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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) foi estabelecido ao abrigo 

do “Contrato de Organização, Registo, Colocação Particular e Agente Pagador relativo ao 

programa de emissões de papel comercial da Região Autónoma dos Açores no montante 

máximo de €200.000.000”, celebrado em 16 de janeiro de 2020 e objeto de aditamentos 

celebrados em 20 de janeiro de 2020, 29 de julho de 2020, 26 de janeiro de 2021, 9 de junho de 

2021 e 9 de setembro de 2021 (“Contrato do Programa”), entre a Região Autónoma dos Açores 

(“Emitente”), na qualidade de emitente, e o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Sucursal em 

Portugal (“BBVA”) e Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”), nas qualidades de Organizadores, 

Entidades Registadoras, Colocadores e Agentes Pagadores, relativo à emissão de papel 

comercial (“Papel Comercial”) pelo Emitente. 

O Programa e a Nota Informativa foram elaborados de acordo com o Decreto-Lei n.º 486/99, de 

13 de novembro, que aprovou o Código dos Valores Mobiliários e o disposto no Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de março, tal como alterado (“Decreto-Lei n.º 69/2004”), conforme 

posteriormente corrigido pela Declaração de Retificação n.º 22/2017, de 25 de agosto, e 

respetivas normas complementares e regulamentares, nomeadamente o Regulamento da 

CMVM n.º 2/2014. 

Nos termos do artigo 17.º e seguintes do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente 

Nota Informativa são da inteira responsabilidade do Emitente, que autoriza o BBVA e o Banco 

Invest, na qualidade de agentes pagadores, a proceder à sua divulgação. 

Os Agentes Pagadores não prepararam, não analisaram ou confirmaram a informação prestada 

pelo Emitente, pelo que, sem prejuízo do disposto no artigo 20.º do referido Decreto-Lei e do 

artigo 149.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, sobre responsabilidade pela Nota 

Informativa, os Agentes Pagadores não assumem qualquer compromisso quanto à suficiência, 

veracidade, objetividade e atualidade do conteúdo da Nota Informativa, ou qualquer juízo de 

valor quanto à situação económica e financeira do Emitente, à sua viabilidade, à qualidade dos 

valores mobiliários que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do 

investimento nos mesmos, o que depende exclusivamente do critério dos investidores. 

A informação contida nesta Nota Informativa será atualizada e reformulada exclusivamente pelo 

Emitente, nos prazos e condições previstos na lei, não assumindo os Agentes Pagadores 

qualquer obrigação nesse sentido. 
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No âmbito do presente Programa (i) não existem garantias que assegurem o cumprimento das 

obrigações de pagamento decorrentes das respetivas Emissões e (ii) não existe um patrocinador 

nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 69/2004. 

Ao Programa e às respetivas Emissões não estão atribuídas notações de risco. 
 

Relativamente a cada emissão a realizar ao abrigo do Programa, poderá ser solicitada a admissão 

à negociação do Papel Comercial no mercado regulamentado Euronext Lisbon (“Euronext 

Lisbon”), gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 

(“Euronext”). 

O Programa e as emissões de Papel Comercial que o constituem são organizados pelo BBVA e 

Banco Invest, enquanto entidades colocadoras, e que também assumem, em regime rotativo, 

as funções de entidades registadoras. 

Caso os investidores careçam de informação adicional, poderão endereçar os seus pedidos a: 
 

Equipa de Relações com Investidores do Emitente: 

Dr. José António Gomes / Dr. Rogério Moitoso 

Rua de São João, n.º 47 

9504-533 Ponta Delgada 
 

Tel.: (+351) 296 301 100 
 

Email: drot@azores.gov.pt 
 

2. FATORES DE RISCO 
 

O investimento em papel comercial envolve riscos. 
 

Dever-se-á ter em consideração toda a informação contida nesta Nota Informativa e, em 

particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de ser tomada qualquer decisão de 

investimento. Caso qualquer um dos riscos descritos nesta Nota Informativa se materializar, a 

condição financeira do Emitente poderá ser afetada de forma material e, nesse sentido, o preço 

de mercado do Papel Comercial poderá decrescer, resultando numa perda total ou parcial do 

investimento efetuado em Papel Comercial. 

O Emitente acredita que os fatores seguintes representam a maioria ou os principais riscos 

inerentes ao investimento em Papel Comercial. Contudo, o incumprimento na obrigação de 

pagamento de Papel Comercial na maturidade poderá resultar de outros fatores, desconhecidos 
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ou imprevisíveis. A maioria destes fatores constituem contingências que podem ou não ocorrer 

e o Emitente não se encontra em posição de expressar opinião quanto à probabilidade de 

qualquer uma destas contingências ocorrer. O Emitente não declara que os fatores descritos na 

presente Nota Informativa são exaustivos, sendo possível que os riscos e contingências aqui 

descritos possam não ser apenas aqueles que o Emitente enfrenta. Riscos e incertezas adicionais 

desconhecidos neste momento ou considerados não materiais por si só ou em conjunto com 

outros (estejam ou não identificados nesta Nota Informativa) podem ter um efeito material 

adverso na condição financeira do Emitente, bem assim como na capacidade do Emitente em 

reembolsar o Papel Comercial na maturidade, resultando na perda de todo ou parte do 

investimento efetuado em Papel Comercial. 

A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação 

relativamente ao seu grau de relevância ou à probabilidade da sua ocorrência. 

Os investidores deverão consultar cuidadosamente a informação incluída na presente Nota 

Informativa ou nela incluída por remissão e formar as suas próprias conclusões antes de 

tomarem qualquer decisão de investimento. 

Os principais riscos associados ao Papel Comercial são os seguintes: 
 

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

Cada potencial investidor em Papel Comercial deve determinar a adequação desse investimento 

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

Comercial deverá: 

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

e riscos inerentes à aquisição de Papel Comercial e da informação contida ou incluída por 

remissão na Nota Informativa, bem assim como em qualquer suplemento ou alteração à 

mesma; 

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

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

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

investimentos; 

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

investimento em Papel Comercial; 

(iv) Compreender integralmente os termos e condições aplicáveis ao Programa e ao Papel 

Comercial e ter conhecimento dos relevantes mercados financeiros; e 



8 

 

 

(v) Ser capaz de avaliar (sozinho ou com a ajuda de um consultor financeiro ou outro 

considerado apropriado para o efeito) possíveis cenários económicos, de taxas de juro 

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

suportar os riscos inerentes à aquisição de Papel Comercial. 

O desempenho passado do Papel Comercial ou de outros valores mobiliários emitidos pelo 

Emitente poderão não constituir um guia fiável para a previsão de desempenho futuro do Papel 

Comercial. 

O Papel Comercial poderá ver o seu valor aumentado ou diminuído. Rendimento ou ganhos 

provenientes do Papel Comercial poderão flutuar de acordo com as condições de mercado e 

com as regras fiscais aplicáveis. 

Risco de mercado 
 

O Papel Comercial é um valor mobiliário de rendimento fixo e o preço de mercado relevante 

está sujeito a potenciais flutuações devidas, nomeadamente, à evolução das taxas de juro. 

Nesse sentido, o Emitente não pode assegurar que o Papel Comercial será transacionado a um 

preço de mercado igual ou superior ao preço de subscrição. 

Risco de crédito 
 

O Papel Comercial é apenas garantido pelo património líquido do Emitente. O risco de crédito 

surge da potencial inaptidão da contraparte cumprir as obrigações acordadas e tem em conta a 

potencial perda que um incumprimento total ou parcial dessas obrigações possa causar. 

Risco de liquidez 
 

Este é o risco por virtude do qual os investidores poderão não ser capazes de encontrar uma 

contraparte quando pretendam vender Papel Comercial antes da respetiva data de reembolso. 

Ainda que a admissão à negociação do Papel Comercial possa ser requerida à Euronext com vista 

a mitigar este risco, não pode ser garantida uma negociação ativa no mercado nos casos em que 

essa admissão à negociação venha a ter lugar. 

Nesse sentido, o Papel Comercial não terá um mercado estabelecido na data de emissão 

relevante e tal mercado poderá nunca vir a desenvolver-se. Caso um mercado se desenvolva, 

poderá mesmo assim não vir a ter um elevado nível de liquidez e os investidores poderão não 

vir a conseguir vender o Papel Comercial de forma fácil ou a preços que lhes permitam recuperar 

os montantes investidos ou obter um ganho comparável ou similar a investimentos que tenham 
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sido feitos em mercado secundário. A falta de liquidez poderá igualmente vir a ter um efeito 

negativo no valor de mercado do Papel Comercial. 

Por outro lado, o Emitente não celebrou qualquer acordo de liquidez e, consequentemente, 

nenhuma entidade se obrigou a assegurar que preços de venda e de compra (put and call prices) 

sejam aplicáveis ao Papel Comercial. 

Deste modo, os investidores poderão não encontrar uma contraparte para o Papel Comercial e 

deverão estar preparados para deter o Papel Comercial até à respetiva data de reembolso. 

Risco de taxa de juro e controlo de câmbio 
 

O Emitente fará pagamentos relativos ao Papel Comercial em Euros (a “Divisa Escolhida”), o que 

coloca alguns riscos relativamente à conversão da divisa caso os investimentos financeiros de 

um investidor forem predominantemente denominados em divisa diferente da Divisa Escolhida 

(a “Divisa do Investidor”). Tais riscos incluem o risco das taxas de cambio mudarem 

significativamente (incluindo devido à depreciação da Divisa Escolhida ou da valorização da 

Divisa do Investidor) e o risco das autoridades com jurisdição sobre a Divisa do Investidor ou 

sobre a Divisa Escolhida poderem impor ou modificar as regras aplicáveis ao controlo de câmbio. 

Uma valorização da Divisa do Investidor relativamente à Divisa Escolhida diminuiria (i) o 

rendimento equivalente do Papel Comercial em Divisa do Investidor, e (ii) o valor de mercado 

equivalente do Papel Comercial em Divisa do Investidor. 

Os governos e as autoridades competentes em termos de política monetária podem impor (tal 

como ocorreu no passado) taxas passíveis de afetar adversamente as taxas cambiais. Nesse 

sentido, os pagamentos respeitantes ao Papel Comercial poderão ser inferiores ao esperado. 

Considerações sobre a legalidade do investimento 
 

As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos que vertem sobre 

questões de investimento. Cada potencial investidor deverá socorrer-se do seu próprio assessor 

jurídico a fim de determinar se, e em que medida, (i) o Papel Comercial constitui um 

investimento legalmente permitido, (ii) o Papel Comercial poderá ser utilizado como colateral 

para vários tipos de investimento, e (iii) são aplicáveis outras restrições à subscrição / compra 

do Papel Comercial. As instituições financeiras deverão consultar os seus consultores jurídicos, 

financeiros ou outros, ou as relevantes autoridades regulatórias, para determinar o tratamento 

apropriado a ser dado ao Papel Comercial de acordo com as regras de gestão de risco aplicáveis 

ao capital ou outras regras semelhantes. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÕES 
 

PROIBIÇÃO DE VENDA DO PAPEL COMERCIAL A INVESTIDORES NÃO PROFISSIONAIS DO EEE 

OU NO REINO UNIDO 

O Papel Comercial não deve ser oferecido, comercializado ou de outro modo disponibilizado a 

qualquer investidor não profissional no Espaço Económico Europeu (“EEE”) ou no Reino Unido. 

Neste âmbito, um investidor não profissional significa uma pessoa que é um ou mais dos 

seguintes: (i) cliente não profissional, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 11 da Diretiva 

2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos 

mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE (“DMIF II”), ou (ii) cliente profissional na aceção da Diretiva (UE) 2016/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de seguros, 

não considerado como cliente profissional na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 10 da DMIF II, 

ou (iii) investidor não qualificado tal como este termo se encontra definido no Regulamento (UE) 

2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. Consequentemente, 

nos termos previstos pelo Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de novembro de 2014, sobre os documentos de informação fundamental para 

pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em 

seguros (conforme alterado, o “Regulamento PRIIPs”), não foi preparado um documento de 

informação fundamental para a oferta ou venda do Papel Comercial ou para o tornar, de uma 

qualquer forma, disponível a investidores não profissionais no EEE ou no Reino Unido, e, por 

conseguinte, a oferta, venda ou qualquer outra forma de disponibilização do Papel Comercial a 

investidores não profissionais no EEE ou no Reino Unido poderá ser ilegal ao abrigo do que se 

encontra previsto no Regulamento PRIIPs. 

GOVERNAÇÃO DE PRODUTOS AO ABRIGO DA DMIF II 
 

Para efeitos do processo de aprovação da produção de instrumentos financeiros do produtor, a 

avaliação do mercado-alvo para o Papel Comercial levou à conclusão de que: (i) o mercado-alvo 

para o Papel Comercial é apenas contrapartes elegíveis e clientes profissionais, tal como 

definidos na DMIF II e no Código dos Valores Mobiliários; e (ii) todos os canais de distribuição do 

Papel Comercial a contrapartes elegíveis e clientes profissionais são apropriados. 

Qualquer pessoa que subsequentemente ofereça, recomende ou comercialize o Papel Comercial 

(um “distribuidor”) deve ter em consideração a avaliação do mercado-alvo do produtor, sendo 

que um distribuidor sujeito à DMIF II é responsável por efetuar a sua própria avaliação do 

mercado-alvo relativo ao Papel Comercial (adotando ou refinando a avaliação do mercado-alvo 
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do produtor) e por determinar os canais de distribuição apropriados. 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 
 

Programa de Emissões de Papel Comercial no Montante Máximo de EUR 200.000.000,00 

denominado “Programa de emissões de papel comercial da Região Autónoma dos Açores”. 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO ISIN/CÓDIGO DA CENTRAL 
 

Não aplicável ao Programa. Será atribuído um Código ISIN aos valores mobiliários emitidos em 

cada Emissão. 

3.3. TIPO DE PROGRAMA 
 

Programa de emissões de valores mobiliários representativos de dívida de prazo igual ou inferior 

a 365 dias (papel comercial) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2004, conforme posteriormente 

alterado, e respetivas normas complementares e regulamentares, nomeadamente o 

Regulamento da CMVM n.º 2/2014. 

3.4. NOME DO EMITENTE 
 

Região Autónoma dos Açores. 
 

3.5. TIPO DE EMITENTE 
 

O Emitente é uma Região Autónoma que integra a República Portuguesa, com autonomia 

política e financeira ao abrigo da lei portuguesa e, em especial, do artigo 227.º da Constituição 

da República Portuguesa, com domicílio na Rua de São João, n.º 47, 9504-533 Ponta Delgada. 

3.6. OBJETIVO DO PROGRAMA 
 

O Emitente utilizará o produto das emissões de Papel Comercial no âmbito de operações de 

reforço de tesouraria. 

3.7. MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 
 

EUR 200.000.000,00. 
 

3.8. FORMA E MODALIDADE DO PAPEL COMERCIAL 
 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de EUR 

50.000,00. 

3.9. MONTANTE MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA EMISSÃO 
 

Montante mínimo de cada Emissão: EUR 5.000.000,00. 
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Montante unitário do Papel Comercial: EUR 50.000,00. 
 

Montante máximo de cada Emissão: o montante correspondente à diferença, na data relevante 

de emissão de Papel Comercial, entre o Papel Comercial emitido e não reembolsado e o 

Montante Nominal Máximo do Programa. 

O montante máximo do Programa corresponde ao Montante Nominal Máximo do Programa, 

conforme definido no ponto 3.7. da presente Nota Informativa. 

3.10. REMUNERAÇÃO (TAXA DE JURO) 
 

Para cada Emissão, o Emitente, o Agente Pagador e os Colocadores determinarão, nos termos 

dos parágrafos seguintes, a respetiva taxa de juro. 

3.11. MODO DE DETERMINAÇÃO DOS JUROS A PAGAR POR EMISSÃO 
 

Os juros a pagar e o momento da liquidação dos mesmos pelo Emitente serão calculados para 

cada Emissão de acordo com as respetivas Condições Finais. 

3.12. MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES 
 

As Emissões serão denominadas em Euros. 
 

3.13. PRAZO DO PROGRAMA E DAS EMISSÕES 
 

O Programa é válido pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de estabelecimento do 

Programa. 

Cada Prazo de Emissão poderá ser de um mínimo de 7 (sete) dias até um máximo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, contanto que a Data de Emissão e a Data de Reembolso de 

cada Emissão ocorram no mesmo ano civil. 

3.14. VALOR NOMINAL UNITÁRIO 
 

O valor nominal unitário do Papel Comercial é de EUR 50.000,00. 
 

3.15. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Lei portuguesa. 
 

As Emissões serão realizadas ao abrigo da legislação portuguesa, nos termos do Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de fevereiro, e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho, conforme posteriormente corrigido pela 

Declaração de Retificação n.º 22/2017, de 25 de agosto, bem assim como do Regulamento da 

CMVM n.º 2/2014. 
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3.16. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 
 

Em função do disposto nas Condições Finais de cada Emissão, poderá ser solicitada a admissão 

do Papel Comercial à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, devendo a 

instrução do processo de admissão ocorrer junto da Euronext. 

3.17. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE REGISTADORA 
 

Emissões não admitidas à negociação: BBVA e o Banco Invest, em regime de rotatividade. 
 

Emissões admitidas à negociação: Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 

de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 

3.18. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO 
 

Emissões não admitidas à negociação: Não aplicável. 
 

Emissões admitidas à negociação: Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 

de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 

3.19. IDENTIFICAÇÃO DA NOTAÇÃO DE RISCO 
 

Nem o Programa nem as Emissões têm notação de risco, sem prejuízo de o Emitente ter notação 

de risco, conforme referido em 4.12. 

3.20. IDENTIFICAÇÃO DO GARANTE 
 

Nem o Programa nem as Emissões beneficiam de qualquer garantia de reembolso. 
 

3.21. NATUREZA E ÂMBITO DAS GARANTIAS PRESTADAS 
 

Nem o Programa nem as Emissões beneficiam de qualquer garantia de reembolso. 
 

3.22. AGENTE PAGADOR E ENTIDADES COLOCADORAS 
 

O BBVA e o Banco Invest asseguram, no âmbito do Contrato do Programa, em regime de 

rotatividade, as funções que competem aos Agentes Pagadores. 

O BBVA e o Banco Invest intervêm, no âmbito do Contrato do Programa, assegurando, em 

regime de rotatividade, as funções que nesse contrato competem aos Agentes Pagadores. 

3.23. FORMA / MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 
 

Por colocação particular. 
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3.24. RESTRIÇÕES DE VENDA 
 

PROIBIÇÃO DE VENDA DO PAPEL COMERCIAL A INVESTIDORES NÃO PROFISSIONAIS DO EEE 
OU NO REINO UNIDO 

 
O Papel Comercial não deve ser oferecido, comercializado ou de outro modo disponibilizado a 

qualquer investidor não profissional no Espaço Económico Europeu (“EEE”) ou no Reino Unido. 

Neste âmbito, um investidor não profissional significa uma pessoa que é um ou mais dos 

seguintes: (i) cliente não profissional, na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 11 da Diretiva 

2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos 

mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE (“DMIF II”), ou (ii) cliente profissional na aceção da Diretiva (UE) 2016/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de seguros, 

não considerado como cliente profissional na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 10 da DMIF II, 

ou (iii) investidor não qualificado tal como este termo se encontra definido no Regulamento (UE) 

2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. Consequentemente, 

nos termos previstos pelo Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de novembro de 2014, sobre os documentos de informação fundamental para 

pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em 

seguros (conforme alterado, o “Regulamento PRIIPs”), não foi preparado um documento de 

informação fundamental para a oferta ou venda do Papel Comercial ou para o tornar, de uma 

qualquer forma, disponível a investidores não profissionais no EEE ou no Reino Unido, e, por 

conseguinte, a oferta, venda ou qualquer outra forma de disponibilização do Papel Comercial a 

investidores não profissionais no EEE ou no Reino Unido poderá ser ilegal ao abrigo do que se 

encontra previsto no Regulamento PRIIPs. 

3.25. REGIME FISCAL 
 

A informação seguidamente prestada descreve sumariamente o regime fiscal atualmente em 

vigor, o qual poderá ser objeto de modificação, por via legal ou regulamentar, e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. Os rendimentos do Papel Comercial (juros) são considerados 

rendimentos de capitais (al. c), n.º 2 do artigo 5.º do CIRS), independentemente de os valores 

mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Não Residentes: 
 

No caso de Papel Comercial enquadrável no Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de 

Valores Mobiliários Representativos de Dívida (“RETRVMRD”), os rendimentos de capitais 

obtidos por não residentes e as mais-valias resultantes da transmissão de valores mobiliários 
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representativos de dívida e integrados em sistema centralizado geridos por entidade residente 

em Portugal (p. ex. a Central de Valores Mobiliários gerida pela Interbolsa) ou por entidade 

gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida em outro Estado-Membro da União 

Europeia (p. ex. Euroclear ou Clearstream) ou Estado-Membro do Espaço Económico Europeu 

(neste último caso, desde que vinculado à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade 

equivalente à estabelecida na União Europeia), ou em outros sistemas centralizados, desde que 

expressamente autorizados pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças, são 

isentas de IRS e IRC em Portugal. Esta isenção não é aplicável se, cumpridos os restantes 

requisitos legais: 

(a) o beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento estável ao 

qual os rendimentos sejam imputáveis; ou 

(b) o beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um regime 

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

de 13 de fevereiro, com a redação à data em vigor, com exceção dos bancos centrais e 

agências de natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) 

uma convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que preveja 

a troca de informações em matéria fiscal. 

A isenção referida determina a dispensa de retenção na fonte de IRS ou de IRC, cumpridas que 

sejam as formalidades (incluindo as de prova de não residência) previstas no RETRVMRD. 

Não beneficiando da isenção supra, os juros e outros rendimentos de capitais obtidos por não 

residentes sem estabelecimento estável em território português aos quais tais rendimentos 

sejam imputáveis estão sujeitos a IRS (pessoas singulares) ou IRC (pessoas coletivas) por 

retenção na fonte à taxa definitiva de, respetivamente, 28% e 25%, a efetuar pela respetiva 

entidade registadora do Papel Comercial. Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na 

fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35%, a efetuar pela respetiva entidade registadora 

do Papel Comercial, 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, caso em que se aplicam as regras gerais. 

A retenção na fonte à taxa liberatória de 35% é também aplicável quando os rendimentos em 

causa sejam pagos ou colocados à disposição de pessoas singulares ou coletivas não residentes 

sem estabelecimento estável em território português aos quais esses rendimentos sejam 

imputáveis e que estejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a 
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redação à data em vigor. Ao abrigo das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, 

a taxa de retenção na fonte pode ser limitada a 15%, 12%, 10% ou 5%, dependendo da 

convenção aplicável e desde que cumpridas as formalidades previstas na lei, através da 

apresentação pelo beneficiário do rendimento de um modelo 21-RFI (para dispensa de retenção 

na fonte) ou de um modelo 22-RFI (para reembolso de retenção na fonte), conforme aplicável, 

assinado e submetido, juntamente com o certificado de residência, emitido pelas referidas 

autoridades tributárias e válido na data de pagamento do rendimento certificando que o 

beneficiário do mesmo: (i) é residente no ano fiscal em causa e (ii) está aí sujeito a imposto. Esta 

documentação comprovativa é válida por um período máximo de um ano a contar da sua data 

de emissão. 

Nomeadamente através de apresentação de modelo oficial devidamente certificado pelas 

autoridades competentes do Estado de residência do titular do rendimento. A limitação da taxa 

de retenção na fonte aplicável pode ocorrer mediante uma dispensa parcial de retenção na fonte 

ou o reembolso do excesso de imposto retido na fonte. 

Não beneficiando da isenção do RETRVMRD supra, as mais-valias na transmissão de Papel 

Comercial a título oneroso obtidas por pessoas singulares não residentes estão sujeitas a IRS. O 

saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de Papel 

Comercial (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS 

de 28%. As mais-valias provenientes da transmissão a título oneroso de Papel Comercial obtidas 

por pessoas coletivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis em Portugal estão sujeitas a IRC à taxa de 25%. Nos termos 

das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado português está 

geralmente limitado na sua competência para tributar essas mais-valias na esfera de pessoas 

singulares ou coletivas residentes no país cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal 

deve ser aferido casuisticamente ao abrigo do respetivo acordo de dupla tributação. 

Residentes: 
 

Juros e Rendimentos de Capitais Obtidos por Pessoas Singulares 
 

Os rendimentos obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de IRS, à taxa de 28%, com 

possibilidade de opção pelo englobamento dos rendimentos, desde que obtidos fora do âmbito 

do exercício de atividades empresariais e profissionais. Sendo realizada a opção pelo 

englobamento, o rendimento coletável será tributado à taxa que resultar da aplicação da tabela 

prevista no artigo 68.º do Código de IRS, acrescido de uma taxa de solidariedade de 2,5%, que 
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incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os EUR 80.000,00 e 5% sobre o rendimento 

coletável que exceda EUR 250.000,00, e a retenção terá a natureza de pagamento por conta do 

imposto devido a final. Estão também sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa 

liberatória de 35%, os rendimentos de capitais 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, termos em que se aplicam 

as regras gerais. 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares 
 

As mais-valias e menos-valias apuradas na alienação do Papel Comercial contribuem para o 

cômputo do saldo anual de mais-valias e menos-valias decorrentes da venda de Papel Comercial 

e outros títulos de dívida, de partes sociais e outros valores mobiliários e de operações com 

instrumentos financeiros derivados, warrants autónomos e certificados. O referido saldo anual, 

quando seja positivo, está sujeito a tributação em IRS a uma taxa especial de 28%. 

Juros e Mais-Valias obtidos por Pessoas Coletivas Residentes e Não Residentes com 

Estabelecimento Estável em Portugal 

Os juros e outros rendimentos de capitais obtidos, e as mais-valias provenientes da alienação de 

Papel Comercial, por pessoas coletivas residentes em Portugal ou não residentes com 

estabelecimento estável situado em território português ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis concorrem para a formação do lucro tributável e estão sujeitos a Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa geral de 21% ou, quando sejam qualificados como 

pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 

de novembro, à taxa de 17% aplicável aos primeiros EUR 25.000,00 de matéria coletável, 

aplicando-se a taxa de 21% ao excedente. A estes valores acresce derrama municipal, apurada 

sobre o lucro tributável, a uma taxa que pode atingir 1,5%. É ainda aplicável uma derrama 

estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda EUR 1.500.000,00 até EUR 

7.500.000,00, 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda EUR 7.500.000,00 até EUR 

35.000.000,00 e 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda EUR 35.000.000,00. 

Os juros e outros rendimentos de capitais são sujeitos, regra geral, a retenção na fonte à taxa 

de 25%, a efetuar pela respetiva entidade registadora do Papel Comercial, a título de pagamento 

por conta do imposto devido a final. Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte 

a título definitivo à taxa de 35%, a efetuar pela respetiva entidade registadora do Papel 

Comercial, sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de 
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um ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 

As instituições financeiras sujeitas a IRC, fundos de capital de risco, fundos de pensões, e 

organismos de investimento coletivo constituídos e a operar ao abrigo da legislação portuguesa 

estão dispensados de retenção na fonte nos juros. 

Tributação das transmissões gratuitas em sede de Imposto do Selo 

Auferidas por Pessoas Singulares: 

Residentes: 
 

As transmissões gratuitas de títulos representativos de Papel Comercial estão sujeitas a Imposto 

do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de 

transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses 

anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 
em que: 

 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

 
N é o valor nominal do título; 

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

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

os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

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

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

Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

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

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

estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 
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É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge 

ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes: 
 

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

sem domicílio em território português, desde que excluídas do conceito enunciado no artigo 4.º, 

n.º 4 do CIS. 

Auferidas por Pessoas Coletivas: 
 

Residentes: 
 

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

ainda que dele isentos. 

Não residentes: 
 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas não residentes em Portugal estão sujeitas 

a IRC à taxa de 25%. Nos termos das Convenções, o Estado português está geralmente limitado 

na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente ao abrigo do respetivo acordo de dupla tributação. O regime 

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

aplicável. O enquadramento descrito é o geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações 

que podem ter efeito retroativo. 

3.26. CONTACTO DA(S) PESSOA(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELO PROGRAMA 
 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

Dr. José António Gomes / Dr. Rogério Moitoso 

Rua de São João, n.º 47 

9504-533 Ponta Delgada 

Tel.: (+351) 296 301 100 
 

Email: drot@azores.gov.pt 
 

3.27. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PROGRAMA 

Subscrição 

Pagamento integral do preço de subscrição na data de subscrição do Papel Comercial, na qual 

se inicia a contagem de juros. 
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Reembolso 
 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na data de reembolso de cada Emissão através do Agente 

Pagador. 

Transmissibilidade 
 

O Papel Comercial é livremente negociável, embora a sua transmissão só produza efeitos após 

a comunicação da mesma, pelo transmissário, à respetiva Instituição Registadora. 

Pari Passu 
 

Cada Emissão constitui uma obrigação comum do Emitente, a que corresponderá um 

tratamento pelo menos “pari passu” com todas as outras obrigações, dívidas e compromissos 

não garantidos ou não subordinados do Emitente, sem prejuízo dos privilégios que resultem da 

lei. 

Vencimento antecipado 
 

Os detentores do Papel Comercial poderão solicitar o reembolso imediato de todas as Emissões 

ainda não reembolsadas de que sejam titulares, bem como o pagamento dos respetivos juros 

devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso, sempre que se verifique qualquer uma 

das seguintes situações: 

(a) O Emitente não cumprir, no prazo de 3 (três) Dias Úteis a contar da data de vencimento 

respetiva, qualquer obrigação pecuniária que, para si, resulta ou venha a resultar do 

Contrato do Programa ou do Papel Comercial; 

(b) O Emitente não cumprir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de vencimento 

respetiva, qualquer obrigação não pecuniária que, para si, resulta ou venha a resultar do 

Contrato do Programa ou do Papel Comercial; 

(c) For ou se tornar ilegal para o Emitente cumprir qualquer obrigação que, para si, resulta 

ou venha a resultar do Contrato do Programa ou do Papel Comercial, ou se qualquer 

dessas obrigações for ou se tornar inválida, ineficaz ou inexequível; 

(d) Tiver ocorrido (i) qualquer situação de incumprimento, pelo Emitente, de qualquer 

obrigação assumida pelo Emitente e a mesma se prolongar para além do respetivo 

período de sanação, caso exista, salvo se a situação de incumprimento em causa for 

contestada de boa-fé nos termos do contrato ou instrumento em causa, exceto nos casos 

em que tenha lugar uma dispensa temporária de cumprimento ou prorrogação do prazo 

de cumprimento acordado entre o credor em causa e o Emitente; (ii) qualquer evento que 
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permita a um credor do Emitente exigir o cumprimento antecipado de obrigações 

assumidas pelo Emitente por razão diferente da ocorrência de uma situação de 

incumprimento; ou (iii) o Emitente for ou assumir ser incapaz de pagar as suas dívidas 

quando as mesmas se vençam, ou celebrar acordo com os seus credores aceitando ou 

ficando sujeito a uma moratória no pagamento de obrigações por si assumidas; 

(e) O Contrato do Programa ou o Papel Comercial deixar, por qualquer motivo, de constituir 

um compromisso válido, nos seus precisos termos, para o Emitente ou se o Emitente 

deixar de reunir os requisitos necessários para manter o Programa ou realizar emissões 

de Papel Comercial. 

4. DESCRIÇÃO DO EMITENTE 
 

4.1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Denominação: Região Autónoma dos Açores 
 

Estatuto: o Emitente é uma Região Autónoma que integra a República Portuguesa, com 

autonomia política e financeira ao abrigo da lei portuguesa e, em especial, do artigo 227.º da 

Constituição da República Portuguesa, com domicílio na Rua de São João, n.º 47, 9504-533 Ponta 

Delgada. 

4.2. LEI APLICÁVEL 
 

O Emitente é uma pessoa coletiva de direito português, mais especificamente uma Região 

Autónoma que integra a República Portuguesa, com autonomia política e financeira ao abrigo 

da lei portuguesa e, em especial, do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa, com 

domicílio com domicílio na Rua de São João, n.º 47, 9504-533 Ponta Delgada. 

A atividade do Emitente é regida também pela lei geral portuguesa e pela legislação especial que 

enquadra a atividade por si desenvolvida. 

4.3. DATA DE CONSTITUIÇÃO 
 

Não aplicável. 
 

4.4. DOMICÍLIO 
 

Rua de São João, n.º 47, 9504-533 Ponta Delgada. 
 

4.5. NÚMERO DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE MATRÍCULA 
 

Não aplicável. 
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4.6. BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 

Não aplicável. 
 

4.7. RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA 
 

Não aplicável. 
 

4.8. CAPITAL SOCIAL ATUAL 
 

Não aplicável. 
 

4.9. CAPITAIS PRÓPRIOS/PATRIMÓNIO LÍQUIDO/FUNDOS PRÓPRIOS EVIDENCIADOS NO ÚLTIMO 

BALANÇO INDIVIDUAL APROVADO 

Não aplicável. 
 

4.10. NORMAS CONTABILÍSTICAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS 

INDIVIDUAIS/CONSOLIDADAS 

Não aplicável. 
 

4.11. IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO REGULAMENTADO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS DO 

EMITENTE ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO 

Os seguintes valores mobiliários emitidos pelo Emitente encontram-se admitidos à negociação em 

mercado regulamentado: 

Designation  ISIN  Stock Exchange 
RAA 1,095% 27SET36 
RAA 1,448% 14APR27 

 PTRAAHOM000 
PTRAAEOM0003 

 Euronext Lisbon 
Euronext Lisbon 

RAA 1,006% 15JUN29  PTRAACOM0013  Euronext Lisbon 
RAA 1.85% 21AUG25  PTRAADOM0004  Euronext Lisbon 

RAA FRN 8AUG23  PTRAABOE0006  Euronext Lisbon 
RAA FRN16NOV25  PTRAAAOE0007  Euronext Lisbon 

RAA 0.603% 21JUL26  PTRAAGOM0001  Euronext Lisbon 
RAA 1,55% 20MAY30  PTRAAFOM0002  Euronext Lisbon 

SAUDAC0.491%1OCT27  PTSDRAOM0012*  Euronext Lisbon 
SAUDACORFRN20JUN22  PTSDREOM0000*  Euronext Lisbon 
SAUDACORFRN28JUN23  PTSDRFOM0009*  Euronext Lisbon 

 

*Obrigações originalmente emitidas pela Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A. 

4.12. IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAÇÕES DE RATING DO EMITENTE 
 

Ao Emitente estão atribuídas as seguintes notações de risco: Ba1 / BBB- / BBB (low) (Moody’s 

Investor Service, Inc./ Fitch Ratings, Inc. / DBRS, Inc.).  
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4.13. IDENTIFICAÇÃO DO SÍTIO DA INTERNET ONDE PODEM SER CONSULTADAS AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS 

Não aplicável. 
 

4.14. INDICAÇÃO SUMÁRIA DA DEPENDÊNCIA DA ENTIDADE EMITENTE RELATIVAMENTE A 

QUAISQUER FACTOS QUE TENHAM IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA PARA A SUA ATIVIDADE E 

SEJAM SUSCETÍVEIS DE AFETAR A RENTABILIDADE DA ENTIDADE EMITENTE NO PRAZO 

ABRANGIDO PELO PROGRAMA DE EMISSÕES ATÉ À DATA DO ÚLTIMO REEMBOLSO, 

DESIGNADAMENTE ALVARÁS, PATENTES, CONTRATOS OU NOVOS PROCESSOS DE FABRICO 

Não aplicável. 
 

4.15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O EMITENTE 
 

Não aplicável. 


