


