
 

 

 

 
CONDIÇÕES FINAIS 

22 de abril de 2014 
 

Banco Comercial Português, S.A. (o “Banco” ou o “Emitente”), 
Emissão e oferta particular em 24 de abril de 2014 e Admissão à Negociação na 

Euronext Lisbon de EUR 140.000.000 Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
designados 

por papel comercial com Taxa de Juro Fixa – com vencimento em 22 de julho de 2014   
ao abrigo do Programa de Emissão de Valores Mobiliários 

Representativos de Dívida até ao montante de € 12.500.000.000 
 
 
 
 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 
 

Este documento constitui as Condições Finais relativas à emissão dos Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial nele descritos. O sumário relativo à 
emissão dos Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial 
será anexo a estas Condições Finais. 
 
Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como tal para 
efeitos das Condições estipuladas no Prospeto de Base datado de 14 de março de 2014, 
(“Prospeto de Base”), que está disponível para consulta em www.cmvm.pt e em 
www.millenniumbcp.pt e em suporte de papel e sem encargos, mediante solicitação, junto do 
Emitente. O presente documento constitui a informação complementar dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial nele descritos, para 
efeitos do artigo 17.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, tal como 
posteriormente alterado e deve ser lido conjuntamente com o Prospeto de Base. O Prospeto de 
Base constitui a nota informativa prevista no artigo 17.º do Decreto-Lei 69/2004, de 25 de 
março, tal como posteriormente alterado. A informação completa sobre o Emitente e a Oferta 
dos Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial apenas se 
encontra disponível nas Condições Finais e no Prospeto de Base, numa base conjunta. 
 
As presentes Condições Finais respeitam à oferta, em Portugal, dos Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial nelas descritos e o Emitente e os 
Intermediários Financeiros não autorizaram, nem autorizarão, qualquer oferta de Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial em qualquer outra 
jurisdição. 
 
 
 

1. Emitente: Banco Comercial Português, S.A. 

2. (i) Número de Série: 351 

(ii) Número de Tranche 1 

3. Divisa: EURO (EUR) 

4. Montante Nominal Global:  

 − Tranche: Não Aplicável 

 − Série: EUR 140.000.000,00 
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5. Preço de Emissão da 
Tranche: 

 
100 por cento do Montante Nominal Global 

6. Valor Nominal:  
EUR 100.000,00 por Valor Mobiliário de Dívida de 
Curto Prazo 

 (i)  Data de Emissão: 24 de abril de 2014 

 (ii)   Data de Início da 
Contagem de 
Juros: 

 
 
Data de Emissão 

7. Data de Vencimento: 22 de julho de 2014 

8. Taxa de Juro: Taxa Fixa de 0,78 por cento por ano  
(particularidades adicionais especificadas infra) 

9. Montante de Reembolso: Reembolso ao Valor Nominal 

10. Opções de Reembolso 
Antecipado: Não Aplicável 

11. Método de Distribuição: Não Sindicado 

 a)  Nomes dos 
intermediários 
financeiros:  

 
 
Banco Comercial Português, S.A. 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS A JUROS  

12. Disposições relativas a 
Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo 
designados por papel 
comercial com Taxa de 
Juro Fixa 

 
 
 
 
 
Aplicável 

 (i)  Taxa(s) de Juro: 0,78 por cento por ano, pagos postecipadamente em 
22 de julho de 2014. 

 (ii)   Data(s) de 
Pagamento de 
Juros: 

 
 
Data de Vencimento  

 (iii)   Montante(s) de 
Juro Fixo: 

EUR 192,83 por Valor Mobiliário de Dívida de Curto 
Prazo  

 (iv)  Montante(s) de 
Juros 
correspondentes a 
Períodos de Juros 
Incompletos 
(“Broken 
Amounts”): 

 
 
 
 
 
 
Não Aplicável  

 (v)  Base de Cálculo 
dos Juros (“Day 
Count Fraction”): 

 
 
Atual/360 
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13. Disposições relativas a 
Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo 
designados por papel 
comercial com Taxa de 
Juro Variável 

 
 
 
 
 
Não Aplicável 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO 
REEMBOLSO  

 

14. Opção de Reembolso 
Antecipado por parte do 
Emitente  

 
 
Não Aplicável 

15. Opção de Reembolso 
Antecipado por parte do 
Investidor 

 
 
Não Aplicável 

16. Montante de Reembolso 
Final de cada Valor 
Mobiliário de Dívida de 
Curto Prazo designado por 
papel comercial 

 
 
 
 
Reembolso ao Valor Nominal 

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AOS VALORES MOBILIÁRI OS DE DÍVIDA 
DE CURTO PRAZO DESIGNADOS POR PAPEL COMERCIAL 

17. Forma dos Valores 
Mobiliários de Dívida de 
Curto Prazo designados por 
papel comercial: 

 
Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
designados por papel comercial Escriturais 
Nominativos 

18. Centros Financeiros 
Adicionais ou outras 
disposições particulares 
relativas a Datas de 
Pagamento: 

 
 
 
 
TARGET 

19. Outras Informações 
Complementares: 

 
Não Aplicável 

DISTRIBUIÇÃO  

20. (i)  Se sindicada, 
nomes e endereços 
dos intermediários: 

 
 
Não Aplicável 

21. Se não-sindicada, nome e 
endereço do intermediário 
financeiro relevante: 

 
Banco Comercial Português, S.A. com sede na Praça 
Dom João I, 28, 4000-434 Porto 

22. Oferta que não dispensa a 
publicação de prospeto: 

 
Não Aplicável 
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FINALIDADE DAS CONDIÇÕES FINAIS 
 
As presentes Condições Finais incluem as condições finais necessárias para a emissão e oferta 
particular em 24 de abril de 2014 e admissão à negociação na Euronext Lisbon dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo designados por papel comercial descritos no presente 
documento de acordo com o Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de 
Dívida até ao montante de € 12.500.000.000 do Banco Comercial Português, S.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinado em nome do Emitente: 
 
 .................................................................  
Devidamente autorizado 
 
Assinado em nome do Emitente: 
 
 .................................................................  
Devidamente autorizado 
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PARTE B – INFORMAÇÃO DIVERSA 
 

1. Admissão à Negociação:  O Emitente apresentará pedido de 
admissão à negociação dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
designados por papel comercial na 
Euronext Lisbon. Caso este pedido seja 
deferido, espera-se que a admissão à 
negociação tenha efeitos a partir de 24 
de abril de 2014 ou em data posterior 
aproximada. 

2. Notação de Risco (“Ratings”): Aos Valores Mobiliários de Dívida de 
Curto Prazo designados por papel 
comercial não foram atribuídas notações 
de risco específicas. 

3. Razões para a Oferta  

 (i) Razões para a Oferta: As receitas líquidas das emissões de 
Valores Mobiliários serão aplicadas pelo 
Emitente para os fins societários gerais 
do Grupo Banco Comercial Português. 

 (ii) Estimativa de receitas líquidas:  
EUR 140.000.000,00 

4. Informação Operacional  

 (i) Código ISIN: PTBC3IJM0016 

 (ii) Código Comum (“Common Code”): Não Aplicável 

 (iii)  Outra(s) entidade(s) responsável 
pelo registo e/ou liquidação que não a 
Interbolsa – Sociedade Gestora de 
Sistemas Certificados de Valores 
Mobiliários, S.A. e respetivo(s) 
número(s) de identificação: 

 
 
 
 
 
Não Aplicável 

 (iv) Entrega: Entrega contra pagamento 

 (v) Nomes e endereços do(s) Agente(s) 
Pagador(es) (se existir): 

Banco Comercial Português, S.A., com 
sede na Praça Dom João I, 28, 4000-434 
Porto 

 (vi) Intenção de ser emitida de forma a 
permitir a elegibilidade no que respeita 
aos critérios do Eurosistema: 

Sim 

Notar que a designação “sim” apenas 
significa que existe a intenção de, a 
devido tempo, registar os Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
designados por papel comercial junto da 
Interbolsa – Sociedade Gestora de 
Sistemas de Liquidação e de Sistemas 
Centralizados de Valores Mobiliários, 
S.A., no sistema de liquidação de títulos 
da mesma e não significa 
necessariamente que os Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
designados por papel comercial, tanto no 
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momento da emissão como a qualquer 
momento da vida destes, serão 
reconhecidos como colateral elegível 
para a política monetária do Eurosistema 
e operações de crédito intra-day pelo 
Eurosistema. Tal reconhecimento 
dependerá da satisfação dos critérios de 
elegibilidade do Eurosistema. 

 

5. Termos e Condições da Oferta  

 Preço da Oferta: Não Aplicável 

 Período de tempo durante o qual a 
Oferta será válida: 

 
Não Aplicável 

 Condições a que a Oferta se encontra 
sujeita: 

 
Não Aplicável 

 Descrição do processo de subscrição: Não Aplicável 

 Pormenores sobre os montantes mínimo 
e/ou máximo dos pedidos de subscrição 
(em número de títulos ou em montante 
global do investimento): 

 
 
 
Não Aplicável 

 Descrição da possibilidade de reduzir 
subscrições e forma de reembolsar o 
montante pago em excesso pelos 
subscritores: 

 
 
 
Não Aplicável 

 Pormenores sobre o método e os prazos 
para o pagamento e entrega dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 

 
 
Não Aplicável 

 Modo através do qual e data em que os 
resultados da Oferta são tornados 
públicos: 

 
 
Não Aplicável 

 Procedimento para o exercício dos 
direitos de preferência, negociação dos 
direitos de subscrição e tratamento dos 
direitos de subscrição não exercidos: 

 
 
 
Não Aplicável 

 Categorias de potenciais investidores aos 
quais os Valores Mobiliários de Dívida 
de Curto Prazo designados por papel 
comercial são oferecidos e se alguma(s) 
tranche(s) foi(foram) reservada(s) para 
determinado(s) país(es): 

 
 
 
 
 
Não Aplicável 

 Processo para a notificação dos 
subscritores do montante atribuído e 
indicação se a negociação pode começar 
antes de efetuada a notificação: 

 
 
 
Não Aplicável 

 Montante das despesas e impostos 
especificamente cobrados ao subscritor e 
ao comprador: 

Despesas: Zero por cento do Montante 
Nominal Global 

Impostos: V. “Regime Fiscal” no 
Prospeto Base 
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 Nome(s) e endereço(s), na medida do 
que seja conhecido pelo Emitente, dos 
colocadores nos vários países em que a 
Oferta tem lugar: 

 
Banco Comercial Português, S.A., com 
sede na Praça Dom João I, 28, 4000-434 
Porto 

6. Prescrição das obrigações de Reembolso 
e de Pagamento de Juros: 

 

Nos termos de artigo 1.º do Decreto-lei 
n.º 187/70, de 30 de abril, consideram-se 
abandonados a favor do Estado: 

a) As obrigações, ações e títulos 
equivalentes quando, durante o prazo de 
20 anos, os seus titulares ou possuidores 
não hajam cobrado ou tentado cobrar os 
respetivos juros ou outros rendimentos 
ou não tenham manifestado por outro 
modo legítimo e inequívoco o seu direito 
sobre esses títulos; 

b) Os juros ou outros rendimentos 
daqueles títulos quando, durante o prazo 
de 5 anos, os seus titulares ou 
possuidores não hajam praticado 
qualquer dos factos referidos na alínea 
anterior. 
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SUMÁRIO DO PROGRAMA 
 
Os Sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação denominados 
“Elementos”. Tais Elementos são numerados em secções de A – E (A.1 – E.7). 
 
O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o 
tipo de valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser 
sequencial uma vez que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 
 
Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de 
valores mobiliários e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal 
Elemento. Neste caso, será incluída uma breve descrição do Elemento com a menção “Não 
Aplicável”. 
 

As palavras e expressões utilizadas no Sumário deverão ter o mesmo significado que lhes é 
atribuído ao longo do Prospeto de Base, exceto se o contrário resultar do contexto em que são 
usadas ou quando se estabeleça ou preveja o contrário. 

 

Secção A - Introdução e advertências 
 

A.1 Advertências O presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao Prospeto de 
Base. 
 
Qualquer decisão de investimentos nos valores mobiliários deve basear-se 
numa análise deste Prospeto de Base no seu conjunto pelo investidor. 
 
Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação 
contida no Prospeto de Base, o investidor queixoso poderá, nos termos da 
legislação interna dos Estados-Membros, ter de suportar os custos de 
tradução do Prospeto de Base antes do início do processo judicial. 
 
Só poderá ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 
apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas 
quando o sumário em causa for enganador, inexato ou incoerente quando lido 
em conjunto com as outras partes do Prospeto de Base ou não fornecer, 
quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto de Base, as 
informações fundamentais para ajudar os investidores a decidirem se devem 
investir nesses valores. 

A.2 Autorizações para 
Ofertas Subsequentes 

Não Aplicável. O Emitente não pretende consentir o uso do Prospeto de Base 
a nenhum intermediário financeiro. 

 
Secção B – Emitente 

 

B.1 Denominações 
jurídica e 
comercial do 
Emitente Banco Comercial Português, S.A. 

B.2 Endereço e forma 
jurídica do 
Emitente, 
legislação ao 
abrigo da qual o 

O Emitente é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento 
público (sociedade aberta) e tem sede social sita na Praça D. João I, 28, no Porto, 
encontrando-se registado no Banco de Portugal como Banco com o código 33, na 
CMVM como intermediário financeiro sob o n.º de registo 105 e no Instituto de 
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Emitente exerce a 
sua atividade e 
país em que está 
registado 

Seguros de Portugal como mediador de seguros ligado n.º 207074605. 

O Millennium bcp rege-se pelas normas da União Europeia, pelas leis bancárias e 
comerciais aplicáveis às sociedades anónimas – nomeadamente pelo Código das 
Sociedades Comerciais – e, em particular, pelo Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, pelo CódVM e demais legislação 
complementar. Em termos gerais, a atividade do Millennium bcp encontra-se 
sujeita à supervisão do Banco de Portugal, enquanto instituição de crédito, sujeita 
à supervisão da CMVM, enquanto emitente e intermediário financeiro e sujeita à 
supervisão do Instituto de Seguros de Portugal enquanto mediador de seguros 
ligado. O Millennium bcp encontra-se igualmente sujeito ao disposto na Lei n.º 
63-A/2008, de 24 de novembro e na Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de maio 
desde a realização do investimento público através da subscrição pelo Estado de 
“Instrumentos de Capital Core Tier 1” subordinados e convertíveis em ações. 

B.4b Tendências 
recentes mais 
significativas que 
afetam o Emitente 
e o setor em que 
opera 

Os volumes dos bancos e em particular do BCP deverão continuar a diminuir, 
num contexto de desalavancagem dos setores não financeiros da economia que 
conduz à diminuição da procura por crédito. Em paralelo, os depósitos deverão 
continuar a aumentar, traduzindo a confiança dos clientes nos bancos portugueses 
associada a um aumento da poupança por motivo de precaução face às incertezas 
futuras e também a transformação de recursos de clientes fora de balanço em 
depósitos, traduzindo uma opção dos clientes por menos risco. Em resultado, o 
gap comercial deverá continuar a estreitar-se conduzindo gradualmente a uma 
situação em que o crédito seja quase na totalidade financiado por recursos de 
clientes de balanço, reduzindo desta forma a dependência do BCE dos mercados 
de Wholesale Funding (“WSF”) e melhorando a posição de liquidez do BCP. 
 
Apesar de se perspetivar uma progressiva abertura do MMI e dos mercados 
financeiros, o recurso dos bancos portugueses ao financiamento do Eurosistema 
deverá manter-se acima da média da área do euro em 2014. Ultrapassados os 
constrangimentos que impedem o normal funcionamento dos mercados deverá 
assistir-se a uma progressiva redução do recurso ao financiamento junto do BCE 
por contrapartida de emissões de dívida no mercado WSF. O BCP espera emitir 
2,5 mil milhões de euros em média por ano durante o período de 2014-171, que 
serão utilizados para reduzir a dependência do financiamento obtido junto do 
BCE, tendo emitido no passado dia 27 de fevereiro 500 milhões de euros a taxa 
fixa de 3,375% com uma maturidade de 3 anos e tratando-se de dívida senior 
unsecured. 
 
A rendibilidade dos bancos portugueses deverá manter-se fraca em 2014, 
refletindo a redução da margem financeira, o efeito negativo ao nível dos 
volumes de negócio e a evolução das imparidades. Os níveis reduzidos de taxas 
de juro atualmente observados afetam a rendibilidade dos bancos, apesar do 
efeito positivo sobre as imparidades. A capacidade de geração capital persiste 
como um dos principais desafios ao negócio bancário a médio prazo. Apesar de o 
BCP estar a tomar todas as medidas para alcançar o objetivo de atingir o break-
even em Portugal na 2ª metade de 2014, os seus resultados consolidados deverão 
ser condicionados pelas baixas taxas de juro, reduzidos volumes, custo dos 
CoCos, custo das operações de liability management realizadas em 2011 e 
elevadas imparidades, parcialmente compensados pela diminuição dos spreads 
nos depósitos a prazo, carry trade, resultados das operações internacionais e corte 
de custos, resultado da redução adicional do número de sucursais e 
colaboradores. 

                                                      
 
1 De acordo com o divulgado no slide 35 da Apresentação a Investidores, divulgada em 11 de setembro de 
2013. 
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A entrada em vigor das regras de Basileia 3 em Janeiro de 2014 traduzir-se-á 
numa maior exigência em termos de requisitos de capital e numa maior 
abrangência dos riscos cobertos. Contudo existe um período de transição para os 
novos requisitos regulamentares que deverá permitir que esta transição ocorra de 
forma suave.  
 
O novo acordo de capital Basileia III, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 
2014, obriga a que os créditos fiscais que dependam da existência de lucros 
futuros para serem exercidos (na banca, impostos diferidos ativos) passem a ser 
deduzidos aos fundos próprios, apenas podendo contabilizar como capital aqueles 
em que haja a garantia quase total da sua utilização ou que tenham um valor 
económico igual ao seu valor contabilístico. 
 
Em Itália e Espanha encontrou-se uma solução, em termos de regime fiscal, para 
minimizar os efeitos em capital das novas regras de Basileia III em termos de 
impostos diferidos ativos. Com base no argumento de que deverá ser aplicado à 
banca portuguesa algo semelhante, para evitar distorções competitivas, está em 
preparação legislação sobre a matéria, estando criado e operacional um grupo de 
trabalho inter-institucional, no sentido de encontrar uma solução adequada, 
semelhante à já adotada noutros Estados Membros, que não tenha implicações 
significativas nas contas públicas e não deixe os bancos portugueses em situação 
de desvantagem em relação aos seus congéneres europeus. 
 
As novas regras de contabilidade pública, que entrarão em vigor a 1 de setembro 
de 2014 deverão obrigar o Estado Português (e os restantes estados membros) a 
registar no défice e na dívida todos os compromissos futuros não condicionais. 
Aguarda-se que o Eurostat se pronuncie no sentido de se perceber se existirá 
alguma solução que uniformize e harmonize o tratamento a dar aos impostos 
diferidos ativos nos diferentes Estados Membros. 
 
A implementação do Mecanismo Único de Supervisão no âmbito do projeto de 
União Bancária implicará a realização de uma avaliação completa dos principais 
bancos pelo BCE, abrangendo cerca de 85% do sistema bancário da zona euro, 
com vista a reforçar a confiança na solidez e na qualidade dos balanços dos 
bancos da zona euro. Este exercício inclui três elementos: a avaliação de risco 
para efeitos de supervisão, a análise da qualidade dos ativos, para aumentar a 
transparência quanto à exposição dos bancos, e a realização de um teste de 
esforço destinado a determinar a capacidade de resistência dos balanços dos 
bancos a cenários adversos. Este exercício deverá estar concluído antes do BCE 
assumir a sua função de supervisão em novembro de 2014. Na sequência deste 
exercício, o BCE irá proceder a uma divulgação única e abrangente dos 
resultados e de eventuais recomendações em termos de medidas de supervisão a 
aplicar. 

B.5 Descrição do 
grupo e da posição 
do Emitente no 
seio do mesmo 

O Banco Comercial Português, S.A. é a entidade mãe do Grupo BCP, conjunto 
formado pelo Banco Comercial Português, S.A. e as sociedades que com ele se 
encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do artigo 21.º do 
CódVM. 

O diagrama das principais participações, com referência a 31 de dezembro de 
2013, é o que a seguir se apresenta: 
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_________ 
* Consolidado pelo método de equivalência patrimonial. 

B.9 Previsão ou 
estimativa Não Aplicável. O Emitente não apresenta previsões ou estimativas de resultados. 

B.10 Reservas 
expressas no 
relatório de 
auditoria das 
informações 
financeiras 
históricas 

Não Aplicável. As demonstrações financeiras consolidadas do Banco Comercial 
Português, S.A., e respetivas notas, relativas aos exercícios de 2011 e 2012 foram 
objeto de certificação legal e relatório de auditoria, e ao período intercalar findo 
em 30 de junho de 2012 e 2013 foram objecto de revisão limitada, em ambos os 
casos por parte da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, KPMG & 
Associados, SROC, S.A. não tendo sido emitida nenhuma opinião com reserva. 

B.12 Informação 
financeira histórica 
fundamental 
selecionada sobre o 
Emitente Dados Financeiros selecionados do Emitente 
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Balanços Consolidados em 31 de dezembro de 2013, 2012 e 2011
31 dezembro 
2013 - não 
auditado

 
31 dezembro 

de 2012 - 
auditado

31 dezembro 
de 2011 - 
auditado

Total do Ativo 82.007.033    89.744.039    93.482.076    

Total do Passivo 78.731.225    85.743.851    89.107.706    
Total de Capitais Próprios atribuíveis aos acionistas do Banco 2.583.207     3.372.174     3.826.755      
Total de Capitais Próprios 3.275.808     4.000.188     4.374.370      

Total do Passivo e Capitais Próprios 82.007.033    89.744.039    93.482.076    

      

Demonstrações dos Resultados Consolidados em 31 de dezembro de 2013, 2012 e 2011

31 dezembro 
2013 - não 
auditado

 
31 dezembro 

de 2012 - 
auditado

31 dezembro 
de 2011 - 
auditado

Margem financeira 848.087        997.960        1.579.274      
Resultados de atividades bancárias 1.723.286     2.049.923     2.554.864      
Total de proveitos operacionais 1.743.788     2.070.016     2.581.838      
Resultado Operacional (838.044)       (570.466)       (1.209.375)     
Resultado antes de impostos (812.543)       (539.000)       (1.221.627)     
Resultado após impostos de operações em continuação (601.744)       (406.943)       (762.770)       
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação (45.004)         (730.267)       
Resultado Consolidado do período atribuível a acionistas do Banco (740.450)       (1.219.053)    (848.623)       
Resultado do período (646.748)       (1.137.210)    (762.770)       

(Milhares de Euros)

(Milhares de Euros)

 
 
Para além do resumidamente mencionado no ponto B.4b – “tendências recentes 
mais significativas que afetam o Emitente e o setor em que opera” do presente 
sumário, bem como da informação financeira selecionada sobre o Emitente 
relativa ao ano de 2013 acima apresentada, tanto quanto é do conhecimento do 
Emitente, entre o período findo em 31 de dezembro de 2012 e a data de aprovação 
do presente prospeto, não se verificou nenhuma outra alteração significativa 
adversa nas perspetivas do Banco, nem na sua situação financeira ou comercial. 

B.13 Acontecimentos 
recentes com 
impacto na 
solvência do 
Emitente 

Não Aplicável. Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificaram 
quaisquer acontecimentos recentes materiais que o tenham afetado e que sejam 
significativos na avaliação da sua solvência.  

B.14  Dependência de 
outras entidades 
do grupo Não Aplicável. O Emitente não é dependente de outras entidades do grupo. 

B.15 Descrição sumária 
das principais 
atividades do 
Emitente 

O Banco Comercial Português, S.A. é a empresa-mãe do Grupo Millennium, o 
maior grupo privado a operar no setor bancário português em número de 
sucursais, em ativos totais, em crédito a clientes (valor bruto, excluindo as 
titularizações de créditos não refletidas no balanço) e depósitos de clientes, de 
acordo com informação do Banco de Portugal reportada a 30 de junho de 2013. 
O Grupo oferece uma vasta gama de produtos bancários e serviços financeiros 
relacionados em Portugal e no mercado internacional, nomeadamente contas à 
ordem, meios de pagamento, produtos de poupança, de investimento, de crédito 
imobiliário, crédito ao consumo, banca comercial, “leasing” mobiliário e 
imobiliário, “factoring”, seguros, “private banking” e gestão de ativos, entre 
outros, servindo a sua base de clientes de forma segmentada. No mercado 
internacional, o Grupo é reconhecido na Europa pelas suas operações na Polónia, 
Roménia e Suíça, e, em África, pelas suas operações em Moçambique e Angola. 
Todas as entidades referidas operam sob a marca Millennium. 

B.16  Controlo direto ou 
indireto do 
Emitente 

 Não Aplicável. O Emitente não é controlado, nem direta nem indiretamente, por 
qualquer entidade. 
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B.17 Notação de risco 
do Emitente 
(rating) 

As notações de risco de longo prazo e de curto prazo do Banco são, 
respetivamente, “B1” e “NP” pela agência Moody‟s Investors Service España, 
S.A. (“Moody‟s”), “BB+” e “B”, pela Fitch Ratings Limited (“Fitch”), “B” e “B” 
pela Standard & Poor‟s Credit Market Services Europe Limited (“Standard & 
Poor‟s”); e “BBB (low)” e “R-2 (mid)” pela DBRS Inc. (“DBRS”). A notação de 
risco de dívida subordinada é “B-” pela Fitch. 
 
Aos Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo não foram atribuídas notações 
de risco específicas. 

 

Secção C – Valores Mobiliários 

 
C.1 Tipo e categoria dos 

Valores Mobiliários a 
oferecer e a admitir à 
negociação 

As Obrigações, Obrigações de Caixa, os Valores Mobiliários de Dívida de 
Curto Prazo ou Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 
Condicionados (“Valores Mobiliários”) serão emitidos em séries. 

Os Valores Mobiliários emitidos em cada série estarão sujeitos a Condições 
Finais idênticas, designadamente, a data de emissão, o montante de emissão, 
o preço de emissão e taxa de juro. 

 
Os Valores Mobiliários serão integrados na Interbolsa, e detidos através 
desta, sob a forma desmaterializada. 

Forma dos Valores Mobiliários: nominativos sob a forma escritural 

Tipo de Valor Mobiliário: Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 

Código ISIN: PTBC3IJM0016 

Código Comum: Não Aplicável 

C.2 Moeda em que os 
Valores Mobiliários 
são emitidos 

Euros, Dólares dos Estados Unidos, Libras Esterlinas, Ienes Japoneses, 
Francos Suíços ou qualquer outra Divisa que possa ser liquidada através da 
Interbolsa, conforme acordado entre o Emitente e o intermediário financeiro 
relevante, sujeito às restrições legais e regulatórias aplicáveis. 

A moeda de emissão será EURO (EUR) 

C.5 Eventuais restrições 
à livre transferência 
dos Valores 
Mobiliários 

Não aplicável. Não existem restrições à livre transferência dos Valores 
Mobiliários 

C.8 Direitos associados 
aos Valores 
Mobiliários 

Estatuto 

Os Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo constituirão obrigações 
diretas, incondicionais, não garantidas e não subordinadas do Emitente e 
terão a mesma prioridade entre si, bem como em relação a todas as 
obrigações do Emitente, presentes e futuras, não garantidas e não 
subordinadas, com exceção daquelas a que por lei sejam atribuídos direitos 
preferenciais. 

Regime Fiscal 

Os rendimentos das Obrigações, Obrigações de Caixa e dos Valores 
Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros Condicionados, ao abrigo do 
Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de Valores Mobiliários 
Representativos de Dívida, devidos a beneficiários efetivos que, em território 
português não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento 
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estável ao qual estes rendimentos possam ser imputáveis e sejam (i) bancos 
centrais e agências de natureza governamental; (ii) organizações 
internacionais reconhecidas pelo Estado português; (iii) entidades residentes 
em país ou jurisdição com o qual esteja em vigor convenção para evitar a 
dupla tributação internacional, ou acordo que preveja a troca de informações 
em matéria fiscal; ou (iv) outras entidades que, em território português, não 
tenham residência, sede, direção efetiva nem estabelecimento estável ao qual 
os rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, 
território ou região com um regime de tributação claramente mais favorável 
constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 

Os rendimentos dos Valores Mobiliários devidos a pessoas coletivas 
residentes em território português ou a não residentes com estabelecimento 
estável nele situado ao qual esses rendimentos sejam imputáveis estão 
sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25%, ou de 35 % caso sejam pagos ou 
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares 
mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado 
o beneficiário efetivo. Os rendimentos dos Valores Mobiliários devidos a 
pessoas singulares residentes em território português estão sujeitos a retenção 
na fonte à taxa de 28% ou de 35%, sempre que sejam pagos ou colocados à 
disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta 
de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário 
efetivo. Esta retenção tem caráter liberatório em sede de IRS, desde que os 
rendimentos sejam obtidos fora do âmbito do exercício de atividades 
empresariais e profissionais, sem prejuízo da opção de englobamento; de 
pagamento por conta em sede de IRC para retenções na fonte efetuadas à taxa 
de 25%; e liberatório em sede de IRC para as retenções na fonte efetuadas à 
taxa de 35%. Os rendimentos dos Valores Mobiliários estão sujeitos a 
retenção à taxa liberatória de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à 
disposição de pessoas singulares ou pessoas coletivas não residentes sem 
estabelecimento estável em território português aos quais esses rendimentos 
sejam imputáveis e que estejam domiciliadas em país, território ou região 
com regimes de tributação privilegiada, constantes de lista aprovada por 
portaria do Ministro das Finanças.  
 

O presente sumário constitui um resumo do regime fiscal a que a emissão 
está sujeita e não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

Situações de Incumprimento relativamente às Obrigações Não Subordinadas, 
às Obrigações de Caixa Não Subordinadas e aos Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo: 

i) incumprimento do pagamento de Capital ou Juros devidos 
relativamente às Obrigações, Obrigações de Caixa ou aos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo por um período igual ou superior a 14 
dias após a Data de Vencimento; ou 

ii) incumprimento de outras obrigações relativas às Obrigações, 
Obrigações de Caixa ou aos Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 
por um período de 30 dias depois da notificação de tal incumprimento ter 
sido entregue ao Emitente; ou 

iii) tenha sido dada ordem judicial ou aprovada deliberação efetiva para a 
liquidação ou dissolução do Emitente (com outro fim, que não seja a 
concentração, a fusão ou a reestruturação previamente aprovadas através de 
Deliberação Extraordinária dos Titulares das Obrigações); ou 

iv) o Emitente deixe de desenvolver, no todo ou numa parte substancial, 
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a sua atividade (com outro fim, que não seja a concentração, a fusão ou a 
reestruturação previamente aprovadas através de Deliberação Extraordinária 
dos Titulares das Obrigações e Obrigações de Caixa); ou 

v) o Emitente cesse o pagamento ou não consiga pagar as suas dívidas, 
ou admita a sua incapacidade para pagar as suas dívidas, à medida que estas 
se vão vencendo, ou seja declarado falido ou insolvente por um tribunal da 
jurisdição competente, ou celebre um acordo de transferência ou de cessão 
em benefício dos seus credores em geral, ou chegue a acordo com os 
mesmos; ou 

vi) um processo de insolvência do Emitente seja iniciado e continue 
pendente por um prazo de 60 dias; ou 

vii) o Banco venda, transfira, empreste ou disponha por qualquer outra 
forma da totalidade ou de parte substancial dos seus ativos (incluindo as 
participações nas suas Subsidiárias ou empresas associadas) e tal disposição 
seja substancial em relação aos ativos do Banco ou das suas Subsidiárias 
como um todo, exceto casos em que a compra, transferência, empréstimo e 
qualquer outra forma de disposição seja feita em termos comerciais 
razoáveis. 

Lei Aplicável 

Aplicar-se-á aos Valores Mobiliários emitidos ao abrigo deste Programa a lei 
portuguesa, sendo competentes para a apreciação de quaisquer litígios os 
tribunais de comarca de Lisboa.  

Aos Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo aplicar-se-á, em especial, 
o Decreto-Lei n.º 69/2004 de 25 de março, ou outro que o venha a substituir 
ou alterar. 

C.9 Condições associadas 
aos Valores 
Mobiliários 

Valor Nominal 

EUR 100.000,00 por Valor Mobiliário de Dívida de Curto Prazo 

Preço de Emissão:EUR 100.000,00 por Valor Mobiliário de Dívida de Curto 
Prazo 

Taxa de Juro: Taxa Fixa de 0,78 por cento por ano  

Data de Início de Contagem de Juros: Data de Emissão 

Data de Pagamento de Juros: 22 de julho de 2014 

Rendibilidade: 0,78 por cento por ano 

Taxa de Juro Histórica: Não aplicável 

Reembolso 

As Condições Finais em relação a cada Tranche de Valores Mobiliários 
indicarão que os Valores Mobiliários serão reembolsados na Data de 
Vencimento  

Montante de Reembolso: Reembolso ao Valor Nominal  

Data de Vencimento: 22 de julho de 2014 

C.10 Instrumento 
derivado associado 
ao pagamento de 
juros 

Não Aplicável. Os Valores Mobiliários não terão instrumentos derivados 
associados ao pagamento de juros. 

C.11 Admissão à 
negociação em 

O Emitente apresentará pedido de admissão à negociação dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo na Euronext Lisbon. Caso este pedido 
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mercado 
regulamentado 

seja deferido, espera-se que a admissão à negociação tenha efeitos a partir de 
24 de abril de 2014 ou em data posterior aproximada. 

 

Secção D – Riscos 

 

D.2 Principais riscos 
específicos do 
Emitente 

Determinados fatores poderão afetar a capacidade do Emitente para cumprir 
as obrigações para si resultantes dos Valores Mobiliários emitidos ao abrigo 
do Programa. Estes fatores incluem fatores específicos relativos à economia 
portuguesa, ao enquadramento legal e regulamentar, e à estrutura acionista, 
financeira e organizacional do Emitente. 

 
Fatores de risco relativos à crise económica e financeira da República 
Portuguesa 

O Banco apresenta uma elevada sensibilidade à evolução da economia 
portuguesa, a qual atravessa, atualmente, um período de grande instabilidade 
macroeconómica. 

O Programa de Assistência Económica e Financeira, o qual representa uma 
parcela importante das necessidades de financiamento da República 
Portuguesa para o período 2011-2014, pressupõe a adoção de certas reformas 
estruturais. Fatores económicos externos podem anular os benefícios 
económicos do PAEF. 

O PAEF prevê um regresso gradual aos mercados para financiamento da 
dívida pública e para as instituições financeiras, mas este poderá não ocorrer 
no período previsto. 

O negócio, os custos de financiamento e rendibilidade do Banco podem ser 
negativamente influenciados por diminuições do rating da República 
Portuguesa. 

Alterações no governo português ou da sua política económica poderão afetar 
adversamente a atividade do Banco. 

O quadro regulatório e de supervisão comunitário poderá condicionar a 
conjuntura económica e ter reflexos adversos na atividade operacional do 
Banco. 

 
Fatores de risco relativos à crise da dívida soberana na Europa 

O Banco tem exposição a dívida soberana  portuguesa, irlandesa, italiana e 
espanhola. 

O negócio e os resultados do Grupo têm vindo a ser, e poderão continuar a 
ser, afetados negativamente pela incerteza política que rodeia a crise da 
dívida soberana europeia. 

 
Fatores de risco relacionados com a volatilidade dos mercados de 
capitais globais 

Uma quebra adicional significativa nos mercados de capitais globais poderá 
ter um efeito adverso na atividade, nos resultados e na valorização dos 
investimentos estratégicos do Banco, bem como no valor dos ativos que 
integram a carteira do Fundo de Pensões do Grupo. 

As condições restritivas no acesso aos mercados financeiros, especialmente 
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aos mercados interbancários, de repos, e de dívida wholesale, têm conduzido 
à dependência do Banco ao BCE para acesso a financiamento. 
 
Os problemas financeiros dos clientes do Grupo podem afetar negativamente 
o Grupo. 

 
Fatores de riscos relacionados com a atividade do Banco 

Reduções do rating de crédito do Banco poderão aumentar o custo de 
financiamento e dificultar a capacidade do Banco de se financiar ou de 
refinanciar dívida. 

O Banco tem uma emissão de instrumentos híbridos subscrita pelo Estado 
(“Instrumentos de Capital Core Tier I”), que está a ser remunerada a um 
custo elevado e crescente, não dispondo de aplicações que remunerem a taxas 
iguais ou superiores a estas e que lhe assegurem este pagamento, existindo o 
risco de o Banco poder não conseguir assegurar o pagamento dos juros e 
reembolso da emissão, o que implicaria a conversão desses montantes em 
ações, e tornaria o Estado o acionista maioritário. 

As deliberações da Comissão Europeia relativas ao quadro comunitário da 
Recuperação Bancária e Resolução (“Quadro de Gestão da Crise”) podem 
restringir as operações negociais do Grupo e aumentar os seus custos de 
refinanciamento. 

O Plano de Reestruturação do Banco aprovado pela Comissão Europeia, 
cujas condições e obrigações o Banco terá de respeitar para garantir a 
compatibilidade do auxílio com o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (“TFUE”) tem associado um risco de execução de cujo sucesso 
depende a capacidade de reembolso dos Instrumentos Híbridos subscritos 
pelo Estado no valor de 3 mil milhões de euros e a autonomia estratégica do 
Banco. 

A Comissão Europeia ou um tribunal nacional podem ordenar o reembolso 
de um auxílio de Estado atribuído ao Banco, se considerarem que esse auxílio 
é ilegal e/ou incompatível com o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (“TFUE”). 

A atividade do Banco pode ser afetada por eventuais alterações no 
enquadramento regulamentar da atividade bancária, designadamente, entre 
outros fatores, no que respeita aos requisitos de capital e liquidez. 

O Banco está exposto a risco de crédito e à deterioração da qualidade dos 
seus ativos. 

Existe uma forte concorrência nas principais áreas de atividade do Banco. 

Para além da sua exposição às economias portuguesa, o Banco está exposto a 
riscos macroeconómicos no seu negócio na Europa (Polónia e Roménia) e em 
África (Angola e Moçambique). 

O Banco está exposto à contração do mercado imobiliário. 

O Banco está sujeito ao aumento das obrigações e efeitos decorrentes do 
novo normativo legal no âmbito da prevenção, acompanhamento e 
regularização de situações de risco de incumprimento e/ou incumprimento. 

Novas disposições do BCE relativamente à discricionariedade de aceitação 
de dívida bancária garantida pelos Bancos Centrais Nacionais representam o 
risco de redução da pool de ativos elegíveis. 

A planeada criação de um sistema de garantia de depósitos aplicável a toda a 
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União Europeia poderá resultar num encargo financeiro adicional para o 
Grupo. 

Os ativos de elevado grau de liquidez do Grupo podem não cobrir as 
responsabilidades para com a sua base de clientes. 

Os resultados de stress tests adicionais poderão implicar a necessidade de 
aumento de capital ou a perda da confiança pública no Grupo. 

O risco de taxa de juro do Banco é historicamente alto, tornando-o vulnerável 
a aumentos nas taxas de juro, o que poderá afetar negativamente a margem 
financeira e ter outras consequências adversas. 

Não existem garantias de preservação da base de clientes do Banco. 

O Banco está exposto a riscos reputacionais, designadamente emergentes de 
rumores que afetem a sua imagem e relacionamento com os clientes. 

Litígios laborais ou quaisquer outras ações podem criar problemas ou tornar 
mais dispendiosa a atividade do Banco. 

O Banco poderá ter que vir a suportar custos adicionais, nomeadamente no 
que respeita aos custos com pessoal, associados à implementação do seu 
plano de reestruturação. 

O Banco poderá ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal 
qualificado. 

O Banco está exposto ao risco de alterações na sua administração. 

O nível de cobertura de responsabilidades do fundo de pensões do Banco 
pode vir a revelar-se insuficiente, o que originaria o apuramento de perdas 
atuariais no exercício, que são reconhecidas por contrapartida de reservas no 
exercício que ocorrem. 

A capacidade do Banco para alcançar certos objetivos depende da verificação 
de um conjunto de pressupostos relacionados com fatores que estão de modo 
significativo ou na sua totalidade fora do controlo do Banco e estão sujeitos a 
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores. 

O Banco está exposto a riscos de mercado que se poderão traduzir no risco de 
desvalorização dos seus investimentos financeiros ou afetar os resultados da 
sua atividade de trading. O Grupo está exposto a riscos de seguros, em que o 
valor das reclamações de seguros poderá exceder o montante das reservas 
detido para fazer face a essas reclamações. 

O Banco está sujeito a riscos de compliance que poderão resultar em 
reclamações por não cumprimento da regulamentação e eventuais ações 
judiciais propostas por entidades públicas, autoridades reguladoras ou 
terceiros. 

O Banco está sujeito a riscos contingentes de implementação da sua 
estratégia, podendo não vir a ser atingidos, total ou parcialmente, os objetivos 
apresentados ao mercado no seu Plano Estratégico 2012-2017. 

O Banco está sujeito a determinados riscos operacionais que poderão incluir 
interrupções no serviço prestado, erros, fraudes atribuíveis a terceiros, 
omissões e atrasos na prestação de serviços e na implementação de requisitos 
para a gestão dos riscos. 

O Banco está sujeito a riscos tecnológicos, podendo uma falha nos sistemas 
de informação do Banco resultar, entre outros, em perdas operacionais, 
perdas de depósitos e investimentos de clientes, erros nos dados 
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contabilísticos e financeiros e quebras de segurança dos dados. 

Os modelos financeiros do Banco incorporam premissas, juízos e estimativas 
que podem mudar ao longo do tempo ou que podem não ser precisos. 

O Banco está sujeito ao risco de alterações no relacionamento com os seus 
parceiros. 

As transações para carteira própria do Banco envolvem riscos. 

As operações de cobertura de risco (hedging) efetuadas pelo Banco poderão 
não ser adequadas para evitar perdas. 

A alteração da legislação e regulamentação fiscais e o aumento de impostos 
ou a redução de benefícios fiscais poderá ter um efeito adverso na atividade 
do Banco. 

Ataques terroristas ou uma pandemia poderão ter efeitos perturbadores, quer 
no volume de negócios quer na qualidade de crédito dos clientes, afetando o 
rendimento do Banco, a qualidade da carteira de crédito e, por conseguinte, a 
condição financeira do Banco. 

O Banco poderá confrontar-se com dificuldades na sua estratégia 
internacional. 

O Banco foi acusado e condenado pela CMVM e (não definitivamente) pelo 
Banco de Portugal em processos de contraordenação relacionados com 
operações, incluindo o financiamento da aquisição de ações emitidas pelo 
Banco, efetuadas com sociedades, designadamente sedeadas em centros off-
shore, e, nesse contexto, procedeu ao registo cautelar de um ajustamento de 
300 milhões de euros (220,5 milhões de euros líquidos de impostos) às suas 
demonstrações financeiras do exercício de 2006. O Banco contestou aqueles 
processos de contraordenação e impugnou judicialmente as decisões 
condenatórias do Banco de Portugal e da CMVM, sendo já conhecida uma 
decisão final referente ao processo de contraordenação da CMVM, que 
manteve a condenação do BCP no pagamento de uma coima de €5.000.000 e 
determinou a suspensão, pelo período de dois anos, da execução de metade 
do valor daquela coima. Em maio de 2012, o Banco procedeu ao pagamento 
da parte da coima cuja execução não foi suspensa (€2.500.000). 

O cumprimento das medidas previstas no Plano de Reestruturação poderá 
não ser suficiente para permitir o cumprimento de futuros requisitos de 
fundos próprios regulamentares e o Banco poderá ter que se comprometer 
com operações de gestão de responsabilidade adicionais e /ou poderá ter 
necessidade de voltar a receber investimento público. 

As obrigações emitidas pelo Banco com garantia do Estado Português 
poderão conferir ao Estado Português o direito de exercer certos direitos e de 
adquirir ações especiais. 

O Banco poderá ser objeto de uma oferta de aquisição não solicitada. 

O Banco poderá, na medida permitida pelas regras relativas às ajudas de 
Estado, participar em operações de concentração e / ou de aquisição, 
parcerias e / ou alienações. 

O Banco está sujeito a riscos relacionados com a estandardização de 
contratos e formulários. 

D.3 Principais riscos 
específicos dos 
Valores Mobiliários 

Adicionalmente, há determinados fatores que são importantes para o 
propósito de apreciar os riscos especificamente associados à estrutura de uma 
emissão de Valores Mobiliários emitidos ao abrigo do Programa, 
designadamente o facto de os Valores Mobiliários poderem não ser um 
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investimento adequado a todos os investidores e ainda certos riscos de 
mercado. 

Os Valores Mobiliários são obrigações exclusivas do Emitente. 

Os Valores Mobiliários podem não constituir um investimento adequado para 
todos os potenciais investidores. 

Alterações legislativas podem ter implicações significativas nos Valores 
Mobiliários. 

Riscos relacionados com a estrutura de uma emissão específica de Valores 
Mobiliários. 

A possibilidade de reembolso antecipado dos Valores Mobiliários por 
parte do Emitente é suscetível de limitar o seu valor de mercado. 

Os Valores Mobiliários com Taxa de Juro inversamente variável têm 
valores de mercado tipicamente mais voláteis do que os valores de 
mercado de outros títulos de dívida de taxa de juro variável convencionais 
baseados na mesma taxa de referência (e com outros termos por outra 
forma comparáveis). 

Os Valores Mobiliários com Taxa de Juro Fixa/Variável podem pagar 
juros a uma taxa que converta uma taxa fixa em taxa variável, ou uma 
taxa variável em taxa fixa. 

Os Valores Mobiliários emitidos com desconto ou com prémio 
substanciais tendem a ter valores de mercado com maiores flutuações em 
relação às alterações normais nas taxas de juro que os preços dos títulos 
com juros convencionais. 

As obrigações do Emitente no âmbito dos Valores Mobiliários Perpétuos 
Subordinados com Juros Condicionados, das Obrigações Subordinadas e 
das Obrigações de Caixa Subordinadas são subordinadas e, em caso de 
insolvência ou liquidação do Emitente, só serão pagas depois do 
cumprimento das obrigações do Emitente perante os Credores Não 
Subordinados do Banco. 

O pagamento de cupões e juros relativos a instrumentos híbridos e dívida 
subordinada pelo Millennium bcp, quando não exista legalmente 
obrigação de efetuar tal pagamento, ficará suspenso nos próximos 
exercícios, na decorrência do recurso ao investimento publico no âmbito 
da recapitalização do Banco.  

Em determinadas condições, pode não haver lugar a vencimento de juros 
relativamente aos Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 
Condicionados. 

Em determinadas condições, os Valores Mobiliários Perpétuos 
Subordinados com Juros Condicionados podem ser chamados a absorver 
prejuízos do Emitente. 

Os Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados com Juros 
Condicionados não têm prazo de vencimento determinado e só serão 
reembolsados por opção do Emitente verificadas determinadas 
circunstâncias. 

Riscos relacionados com o mercado em geral. 

Os investidores poderão não ser capazes de vender com facilidade os seus 
Valores Mobiliários devido a risco de liquidez nas transações em mercado 
secundário. 
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Risco cambial se as atividades financeiras de um investidor forem 
primordialmente denominadas numa moeda ou numa unidade monetária 
que não a Divisa. 

 Investimentos em Valores Mobiliários com Taxa de Juro Fixa envolvem 
o risco de posteriores alterações nas taxas de juro de mercado afetarem 
adversamente o seu valor. 

As notações de risco de crédito podem não refletir todos os riscos. 

Considerações legais de investimento podem restringir certos investimentos. 

 

Secção E - Oferta 

 

E.2b Razões para a Oferta, 
afetação das receitas  

As receitas líquidas das emissões de Valores Mobiliários serão aplicadas 
pelo Emitente para os fins societários gerais do Grupo Banco Comercial 
Português.  
 

E.3 Termos e condições da 
Oferta 

Oferta particular 

Preço da Oferta: Não Aplicável 

Período de tempo durante o qual a Oferta será válida: Não Aplicável 

Condições a que a Oferta se encontra sujeita: Não Aplicável 

Descrição do processo de subscrição: Não Aplicável 

Pormenores sobre os montantes mínimo e/ou máximo dos pedidos de 
subscrição (em número de títulos ou em montante global do investimento): 
Não Aplicável 

Descrição da possibilidade de reduzir subscrições e forma de reembolsar o 
montante pago em excesso pelos subscritores: Não Aplicável 

Pormenores sobre o método e os prazos para o pagamento e entrega dos 
Valores Mobiliários de Dívida de Curto Prazo: Não Aplicável 

Modo através do qual e data em que os resultados da Oferta são tornados 
públicos: Não Aplicável 

Procedimento para o exercício dos direitos de preferência, negociação dos 
direitos de subscrição e tratamento dos direitos de subscrição não exercidos: 
Não Aplicável 

Categorias de potenciais investidores aos quais os Valores Mobiliários de 
Dívida de Curto Prazo são oferecidos e se alguma(s) tranche(s) foi(foram) 
reservada(s) para determinado(s) país(es): Não Aplicável 

Processo para a notificação dos subscritores do montante atribuído e 
indicação se a negociação pode começar antes de efetuada a notificação: 
Não Aplicável 

Montante das despesas e impostos especificamente cobrados ao subscritor e 
ao comprador: Não Aplicável 

Nome(s) e endereço(s), na medida do que seja conhecido pelo Emitente, dos 
colocadores nos vários países em que a Oferta tem lugar:  

Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça Dom João I, 28, 
4000-434 Porto  
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E.4 Interesses 
significativos para a 
Oferta e situações de 
conflito de interesses 

Nenhuma pessoa envolvida na emissão dos Valores Mobiliários de Dívida 
de Curto Prazo tem um interesse material relevante na Oferta.  

Não existem situações de conflitos de interesses na emissão dos Valores 
Mobiliários de Dívida de Curto Prazo 

E.7 Despesas estimadas 
cobradas ao investidor 
pelo Emitente 

Não Aplicável. Não serão cobradas quaisquer comissões ao investidor pelo 
Banco enquanto Emitente 

 


