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PROSPETO DE BASE 

 

 
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 

SEDE: RUA ÁUREA, 219-241, LISBOA 

CAPITAL INSTITUCIONAL: €1.245.000.000,00 

NÚMERO DE PESSOA COLETIVA E DE MATRÍCULA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

COMERCIAL DE LISBOA 500 792 615 

 

PROGRAMA DE EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DE CAIXA E 

DE VALORES MOBILIÁRIOS DE NATUREZA MONETÁRIA 

REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO 

(DENOMINADOS “PAPEL COMERCIAL”) 

ATÉ AO MONTANTE GLOBAL DE  

€3.000.000.000 
 

Prospeto de Base para Ofertas Públicas de Distribuição e/ou para a 
Admissão à Negociação de Obrigações de Caixa e de Valores Mobiliários de 
Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo (denominados 

“Papel Comercial”) 
 

Ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações de Caixa e de Valores 

Mobiliários de Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo 

(denominados “Papel Comercial”) (“Programa”), a Caixa Económica Montepio Geral 

(“Montepio” ou “Emitente” ou “Oferente”), poderá emitir Obrigações de Caixa sujeitas 

ao regime legal previsto no Decreto-Lei n.º 408/91, de 17 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de novembro, pelo Decreto-

Lei n.º 181/2000, de 10 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de março 

(“Decreto-Lei n.º 408/91”).  

O Emitente poderá ainda emitir, ao abrigo do Programa, valores mobiliários de 

natureza monetária representativos de dívida de curto prazo (inferior a 1 (um) ano) 

designados por papel comercial (“Papel Comercial”) nos termos do disposto no 
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Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de março (“Decreto-Lei n.º 69/2004”) e da 

regulamentação aplicável. Para efeitos do disposto nos números 2 e 3 do artigo 17.º 

(Nota Informativa) do Decreto-Lei n.º 69/2004, o Prospeto de Base constituirá a Nota 

Informativa e as Condições Finais da Oferta de Papel Comercial (tal como definidas 

infra) a informação complementar. 

O montante total nominal de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial que, 

em cada momento, estejam em dívida não poderá exceder €3.000.000.000 (ou o seu 

equivalente noutra moeda), sujeito a eventual aumento, de acordo com o descrito 

neste Prospeto de Base. 

As Obrigações de Caixa serão, quanto à forma de representação, escriturais 

integradas na Central de Valores Mobiliários (“CVM”) gerida pela Interbolsa – 

Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de 

Valores Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”), com sede na Avenida da Boavista, 3433 - 

4100-138 Porto – Portugal, e poderão ser emitidas nas modalidades “ao portador” ou 

“nominativas” (respetivamente, “Obrigações de Caixa ao Portador” e “Obrigações 

de Caixa Nominativas”), consoante definido nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa (tal como definidas infra). 

As Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa (tal como definidas 

infra) indicarão as características das Obrigações de Caixa, inter alia, se: (i) 

obrigações não subordinadas (“Obrigações de Caixa Seniores”) ou (ii) obrigações 

subordinadas de prazo determinado (“Obrigações de Caixa Subordinadas ”). 

O Papel Comercial será, quanto à forma de representação, escritural integrado 

na CVM gerida pela Interbolsa e poderá ser emitido na modalidade “ao portador” ou 

“nominativo” (respetivamente, “Papel Comercial ao Portador” e “Papel Comercial 

Nominativo”), consoante definido nas Condições Finais da Oferta Papel Comercial (tal 

como definidas infra). 

 

 

Ver Fatores de Risco onde são apresentados certos fatores de risco a 

serem considerados relativamente a investimentos em Obrigações de Caixa e a 

investimentos em Papel Comercial. 

 

Este documento constitui um Prospeto de Base (“Prospeto de Base”) de 

acordo com a Diretiva n.º 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de 

novembro 2003, (conforme alterada “Diretiva do Prospeto”), do artigo 26 do 

Regulamento (CE) n.º 809/2004 (conforme alterado “Regulamento”) e da legislação 

portuguesa relevante para emissão e admissão à cotação de Obrigações de Caixa e 

de Papel Comercial do Emitente, ao abrigo do Programa. A Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (“CMVM”), na qualidade de autoridade portuguesa competente no 

âmbito da Diretiva do Prospeto, do Regulamento e do Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 

novembro 1999 (conforme alterado, “Código dos Valores Mobiliários”, ou “Cód.VM”) 

aprovou este documento como um Prospeto de Base, de acordo com o artigo n.º 

135.º-C do Cód.VM. Esta aprovação, obtida em 25 de outubro de 2012, diz respeito a 

Obrigações de Caixa, que são aceites para negociação no Mercado regulamentado da 
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Euronext Lisbon, o Mercado de Cotações Oficiais (“Mercado de Cotações Oficiais”) em 

Portugal (“Euronext”) ou qualquer outro mercado oficial conforme Diretiva 2004/39/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 abril 2004, sobre mercados e 

instrumentos financeiros. O Emitente pode também emitir Obrigações de Caixa e 

Papel Comercial que não sejam admitidos à negociação em mercado regulamentado. 

O Programa não foi objeto de notação de risco (rating). As Obrigações de 

Caixa e o Papel Comercial emitidos ao abrigo do Programa poderão, ou não, ser 

objeto de notações de risco (rating). Caso seja atribuída notação de risco (rating) a 

uma emissão de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial, essa notação de risco 

será indicada, respetivamente nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa 

(tal como definidas infra) ou nas Condições Finais da Oferta de Papel Comercial (tal 

como definidas infra) conforme aplicável. A notação de risco (rating) de um valor 

mobiliário não constitui uma recomendação de compra, de venda ou de detenção dos 

valores mobiliários e pode estar sujeita a suspensão, redução ou a ser retirada a 

qualquer momento pela agência de notação de risco que a tenha atribuído. 

Nos termos do disposto no Regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às 

agências de notação de risco, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 513/2011, 

de 11 de maio (“Regulamento CRA”), e caso existam emissões objeto de atribuição 

de notação de risco (rating), as condições finais, publicadas nos termos da Diretiva 

dos Prospetos e do Regulamento dos Prospetos, deverão incluir informações claras e 

visíveis sobre se a notação de risco em causa foi emitida por uma agência de notação 

de risco estabelecida na União Europeia e registada nos termos do Regulamento 

CRA. 

 

A aprovação de qualquer Prospeto de base por parte da CMVM constitui, nos 

termos do disposto no artigo 118.º, n.º 5, do Cód.VM “o acto que implica a verificação 

da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, 

clareza, objetividade e licitude da informação”, sendo que o n.º 7 do mesmo preceito 

dispõe que a aprovação de um Prospeto de base não envolve “qualquer garantia 

quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, 

do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores 

mobiliários”. 

 

         

 

A data deste Prospeto de Base é 25 de outubro de 2012. 

 

 

 

Organização, Montagem e Colocação 

Caixa Económica Montepio Geral 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Relativamente ao Emitente, este Prospeto de Base cumpre com a Diretiva do 

Prospeto, artigo 26.º do Regulamento e artigo 135.º-C do Cód.VM. 

O formato e conteúdo deste Prospeto de Base estão de acordo com as 

disposições relevantes da Diretiva do Prospeto, do Regulamento, do Cód.VM e de 

toda a restante legislação e regulamentação aplicáveis neste âmbito. 

Nos termos e para os efeitos dos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, o Oferente, o 

Emitente e os titulares do órgão de administração e de fiscalização (ver, infra, 

Conselho de Administração e Outros Órgãos Associativos e Institucionais do Emitente) 

são responsáveis pela informação contida neste Prospeto de Base, nos termos abaixo 

enunciados sendo que, nos termos da alínea a) e b), do artigo 150.º do Cód.VM, o 

Oferente, o Emitente e o Colocador respondem independentemente de culpa, em caso 

de responsabilidade dos membros dos seus órgãos de administração ou de 

fiscalização, intermediários financeiros encarregados da assistência à oferta ou das 

entidades que sejam nomeadas como responsáveis pela informação contida no 

presente Prospeto de Base (ver abaixo “Outras regras legais relevantes em matéria de 

responsabilidade” na parte final desta Seção). Cada uma destas entidades e pessoas 

aqui referidas declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento (tendo efetuado 

todas as diligências para o efeito), a informação contida neste Prospeto de Base é 

verdadeira e não omite nenhum facto ou circunstância que possa afetar o seu 

conteúdo. 

 

Identificação dos responsáveis pela informação contida neste Prospeto de Base: 

 

Emitente/Oferente/Colocador: 

Caixa Económica Montepio Geral, com um capital institucional de 

€1.245.000.000,00 e com sede social na Rua Áurea, 219-241, em Lisboa, com o 

número único de registo comercial e de pessoa coletiva 500792615 

 

Conselho de Administração do Oferente/Emitente: 

António Tomás Correia (Presidente) 

José de Almeida Serra 

Rui Manuel Silva Gomes do Amaral 

Eduardo José da Silva Farinha 

Álvaro Cordeiro Dâmaso 

 

Conselho Fiscal do Oferente/Emitente: 

Manuel Jacinto Nunes (Presidente) 

Gabriel José dos Santos Fernandes (ROC) 

José Moreira Venâncio  
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Revisor Oficial de Contas do Oferente/Emitente: 

KPMG & Associados - SROC, S.A., registada na CMVM com o número 9098, com 

sede social no Edifício Monumental, Av. Praia da Vitória n.º 71-A, 11.º andar, 

1069-006 Lisboa, representada pela Senhora Dra. Sílvia Cristina de Sá Velho 

Corrêa da Silva Gomes (ROC n.º 1131) (o “Auditor”), declara que auditou e 

certificou as demonstrações financeiras do Emitente relativamente a cada um dos 

exercícios findos em 31 dezembro 2010 e em 31 dezembro 2011. O Auditor 

declara ainda que foi responsável pela revisão limitada às demonstrações 

financeiras do Montepio relativas ao 1.º semestre de 2012. Declara, por fim, o 

Auditor que as demonstrações financeiras consolidadas e não consolidadas 

relativas a estes períodos financeiros dão uma visão verdadeira e correta da 

posição financeira do Emitente verificável em cada uma daquelas datas, bem 

como dos resultados das operações e cash-flows do Emitente dos exercícios 

acima referidos (ver, infra, Informação Geral).  

 

Este Prospeto de Base deve ser lido em conjunto com todos os documentos que 

aqui sejam considerados inseridos por remissão (ver, infra, Documentos Incluídos por 

Remissão). Qualquer decisão de investimento em Obrigações de Caixa ou em Papel 

Comercial deve ser considerada com base na análise deste Prospeto de Base como 

um todo, incluindo, consequentemente, todos os documentos incluídos por remissão. 

Nenhuma pessoa ou entidade está autorizada a dar informações, prestar 

declarações ou a realizar qualquer apresentação que não esteja contida ou que não 

seja consistente com este Prospeto de Base ou, ainda, a dar informações, prestar 

declarações ou a realizar qualquer apresentação sobre o Programa, as Obrigações de 

Caixa ou o Papel Comercial. Caso seja dada alguma informação, prestada alguma 

declaração ou realizada alguma apresentação, essa informação, declaração ou 

apresentação não devem ser consideradas como tendo sido autorizadas pelo 

Oferente, Emitente, Colocador ou quaisquer dos respetivos membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização. 

Este Prospeto de Base ou qualquer informação prestada em relação ao 

Programa, às Obrigações de Caixa ou ao Papel Comercial não devem ser entendidos 

como uma recomendação, uma proposta ou uma oferta do Emitente ou do Colocador 

dirigida a qualquer pessoa que tenha acesso a este Prospeto de Base ou a qualquer 

informação disponibilizada com relação ao Programa, às Obrigações de Caixa ou ao 

Papel Comercial no sentido de os adquirir. Cada potencial investidor em Obrigações 

de Caixa ou em Papel Comercial deve fazer a sua própria avaliação quanto à situação 

financeira e ao risco de crédito do Montepio. 

Este Prospeto de Base não pretende fornecer a base de qualquer análise de 

crédito ou qualquer outro tipo de avaliação e não deve ser considerado como uma 

recomendação do Oferente, e/ou do Emitente e/ou do Colocador, ou quaisquer dos 

respetivos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, para adquirir 

Obrigações de Caixa ou Papel Comercial. Cada potencial adquirente de Obrigações 

de Caixa ou de Papel Comercial deve determinar por si próprio a relevância da 

informação contida no Prospeto de Base e a eventual aquisição de Obrigações de 

Caixa ou de Papel Comercial deve ser baseada, caso considere necessário, na sua 
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própria investigação independente (principalmente no que diz respeito à situação 

financeira, aos negócios e à solvabilidade do Emitente e das vantagens e riscos de 

investir nas Obrigações de Caixa ou no Papel Comercial).  

Este Prospeto de Base não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de 

uma proposta de compra de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial em 

jurisdições em que tal oferta de venda ou solicitação de compra seja ilegal. A 

distribuição ou divulgação deste Prospeto de Base e a oferta ou venda de Obrigações 

de Caixa ou de Papel Comercial podem ser restringidas por lei em certas jurisdições. 

O Oferente, e/ou o Emitente e/ou o Colocador, ou quaisquer dos respetivos membros 

dos órgãos de administração e de fiscalização não confirmam que este Prospeto de 

Base possa ser legalmente distribuído ou que possam ser oferecidas legalmente 

Obrigações de Caixa ou Papel Comercial em conformidade com os procedimentos 

aplicáveis ou quaisquer requisitos exigíveis nessas jurisdições, ou ao abrigo de 

qualquer isenção ou dispensa, e não assumem qualquer responsabilidade por 

promover ou facilitar essa distribuição ou oferta.  

Salvo se previsto de forma específica nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa (tal como definidas infra) ou nas Condições Finais da Oferta de 

Papel Comercial (tal como definidas infra) e com exceção do processo de aprovação 

do Prospeto de Base junto da CMVM, o Oferente, e/ou o Emitente e/ou o Colocador, 

ou quaisquer dos respetivos membros dos órgãos de administração e de fiscalização 

não desenvolveram qualquer ação tendente à obtenção de autorização para a 

realização de qualquer oferta pública ou para a distribuição do Prospeto de Base fora 

do território português. Em particular, nenhuma ação foi realizada pelo Emitente 

(exceto para aprovação pela CMVM) que possa permitir uma oferta pública de 

Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial fora do Espaço Económico Europeu 

(“EEE”). 

Assim, as Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial não podem ser oferecidas, 

vendidas ou distribuídas em qualquer jurisdição, bem como nenhum Prospeto de 

Base, publicidade ou material de oferta pode ser distribuído em qualquer jurisdição, 

exceto em condições e circunstâncias que cumpram com as leis e regulamentos 

aplicáveis. Quaisquer pessoas que tenham acesso a este Prospeto de Base ou que 

venham a deter Obrigações de Caixa ou Papel Comercial devem informar-se sobre, e 

observar, as restrições na distribuição deste Prospeto de Base e a oferta e venda de 

Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial. 

Este Prospeto de Base foi preparado no pressuposto de que, exceto na medida 

em que o previsto no sub-parágrafo (ii) infra seja aplicável, a oferta de Obrigações de 

Caixa em qualquer Estado Membro do EEE que tenha transposto a Diretiva do 

Prospeto (cada um designado como “Estado Membro Relevante”) será realizada ao 

abrigo de uma isenção constante da Diretiva do Prospeto, tal como transposta no 

respetivo Estado Membro Relevante, que dispensa a publicação de um Prospeto para 

a oferta de Obrigações de Caixa. Nestes termos, quem realize ou pretenda realizar, 

num Estado Membro Relevante, uma oferta de Obrigações de Caixa abrangida por 

este Prospeto de Base, tal como complementado pelas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa (conforme definidas infra), apenas pode fazê-lo (i) em 

circunstâncias que não determinem a obrigação do Emitente ou de qualquer 
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Colocador de publicar um Prospeto nos termos do Artigo 3.º da Diretiva do Prospeto 

ou de solicitar a aprovação de uma adenda a este Prospeto de Base nos termos do 

Artigo 16.º da Diretiva do Prospeto, em ambos os casos, em relação à referida oferta 

ou (ii) caso um Prospeto para a mencionada oferta tenha sido aprovado pela 

autoridade competente no Estado Membro Relevante ou, quando aplicável, noutro 

Estado Membro Relevante e notificado à autoridade competente do Estado Membro 

Relevante e (em qualquer dos casos) tenha sido publicado, de acordo com a Diretiva 

do Prospeto, contanto que o Prospeto em causa tenha sido posteriormente 

complementado pelas Condições Finais da Oferta (conforme definidas infra) aplicáveis 

e as mesmas especifiquem que as ofertas podem ser realizadas sem aplicação do 

disposto no Artigo 3.º, n.º 2 da Diretiva do Prospeto nesse Estado Membro Relevante 

e essa oferta tiver um período de aceitação compreendido entre as datas 

especificadas para o efeito no referido Prospeto ou nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa (conforme definidas infra). Salvo se o previsto no sub-parágrafo 

(ii) supra for aplicável, o Emitente e o Colocador não autorizaram nem autorizam a 

realização de ofertas relativas a Obrigações de Caixa em circunstâncias que 

determinem a obrigação, para o Emitente ou para o Colocador, relativamente à oferta 

em causa, de publicar um Prospeto ou de solicitar a aprovação de uma adenda ao 

mesmo. 

  O Oferente e/ou o Emitente e/ou o Colocador, ou quaisquer dos respetivos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização, não prestam quaisquer 

declarações a nenhum potencial investidor nas Obrigações de Caixa ou no Papel 

Comercial, relativamente à legalidade do seu investimento sob qualquer legislação 

aplicável.  

Neste Prospeto de Base, exceto se especificado de outra forma ou por força do 

contexto em que se inserem, as referências a “€”, “EUR” ou “euro” são relativas à 

moeda oficial dos estados membros da União Europeia que adotam a moeda única 

introduzida de acordo com o Tratado que define a Comunidade Europeia (e suas 

emendas), tal como “U.S.$”, “USD” ou “U.S. dollars” são para os dólares dos Estados 

Unidos, a moeda única oficial nos Estados Unidos da América e a “£” ou “GBP” ou 

“pounds sterling” são as libras esterlinas, a moeda oficial do Reino Unido. 

 

Outras regras legais relevantes em matéria de responsabilidade 

Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do Cód.VM a responsabilidade das pessoas 

acima referidas é excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter 

conhecimento da deficiência de conteúdo do prospeto na data da emissão da sua 

declaração contratual ou em momento em que a respetiva revogação ainda era 

possível. 

Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do Cód.VM, a responsabilidade é ainda excluída 

se eventuais danos resultarem apenas do sumário de prospeto ou de qualquer das 

suas traduções, salvo se o mesmo contiver menções enganosas, inexatas ou 

incoerentes, quando lido em conjunto com os outros documentos que compõem o 

prospeto. 
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Nos termos do artigo 153.º do Cód.VM, o direito a indemnização pela 

desconformidade do conteúdo do Prospeto de Base deve ser exercido no prazo de 

seis meses após o conhecimento da deficiência do seu conteúdo e cessa após dois 

anos contados desde a data da divulgação do resultado da oferta. 

O direito a indemnização pode ainda ser exercido, nos termos do artigo 243.º, 

alínea b), do Cód.VM, “no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do 

Prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a 

contar da divulgação do Prospeto de admissão ou da alteração que contém a 

informação ou previsão desconforme”. 
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SUMÁRIO DO PROGRAMA 

 

Os Sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação 

denominados “Elementos”, em conformidade com o disposto no Anexo XXII do 

Regulamento. Estes Elementos são ordenados obrigatoriamente em secções de A 

(Introdução e advertências) a E (Oferta) (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. 

Caso um determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta 

o tipo de valores mobiliários e emitente, mas não exista informação necessária sobre o 

mesmo Elemento, será incluída a referência “Não Aplicável”. 

 
 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Advertências Este sumário deve ser lido como uma introdução a este Prospeto de Base e qualquer 

decisão de adquirir Obrigações de Caixa ou Papel Comercial deverá ser baseada numa 

análise integrada deste Prospeto de Base, incluindo os documentos incluídos por 

remissão. 

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação contida num 

prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação interna dos Estados-

Membros, ter de suportar os custos de tradução do prospeto antes do início do 

processo judicial, e só pode 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 ou não fornecer, quando lido em conjunto 

com as outras partes do prospeto, as informações fundamentais para ajudar os 

investidores a decidirem se devem investir nesses valores.  

A.2 Autorizações 
para ofertas 
subsequentes 

Não aplicável. 

 
 

Secção B – Emitente  

B.1 

 

Denominações 

jurídica  e 

comercial 

do Emitente 

Caixa Económica Montepio Geral 
 

B.2 Endereço e 

forma 

jurídica do 

Emitente, 

legislação 

O Emitente é uma instituição de crédito, com a natureza jurídica de uma fundação, com 

um capital institucional de €1.245.000.000,00 e com sede social na Rua Áurea, 219-

241, em Lisboa, com o número único de registo comercial e de pessoa coletiva 

500792615 
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ao abrigo da 

qual o 

Emitente 

exerce a 

sua atividade e 

país 

em que está 

registado 

O Emitente rege-se pela lei Portuguesa e pela lei da União Europeia aplicáveis. Em 

particular, e na sua qualidade de instituição de crédito especial, o Emitente está sujeito 

à lei aplicável às Caixas Económicas, ao Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras e ao Código dos Valores Mobiliários. O Emitente está na sua 

atividade sujeito à supervisão do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários. 

B.4b Tendências 

recentes 

Conhecidas 

que afetam o 

Emitente e o 

setor 

em que opera 

O enquadramento macroeconómico da economia portuguesa está fortemente 

condicionado pela conjuntura dos seus principais parceiros comerciais, bem como 

pelas medidas de austeridade resultantes do Programa de Estabilização Económica e 

Financeira (o “Programa”), estabelecido, em maio de 2011, entre o Governo português, 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a União Europeia (UE). 

O Programa, cobrindo o período de 2011 a 2014, que contempla um financiamento 

total 78 mil milhões de euros, tem como principal objetivo permitir o retorno da 

economia portuguesa a uma trajetória de crescimento sustentado, num quadro de 

estabilidade financeira e restaurar a confiança dos participantes nos mercados 

financeiros internacionais. Para o efeito o Programa centra a sua intervenção em três 

grandes áreas: i) um conjunto de significativas reformas estruturais, de forma a 

aumentar o crescimento potencial, criar empregos e melhorar a competitividade da 

economia; ii) uma estratégia para uma consolidação orçamental credível, baseada em 

medidas de caráter estrutural e de maior controlo orçamental sobre o conjunto das 

obrigações do Estado; e iii) garantir um processo de desalavancagem ordenada do 

setor financeiro, através de mecanismos de mercado e suportado por um fundo de 

apoio à recapitalização dos bancos.  

Para corporizar as metas acima indicadas em iii) foi exigida a elaboração de um 

Funding & Capital Plan aos oito maiores grupos bancários, para vigorar até 2015, 

impondo objetivos de redução do rácio de crédito sobre os depósitos (rácio de 

alavancagem) para 120 por cento, de obtenção de um rácio de fundos estáveis sobre o 

ativo de 100 por cento, ambos a concretizar até final de 2014, de redução do recurso 

ao refinanciamento junto do Banco Central Europeu e de aumento do rácio de 

solvabilidade Core Tier 1 para um mínimo de 9 por cento até final de 2011, e de 10 por 

cento para final de 2012 e anos seguintes, conforme disposição publicada no Aviso n.º 

3/2011 do Banco de Portugal. 

No pacote de medidas dirigidas ao setor financeiro destaca-se também o aumento do 

valor da garantia do Estado para emissões obrigacionistas, para 35 mil milhões de 

euros, e o reforço do mecanismo de recapitalização dos bancos para 12 mil milhões de 

euros, através da Lei n.º 48/2011, de 26 de agosto. Já em 2012 foi publicada a Lei n.º 

4/2012, de 11 de janeiro (que procedeu à terceira alteração à Lei n.º 63-A/2008, de 24 

de novembro, que estabeleceu, por sua vez, medidas de reforço da solidez financeira 

das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade 

financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros) a qual redefine 

as regras de acesso ao plano de recapitalização estatal por parte das Instituições de 

Crédito. 

A nível nacional salienta-se, também, o acordo estabelecido entre o setor bancário e o 
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Estado Português para a transferência dos fundos de pensões dos trabalhadores 

bancários para o regime geral da Segurança Social, o qual se encontra regulado pelo 

disposto no Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, como forma de ser atingida 

a meta de défice orçamental para 2011. Neste âmbito, para além do regime fiscal 

aplicável à transferência acima referida, ficou também acordado que as Instituições de 

Crédito poderiam diferir, até 30 de junho de 2012, o impacto prudencial em fundos 

próprios e em requisitos de fundos próprios dessa transferência, conforme o disposto 

no Aviso n.º 1/2012 do Banco de Portugal. 

Um eventual incumprimento por parte de Portugal das medidas e objetivos que 

condicionam a atribuição da ajuda financeira – ou o insucesso daqueles – poderá ter 

um impacto na ajuda concedida ou na exigência, por parte da UE e do FMI, da adoção 

de medidas adicionais, o que poderá também causar um efeito adverso na atividade e 

desempenho do Montepio. Por outro lado, a aplicação rigorosa de todas as medidas de 

austeridade necessárias para a continuidade e cumprimento do plano de ajuda externa 

na sua plenitude, não determinam, por si só, uma consequente recuperação imediata 

nos mercados em particular e/ou na economia em geral. 

A economia portuguesa atravessa, pois, um momento fortemente recessivo e que se 

tem feito, naturalmente, acompanhar por uma intensa degradação do mercado laboral. 

Neste contexto, há um risco acrescido de que os clientes do Montepio tenham menor 

capacidade financeira para solver as suas responsabilidades, potenciando a 

necessidade de constituição de níveis de provisões mais elevados, com repercussão 

nos resultados do exercício, considerando a significativa exposição do Montepio ao 

Risco de Crédito, particularmente ao crédito à habitação que representava 53,7 por 

cento da carteira de crédito a Clientes (em base consolidada), em 31 de dezembro de 

2011. Uma eventual “derrapagem” nas metas estabelecidas no Programa poderá levar 

a uma sua renegociação ou à indisponibilização de tranches futuras, o que poderia ter 

implicações adversas na evolução da economia portuguesa e consequentemente nos 

volumes de negócios e rendibilidade do Banco. 

Assistiu-se ainda ao aprofundamento da crise da dívida soberana da Zona Euro, que 

produziu efeitos no aumento dos prémios de risco nos mercados financeiros, 

conduzindo a condições financeiras mais restritivas para os agentes económicos, não 

só nos países mais afetados, mas, também, com efeitos de contágio sobre o sistema 

financeiro internacional e com impacto ao nível das decisões de consumo e de 

investimento. Uma degradação da envolvente externa poderia condicionar o 

compromisso das autoridades na prossecução das metas e medidas acordadas a nível 

orçamental, o que poderá condicionar a tão desejada recuperação económica. O fim da 

ajuda externa, na sua dimensão financeira e de consistência na aplicação de políticas 

orientadas para a estabilidade económica a prazo poderia renovar um clima de 

incerteza e de instabilidade nos mercados financeiros, gerar dificuldades de 

financiamento regular da atividade económica e contribuir para o aumento dos níveis 

de incumprimento no crédito. 

A nível europeu, destaca-se o pacote de medidas anunciado pelo BCE, em dezembro 

de 2011, visando apoiar a liquidez no mercado monetário interbancário da Zona Euro e 

as decisões das Cimeira Europeia de 26 outubro de 2011 relativas ao hair-cut aplicado 

à dívida grega e ao reforço do Fundo de Europeu de Estabilidade Financeira, bem 
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como a imposição aos bancos sujeitos aos testes de stress promovidos pela European 

Banking Authority (EBA) terem de refletir nas suas demonstrações financeiras as 

exposições à dívida soberana a preços de mercado e atingir um rácio de 9 por cento 

em junho de 2012, tendo em Portugal esta medida sido regulamentada no Aviso n.º 

5/2012 do Banco de Portugal 

B.5 Descrição do 

grupo e da 

posição do 

Emitente no 

seio do mesmo 

A Caixa Económica Montepio Geral é uma instituição de crédito anexa e detida pelo 

Montepio Geral – Associação Mutualista 

 

 

 

B.9 Previsão ou 

estimativa de 

lucros 

Não aplicável. O Montepio não apresenta estimativas de resultados 
 

B.10 Reservas 

expressas 

no relatório de 

auditoria das 

informações 

financeiras 

Não aplicável. Os relatórios dos Auditores relativo às demonstrações financeiras 

consolidadas do Emitente em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011 não 

contêm quaisquer reservas. 

O relatório de revisão limitada elaborado pelos Auditores relativamente às 

demonstrações financeiras consolidadas do Emitente em 30 de junho de 2012 não 
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históricas contém quaisquer reservas 

B.12 Informação 

financeira 

histórica 

fundamental 

selecionada 

sobre o 

Emitente 

O Emitente atesta que não ocorreram alterações significativas adversas nas 

perspetivas do Emitente desde a data das suas últimas demonstrações financeiras 

auditadas e publicadas. 

 

 

 

B.13 Descrição de 

qualquer 

acontecimento 

recente que 

tenha afetado 

o Emitente e 

que seja 

significativo na 

avaliação da 

sua solvência 

Não aplicável. Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não se verificou 

acontecimento recente material que o tenha afetado e que seja significativo na 

avaliação da sua solvência 

 

2010 1S2011 2011 1S2012

DIMENSÃO / ATIVIDADE (milhares de euros)

Ativo Líquido 18.249.290 21.679.562 21.495.390 20.966.605

Recursos Próprios (Capital, Reservas e Resultados) 995.478 1.119.483 1.259.488 1.452.795

Total do Crédito a Clientes 15.040.645 17.426.767 17.410.344 16.960.105

Depósitos Totais 10.021.794 12.579.081 13.608.555 13.650.607

RENDIBILIDADE

Resultado do Exercício (milhares de euros) 51.407 5.068 45.029 4774

Produto Bancário / Ativo Líquido Médio 2,36% 2,27% 2,65% 2,43%

Cash-Flow / Ativo Líquido Médio 1,10% 0,90% 1,11% 0,91%

Resultado antes de Impostos / Ativo Líquido Médio 0,29% 0,05% 0,15% 0,09%

Resultado antes de Impostos / Capitais Próprios Médios 5,18% 0,88% 2,81% 1,41%

Resultado do Exercício / Ativo Líquido Médio (ROA) 0,29% 0,05% 0,21% 0,05%

Resultado do Exercício / Capitais Próprios Médios (ROE) 5,18% 0,89% 3,87% 0,71%

QUALIDADE DO CRÉDITO

Rácio de Crédito Vencido a mais de 3 meses 3,24% 3,25% 3,99% 4,43%

Rácio de Crédito com incumprimento 3,83% 4,75% 5,03% 5,80%

Imparidade de Crédito Total / Crédito e Juros Vencidos a mais de 3 meses 107,20% 121,61% 111,04% 101,72%

Crédito em Risco / Crédito Total 5,09% 8,05%

EFICIÊNCIA

Gastos Operacionais / Ativo Líquido Médio 1,38% 1,47% 1,73% 1,61%

Gastos Operacionais / Produto Bancário (cost to income) 58,68% 65,84% 66,07% 66,27%

Gastos Operacionais / Produto Bancário (cost to income) - 56,77%

LIQUIDEZ

Rácio de Alavancagem 148,12% 133,33% 122,14% 117,85%

Ativos Elegíveis para Ref inanciamento junto do BCE (milhares de euros) 3.433.820 2.901.361 2.991.055 3.396.782

SOLVABILIDADE

Rácio de Solvabilidade 12,90% 12,49% 13,56% 13,28%

Tier 1 9,10% 9,10% 10,21% 10,13%

Core Tier 1 9,30% 9,10% 10,21% 10,14%

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COLABORADORES (Unidades)

Balcões Rede Doméstica 329 503 499 468

Balcões Rede Internacional - Angola 0 6 8 9

Escritórios de Representação 6 6 6 6

Colaboradores Atividade Doméstica 2.896 4.124 3.910 3862

Colaboradores Atividade Internacional - Angola 0 96 119 125

NOTA: Junho 2011 e Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que deverá ser

considerado para efeitos de comparabilidade

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
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B.14 Dependência 

do Emitente de 

outras 

entidades do 

Grupo 

Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos do Emitente, “A Caixa Económica está anexa ao 

Montepio Geral, seu fundador, o que se traduz na afetação de resultados prevista no 

artigo anterior e na comunhão, por ambas as instituições, dos titulares dos 

correspondentes Órgãos Institucionais”. 

Os resultados líquidos da atividade do Emitente, anualmente apurados, são colocados 

à disposição da sua casa-mãe, o Montepio Geral - Associação Mutualista. Em termos 

históricos, tem sido prática do Montepio Geral - Associação Mutualista reinvestir uma 

parte significativa desses resultados no capital institucional do Montepio, por forma a 

reforçar os seus níveis de solvabilidade 

 

B.15 Natureza das 

operações em 

curso 

e das 

principais 

atividades do 

emitente 

Atividades atuais 

(i) O Montepio opera como banco universal oferecendo um amplo conjunto de 

serviços e produtos bancários e financeiros, tais como o leasing, factoring, renting, 

cartões (de débito e crédito), e ainda seguros (vida e não vida), fundos de pensões, 

fundos de investimento (mobiliário e imobiliário), gestão de ativos e oferta das soluções 

de proteção social promovidas pelo Montepio Geral - Associação Mutualista, serviços 

estes que são canalizados através da sua rede de retalho e dos canais alternativos de 

distribuição de serviços, tendo como objetivo único satisfazer as necessidades de 

produtos e serviços financeiros dos seus clientes. 

(ii) O Montepio tem igualmente vindo a desenvolver operações internacionais, 

especialmente pela oferta de moeda estrangeira aos seus clientes portugueses, 

créditos documentários, ordens de pagamento, dando especial enfoque à angariação 

de depósitos junto da comunidade portuguesa residente no estrangeiro. Para esta 

finalidade o Montepio dispõe de seis escritórios de representação em Paris, Toronto, 

Genebra, Frankfurt, Newark e Londres. Com a aquisição da Finibanco Holding, SGPS, 

o Montepio passa a deter também uma presença internacional em Angola através do 

Finibanco Angola (participação de 61,04 por cento) que conta com 8 balcões 

Sendo um banco de retalho, a principal área de negócio do Montepio é a intermediação 

bancária, através da captação de depósitos, principalmente de clientes particulares, e a 

concessão de crédito. Em 31 dezembro de 2011, os créditos concedidos a este tipo de 

clientes representavam 61,9 por cento do total de créditos, sendo o restante composto 

principalmente por créditos a empresas e créditos ao sector público. A maior parte dos 

créditos a clientes particulares do Montepio estão garantidos por hipotecas sobre 

imóveis, atento o peso do crédito hipotecário e, em particular, do crédito à habitação, o 

que representa 53,7 por cento do total de crédito. 

(iii) O Montepio é o 6.º (sexto) maior grupo bancário português em função do Ativo 

Líquido (fonte: Boletim Estatístico Anual 2011 da Associação Portuguesa de Bancos) e 

um dos mais importantes no que diz respeito à concessão de crédito à habitação e à 

construção, com um total de crédito hipotecário concedido de 9.822 milhões de euros, 

em 31 de dezembro de 2011 (9.995 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2010, i.e. 

menos 1,7 por cento). 

(iv) O total de colaboradores do Montepio era de 4.029, em 31 dezembro 2011, 

representando um acréscimo de 39,1 por cento, face aos 2.896 existentes a 31 de 

dezembro de 2010 (em consequência da aquisição dos ativos e passivos (trespasse) 

do Finibanco, S.A.). 
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(v) A par dos avanços tecnológicos e da crescente sofisticação, os canais 

complementares para o segmento de Particulares (Net24, Phone24, Netmóvel24 e 

SMS24) continuam a registar um crescimento assinalável em termos de aderentes ao 

serviço multicanal, principalmente no domínio do self banking e dos pagamentos 

eletrónicos. No final de 2011, o parque global de ATM Multibanco atingiu 1.207 

máquinas instaladas, 365 das quais por via da integração do ex-Finibanco, permitindo 

ao Montepio aumentar a sua quota de mercado neste negócio para 8,68 por cento 

(+2,68 p.p.). No que respeita à rede interna de ATM – Chave24 – o Montepio deu 

continuidade ao processo de modernização do parque, com modelos de equipamentos 

com mais funcionalidades para os clientes. (vd. “Tecnologia” abaixo). 

 

B.16 Detenção do 

Emitente, via 

propriedade ou 

controlo 

O capital institucional do Emitente é detido na sua totalidade pelo Montepio Geral – 

Associação Mutualista. 

O Montepio Geral - Associação Mutualista, legalmente constituído em 1840, é uma 

instituição particular de solidariedade social, de inscrição facultativa e generalizada, 

capital variável, duração por tempo indeterminado e número ilimitado de associados, 

que se rege pelas disposições legais aplicáveis, nomeadamente pelo Código das 

Associações Mutualistas, e pelos respetivos Estatutos 

O Montepio Geral - Associação Mutualista, para auxiliar a realização dos seus fins 

dispõe de uma caixa económica anexa, com personalidade jurídica e estatutos 

próprios, denominada Caixa Económica Montepio Geral (Montepio). 

 

 

B.17 Notação de 

risco de crédito 

(rating) do 

Emitente 

O Emitente foi objeto das notações de risco (ratings) atribuídas pelas três agências de 

notação de risco (rating) abaixo indicadas : 

Moody’s Investors Service España, SA (“Moody’s”) 

[- Dívida Sénior não garantida de longo prazo (Ba3)] 

[- Dívida Subordinada de Prazo Determinado (B1)] 

 [- Dívida de Curto Prazo (NP)] 

Fitch Ratings Limited (“Fitch”) 

[- Dívida Sénior não garantida de longo prazo (BB)] 

[- Dívida Subordinada (B-)] 

[- Dívida de Curto Prazo (B)] 

DBRS Rating Limited (“DBRS”) 

[- Dívida sénior (incluindo depósitos) a longo prazo (BBB (low))] 

[- Dívida (incluindo depósitos) a curto prazo (R-2 (low))] 

[- Dívida subordinada (BB (high))] 
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 Secção C – Valores Mobiliários  

C.1 Tipo e 

categoria dos 

valores 

mobiliários a 

oferecer e a 

admitir à 

negociação 

[Obrigações de Caixa serão reguladas pela lei portuguesa (em particular pelo Decreto-

Lei n.º 408/91)]/[Papel Comercial será regulado pela lei Portuguesa (em particular pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2004)] 

[As Obrigações de Caixa serão, quanto à forma de representação, escriturais e 

poderão ser emitidas nas modalidades “ao portador” ou “nominativas”]/[O Papel 

Comercial será, quanto à forma de representação, escritural e será emitido na 

modalidade “nominativa” 

Código ISIN: [●] 

Código Comum: [●] 

 

C.2 Moeda em 

que os valores 

mobiliários 

são emitidos 

A moeda de emissão será [●] 
 

C.5 Eventuais 

restrições à 

livre 

transferência 

dos valores 

mobiliários 

[As Obrigações de Caixa]/[O Papel Comercial] apenas [serão/será] [emitidas]/[emitido] 

no respeito pela legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo as restrições à livre 

transferência de [Obrigações de Caixa]/[Papel Comercial] 

 

C.10 Descrição dos 

direitos 

associados 

aos valores 

mobiliários, 

taxa de juro, 

data a partir da 

qual os juros 

são pagos e 

datas de 

vencimento de 

juros, 

descrição da 

base de 

determinação 

da taxa 

variável, 

reembolso, 

indicação do 

rendimento e 

nome do 

representante 

comum dos 

obrigacionistas

. Forma como 

o pagamento 

de juros pode 

Direitos associados aos valores mobiliários 

[As Obrigações de Caixa regem-se pela lei portuguesa, em particular o Decreto-Lei n.º 

498/91.] 

[O Papel Comercial rege-se pela lei portuguesa, em particular o Decreto-Lei n.º 

69/2004.] 

[Obrigações de Caixa Seniores 

As Obrigações de Caixa Seniores e os respetivos juros constituem obrigações diretas, 

incondicionais, não garantidas e não subordinadas do Emitente, que são e serão 

graduadas pari passu com quaisquer outras obrigações, presentes ou futuras, não 

garantidas e não subordinadas do Emitente, sem qualquer preferência entre elas, à 

exceção das obrigações que gozem de preferência decorrente de disposição legal.] 

[Obrigações de Caixa Subordinadas 

As Obrigações de Caixa Subordinadas e os respetivos juros constituem obrigações 

diretas e não garantidas do Emitente, que são e serão graduadas pari passu entre si e 

serão, pelo menos, graduadas pari passu com quaisquer outras obrigações, presentes 

ou futuras, subordinadas de prazo determinado, do Emitente, à exceção das 

obrigações que gozem de direitos de preferência legais. Em caso de insolvência ou 

liquidação do Emitente, os direitos de crédito dos titulares de Obrigações de Caixa 

Subordinadas de prazo determinado estarão subordinados aos direitos de crédito dos 

depositantes do Emitente, bem como aos de quaisquer outros credores não garantidos 

(com exceção dos titulares de dívida subordinada, caso existam) do Emitente. 

Para efeitos da presente Condição “Dívida Subordinada” significa toda e qualquer 

dívida do Emitente nos termos da qual o direito dos respetivos credores ao seu 
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ser afetado pagamento se encontra subordinado, no âmbito da liquidação do Emitente, aos direitos 

de crédito de todos os Credores Não Subordinados do Emitente e, nessa medida, e 

para efeitos da presente definição, a dívida compreende todas as responsabilidades do 

Emitente, efetivas ou contingentes, no âmbito de garantias prestadas ou 

indemnizações por aquele devidas.] 

 

Taxa de Juro  

[Taxa Fixa de [●] por cento/Taxa Variável [EURIBOR +/-[●] por cento] 

[Cupão Zero] 

[Taxa de Juro indexada à performance da base subjacente] 

Data de Início de Contagem de Juros:  

[especificar/Data de Emissão/Não Aplicável] 

Data de Vencimento:  

[Taxa Fixa – especificar data/Taxa Variável – Data de Pagamento de Juros de 

[especificar mês]] 

 

Reembolso 

[Reembolso ao Montante Nominal] 

 

[Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa 

Os titulares de Obrigações de Caixa podem nomear e destituir, a todo o tempo, o 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa através de uma 

Deliberação Extraordinária] 

C.11 Admissão à 

negociação, 

com vista à 

distribuição 

num mercado 

regulamentad

o ou noutros 

mercados 

equivalentes, 

especificando 

os mercados 

em causa 

[O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentou pedido de admissão à negociação das 

Obrigações de Caixa em [especificar o respetivo mercado regulamentado (por exemplo 

a Euronext Lisbon)]. Caso este pedido seja deferido, espera-se que a admissão à 

negociação tenha efeitos a partir de [●].] 

[O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentará pedido de admissão à negociação das 

Obrigações de Caixa em [especificar o respetivo mercado regulamentado (por exemplo 

a Euronext Lisbon)]. Caso este pedido seja deferido, espera-se que a admissão à 

negociação tenha efeitos a partir de [●]] 

[Não Aplicável.] 

 

 

 Secção D – Riscos  

D.2 Informação de 

base sobre os 

principais 

riscos 

O Emitente admite que os fatores abaixo indicados podem afetar a sua capacidade de 

cumprir as obrigações resultantes da emissão de Obrigações de Caixa ou Papel 

Comercial ao abrigo do Programa. A maioria destes fatores são contingências que 

podem, ou não, ocorrer e ao Emitente não lhe é possível formular um juízo quanto ao 
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específicos do 

Emitente 

grau de probabilidade de que tais fatores possam vir a verificar-se.  

O Emitente acredita que os fatores que deverão ser objeto de ponderação para 

avaliação dos riscos de mercado associados à aquisição e ou detenção de Obrigações 

de Caixa ou Papel Comercial emitidos ao abrigo do Programa estão descritos abaixo, 

mas o Emitente pode ficar incapacitado de pagar juros, capital ou outros montantes 

devidos aos Titulares de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial por outras razões 

e, consequentemente, o Emitente não garante (nem pode garantir) que os fatores 

abaixo estão discriminados exaustivamente.  

Atividade económica em Portugal 

A atividade bancária do Emitente (incluindo a emissão de Obrigações de Caixa e de 

Papel Comercial) está dependente do nível de procura de produtos e serviços 

bancários e financeiros em Portugal, que deriva da evolução da atividade económica, 

da poupança, do investimento e do emprego. 

Por sua vez, o enquadramento macroeconómico da economia portuguesa está 

fortemente condicionado pela conjuntura dos seus principais parceiros comerciais, 

bem como pelas medidas de austeridade resultantes do Programa de Estabilização 

Económica e Financeira (o “Programa”), estabelecido, em maio de 2011, entre o 

Governo português, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a União Europeia (UE). 

Um eventual incumprimento por parte de Portugal das medidas e objetivos que 

condicionam a atribuição da ajuda financeira – ou o insucesso daqueles – poderá ter 

um impacto na ajuda concedida ou na exigência, por parte da UE e do FMI, da adoção 

de medidas adicionais, o que poderá também causar um efeito adverso na atividade e 

desempenho do Montepio. Por outro lado, a aplicação rigorosa de todas as medidas 

de austeridade necessárias para a continuidade e cumprimento do plano de ajuda 

externa na sua plenitude, não determinam, por si só, uma consequente recuperação 

imediata nos mercados em particular e/ou na economia em geral. 

Rating 

As notações de rating atribuídas pelas agências internacionais Fitch, Moody’s e DBRS 

são um fator importante na maior ou menor facilidade de obtenção de financiamento 

do Montepio. 

Segundo as agências acima indicadas, as atualizações nas notações de risco são 

afetadas, entre outras, pela deterioração das condições da economia Portuguesa e do 

seu expectável impacto das diferentes instituições financeiras portuguesas, que 

poderão afetar a capacidade do Emitente de competir com sucesso no mercado, no 

que à captação de recursos financeiros (de retalho e/ou institucionais) diz respeito, 

podendo daí resultar um substancial efeito adverso na sua atividade, situação 

financeira e resultados. 

Supervisão 

O Emitente está sujeito à supervisão e regulação do Banco de Portugal e da CMVM e, 

ainda, de outras entidades reguladoras com jurisdição em cada local onde opera. As 

mudanças na supervisão e regulação, em particular em Portugal, poderiam afetar 

materialmente o negócio do Emitente, os produtos e serviços que oferece ou o valor 

do seu património. 
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Mercados Bancários e Concorrência 

Uma diminuição da base de clientes, fruto da concorrência, da capacidade do Emitente 

em manter uma oferta de produtos, serviços e relação muito diferenciada ou de fatores 

que prejudiquem a sua reputação, poderá afetar de forma adversa a sua situação 

financeira e os seus resultados. 

Risco de Mercado 

Uma quebra acentuada dos mercados de capitais globais poderá ter um efeito adverso 

na atividade, nos resultados e na valorização dos ativos que compõem a carteira de 

investimento do Emitente, bem como daqueles que integram a carteira do seu fundo de 

pensões, com repercussão negativa na dotação para reforço deste último e, 

consequentemente, na capacidade de afetação dos resultados líquidos do Montepio ao 

desenvolvimento da sua atividade de negócio. 

Risco de Liquidez 

Numa conjuntura altamente competitiva de captação de recursos junto de clientes, é 

possível que se verifique uma diminuição desses recursos junto do Montepio, situação 

que poderia ter um impacto adverso na liquidez do banco. 

Risco de Crédito 

A persistência de um crescimento económico lento, um aumento da taxa de 

desemprego e um súbito incremento dos prémios de risco exigidos poderão, 

eventualmente, resultar numa deterioração da qualidade de crédito dos clientes do 

Emitente. Apesar do nível de provisões já constituído pelo banco e das garantias 

associadas ao crédito vencido, não é possível assegurar aos potenciais investidores 

que o referido nível seja adequado para a cobertura de eventuais perdas futuras 

decorrentes de créditos vencidos, nem que não haverá necessidade de constituir 

provisões adicionais, em montantes significativos. 

Risco Operacional 

O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de deficiências ou falhas 

dos processos internos, recursos humanos, sistemas ou de fatores externos. 

Apesar do Montepio possuir um conjunto significativo de controlos, assegurando a 

afetação dos recursos necessários para a eficiência dos processos e a formação dos 

seus colaboradores como formas de mitigação do risco, o Montepio não pode, no 

entanto, garantir a eficácia completa de todos os procedimentos associados aos 

mecanismos de controlo dos riscos operacionais. 

Risco de Cumprimento (compliance) 

A atividade do Banco está sujeita a uma forte regulação, o que implica a possibilidade, 

pese embora a existência de um conjunto significativo de controlos destinados a 

assegurar o respetivo cumprimento, de incumprimento ou alegado incumprimento de 

normas a que este está sujeito. Tal incumprimento, ou alegado incumprimento, pode 

acarretar consequências negativas para o Emitente suscetíveis de afetar a sua 

situação financeira e os seus resultados. 

Risco de Infraestrutura 

Falhas nos processos internos do Emitente, devidos a erro humano ou falha dos 

sistemas, incluindo nos sistemas financeiro, contabilístico ou de dados, podem levar a 
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perdas financeiras e prejuízo para a imagem do Emitente. 

Alteração do Estatuto Fiscal do Montepio 

A publicação da Lei n.º 64-B/2011, que aprovou o Orçamento do Estado para 2012, 

determinou a perda de isenção de IRC das “entidades anexas” a IPSS. Enquanto 

entidade anexa ao Montepio Geral Associação Mutualista e com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2012, o Montepio passou a estar sujeita ao regime estabelecido no Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas («IRC»). 

Esta alteração traduzirá um impacto, potencialmente negativo, nos resultados da 

atividade do Montepio já a partir do corrente ano de 2012 

D.3 Informação de 

base sobre os 

principais 

riscos 

específicos 

dos valores 

mobiliários 

Assembleias 

As regras de convocação e funcionamento das assembleias de Titulares de Obrigações 

de Caixa preveem, entre outras coisas, determinadas maiorias que vinculam todos os 

Titulares de Obrigações de Caixa, da(s) série(s) em causa, incluindo aqueles que não 

tenham participado nem votado numa determinada assembleia e aqueles que tenham 

votado em sentido contrário à deliberação aprovada. 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial podem não ser um investimento 

adequado para todos os investidores 

Cada potencial investidor em Obrigações de Caixa e Papel Comercial deve determinar 

a adequação desse investimento em função das suas circunstâncias próprias. 

Obrigações de Caixa e Papel Comercial são obrigações apenas do Emitente 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial não representam uma obrigação ou uma 

responsabilidade de qualquer outra pessoa ou entidade além do Emitente. 

Alteração da legislação fiscal ou da sua interpretação 

A legislação fiscal aplicável às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial pode ser 

objeto de futuras alterações cujo impacto não é possível antecipar, havendo contudo a 

possibilidade de as eventuais mudanças terem efeito retrospetivo ou retroativo quanto 

à sua aplicação e/ou interpretação. 

O mercado secundário em geral 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial, quando emitidos, podem não ter um 

mercado de negociação estabelecido e pode nunca vir a desenvolver-se um mercado 

para esse efeito. Se um mercado se desenvolver, pode não ser líquido. Portanto, os 

Titulares das Obrigações de Caixa ou os Titulares de Papel Comercial podem não 

conseguir vender as suas Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial facilmente ou a 

preços que lhes proporcionem um retorno comparável com investimentos similares que 

desenvolvam ou estejam integrados num tal mercado. 

Alteração de lei ou da sua interpretação 

Os Termos e Condições de Obrigações de Caixa e do Papel Comercial são regulados 

pela lei portuguesa em vigor à data de emissão das Obrigações de Caixa e do Papel 

Comercial. Não pode ser dada qualquer garantia relativamente ao impacto de qualquer 

possível decisão judicial ou mudança das leis portuguesas, incluindo o Decreto-Lei 

408/91 e o Decreto-Lei n.º 69/2004 ou a prática administrativa depois da data de 

emissão das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial. 

 



 

22 
 

Risco de taxa de juro 

O investimento em Obrigações de Caixa de Taxa Fixa, em Obrigações de Caixa de 

Cupão Zero ou em Papel Comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes 

nas taxas de juro do mercado possam afetar negativamente o valor dessas Obrigações 

de Caixa ou desse Papel Comercial. 

Risco de taxa de câmbio e de controlos cambiais 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações de Caixa na Moeda 

Selecionada, o que coloca, certos riscos relativamente às conversões cambiais, caso 

os investimentos financeiros do Titular das Obrigações de Caixa sejam essencialmente 

denominados numa moeda (a “Moeda do Titular das Obrigações de Caixa”) diversa da 

Moeda Selecionada. Em consequência, os potenciais investidores em Obrigações de 

Caixa poderão receber um capital ou juro inferior ao esperado. 

Adicionalmente, os governos e as autoridades monetárias poderão impor (como já 

aconteceu no passado) controlos de câmbio que poderão afetar adversamente uma 

taxa de câmbio aplicável.  

As notações de risco de crédito (ratings) podem não refletir todos os riscos 

As notações de crédito (ratings) podem não refletir o impacto potencial de todos os 

riscos relacionados com a estrutura, o mercado, os fatores adicionais acima referidos e 

outros fatores que podem afetar o valor das Obrigações de Caixa ou do Papel 

Comercial. Uma notação de crédito (rating) não é uma recomendação de compra, 

venda ou detenção de quaisquer valores mobiliários e pode ser revisto ou retirado pela 

agência de notação de risco (rating) a qualquer momento. Uma agência de rating pode 

baixar ou retirar o rating do Emitente e a concretização dessa ação pode reduzir o valor 

de mercado das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial. 

Legislação e regulamentação sobre investimentos permitidos podem restringir 

investimentos nas Obrigações de Caixa e no Papel Comercial 

As atividades de investimento de certos potenciais investidores estão sujeitas a leis e 

regulamentos de investimentos e/ou a revisão e/ou regulação por certas autoridades. 

Cada potencial investidor deverá informar-se junto dos seus consultores técnicos para 

determinar se e em que medida (1) as Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial são, 

para si, um investimento legalmente permitido e (2) identificar outras restrições para si 

decorrentes da compra ou promessa de compra de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial. 

Obrigações de Caixa com Opção de Reembolso Antecipado pelo Emitente (call option) 

A possibilidade do Emitente optar pelo reembolso antecipado das Obrigações de Caixa 

é suscetível de limitar o valor de mercado das Obrigações de Caixa. 

Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada e Obrigações de Caixa de Moeda 

Dupla 

O Emitente pode emitir Obrigações de Caixa cujos juros sejam determinados por 

referência a um índice ou a uma fórmula, a alterações dos preços de instrumentos 

financeiros ou de mercadorias, a alterações de taxas de câmbio ou de outros fatores 

(cada um, um fator relevante “Fator Relevante”). As alterações dos Fatores 

Relevantes têm um impacto no rendimento. Em geral, e tendo em conta a maturidade 



 

23 
 

das Obrigações de Caixa, quanto mais cedo se verificar a alteração no Fator 

Relevante, maior o efeito no rendimento. 

A Emitente garante o reembolso ao Valor Nominal. Caso o montante de reembolso de 

uma  Obrigação de Caixa de Moeda Dupla esteja denominado em moeda diferente do 

montante de subscrição, a Emitente procederá ao reembolso do valor do capital na 

moeda indicada nas Condições Finais, que resultará da aplicação da taxa de câmbio 

ao montante de subscrição, observada na data de subscrição ou na data de reembolso, 

consoante a que for mais favorável, de entre as duas, para o investidor. 

Obrigações de Caixa com Reembolso Escalonado  

Não existe garantia que, caso se verifique a insolvência do Emitente, uma vez paga(s) 

a (s) primeira(s) parcela(s) de capital, a(s) remanescente(s) venha(m) a ser paga(s), 

podendo, por essa via, ocorrer uma perda no investimento do Titular das Obrigações 

de Caixa. 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável com um Fator Multiplicador ou Outro Fator de 

Progressão 

As Obrigações de Caixa com taxa de juro variável podem ser investimentos voláteis. 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa  

As Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa têm uma taxa de juro igual a uma 

taxa fixa menos uma taxa de referência tal como, por exemplo, a LIBOR. Os valores de 

mercado dessas Obrigações de Caixa são tipicamente mais voláteis do que os valores 

de mercado de outros instrumentos financeiros com taxas variáveis convencionais, 

indexadas à mesma taxa de referência (e com outras condições comparáveis). 

Obrigações de Caixa Emitidas a Desconto Substancial ou a Prémio (cupão zero) 

O valor de mercado de Obrigações de Caixa emitidas a desconto substancial ou a 

prémio relativamente ao seu valor nominal tende a ser mais sensível a alterações do 

nível geral das taxas de juro do que o de Obrigações de Caixa com taxas de juros 

convencionais e pagamento de cupão regular. 

As obrigações do Emitente no âmbito da emissão de Obrigações de Caixa 

Subordinadas são subordinadas 

As obrigações do Emitente nos termos das Obrigações de Caixa Subordinadas serão 

satisfeitas somente após o integral cumprimento das obrigações do Emitente para com 

os seus Credores Seniores. 

Não poderá ser prestada qualquer garantia de que o Banco de Portugal virá a dar 

a sua aprovação a qualquer reembolso de Obrigações de Caixa Subordinadas. Os 

Titulares de Obrigações de Caixa Subordinadas deverão estar cientes do facto de 

que a aprovação pelo Banco de Portugal dependerá do nível de fundos próprios 

do Montepio. 
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 Secção E – Oferta  

E.2a Motivos da 

oferta e 

afetação das 

receitas 

quando 

diferentes da 

obtenção de 

lucros e/ou da 

cobertura de 

determinados 

riscos 

As receitas líquidas de cada emissão de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial 

serão aplicadas pelo Emitente na satisfação das necessidades gerais de financiamento 

da sua atividade, que inclui a realização de lucro. Se, a respeito de uma emissão 

específica, houver uma utilização particular das receitas líquidas, tal será indicado nas 

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas Condições Finais da Oferta 

de Papel Comercial 

 

E.4 Eventuais 

interesses 

significativos 

para a 

emissão/oferta 

e situações de 

conflito de 

interesses 

Não existem interesses significativos, nem situações de conflito de interesses para as 

emissões/ofertas 
 

E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas ao 

investidor pelo 

Emitente ou 

oferente 

Não serão cobradas quaisquer comissões ao investidor pelo Montepio enquanto 

Emitente ou Oferente 
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FATORES DE RISCO 

 

O Emitente admite que os fatores abaixo indicados podem afetar a sua 

capacidade de cumprir as obrigações resultantes da emissão de Obrigações de Caixa 

ou Papel Comercial ao abrigo do Programa. A maioria destes fatores são 

contingências que podem, ou não, ocorrer e ao Emitente não lhe é possível formular 

um juízo quanto ao grau de probabilidade de que tais fatores possam vir a verificar-se.  

O Emitente acredita que os fatores que deverão ser objeto de ponderação para 

avaliação dos riscos de mercado associados à aquisição e ou detenção de Obrigações 

de Caixa ou Papel Comercial emitidos ao abrigo do Programa estão descritos abaixo, 

mas o Emitente pode ficar incapacitado de pagar juros, capital ou outros montantes 

devidos aos Titulares de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial por outras 

razões e, consequentemente, o Emitente não garante (nem pode garantir) que os 

fatores abaixo estão discriminados exaustivamente.  

Os potenciais adquirentes de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial 

deverão consultar a informação detalhada noutras fontes para além do Prospeto de 

Base, ou aí incluída por remissão, previamente à decisão de aquisição de Obrigações 

de Caixa ou Papel Comercial. 

Os termos iniciados por maiúsculas e usados nesta secção do Prospeto de Base 

(Fatores de Risco) têm os significados dados a esses termos em Condições Finais da 

Oferta de Obrigações de Caixa e ou nas Condições Finais da Oferta de Papel 

Comercial infra. 

 

A. Riscos Inerentes às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial Emitido ao 

Abrigo do Programa 

 

A.1 Riscos Gerais 

Assembleias 

Os Termos e Condições das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial contêm 

regras para convocação de assembleias dos respetivos Titulares de Obrigações de 

Caixa tendo em vista deliberar sobre matérias que afetem os seus interesses em 

geral. Essas regras preveem, entre outras coisas, determinadas maiorias que vinculam 

todos os Titulares de Obrigações de Caixa, da(s) série(s) em causa, incluindo aqueles 

que não tenham participado nem votado numa determinada assembleia e aqueles que 

tenham votado em sentido contrário à deliberação aprovada. 

As regras aplicáveis às assembleias dos Titulares de Obrigações de Caixa encontram-

se previstas na Condição 11 (Assembleia de Titulares de Obrigações de Caixa, 

Modificação e Renúncia). 

 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial podem não ser um investimento 

adequado para todos os investidores 

Cada potencial investidor em Obrigações de Caixa e Papel Comercial deve determinar 

a adequação desse investimento em função das suas circunstâncias próprias. Em 
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particular, cada potencial investidor em Obrigações de Caixa e Papel Comercial 

deverá: 

 Ter um conhecimento e experiência suficientes para fazer a avaliação 

ponderada das Obrigações de Caixa e Papel Comercial relevantes, os méritos 

e os riscos inerentes à aquisição de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial 

e da informação contida ou incluída por remissão no Prospeto de Base ou em 

qualquer adenda eventualmente aplicável; 

 Ter acesso e conhecimento de instrumentos de análise apropriados para 

avaliar, no contexto da sua situação financeira própria, as consequências da 

aquisição de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial e o impacto que tal 

aquisição terá na globalidade da sua carteira de investimentos; 

 Ter recursos financeiros suficientes e liquidez para suportar todos os riscos de 

um investimento em Obrigações de Caixa (incluindo Obrigações de Caixa com 

capital ou juros pagáveis em uma ou mais moedas, ou onde a moeda para 

pagamento de capital ou juros seja diferente da moeda principal de 

denominação dos ativos financeiros do potencial adquirente de Obrigações de 

Caixa) e em Papel Comercial; 

 Compreender integralmente os Termos e Condições das Obrigações de Caixa 

e do Papel Comercial e estar familiarizado com o comportamento dos índices 

relevantes e dos mercados financeiros; e 

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

possíveis cenários económicos, de taxas de juro e/ou de outros fatores que 

possam afetar o seu investimento e/ou a sua capacidade de suportar os riscos, 

inerentes à aquisição de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial. 

 

Obrigações de Caixa e Papel Comercial são obrigações apenas do Emitente 

A aquisição de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial envolve uma confiança na 

capacidade de crédito do Emitente. As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial não 

são garantidas por nenhuma pessoa ou entidade. Além disso, a aquisição de 

Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial envolve o risco de que mudanças 

posteriores na capacidade real, ou percebida pelo mercado, de crédito do Emitente 

possam afetar negativamente o valor de mercado das Obrigações de Caixa ou do 

Papel Comercial. 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial não representam uma obrigação ou uma 

responsabilidade de qualquer outra pessoa ou entidade além do Emitente.  

 

Riscos fiscais 

Diretiva da Poupança 

Ao abrigo da Diretiva 2003/48/EC, de 3 junho 2003, relativa à tributação dos 

rendimentos da poupança sob a forma de juros (“Diretiva da Poupança”), é requerido 

a cada Estado Membro que forneça às autoridades tributárias de outros Estados 

Membros os detalhes da situação de pagamentos de juros (ou rendimentos similares), 

conforme aí definido, pagos por uma entidade dentro da sua jurisdição a um indivíduo 
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residente noutro estado membro da UE. Contudo, por um período transitório, ao 

Luxemburgo e à Áustria é pedido, em substituição (a menos que durante esse período 

eles escolham outra forma) que operem um sistema de retenção em relação a esses 

pagamentos (o fim desse período transitório está dependente da conclusão de outros 

acordos relativos a troca de informação com alguns outros países). Um número de 

países não pertencentes à UE e de territórios, incluindo a Suíça, adotaram medidas 

similares (um sistema de retenção no caso da Suíça) com efeito a partir da mesma 

data.  

Se vier a ser retido, a título de imposto sobre o rendimento, algum montante 

relativamente a um pagamento realizado ou recebido através de um Estado Membro 

que tenha optado por um sistema de retenção na fonte, nem o Emitente nem o Agente 

Pagador nem qualquer outra entidade estarão obrigados a pagar um montante 

adicional por motivo da retenção em causa a qualquer Titular de Obrigações de Caixa 

ou de Papel Comercial. Se for imposta retenção na fonte a pagamentos realizados por 

um Agente Pagador na sequência da transposição da referida Diretiva, o Emitente 

estará obrigado a manter um Agente Pagador num Estado-Membro que não esteja 

obrigado a reter ou deduzir imposto nos termos da Diretiva . 

 

Não residentes em território português 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro (conforme alterado), os 

rendimentos de capitais e/ou mais-valias obtidos por não residentes estarão isentos de 

IRS ou de IRC, desde que certos requisitos de certificação sejam cumpridos (ver infra 

Tributação). Em caso de incumprimento destes requisitos de certificação, seja por falta 

de entrega seja por entrega fora de prazo da documentação legalmente necessária, 

haverá lugar a retenção na fonte no pagamento dos rendimentos. 

Os Titulares das Obrigações de Caixa não residentes deverão obter aconselhamento 

fiscal para assegurar o cumprimento correto e atempado dos requisitos que os 

habilitem a beneficiar do regime fiscal previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005, de 

7 de novembro (conforme alterado). 

O Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro (conforme alterado) não se aplica ao 

Papel Comercial. 

 

Alteração da legislação fiscal ou da sua interpretação 

A legislação fiscal aplicável às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial pode ser 

objeto de futuras alterações cujo impacto não é possível antecipar, havendo contudo a 

possibilidade de as eventuais mudanças terem efeito retrospetivo ou retroativo quanto 

à sua aplicação e/ou interpretação. 

 

O mercado secundário em geral 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial, quando emitidos, podem não ter um 

mercado de negociação estabelecido e pode nunca vir a desenvolver-se um mercado 

para esse efeito. Se um mercado se desenvolver, pode não ser líquido. Portanto, os 

Titulares das Obrigações de Caixa ou os Titulares de Papel Comercial podem não 
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conseguir vender as suas Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial facilmente ou a 

preços que lhes proporcionem um retorno comparável com investimentos similares 

que desenvolvam ou estejam integrados num tal mercado. Este é particularmente o 

caso de Obrigações de Caixa, especialmente sensíveis à taxa de juro, moeda ou 

riscos de mercado, que são concebidas para objetivos ou estratégias específicos de 

investimento ou que foram estruturadas para satisfazer requisitos de investimento de 

determinadas categorias de potenciais investidores. Esses tipos de Obrigações de 

Caixa geralmente terão, caso exista, um mercado secundário mais limitado e uma 

maior volatilidade de preços do que as obrigações convencionais. A falta de liquidez 

pode ter um efeito adverso significativo no valor de mercado de Obrigações de Caixa e 

de Papel Comercial. 

 

Alteração de lei ou da sua interpretação 

Os Termos e Condições de Obrigações de Caixa e do Papel Comercial são regulados 

pela lei portuguesa em vigor à data de emissão das Obrigações de Caixa e do Papel 

Comercial. Não pode ser dada qualquer garantia relativamente ao impacto de qualquer 

possível decisão judicial ou mudança das leis portuguesas, incluindo o Decreto-Lei 

408/91 e o Decreto-Lei n.º 69/2004 ou a prática administrativa depois da data de 

emissão das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial. 

 

Risco de taxa de juro 

O investimento em Obrigações de Caixa de Taxa Fixa, em Obrigações de Caixa de 

Cupão Zero ou em Papel Comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes 

nas taxas de juro do mercado possam afetar negativamente o valor dessas 

Obrigações de Caixa ou desse Papel Comercial.  

 

Risco de taxa de câmbio e de controlos cambiais 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações de Caixa na(s) 

Moeda(s) Selecionada(s), o que coloca, certos riscos relativamente às conversões 

cambiais, caso os investimentos financeiros do Titular das Obrigações de Caixa sejam 

essencialmente denominados numa moeda (a “Moeda do Titular das Obrigações de 

Caixa”) diversa da(s) Moeda(s) Selecionada(s). Tais riscos incluem o risco de que as 

taxas de câmbio possam sofrer alterações significativas (incluindo devido à 

depreciação da(s) Moeda(s) Selecionada(s) ou à reavaliação da Moeda do Titular das 

Obrigações de Caixa) e o risco de as autoridades com jurisdição sobre a Moeda do 

Titular das Obrigações de Caixa poderem impor ou modificar controlos cambiais. Uma 

valorização da Moeda do Titular das Obrigações de Caixa relativamente à(s) Moeda(s) 

Selecionada(s) fará decrescer (1) o rendimento equivalente das Obrigações de Caixa 

na(s) Moeda(s) Selecionada(s), (2) o capital equivalente das Obrigações de Caixa na 

Moeda(s) Selecionada(s) e (3) o valor de mercado equivalente das Obrigações de 

Caixa na(s) Moeda(s) Selecionada(s). 

Adicionalmente, os governos e as autoridades monetárias poderão impor (como já 

aconteceu no passado) controlos de câmbio que poderão afetar adversamente uma 

taxa de câmbio aplicável.  
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As notações de risco de crédito (ratings) podem não refletir todos os riscos 

As notações de crédito (ratings) podem não refletir o impacto potencial de todos os 

riscos relacionados com a estrutura, o mercado, os fatores adicionais acima referidos 

e outros fatores que podem afetar o valor das Obrigações de Caixa ou do Papel 

Comercial. Uma notação de crédito (rating) não é uma recomendação de compra, 

venda ou detenção de quaisquer valores mobiliários e pode ser revisto ou retirado pela 

agência de notação de risco (rating) a qualquer momento. Uma agência de rating pode 

baixar ou retirar o rating do Emitente e a concretização dessa ação pode reduzir o 

valor de mercado das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial. 

Uma eventual revisão em baixa da notação de risco (rating) da República Portuguesa 

terá como consequência provável uma redução da notação de risco (rating) do 

Emitente (cf. B. Riscos Relacionados com o Montepio e a Respetiva Atividade - 

Atividade económica em Portugal infra). 

 

Legislação e regulamentação sobre investimentos permitidos podem restringir 

investimentos nas Obrigações de Caixa e no Papel Comercial 

As atividades de investimento de certos potenciais investidores estão sujeitas a leis e 

regulamentos de investimentos e/ou a revisão e/ou regulação por certas autoridades. 

Cada potencial investidor deverá informar-se junto dos seus consultores técnicos para 

determinar se e em que medida (1) as Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial são, 

para si, um investimento legalmente permitido e (2) identificar outras restrições para si 

decorrentes da compra ou promessa de compra de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial. 

 

Outros riscos 

O comportamento (performance) anterior de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial emitidos pelo Emitente pode não ser um indicador fiável do comportamento 

(performance) futuro das Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial. O valor das 

Obrigações de Caixa e do Papel Comercial é passível de sofrer variações, ao longo da 

vida das mesmas.  

O rendimento ou as mais-valias das Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial 

podem variar (positiva ou negativamente) de acordo com as condições de mercado e 

com a fiscalidade aplicáveis. 

 

Confiança nos procedimentos da Interbolsa e na lei portuguesa 

Os investimentos em Obrigações de Caixa e no Papel Comercial serão sujeitos aos 

procedimentos da Interbolsa e à lei portuguesa relativamente ao seguinte: 

(a) Forma e Transmissão de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial detidos através de contas dos 

Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa serão representadas na sua forma 

desmaterializada (“forma escritural”) e podem ser registadas como Obrigações de 

Caixa "nominativas" ou Obrigações de Caixa “ao portador” e Papel Comercial 

“nominativo” ou “ao portador”. 
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As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial serão registadas na conta relevante de 

emissão aberta pelo Emitente junto da Interbolsa e serão depositadas em contas 

controladas pelos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa, em nome dos 

Titulares de Obrigações de Caixa respetivos ou em nome dos Titulares de Papel 

Comercial respetivos (consoante aplicável). Estas contas de controlo refletirão a 

qualquer momento o número total de Obrigações de Caixa e o número de valores 

representativos de Papel Comercial detidos em contas individuais de Valores 

Mobiliários abertas pelos clientes dos Intermediários Financeiros Filiados na 

Interbolsa.   

(b) Pagamentos em Obrigações de Caixa e Papel Comercial 

Todos os pagamentos em Obrigações de Caixa e Papel Comercial (incluindo sem 

limitação de pagamento de juros, cupões e capital) serão (i) feitos pelo Emitente ao 

Agente Pagador, (ii) transferidos, de acordo com os procedimentos e regulamentos da 

Interbolsa, da conta detida pelo Agente Pagador junto do Banco de Portugal para as 

contas dos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa que detém contas de 

controlo em nome dos Titulares de Obrigações de Caixa ou dos Titulares de Papel 

Comercial respetivos (consoante aplicável) e, depois, (iii) transferidos pelos 

Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa das suas contas para as contas dos 

seus clientes. 

Os registos relativos a pagamentos feitos sobre juros em Obrigações de Caixa e Papel 

Comercial são mantidos pelos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa e o 

Emitente não aceita responsabilidade e não será sujeito a responsabilidade pela 

manutenção desses registos. 

 

A.2 Riscos Inerentes a Determinados Tipos de Obrigações de Caixa 

 

Riscos relacionados com a estrutura de uma emissão específica de Obrigações de 

Caixa 

As Obrigações de Caixa que são suscetíveis de ser emitidas ao abrigo do Programa 

podem ter características muito diferenciadas. Algumas delas poderão conter riscos 

específicos para os potenciais investidores, que devem, consequentemente, ser 

ponderados antes de concretizar a respetiva aquisição de Obrigações de Caixa. 

Alguns tipos de Obrigações de Caixa, nomeadamente as Obrigações de Caixa que 

incluam derivados na componente de juro, são considerados instrumentos financeiros 

complexos e/ou “produtos financeiros complexos”, tal como definidos no Decreto-Lei 

n.º 211-A/2008, de 3 de novembro (ou diploma que o venha a substituir). Um potencial 

investidor não deve investir em Obrigações de Caixa que constituam instrumentos 

financeiros complexos e/ou produtos financeiros complexos, salvo nos casos em que 

disponha de um conhecimento especializado (por si só ou em conjunto com um 

consultor financeiro) que lhe permita avaliar o desempenho futuro das Obrigações de 

Caixa, tendo em conta as várias contingências possíveis, os seus efeitos no valor das 

Obrigações de Caixa e o impacto que este investimento terá na carteira do potencial 

investidor na sua globalidade. 
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Obrigações de Caixa com Opção de Reembolso Antecipado pelo Emitente (call option) 

A possibilidade do Emitente optar pelo reembolso antecipado das Obrigações de 

Caixa é suscetível de limitar o valor de mercado das Obrigações de Caixa (ver, infra, 

Condição 5 (Reembolso e Aquisição) - Termos e Condições das Obrigações de 

Caixa). Sempre que o Emitente tiver a opção de reembolsar antecipadamente as 

Obrigações de Caixa, o valor de mercado dessas Obrigações de Caixa geralmente 

não deverá ser substancialmente superior ao do preço ao qual elas podem ser 

reembolsadas pelo Emitente. Este facto também poderá verificar-se antes de qualquer 

período de reembolso das Obrigações de Caixa pelas mesmas razões. 

É expectável que o Emitente reembolse as Obrigações de Caixa quando o seu próprio 

custo de financiamento seja mais baixo que o correspondente ao resultante do 

pagamento da taxa de juro das Obrigações de Caixa. Nessas situações, um investidor 

poderá não conseguir reinvestir o valor recebido, por força do reembolso antecipado, a 

uma taxa de juro efetiva, no mínimo, equivalente à taxa de juro das Obrigações de 

Caixa reembolsadas. Os potenciais investidores em Obrigações de Caixa deverão 

considerar o risco de reinvestimento à luz de outros investimentos alternativos 

disponíveis nesse momento. 

 

Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada e Obrigações de Caixa de Moeda 

Dupla 

O Emitente pode emitir Obrigações de Caixa cujos juros sejam determinados por 

referência a um índice ou a uma fórmula, a alterações dos preços de instrumentos 

financeiros ou de mercadorias, a alterações de taxas de câmbio ou de outros fatores 

(cada um, um fator relevante “Fator Relevante”). Além disso, o Emitente pode emitir 

Obrigações de Caixa com capital ou juros pagáveis em uma ou mais moedas que 

podem ser diferentes da moeda na qual está expresso o valor nominal das Obrigações 

de Caixa. 

A Emitente garante o reembolso ao Valor Nominal. Caso o montante de reembolso de 

uma  Obrigação de Caixa de Moeda Dupla esteja denominado em moeda diferente do 

montante de subscrição, a Emitente procederá ao reembolso do valor do capital na 

moeda indicada nas Condições Finais, que resultará da aplicação da taxa de câmbio 

ao montante de subscrição, observada na data de subscrição ou na data de 

reembolso, consoante a que for mais favorável, de entre as duas, para o investidor. 

 

Os potenciais investidores deverão ter em atenção os seguintes aspetos: 

(i) Volatilidade associada ao preço de mercado das Obrigações de Caixa; 

(ii) A possibilidade de não receber juro; 

(iii) Um Fator Relevante poder estar sujeito a flutuações significativas que 

podem não estar correlacionadas com alterações nas taxas de juro, 

moedas ou outros índices; 

(iv) Que, se um Fator Relevante for aplicado a Obrigações de Caixa em 

conjunto com um múltiplo maior do que um ou contiver algum outro fator de 

progressão, o efeito de mudança no Fator Relevante no juro a pagar variará 

em conformidade; e,  

(v) O momento de alterações no Fator Relevante poder afetar o rendimento 

dos potenciais investidores, mesmo se o nível médio for consistente com as 



 

32 
 

suas expectativas. Em geral, e tendo em conta a maturidade das 

Obrigações de Caixa, quanto mais cedo se verificar a alteração no Fator 

Relevante, maior o efeito no rendimento. 

 

Obrigações de Caixa com Reembolso Escalonado  

O Emitente pode emitir Obrigações de Caixa cujo capital é reembolsável, de forma 

escalonada, ao longo da vida das obrigações. Não existe garantia que, caso se 

verifique a insolvência do Emitente, uma vez paga(s) a(s) primeira(s) parcela(s) de 

capital, a(s) remanescente(s) venha(m) a ser paga(s), podendo, por essa via, ocorrer 

uma perda no investimento do detentor das Obrigações de Caixa. 

 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável com um Fator Multiplicador ou Outro Fator de 

Progressão 

As Obrigações de Caixa com taxa de juro variável podem ser investimentos voláteis. 

Nomeadamente se estiverem estruturadas para incluir fatores multiplicadores ou 

outros fatores de progressão, ou limites máximos ou mínimos, ou uma combinação 

dessas características ou outras características semelhantes, o seu valor de mercado 

pode ser mais volátil do que os de instrumentos financeiros que não incluem essas 

características. 

 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa  

As Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa têm uma taxa de juro igual a uma 

taxa fixa menos uma taxa de referência tal como, por exemplo, a LIBOR. Os valores 

de mercado dessas Obrigações de Caixa são tipicamente mais voláteis do que os 

valores de mercado de outros instrumentos financeiros com taxas variáveis 

convencionais, indexadas à mesma taxa de referência (e com outras condições 

comparáveis), uma vez que um aumento na taxa de referência não só diminui a taxa 

de juro de Obrigações de Caixa, como pode também refletir um aumento nas taxas de 

juro prevalecentes, o que, posteriormente, afeta negativamente o valor de mercado 

destas Obrigações de Caixa. 

 

Obrigações de Caixa Emitidas a Desconto Substancial ou a Prémio (cupão zero) 

O valor de mercado de Obrigações de Caixa emitidas a desconto substancial ou a 

prémio relativamente ao seu valor nominal tende a ser mais sensível a alterações do 

nível geral das taxas de juro do que o de Obrigações de Caixa com taxas de juros 

convencionais e pagamento de cupão regular. Geralmente, quanto maior o prazo 

remanescente para o vencimento das Obrigações de Caixa, maior é a volatilidade do 

seu respetivo preço quando comparada com a de Obrigações de Caixa vencendo 

juros convencionais, para idênticos prazos de vencimentos. 

 

As obrigações do Emitente no âmbito da emissão de Obrigações de Caixa 

Subordinadas são subordinadas 
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As obrigações do Emitente nos termos das Obrigações de Caixa Subordinadas serão 

satisfeitas somente após o integral cumprimento das obrigações do Emitente para com 

os seus Credores Seniores. A expressão “Credores Seniores” significa os credores do 

Emitente que (x) sejam depositantes ou outros credores não subordinados do 

Emitente ou (y) sejam credores subordinados do Emitente cujos direitos devam ser 

preferencialmente satisfeitos face aos Titulares das Obrigações de Caixa 

Subordinadas. Apesar de as Obrigações de Caixa Subordinadas poderem pagar uma 

taxa de juro mais elevada do que Obrigações de Caixa Seniores, existe um risco real, 

superior ao incorrido por um investidor em Obrigações de Caixa Seniores, de um 

investidor em Obrigações de Caixa Subordinadas poder vir a perder todo ou parte do 

seu investimento em caso de insolvência ou liquidação do Emitente. 

Não poderá ser prestada qualquer garantia de que o Banco de Portugal virá a dar 

a sua aprovação a qualquer reembolso de Obrigações de Caixa Subordinadas. 

Os Titulares de Obrigações de Caixa Subordinadas deverão estar cientes do 

facto de que a aprovação pelo Banco de Portugal dependerá do nível de fundos 

próprios do Montepio. 

 
 

B. Riscos Relacionados com o Montepio e a Respetiva Atividade 

 

Atividade económica em Portugal 

A atividade bancária do Montepio (incluindo a emissão de Obrigações de Caixa e de 

Papel Comercial) está dependente do nível de procura de produtos e serviços 

bancários e financeiros em Portugal, que deriva da evolução da atividade económica, 

da poupança, do investimento e do emprego. Em particular, os níveis de concessão de 

crédito estão fortemente dependentes da capacidade de financiamento, determinada 

pelas condições dos mercados financeiros, das taxas de juro e da economia 

portuguesa. 

Por sua vez, o enquadramento macroeconómico da economia portuguesa está 

fortemente condicionado pela conjuntura dos seus principais parceiros comerciais, 

bem como pelas medidas de austeridade resultantes do Programa de Estabilização 

Económica e Financeira (o “Programa”), estabelecido, em maio de 2011, entre o 

Governo português, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a União Europeia (UE). 

O Programa, cobrindo o período de 2011 a 2014, que contempla um financiamento 

total 78 mil milhões de euros, tem como principal objetivo permitir o retorno da 

economia portuguesa a uma trajetória de crescimento sustentado, num quadro de 

estabilidade financeira e restaurar a confiança dos participantes nos mercados 

financeiros internacionais. Para o efeito o Programa centra a sua intervenção em três 

grandes áreas: i) um conjunto de significativas reformas estruturais, de forma a 

aumentar o crescimento potencial, criar empregos e melhorar a competitividade da 

economia; ii) uma estratégia para uma consolidação orçamental credível, baseada em 

medidas de caráter estrutural e de maior controlo orçamental sobre o conjunto das 

obrigações do Estado; e iii) garantir um processo de desalavancagem ordenada do 

setor financeiro, através de mecanismos de mercado e suportado por um fundo de 

apoio à recapitalização dos bancos. 
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Para corporizar as metas acima indicadas em iii) foi exigida a elaboração de um 

Funding & Capital Plan aos oito maiores grupos bancários, para vigorar até 2015, 

impondo objetivos de redução do rácio de crédito sobre os depósitos (rácio de 

alavancagem) para 120 por cento, de obtenção de um rácio de fundos estáveis sobre 

o ativo de 100 por cento, ambos a concretizar até final de 2014, de redução do recurso 

ao refinanciamento junto do Banco Central Europeu e de aumento do rácio de 

solvabilidade Core Tier 1 para um mínimo de 9 por cento até final de 2011, e de 10 por 

cento para final de 2012 e anos seguintes, conforme disposição publicada no Aviso n.º 

3/2011 do Banco de Portugal. 

No pacote de medidas dirigidas ao setor financeiro destaca-se também o aumento do 

valor da garantia do Estado para emissões obrigacionistas, para 35 mil milhões de 

euros, e o reforço do mecanismo de recapitalização dos bancos para 12 mil milhões 

de euros, através da Lei n.º 48/2011, de 26 de agosto. Já em 2012 foi publicada a Lei 

n.º 4/2012, de 11 de janeiro (que procedeu à terceira alteração à Lei n.º 63-A/2008, de 

24 de novembro, que estabeleceu, por sua vez, medidas de reforço da solidez 

financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da 

estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros) a 

qual redefine as regras de acesso ao plano de recapitalização estatal por parte das 

Instituições de Crédito. 

A nível nacional salienta-se, também, o acordo estabelecido entre o setor bancário e o 

Estado Português para a transferência dos fundos de pensões dos trabalhadores 

bancários para o regime geral da Segurança Social, o qual se encontra regulado pelo 

disposto no Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de dezembro, como forma de ser atingida 

a meta de défice orçamental para 2011. Neste âmbito, para além do regime fiscal 

aplicável à transferência acima referida, ficou também acordado que as Instituições de 

Crédito poderão diferir, até 30 de junho de 2012, o impacto prudencial em fundos 

próprios e em requisitos de fundos próprios dessa transferência, conforme o disposto 

no Aviso n.º 1/2012 do Banco de Portugal. 

Um eventual incumprimento por parte de Portugal das medidas e objetivos que 

condicionam a atribuição da ajuda financeira – ou o insucesso daqueles – poderá ter 

um impacto na ajuda concedida ou na exigência, por parte da UE e do FMI, da adoção 

de medidas adicionais, o que poderá também causar um efeito adverso na atividade e 

desempenho do Montepio. Por outro lado, a aplicação rigorosa de todas as medidas 

de austeridade necessárias para a continuidade e cumprimento do plano de ajuda 

externa na sua plenitude, não determinam, por si só, uma consequente recuperação 

imediata nos mercados em particular e/ou na economia em geral. 

A estimativa preliminar do INE para o Produto Interno Bruto (“PIB”) português do 2.º 

trimestre de 2012 saiu um pouco pior do que o esperado ao apontar para uma queda 

de 1,2 por cento. Tratou-se de um intenso agravamento do ritmo de contração, mas 

depois de no 1.º trimestre de 2012 a economia apenas ter caído 0,1 por cento, 

naquela que continua a ser a menor contração do atual período de recessão que já 

dura há 7 trimestres. Deste modo, a contração no 1.º semestre de 2012 foi inferior à 

registada no 2.º semestre de 2011. 

Em termos homólogos o PIB contraiu 3,3 por cento, a maior queda desde o 2.º 

trimestre de 2009, depois do decréscimo de 2,3 por cento observado no 1.º trimestre 

de 2011 (valor revisto dos anteriores -2.2 por cento), com esta aceleração do ritmo de 
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contração a resultar, segundo o INE, de um contributo mais negativo da procura 

interna, com particular destaque para o investimento. O contributo positivo da procura 

externa líquida para a variação homóloga do PIB aumentou, refletindo a diminuição 

mais intensa das importações de bens e serviços, uma vez que as exportações de 

bens e serviços desaceleraram.  

A economia portuguesa permanece, assim, num quadro fortemente recessivo e que se 

tem feito, naturalmente, acompanhar por uma intensa degradação do mercado laboral. 

A taxa de desemprego fixou-se nos 15,0 por cento no 2.º trimestre de 2012, um 

resultado que traduz um novo agravamento face aos 14,9 por cento observados no 

trimestre anterior, representando um valor 2,9 p.p. superior ao observado no trimestre 

homólogo de 2011 e o nível mais elevado da atual e da anterior série histórica. Esta 

subida trimestral da taxa de desemprego resultou de um aumento tanto do 

desemprego como do emprego, mas superior no primeiro caso, ao passo que o 

agravamento homólogo desta taxa refletiu uma subida daquele e uma diminuição 

deste. Estes dados revelam um mercado em crescente deterioração, constituindo um 

dos principais constrangimentos para a economia portuguesa.  

Neste contexto, há um risco acrescido de que os clientes do Montepio tenham menor 

capacidade financeira para solver as suas responsabilidades, potenciando a 

necessidade de constituição de níveis de provisões mais elevados, com repercussão 

nos resultados do exercício, considerando a significativa exposição do Montepio ao 

Risco de Crédito, particularmente ao crédito à habitação que representava 53,7 por 

cento da carteira de crédito a Clientes (em base consolidada), em 31 de dezembro de 

2011. 

Os recentes dados económicos para a economia portuguesa revelam os riscos com 

que a execução orçamental se depara e a falta de dinâmica no crédito, que ameaça 

privar de financiamento as empresas mais sólidas do país, que têm representado um 

importante escape para uma economia que se apresenta bastante débil a nível 

interno. 

Foram conhecidos os últimos dados de execução orçamental da Direção Geral do 

Orçamento (“DGO”), segundo os quais o défice do subsetor Estado situou-se nos 

3.221,8 milhões de euros nos seis primeiros meses de 2012, representando um 

desagravamento de 46,7 por cento face a igual período de 2011, depois de nos cinco 

primeiros meses do ano se ter observado uma deterioração de 34,5 por cento, com 

este desagravamento a refletir uma diminuição da despesa e um aumento da receita. 

No que se refere ao total das administrações públicas, o Ministério das Finanças (MF) 

refere que estas cumpriram o objetivo de saldo do 2.º trimestre de 2012, com o 

indicador relevante para o PAEF (Programa de Ajustamento Económico e Financeiro) 

a situar-se em -4.137,8 milhões de euros, inferior ao limite estabelecido (-4.400 

milhões de euros). 

Em termos sucintos, os dados reportados pela DGO revelaram-se melhores do lado da 

despesa, refletindo essencialmente a queda da despesa com o pessoal, mas com a 

receita fiscal a continuar a cair, não obstante a um ritmo inferior ao do mês anterior. 

A informação disponível continua a sugerir a existência de riscos e incertezas da 

execução orçamental, associados às contribuições sociais, ao subsídio de 

desemprego e à receita fiscal. Este comportamento está, como temos vindo a 

sublinhar, relacionado com uma evolução macroeconómica caracterizada por uma 
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diminuição da procura interna, em particular do consumo, superior ao esperado, que 

tem sido compensada por um crescimento das exportações mais positivo do que o 

esperado. Ou seja, uma recessão económica menos profunda, devido às exportações, 

mas mais profunda ao nível do consumo privado, está a ter como contrapartida uma 

menor arrecadação fiscal ao nível dos impostos sobre o consumo, que constituem os 

principais impostos do sistema fiscal português. 

Com estes dados conhecidos para os seis primeiros meses de execução, os riscos 

para atingir o objetivo de défice orçamental de 4,5 por cento em 2012 continuam a ser 

elevados e a requererem da parte do Governo um maior controlo sobre todo e 

qualquer tipo de despesa. 

Quanto ao problema da falta de dinâmica de crédito, refiram-se os resultados do último 

inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, realizado em julho, que não deixam 

antever grandes melhorias, com os cinco maiores bancos portugueses a 

perspetivarem para o 3.º trimestre de 2012 a manutenção do grau de restritividade dos 

critérios de concessão de empréstimos tanto às empresas, como a particulares.  

Uma eventual “derrapagem” nas metas estabelecidas no Programa poderá levar a 

uma sua renegociação ou à indisponibilização de tranches futuras, o que poderia ter 

implicações adversas na evolução da economia portuguesa e consequentemente nos 

volumes de negócios e rendibilidade do Banco. 

Assistiu-se ainda ao aprofundamento da crise da dívida soberana da Zona Euro, que 

produziu efeitos no aumento dos prémios de risco nos mercados financeiros, 

conduzindo a condições financeiras mais restritivas para os agentes económicos, não 

só nos países mais afetados, mas, também, com efeitos de contágio sobre o sistema 

financeiro internacional e com impacto ao nível das decisões de consumo e de 

investimento. O alastrar da crise a Espanha e Itália colocou-a noutro patamar de 

dimensão e impactos. Observam-se efeitos sobre a economia mundial das medidas de 

austeridade nestes países, sendo que a própria França também começou a ver 

ameaçado o seu rating triple A (entretanto já revisto em baixa, no início de 2012, por 

uma das três principais agências de rating), forçando o Governo a anunciar medidas 

que visam uma consolidação orçamental mais tempestiva. 

Uma degradação da envolvente externa poderia condicionar o compromisso das 

autoridades na prossecução das metas e medidas acordadas a nível orçamental, o 

que poderá condicionar a tão desejada recuperação económica. O fim da ajuda 

externa, na sua dimensão financeira e de consistência na aplicação de políticas 

orientadas para a estabilidade económica a prazo poderia renovar um clima de 

incerteza e de instabilidade nos mercados financeiros, gerar dificuldades de 

financiamento regular da atividade económica e contribuir para o aumento dos níveis 

de incumprimento no crédito. 

Por outro lado, a aplicação rigorosa de todas as medidas de austeridade necessárias 

para a continuidade e cumprimento do plano de ajuda externa na sua plenitude, não 

determinam, por si só, uma consequente recuperação imediata nos mercados em 

particular e/ou na economia em geral. 

A nível europeu, destaca-se o pacote de medidas anunciado pelo BCE, em dezembro 

de 2011, visando apoiar a liquidez no mercado monetário interbancário da Zona Euro 

e as decisões das Cimeira Europeia de 26 outubro de 2011 relativas ao hair-cut 

aplicado à dívida grega e ao reforço do Fundo de Europeu de Estabilidade Financeira, 
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bem como a imposição aos bancos sujeitos aos testes de stress promovidos pela 

European Banking Authority (EBA) terem de refletir nas suas demonstrações 

financeiras as exposições à dívida soberana a preços de mercado e atingir um rácio 

de 9 por cento em junho de 2012, tendo em Portugal esta medida sido regulamentada 

no Aviso n.º 5/2012 do Banco de Portugal. 

 

 

Notações de Rating e respetiva revisão 

A atribuição das notações de risco (ratings) ao Montepio foi realizada pelas agências 

de notação de risco (rating) Fitch Ratings Limited (“Fitch”), Moody’s Investors Service 

España S.A. (“Moody’s”) e DBRS Ratings Limited (“DBRS”), devidamente registadas e 

certificadas, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, conforme alterado pelo Regulamento (CE) 

n.º 513/2011, de 11 de maio, relativo às agências de notação de risco (conforme 

alterado), com publicação realizada pela Comissão Europeia no Jornal Oficial da 

União Europeia e junto da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (“ESMA”), nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do mesmo Regulamento. 

A notação de rating é uma avaliação do risco de crédito de uma entidade ou país que 

emite dívida ou dos instrumentos de dívida emitidos por estes. Uma notação de rating 

baixa identifica um elevado risco de crédito, enquanto que uma notação de rating 

elevada identifica um menor risco de crédito. 

As notações de rating de longo prazo refletem a capacidade de um emitente cumprir 

os seus compromissos financeiros. A escala de rating aplicável por cada uma das 

agências é muito semelhante, embora sejam apresentadas com uma designação 

ligeiramente diferente, a saber: 

i) Fitch, da mais alta para a mais baixa: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, 

BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D; 

ii) DBRS, da mais alta para a mais baixa: AAA, AA(high), AA, AA(low), 

A(high), A, A(low), BBB(high), BBB, BBB(low), BB(high), BB, BB(low), 

B(high), B, B(low), CCC(high), CCC, CCC(low), CC(high), CC, CC(low), 

C(high), C, C(low), D; 

iii) Moodys, da mais alta para a mais baixa: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, 

Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C.” 

Por outro lado, as notações de curto prazo avaliam a probabilidade de reembolso 

tempestivo das obrigações de curto prazo nos mercados relevantes, adotando as 

agências de rating escalas com uma diferente designação, mas tendencialmente com 

significado equivalente: i) Fitch, da mais alta para a mais baixa: F1+, F1, F2. F3, B, C, 

RD, D; ii) Moody’s, da mais alta para a mais baixa: P-1, P-2, P-3, NP (Not Prime); iii) 

DBRS, da mais alta para a mais baixa: R-1 (high), R-1 (middle), R-1 (low), R-2 (high), 

R-2 (middle), R-2 (low), R-3, R-4, R-5, D. 

As notações de rating atribuídas pelas agências internacionais Fitch, Moody’s e DBRS 

são um fator importante na maior ou menor facilidade de obtenção de financiamento 

do Montepio. Estas notações são baseadas, em vários parâmetros, de onde se 

destacam: a solidez financeira e a concentração da carteira de crédito do Montepio, a 

previsibilidade e perspetivas de evolução dos seus resultados líquidos, a adequação 
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dos seus fundos próprios, a qualidade da sua gestão, a liquidez do balanço, e a 

estabilidade e disponibilidade de recursos financeiros. 

Em consequência direta da revisão em baixa do rating da República Portuguesa, a 

Fitch Ratings decidiu rever os parâmetros do rating do Montepio. Assim, em 5 de abril 

de 2011: (i) o rating de dívida sénior de passou de “BBB+“ para “BB”; (ii) o rating de 

dívida subordinada passou de “BBB“ para “BB-”; (iii) o Short-term Issuer Default Rating 

(IDR) passou de “F2” para “B”; e em 22 de dezembro de 2011 (iv) o rating de dívida 

subordinada passou de “BB-” para “B-”. A agência manteve o Outlook em “Negativo”. 

Em 7 de outubro de 2011, a agência de rating Moody’s, na sequência de uma revisão 

das notações de rating do sistema bancário nacional (em consequência da revisão em 

baixa do rating da República Portuguesa), decidiu rever os seguintes parâmetros do 

rating do Montepio: (i) o rating de dívida sénior (incluindo depósitos) manutenção em 

“NP” (curto prazo) e de “Ba2” para “Ba3” (médio-longo prazo) (reiterado em 28 de 

março de 2012); (ii) o rating associado a dívida subordinada, de “Ba3” para “B1” (prazo 

determinado) (reiterado em 28 de março de 2012) e de “B1” para “B2” no caso de 

prazo indeterminado (reiterado em 28 de março de 2012). A perspetiva de evolução do 

rating (“Outlook”) manteve-se “sob revisão para possível baixa”. 

A partir de 27 de junho de 2011, a agência internacional DBRS iniciou o 

acompanhamento da notação de rating do Montepio. Esta agência atribuiu ao 

Montepio os seguintes ratings: (i) BBB (low) para a dívida sénior (incluindo depósitos) 

a longo prazo; (ii) R-2 (low) para a dívida (incluindo depósitos) a curto prazo; (iii) BB 

(high) para a dívida subordinada. A perspetiva de evolução do rating é negativa. As 

referidas notações de rating e perspetiva de evolução foram reiteradas em 20 de 

outubro de 2011, 24 de maio de 2012 e 23 de agosto de 2012. 

De acordo com a DBRS, a perspetiva negativa de evolução do rating prende-se, entre 

outros fatores, com a fragilidade da economia portuguesa, com a dificuldade em 

manter os resultados atuais considerando os crescentes custos de funding, bem como 

com a perspetiva de evolução negativa do rating da dívida de longo prazo atribuído à 

República Portuguesa (atualmente BBB (low), Under Review with Negative 

Implications). 

Um rating colocado sob vigilância mantém-se, mas este alerta assinala que a notação 

pode não ser a apropriada. Segundo as agências acima indicadas, as atualizações 

nas notações de risco constituem uma consequência da deterioração das condições 

da economia Portuguesa e do seu expectável impacto nas diferentes instituições 

financeiras portuguesas, que poderão afetar a capacidade do banco de competir com 

sucesso no mercado, no que à captação de recursos financeiros (de retalho e/ou 

institucionais) diz respeito, podendo daí resultar um substancial efeito adverso na sua 

atividade, situação financeira e resultados. 

Deste modo, não é possível antecipar se futuras revisões de rating poderão voltar a 

suceder e qual o seu impacto na atividade e desempenho do Montepio. 

 

Regulação e impacto das mudanças de regulamentação 

O Montepio opera num sector (bancário e financeiro) fortemente regulado. As 

atividades bancárias do Montepio estão sujeitas a uma regulação exaustiva por parte 

do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, sobretudo nos domínios da 

liquidez, da solvabilidade e da constituição de provisões. 
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As reservas monetárias mínimas requeridas aplicáveis aos bancos Portugueses estão 

atualmente fixadas em 2 (dois) por cento do montante total dos depósitos. Um 

aumento do nível mínimo dessas reservas monetárias ou uma descida na taxa de juro 

remuneratória dessas reservas teria um impacto adverso no rendimento líquido do 

Montepio. 

De acordo com o supra citado Programa de Estabilização Económica e Financeira, o 

rácio Core Tier 1 deverá ser de 9 por cento até 31 de dezembro de 2011 e de 10 por 

cento até 31 de dezembro de 2012, mantendo-se assim no futuro. Este rácio é definido 

com base na soma dos elementos de Fundos Próprios de Base (Core Tier I), 

admitidos em Basileia III, dividido pelos elementos do ativo e extra patrimoniais 

ponderados em função do respetivo risco. Em junho de 2012, o rácio Core Tier I 

consolidado do Montepio atingiu os 10,14 por cento. Os requisitos de adequação de 

capital aplicáveis ao Montepio limitam a sua capacidade de conceder empréstimos aos 

clientes e pode ser-lhe exigido que aumente o capital institucional, o que só poderá 

acontecer através de deliberação da Assembleia Geral, ou que emita dívida 

subordinada no futuro, que são fontes dispendiosas de angariação de fundos. Tal 

poderá condicionar o desenvolvimento futuro da atividade do Montepio, o nível dos 

seus resultados, e o custo e capacidade de obtenção dos necessários elementos 

constituintes dos fundos próprios, bem como, eventualmente, o reembolso de dívida 

subordinada existente.  

Além disso, o Banco de Portugal estabeleceu requisitos mínimos de provisionamento 

relativamente aos empréstimos em incumprimento, depreciação no valor de ações, 

outros valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros, risco soberano e outras 

contingências. Qualquer mudança nestes requisitos poderá ter um impacto adverso 

nos resultados das operações do Montepio. 

O Montepio está sujeito à supervisão e regulação do Banco de Portugal e da CMVM e, 

ainda, de outras entidades reguladoras com jurisdição em cada local onde opera. As 

mudanças na supervisão e regulação, em particular em Portugal, poderiam afetar 

materialmente o negócio do Montepio, os produtos e serviços que oferece ou o valor 

do seu património. Apesar de o Montepio trabalhar em estreita colaboração com os 

reguladores e acompanhar continuamente a evolução das normas regulamentares a 

que se encontra sujeito, as mudanças futuras na regulamentação, políticas fiscais ou 

outras podem ser imprevisíveis e estão para além do controlo do Montepio. 

A desvalorização dos ativos transacionados nos mercados financeiros globais poderá 

condicionar a obtenção de rendimentos dos investimentos realizados e, 

consequentemente, o nível de cobertura de responsabilidades do fundo de pensões do 

Banco pode vir a revelar-se insuficiente, conduzindo, eventualmente, a alterações nos 

pressupostos atuariais respeitantes ao fundo de pensões e/ou à necessidade de 

efetuar contribuições adicionais. 

 

Transferência das responsabilidades com pensões em pagamento para a Segurança 

Social 

Na sequência da operação acordada entre a Associação Portuguesa de Bancos, em 

representação dos bancos associados, e o Estado Português, foi concretizada, em 30 

de dezembro de 2011, a transferência parcial das responsabilidades com pensões de 

reforma e sobrevivência em pagamento no valor de 90,4 milhões de euros, que 
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correspondia a 55 por cento do valor provisório das responsabilidades a serem 

transferidas do Fundo de Pensões dos colaboradores do Montepio. 

Os impactos dessa operação foram os seguintes: 

• O valor final das responsabilidades transferidas elevou-se a 183,9 milhões de euros; 

• O valor pago em dezembro de 2011 foi de 90,4 milhões de euros tendo o 

remanescente já sido pago em junho de 2012; 

• A utilização da taxa de desconto de 4 por cento indicada pela Segurança Social levou 

a um encargo extraordinário de 14,1 milhões de euros. 

Em 31 de dezembro de 2011, posteriormente à referida transferência, o património do 

fundo de pensões ascendia a 447,8 milhões de euros (um decréscimo de 17,8 por 

cento em relação ao ano anterior), tendo no entanto sido aumentado o nível de 

cobertura das responsabilidades mínimas para 116,1 por cento e das 

responsabilidades totais para 104,9 por cento. As responsabilidades totais situaram-se 

em 426,8 milhões de euros e registaram uma taxa de decrescimento de 28,5 por 

cento. Por outro lado, a parcela das responsabilidades não exigidas ou de 

financiamento diferido (IAS, oito a dez anos e tábua de mortalidade, vinte e quatro 

anos) totalizou o valor de 41,2 milhões de euros, que, deduzido às responsabilidades 

totais, traduz o valor total das responsabilidades mínimas obrigatórias a financiar, no 

montante de 385,7 milhões de euros, estando totalmente cobertas e, em parte, 

excedidas, pelo valor dos ativos do fundo (447,8 milhões de euros). 

 

Mercados bancários e concorrência 

O Montepio confronta-se com uma forte concorrência em todas as suas áreas de 

atividade. Os concorrentes do Montepio no mercado nacional são os bancos nacionais 

e estrangeiros, caixas de crédito agrícola mútuo, caixas económicas e sociedades 

financeiras. Ao longo dos últimos anos, as fusões e aquisições envolvendo os maiores 

bancos Portugueses resultaram numa concentração significativa de quotas de 

mercado. 

Sendo a única instituição de crédito de natureza mutualista no ranking do sector 

bancário em Portugal, o Montepio apresenta-se nos mercados onde opera com uma 

oferta completa, que engloba produtos e serviços bancários, financeiros e mutualistas, 

área de atividade muito diferenciadora e que tem colhido a adesão do mercado, 

permitindo competir com as restantes entidades tendo por base um pacote de oferta 

de produtos, serviços e relação muito diferenciada. 

O Montepio tem condições para continuar a competir, aumentar a sua expressão no 

mercado português e iniciar o crescimento internacional, particularmente em sectores 

e mercados fora do imobiliário.  

Uma diminuição da base de clientes, fruto da concorrência, da capacidade do 

Montepio em manter uma oferta de produtos, serviços e relação muito diferenciada ou 

de fatores que prejudiquem a sua reputação, poderá afetar de forma adversa a sua 

situação financeira e os seus resultados. 

 

Risco de mercado 

O conceito de risco de mercado reflete a perda potencial que pode ser registada por 

uma determinada carteira de ativos em resultado de alterações de taxas (de juro e de 

câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros que a compõem, 
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considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respetivas 

volatilidades. 

Tal como referido na nota 52 “Gestão de Riscos”, página 234 do Relatório e Contas 

Anual de 2011, a análise e gestão dos riscos do Montepio é efetuada de um modo 

integrado e numa ótica de Grupo, através da sua Direção Risco (“DRI”). 

No que respeita a informação e análise de risco, é assegurado o reporte regular sobre 

os riscos de crédito e de mercado das carteiras de ativos financeiros próprias e das 

diversas entidades do Grupo. 

Não obstante a existência destes mecanismos de controlo, é difícil prever com 

exatidão as mudanças das situações económicas ou de mercado e antecipar os 

efeitos que tais mudanças poderiam ter na situação financeira do Montepio e nos 

resultados das suas operações. 

Os riscos de mercado mais significativos que o Montepio tem que enfrentar são os 

decorrentes de variações do nível geral de taxas de juro, das taxas de câmbio e de 

cotação dos valores mobiliários. As mudanças nos níveis de taxas de juros, nas curvas 

de rendimento e margens (spreads) podem afetar a margem financeira do Montepio, 

medida pela diferença entre o montante de juros recebidos nas operações ativas e os 

juros pagos nas operações passivas.  

As mudanças nas taxas de câmbio afetam o valor patrimonial dos ativos expressos em 

moeda estrangeira. O comportamento (performance) dos mercados financeiros pode 

causar mudanças no valor das carteiras de negociação e de investimento do 

Montepio.  

A gestão do balanço do Montepio envolve também o Comité de Ativos e Passivos 

(“ALCO”), comité onde se procede à análise dos riscos de taxa de juro, liquidez e 

cambial, designadamente no tocante à observância dos limites definidos para os gaps 

estáticos e dinâmicos calculados. 

Ao nível do risco cambial, procede-se, em regra, à aplicação dos recursos captados 

nas diversas moedas, através de ativos no mercado monetário respetivo e por prazos 

não superiores aos dos recursos, pelo que os gaps cambiais existentes decorrem 

essencialmente de eventuais desajustamentos entre os prazos das aplicações e dos 

recursos. 

Uma quebra acentuada dos mercados de capitais globais poderá ter um efeito adverso 

na atividade, nos resultados e na valorização dos ativos que compõem a carteira de 

investimento do Montepio, bem como daqueles que integram a carteira do seu fundo 

de pensões, com repercussão negativa na dotação para reforço deste último e, 

consequentemente, na capacidade de afetação dos resultados líquidos do Montepio 

ao desenvolvimento da sua atividade de negócio. 

A exposição do Montepio mais relevante diz respeito à dívida soberana Portuguesa, 

relativa a obrigações de dívida pública detidas na carteira de ativos financeiros detidos 

até à maturidade (“held-to-maturity”), na carteira de negociação (“trading”) e na carteira 

de ativos financeiros disponíveis para venda (“assets available for sale”). 

As carteiras de negociação e de ativos financeiros disponíveis para venda são 

mensuradas ao seu justo valor, com as respetivas variações a serem registadas por 

contrapartida de reservas de justo valor até ao momento em que são vendidos ou 

quando existem sinais de imparidade. Na alienação, os ganhos ou perdas acumulados 

reconhecidos como reservas de justo valor são reconhecidos em resultados. 
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Nestes termos, eventuais depreciações no justo valor da carteira de negociação e 

disponíveis para venda de obrigações de dívida soberana em carteira poderão 

repercutir-se de forma adversa na situação financeira e resultados do Montepio. 

Por seu turno, os ativos financeiros detidos até à maturidade são reconhecidos 

inicialmente ao seu justo valor e mensurados subsequentemente ao custo amortizado, 

com as perdas por imparidade a serem reconhecidas em resultados. 

Em 31 de dezembro de 2011, a exposição do Montepio a dívida soberana Portuguesa 

era de cerca de 1.187,9 milhões de euros, dos quais 1.150,5 milhões de euros 

estavam na carteira de ativos financeiros disponíveis para venda e 37,4 milhões de 

euros na carteira de ativos detidos até à maturidade. 

 

Risco de liquidez 

O risco de liquidez reflete a (in)capacidade do Montepio cumprir com as suas 

obrigações no momento do respetivo vencimento, sem incorrer em perdas 

significativas decorrentes de uma degradação das condições de financiamento (risco 

de financiamento) e/ou de venda dos seus ativos por valores inferiores aos valores de 

mercado (risco de liquidez de mercado). 

O Montepio tem vindo a efetuar um gradual processo de desalavancagem, com 

prioridade no aumento dos depósitos de clientes, em especial das pequenas e médias 

poupanças, a par da contenção da carteira de crédito, permitindo reduzir o gap 

comercial e, desse modo, o rácio de transformação dos depósitos e recursos de 

clientes (incluindo títulos colocados em clientes) em crédito (rácio de alavancagem). 

Em junho de 2012, destaca-se a diminuição homóloga expressiva de 15,6 p.p. do rácio 

crédito a clientes líquido/depósitos totais de clientes, para os 120,0 por cento dos 

135,6 por cento registados no final de junho de 2011.  

Com o objetivo de mitigar o risco de liquidez, as práticas seguidas pelo Montepio 

traduzem-se quer na utilização de fontes de financiamento diversificadas, privilegiando 

a estabilidade dos recursos, quer na manutenção de ativos de elevada liquidez que 

permita recorrer a cedência de liquidez junto do Banco Central Europeu (BCE), quer 

ainda através de medidas que permitam aumentar a captação de depósitos. 

O controlo dos níveis de liquidez tem como objetivo manter um nível satisfatório de 

disponibilidades para fazer face às necessidades financeiras no curto, médio e longo 

prazo. O risco de liquidez é monitorizado atentamente em sede de comité ALCO. 

O Montepio tem apresentado gaps dinâmicos de liquidez (diferença algébrica entre os 

recebimentos e os pagamentos dos ativos e passivos existentes, adicionados da 

projeção da concessão de novos créditos e constituição de novos depósitos e 

respetivos perfis de amortização) positivos, com desfasamentos acumulados positivos 

para os diversos intervalos temporais até doze meses, o que traduz uma situação de 

liquidez robusta. 

Tratando-se de um banco que desenvolve a sua atividade maioritariamente no retalho, 

o financiamento do Montepio está a ser assegurado maioritariamente pelos recursos 

de clientes, que aumentaram a sua expressão no final de 2011 no total do passivo e 

capital próprio para 67,4 por cento (face a 59,8 por cento no final de 2010), enquanto 

os recursos complementares de mercados reduziram significativamente o seu peso 

para 26,7 por cento (face a 34,8 por cento no ano anterior). 
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A reformulação da carteira de produtos de recursos na qual se disponibilizaram 

aplicações de poupança com baixo risco e com diversas maturidades, propiciou um 

aumento dos recursos totais de clientes (incluindo títulos colocados em clientes) em 

32,9 por cento, atingindo os 14.498,5 milhões de euros no final de 2011. Verifica-se 

que os recursos totais de clientes referem-se essencialmente a depósitos, no 

montante de 13.608,6 milhões de euros em 2011 (10.021,8 milhões de euros em 

2010), que cresceram 35,8 por cento. Excluindo o negócio gerado pela rede de 

Balcões integrada com a aquisição do Finibanco, no montante de 2.315,2 milhões de 

euros, a carteira de depósitos de clientes registou uma variação de 12,7 por cento.  

Deste modo, numa conjuntura altamente competitiva de captação de recursos junto de 

clientes, é possível que se verifique uma diminuição desses recursos junto do 

Montepio, situação que poderia ter um impacto adverso na liquidez do Montepio. 

Por forma a conservar uma reserva de liquidez em balanço, o Montepio tem vindo a 

recorrer à transformação de elementos menos líquidos do seu ativo em títulos que, 

sendo elegíveis para efeitos de operações de refinanciamento junto do Banco Central 

Europeu (BCE), servem de fonte adicional de liquidez, a juntar à proporcionada pelos 

títulos, igualmente elegíveis, da sua carteira de investimento. 

O valor dos ativos elegíveis depositados junto do BCE reduziu-se em cerca de 443 

milhões de euros, passando de 3,43 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2010 

para 2,99 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2011. Esta redução da pool de 

colateral ficou a dever-se às condicionantes de preço dos ativos dados como garantia 

ao BCE, fortemente penalizados pelas sucessivas baixas de rating sofridas pela 

República Portuguesa e emitentes nacionais. Verificou-se ainda um aumento da 

utilização de recursos do BCE, tendo passado de 1,54 mil milhões de euros a 31 de 

dezembro de 2010 para 2 mil milhões de euros no final de 2011 (considerando os 

valores pró-forma de 2010 do ex-Finibanco, o aumento foi de 1,8 mil milhões de euros 

para 2 mil milhões euros). O valor da pool de liquidez disponível reduziu-se em 902,8 

milhões de euros, fruto da desvalorização dos ativos de dívida pública e utilização da 

facilidade de liquidez do BCE para amortização da dívida do Montepio que maturou ao 

longo do ano de 2011.  

Os critérios que determinam a elegibilidade dos ativos para garantia de operações de 

financiamento junto do BCE e a forma como os mesmos são avaliados para esse 

efeito são publicados e difundidos pelo Banco de Portugal, e podem vir a ser revistos 

ou alterados no futuro. Consequentemente, a possibilidade de concretização destas 

operações de financiamento poderá ser reduzida situação que poderia ter um impacto 

material adverso na liquidez do Montepio. 

 

Risco de crédito 

O risco de crédito encontra-se associado ao grau de incerteza dos retornos esperados, 

por incapacidade quer do tomador do empréstimo (e do seu garante, se existir), quer 

do emitente de um título ou da contraparte de um contrato em cumprir com as suas 

obrigações. 

Os riscos decorrentes de alterações na qualidade do crédito concedido pelo Montepio 

aos seus clientes e contrapartes, bem como nos montantes e prazos de recuperação 

do mesmo, em caso de incumprimento, são inerentes à atividade desenvolvida pelo 

Montepio. Uma deterioração da carteira de crédito do Montepio, ou da solvência dos 
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seus devedores e contrapartes, ou uma deterioração geral nas condições da economia 

portuguesa ou mundial, ou a materialização dos riscos sistémicos do mercado em que 

o Montepio atua, são passíveis de afetar as condições e o valor de recuperação dos 

ativos, podendo exigir um aumento no nível de provisões para risco de crédito que 

possa ter um impacto material negativo na situação financeira do Montepio e, 

consequentemente, na sua capacidade de cumprir os seus compromissos, incluindo 

os decorrentes da emissão de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial.  

O total das provisões e imparidades líquidas de reversões constituídas durante o 

primeiro semestre de 2012 atingiram os 76,5 milhões de euros. O peso das 

imparidades no total do crédito a clientes ascende, em junho de 2012, a 4,5 por cento 

a que corresponde uma subida de 11,2 por cento face a igual período do ano anterior. 

O rácio de crédito e juros vencidos há mais de três meses situou-se em 4,43 por cento 

face a 3,25 por cento em junho de 2011, tendo o rácio de cobertura de crédito vencido 

há mais de três meses por imparidades atingido 101,7 por cento. 

A persistência de um crescimento económico lento, um aumento da taxa de 

desemprego e um súbito incremento dos prémios de risco exigidos poderão, 

eventualmente, resultar numa deterioração da qualidade de crédito dos clientes do 

Montepio. Apesar do nível de provisões já constituído pelo Montepio e das garantias 

associadas ao crédito vencido, não é possível assegurar aos potenciais investidores 

que o referido nível seja adequado para a cobertura de eventuais perdas futuras 

decorrentes de créditos vencidos, nem que não haverá necessidade de constituir 

provisões adicionais, em montantes significativos. 

 

Risco operacional  

O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes de deficiências ou falhas 

dos processos internos, recursos humanos, sistemas ou de fatores externos. 

No que respeita à gestão de Risco Operacional o Grupo Montepio segue as melhores 

práticas de mercado tendo o Banco de Portugal autorizado a utilização do método 

Standard (TSA) no cálculo de requisitos mínimos de fundos próprios para cobertura do 

risco operacional, a partir de 30 de junho de 2010. 

O sistema de gestão de risco operacional implementado baseia-se na identificação, 

avaliação, acompanhamento, medição, mitigação e reporte deste tipo de risco. Este 

sistema é suportado por uma estrutura organizacional, integrada na DRI, 

exclusivamente dedicada a esta tarefa bem como representantes designados por cada 

um dos departamentos. 

Apesar do Montepio possuir um conjunto significativo de controlos, assegurando a 

afetação dos recursos necessários para a eficiência dos processos e a formação dos 

seus colaboradores como formas de mitigação do risco, o Montepio não pode, no 

entanto, garantir a eficácia completa de todos os procedimentos associados aos 

mecanismos de controlo dos riscos operacionais. 

 

Risco de cumprimento (compliance) 

O facto de a atividade do Montepio estar sujeita a uma forte regulação implica a 

possibilidade, pese embora a existência de um conjunto significativo de controlos 

destinados a assegurar o respetivo cumprimento, de incumprimento ou alegado 

incumprimento de normas a que este está sujeito. Tal incumprimento, ou alegado 
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incumprimento, pode acarretar consequências negativas para o Montepio suscetíveis 

de afetar a situação financeira e os resultados do Montepio. 

 

Risco de Infraestrutura 

O Montepio enfrenta o risco de falha dos seus sistemas informáticos ou de 

telecomunicações, apesar dos esforços realizados para manter esses sistemas 

permanentemente operacionais. Dado o elevado volume de transações processadas 

diariamente pelo Montepio, certos erros podem ser repetidos ou aumentados antes de 

serem descobertos e retificados com sucesso. Desvios ou falhas nos processos 

internos do Montepio, devidos a falha humana ou dos sistemas, incluindo nos sistemas 

financeiro, contabilístico ou de dados, poderiam levar a perdas financeiras e prejuízo 

para a imagem do Montepio. Além disso, apesar dos planos de contingência que o 

Montepio tem disponíveis, a capacidade do Montepio em gerir o seu negócio pode ser 

afetada negativamente por uma interrupção na infraestrutura que suporta as suas 

operações nos mercados em que atua. 

 

Alteração do Estatuto Fiscal do Montepio 

Até 31 de dezembro de 2011, o Montepio encontrava-se isento de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas («IRC»), nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

10.º do Código do IRC, tendo tal isenção sido reconhecida por Despacho de 3 de 

dezembro de 1993, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e confirmada pela 

Lei n.º 10-B/96, de 23 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 1996.  

A publicação da Lei n.º 64-B/2011, que aprovou o Orçamento do Estado para 2012, 

determinou a perda de isenção de IRC das “entidades anexas” a IPSS. Enquanto 

entidade anexa ao Montepio Geral – Associação Mutualista e com efeitos a partir de 1 

de janeiro de 2012, o Montepio passou a estar sujeita ao regime estabelecido no 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas («IRC»). 

Desta forma, e tendo por base a legislação aplicável, as diferenças temporárias entre 

os resultados contabilísticos e os resultados fiscalmente aceites para efeitos de IRC 

são elegíveis para o reconhecimento de impostos diferidos sempre que haja uma 

probabilidade razoável de que tais impostos venham a ser pagos ou recuperados no 

futuro. 

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos 

correntes e impostos diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos 

resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam movimentados em 

capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios. Os 

impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de 

ativos financeiros disponíveis para venda e de derivados de cobertura de fluxos de 

caixa são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem 

reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura relativamente ao 

rendimento tributável do exercício, utilizando a taxa de imposto em vigor ou 

substancialmente aprovada pelas autoridades à data de balanço e quaisquer 

ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. Esta alteração traduzirá um 

impacto, potencialmente negativo, nos resultados da atividade do Montepio já a partir 

do corrente ano de 2012. 
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DOCUMENTOS INCLUÍDOS POR REMISSÃO 

 

Os documentos seguintes, que foram previamente publicados ou serão publicados em 

simultâneo com a divulgação do Prospeto de Base, consideram-se incluídos e fazem 

parte integrante do Prospeto de Base: 

(a) Os relatórios e contas individuais e consolidados auditados do Emitente 

relativos aos exercícios terminados em 31 dezembro de 2010 e em 31 de 

dezembro de 2011, em cada caso em conjunto com os relatórios dos seus 

auditores preparados em conjunto com estes, que constam no relatório anual 

do Emitente sobre o exercício relevante (disponíveis para consulta nos sítios 

do Montepio e da CMVM, respetivamente: www.montepio.pt e www.cmvm.pt); 

(b) O relatório e contas consolidadas do Emitente relativo ao 1.º semestre de 2012 

em conjunto com o relatório de revisão limitada elaborado pelos seus auditores 

está disponível para consulta nos sítios do Montepio e da CMVM, 

respetivamente: www.montepio.pt e www.cmvm.pt; 

(c) Estatutos do Montepio (disponíveis para consulta no sítio do Montepio 

www.montepio.pt). 

Cópias dos documentos incluídos por remissão neste Prospeto de Base podem ser 

obtidas na sede do Emitente e do Agente Pagador na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 

Lisboa. 

  

http://www.montepio.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/
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TERMOS E CONDIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE CAIXA E DO PAPEL 

COMERCIAL 

 

O texto que se segue constitui os termos e condições (em conjunto “Termos e 

Condições” e cada uma das condições, individualmente considerada, “Condição”) 

aplicáveis às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial, tal como as mesmas se 

encontram integradas na CVM gerida pela Interbolsa. As Condições Finais da Oferta 

de Obrigações de Caixa e as Condições Finais da Oferta de Papel Comercial de cada 

emissão efetuada ao abrigo do Programa poderão especificar os termos e condições a 

seguir indicados. A consulta destes Termos e Condições deverá ser acompanhada 

pela consulta das Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa e as Condições 

Finais da Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável, as quais contêm os termos 

que deverão ser especificados para cada emissão de Obrigações de Caixa ou Papel 

Comercial em concreto.  

 

Estes termos e condições referem-se às Obrigações de Caixa ou ao Papel Comercial 

emitidos pela Caixa Económica Montepio Geral (“Montepio” ou “Emitente”) conforme 

especificado nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa e nas Condições 

Finais da Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável. As Obrigações de Caixa e o 

Papel Comercial serão registados em contas de registo individualizadas abertas pelos 

Titulares de Obrigações de Caixa ou pelos Titulares de Papel Comercial junto dos 

Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa (tal como infra definidos). 

Quaisquer referências nos presentes Termos e Condições a “Obrigações de Caixa” 

são referências às Obrigações de Caixa de uma mesma Série (tal como infra definida) 

e significarão Obrigações de Caixa integradas na CVM gerida pela Interbolsa, as quais 

apenas serão emitidas pelo Montepio. 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial terão um Agente Pagador.  

Poderá ser eleito por cada emissão de Obrigações de Caixa um representante comum 

dos Titulares de Obrigações de Caixa (“Representante Comum dos Titulares de 

Obrigações de Caixa”). 

As Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa indicarão se as Obrigações de 

Caixa são: (i) Obrigações de Caixa Seniores (“Obrigações de Caixa Seniores”); ou 

(ii) Obrigações de Caixa Subordinadas (“Obrigações de Caixa Subordinadas ”). 

Quaisquer referências nestes Termos e Condições a “Titulares de Obrigações de 

Caixa”, quando referentes a quaisquer Obrigações de Caixa, designarão quaisquer 

pessoas singulares ou coletivas constantes dos registos efetuados em contas de 

registo individualizado abertas junto dos Intermediários Financeiros Filiados na 

Interbolsa, autorizados a operar junto da CVM para os devidos efeitos. 

A utilização nestes Termos e Condições da expressão “Tranche” inclui Obrigações de 

Caixa que sejam idênticas em todos os aspetos (incluindo no que respeita à respetiva 

admissão à negociação) e a utilização nestes Termos e Condições da expressão 

“Série” inclui uma Tranche de Obrigações de Caixa em conjunto com uma Tranche ou 

Tranches de Obrigações de Caixa adicionais que (i) sejam fungíveis de modo a 

formarem uma série única; e (ii) que sejam idênticas em todos os aspetos (incluindo 

no que respeita à admissão à negociação) à exceção das respetivas Datas de 

Emissão, Data de Início de Contagem de Juros e/ou Preços de Emissão. 
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Quaisquer referências nestes Termos e Condições a “Titulares de Papel Comercial”, 

quando referentes a qualquer emissão de Papel Comercial, designarão quaisquer 

pessoas singulares ou coletivas constantes dos registos efetuados em contas de 

registo individualizado abertas junto dos Intermediários Financeiros Filiados na 

Interbolsa, autorizados a operar junto da CVM para os devidos efeitos. 

Cópias dos documentos relativos à nomeação do Agente Pagador estão disponíveis 

para consulta, e uma cópia das Condições Finais da Oferta pode ser obtida, junto do 

Agente Pagador na Rua Áurea, 219 a 241, em Lisboa (ou noutros locais 

correspondentes ao domicílio de outros agentes pagadores conforme indicado nas 

Condições Finais da Oferta), a horas normais de expediente. 

Considera-se que os Titulares de Obrigações de Caixa e os Titulares de Papel 

Comercial são conhecedores e beneficiários do conteúdo das Condições Finais da 

Oferta de Obrigações de Caixa e das Condições Finais da Oferta de Papel Comercial 

que lhes sejam respetivamente aplicáveis. 

Às palavras e expressões iniciadas com letra maiúscula nestes Termos e Condições 

deverá, exceto se o contrário for expressamente indicado ou resultar do contexto no 

qual se inserem, ser atribuído o significado que lhe é atribuído nas Condições Finais 

da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas Condições Finais da Oferta de Papel 

Comercial, consoante aplicável. 

 

 

1. Forma, Denominação, Registo, Titularidade e Transmissão 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial revestirão, quanto à forma de 

representação, a forma escritural e serão, quanto à modalidade, nominativas ou ao 

portador. 

As Obrigações de Caixa são Obrigações de Caixa Seniores ou Obrigações de Caixa 

Subordinadas, conforme indicado nas Condições Finais da Oferta. 

As Obrigações de Caixa poderão ser Obrigações de Caixa de Taxa Fixa, Obrigações 

de Caixa de Taxa Variável, Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa, Obrigações 

de Caixa de Cupão Zero, Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada, 

Obrigações de Caixa de Moeda Dupla ou obrigações que combinem alguma(s) das 

modalidades referidas, consoante  o que vier a ser especificado  nas Condições Finais 

da Oferta. 

As referências feitas nestes Termos e Condições a CVM deverão, sempre que o 

contexto assim o permita, abranger quaisquer sistemas centralizados de valores 

mobiliários adicionais ou alternativos indicados nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa ou nas Condições Finais da Oferta de Papel Comercial, 

consoante aplicável, e aprovados pelo Emitente e pelo Agente Pagador ou conforme 

indicado nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas Condições 

Finais da Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável. 

A titularidade das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial é demonstrada pelo 

respetivo registo em conta individualizada, nos termos do Cod.VM, dos Regulamentos 

emitidos pela CMVM e das instruções da Interbolsa. Qualquer pessoa singular ou 

coletiva constante dos registos em contas individualizadas abertas junto dos 

Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa como titular das Obrigações de Caixa 
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ou de Papel Comercial é considerado titular do direito inerente ao respetivo valor 

nominal registado naquelas contas. 

A titularidade das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial está sujeita ao 

cumprimento de todas as regras e a todas as restrições e requisitos aplicáveis ao 

funcionamento da CVM e da lei portuguesa. 

O registo da titularidade das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial comprova-se 

através de um certificado (“Certificado”) emitido pelo(s) intermediário(s) financeiros(s) 

junto do(s) qual(is) as Obrigações de Caixa se encontrem registadas, nos termos do 

disposto no artigo 78.º do Cod.VM (Prova do Registo). 

Nos termos do n.º 2, do artigo 78.º, do Cod.VM, o Certificado comprova a existência do 

registo da titularidade das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial a que respeita e 

dos direitos de usufruto, de penhor e de quaisquer outras situações jurídicas que 

especifique, com referência à data em que foi emitido ou pelo prazo nele mencionado. 

As Obrigações de Caixa e o Papel Comercial serão registadas na respetiva conta de 

controlo da emissão aberta pelo Emitente junto da Interbolsa e serão detidas, em 

nome e por conta dos Titulares de Obrigações de Caixa ou dos Titulares de Papel 

Comercial, consoante aplicável, pelos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa 

em contas de controlo das contas de registo individualizado. Estas contas de controlo 

das contas de registo individualizado são contas globais abertas na Interbolsa em 

nome de cada um dos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa, devendo, em 

relação a cada categoria de valores mobiliários, o somatório dos respetivos saldos ser 

igual ao somatório dos saldos apurados em cada uma das contas de registo 

individualizado abertas junto dos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa 

pelos Titulares de Obrigações de Caixa ou pelos Titulares de Papel Comercial, 

consoante aplicável, seus clientes, nos quais se incluem centrais de valores 

mobiliários estrangeiras como o Euroclear e o Clearstream, Luxembourg. 

A pessoa ou a entidade registada nas contas de registo individualizado dos 

Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa como o titular de uma Obrigação de 

Caixa ou como titular de Papel Comercial será (exceto se por lei se dispuser o 

contrário) considerada como seu titular pleno para todos os efeitos. 

A titularidade das Obrigações de Caixa e de Papel Comercial transmite-se através do 

respetivo registo pelos Intermediários Financeiros Filiados na Interbolsa na conta de 

registo individualizado dos adquirentes, de acordo com os procedimentos aplicáveis 

constantes do Cód.VM e com os regulamentos da CMVM e da Interbolsa. 

As transmissões das Obrigações de Caixa e de Papel Comercial, entre contas 

integradas na CVM, são efetuadas em conformidade com os procedimentos para o 

efeito vigentes na Interbolsa. 

As inscrições e os averbamentos nas contas de registo individualizado são efetuadas 

com base em instrução escrita do transmitente ou através de documento bastante 

para a prova do facto a registar. 

Quando o requerente do registo da transmissão não entregar qualquer documento 

escrito e este não seja exigível para a validade ou a prova da transmissão, deve o 

Intermediário Financeiro Filiado na Interbolsa, responsável pelo registo elaborar uma 

nota escrita justificativa do mesmo. 

 

2. Estatuto das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial 
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(i) Obrigações de Caixa Seniores 

As Obrigações de Caixa Seniores e os respetivos juros constituem obrigações diretas, 

incondicionais, não garantidas e não subordinadas do Emitente, que são e serão 

graduadas pari passu com quaisquer outras obrigações, presentes ou futuras, não 

garantidas e não subordinadas do Emitente, sem qualquer preferência entre elas, à 

exceção das obrigações que gozem de preferência decorrente de disposição legal. 

 

(ii) Obrigações de Caixa Subordinadas  

As Obrigações de Caixa Subordinadas e os respetivos juros constituem obrigações 

diretas e não garantidas do Emitente, que são e serão graduadas pari passu entre si e 

serão, pelo menos, graduadas pari passu com quaisquer outras obrigações, presentes 

ou futuras, subordinadas de prazo determinado, do Emitente, à exceção das 

obrigações que gozem de direitos de preferência legais. 

Em caso de insolvência ou liquidação do Emitente, os direitos de crédito dos titulares 

de Obrigações de Caixa Subordinadas de prazo determinado estarão subordinados 

aos direitos de crédito dos depositantes do Emitente, bem como aos de quaisquer 

outros credores não garantidos (com exceção dos titulares de dívida subordinada, 

caso existam) do Emitente. 

Para efeitos da presente Condição “Dívida Subordinada” significa toda e qualquer 

dívida do Emitente nos termos da qual o direito dos respetivos credores ao seu 

pagamento se encontra subordinado, no âmbito da liquidação do Emitente, aos 

direitos de crédito de todos os Credores Não Subordinados do Emitente e, nessa 

medida, e para efeitos da presente definição, a dívida compreende todas as 

responsabilidades do Emitente, efetivas ou contingentes, no âmbito de garantias 

prestadas ou indemnizações por aquele devidas. 

 

(iii) Papel Comercial 

O Papel Comercial e os respetivos juros constituem obrigações diretas, incondicionais, 

não garantidas e não subordinadas do Emitente, que são e serão graduadas pari 

passu com quaisquer outras obrigações, presentes ou futuras, não garantidas e não 

subordinadas do Emitente, sem qualquer preferência entre elas, à exceção das 

obrigações que gozem de preferência decorrente de disposição legal. 

 

 

 

 

 

3. Juros 

(a) Juros das Obrigações de Caixa de Taxa Fixa ou de Papel Comercial 

Cada Obrigação de Caixa de Taxa Fixa vence juros sobre o seu Valor Nominal Não 

Reembolsado desde (e incluindo) a Data de Início de Contagem de Juros à taxa anual 

correspondente à Taxa de Juro. Os juros serão pagos postecipadamente na(s) Data(s) 

de Pagamento de Juros anual(is) até à Data de Vencimento. 

Cada valor mobiliário representativo de Papel Comercial vence juros sobre o seu Valor 

Nominal, de acordo com a fórmula indicada nas Condições Finais da Oferta de Papel 
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Comercial (conforme definidas infra). Os juros serão pagos postecipadamente na data 

de reembolso. 

Quando usada nos presentes Termos e Condições, a expressão “Período de Juros 

Fixos” significa o período decorrido desde (e incluindo) uma Data de Pagamento de 

Juros (ou a Data de Início de Contagem de Juros) até (mas excluindo) a seguinte (ou a 

primeira) Data de Pagamento de Juros. 

Os juros serão calculados, a respeito de qualquer período, pela aplicação da Taxa de 

Juro ao Valor Nominal Não Reembolsado e multiplicando esse montante pela Fração 

Diária de Contagem, podendo o produto ser arredondado até 12 casas decimais, de 

acordo com as regras definidas pela Interbolsa.  

 

Para efeitos de cálculo do montante de juros devidos ao abrigo da presente Condição 

3 (a) “Fração Diária de Contagem” (“Base de Cálculo dos Juros”) significa: 

(i) Se “Atual/Atual (ICMA)” estiver especificado nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa: 

(A) No caso de Obrigações de Caixa em que o número de dias do período relevante 

desde (e incluindo) a mais recente Data de Pagamento de Juros (ou, na sua ausência, 

a Data de Início de Contagem de Juros) até (mas excluindo) a data de pagamento 

aplicável (o “Período de Contagem dos Juros”) seja igual ou menor que o Período 

de Determinação durante o qual o Período de Contagem dos Juros termina, o número 

de dias de tal Período de Contagem dos Juros dividido pelo produto de (1) o número 

de dias em tal Período de Determinação e (2) o número de Datas de Determinação 

(conforme especificadas nas Condições Finais da Oferta) que ocorreria num ano de 

calendário; ou 

(B) No caso de Obrigações de Caixa em que o Período de Contagem dos Juros seja 

maior que o Período de Determinação durante o qual o Período de Contagem dos 

Juros termina, a soma do: 

(1) Número de dias em tal Período de Contagem dos Juros que caia no Período de 

Determinação em que o Período de Contagem dos Juros começa, dividido pelo 

produto de (x) número de dias desse Período de Determinação e (y) o número de 

Datas de Determinação (conforme especificadas nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa) que ocorreria num ano de calendário; e 

(2) Número de dias em tal Período de Contagem dos Juros que caia no Período de 

Determinação seguinte, dividido pelo produto de (x) número de dias em tal Período de 

Determinação e (y) o número de Datas de Determinação que ocorreria num ano de 

calendário;   

(ii) Se “30/360” estiver especificado nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de 

Caixa, consoante aplicável: o número de dias desde (e incluindo) a mais recente Data 

de Pagamento de Juros (ou, se inexistente, a Data de Início da Contagem de Juros) 

até (mas excluindo) a data de pagamento relevante (tal número de dias devendo ser 

calculado numa base de um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias com 12 (doze) 

meses de 30 (trinta) dias) dividido por 360 (trezentos e sessenta). 

 

Nos presentes Termos e Condições: 
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“Período de Determinação” significa, em qualquer um dos anos de vida das 

Obrigações de Caixa, o período desde (e incluindo) a Data de Determinação até (mas 

excluindo) a Data de Determinação seguinte; 

“Data de Determinação” significa a data que seja especificada nas Condições Finais 

da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas Condições Finais da Oferta de Papel 

Comercial, consoante aplicável, ou, na sua falta, a data de pagamento de juros; 

“Valor Nominal Não Reembolsado” significa em relação a uma Obrigação de Caixa o 

valor nominal dessa Obrigação de Caixa deduzido do somatório dos montantes 

entretanto já reembolsados ao respetivo Titular da Obrigação de Caixa. 

 

Os juros serão pagos nos termos e condições previstos na Condição 4 (Pagamentos). 

 

(b) Juros das Obrigações de Caixa de Taxa Variável, das Obrigações de Caixa de 

Taxa Variável Inversa e das Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada 

(i) Datas de Pagamentos de Juros 

Cada Obrigação de Caixa de Taxa Variável, ou de Taxa Variável Inversa e cada 

Obrigação de Caixa com Taxa de Juro Indexada vence juros sobre o seu Valor 

Nominal Não Reembolsado desde (e incluindo) a Data de Início da Contagem de Juros 

e tais juros serão devidos postecipadamente e em alternativa: 

(A) Na(s) Data(s) de Pagamento de Juros Determinada(s) indicadas nas Condições 

Finais da Oferta; ou 

(B) Se nenhuma Data de Pagamento de Juros Determinada for especificada nas 

Condições Finais da Oferta, em cada data (cada uma dessas datas, em conjunto com 

cada Data de Pagamento de Juros Determinada, uma “Data de Pagamento de 

Juros”) que caia no número de meses ou outro período especificado como o Período 

Especificado nas Condições Finais da Oferta aplicáveis após a Data de Pagamento 

de Juros ou, no caso da primeira Data de Pagamento de Juros, após a Data de Início 

da Contagem de Juros. 

Tais juros serão devidos a respeito de cada Período de Juros (expressão que, nos 

presentes Termos e Condições das Obrigações de Caixa significa o período desde (e 

incluindo) uma Data de Pagamento de Juros (ou a Data de Início da Contagem de 

Juros) até (mas excluindo) a seguinte (ou a primeira) Data de Pagamento de Juros). 

Se uma Convenção de Dia Útil for indicada nas Condições Finais da Oferta e (x) não 

existir dia numérico correspondente no mês de calendário no qual deveria ocorrer uma 

Data de Pagamento de Juros ou (y) se qualquer Data de Pagamento de Juros cair 

num dia que não seja um Dia Útil, então, se a Convenção de Dia Útil indicada for: 

(1) A Convenção de Taxa Variável nos casos em que Períodos Especificados sejam 

indicados de acordo com a Condição 3(b)(i)(B), tal Data de Pagamento de Juros (i) no 

caso indicado em (x) supra, será o último dia que seja um Dia Útil no mês em causa e 

as disposições de (B) infra serão aplicáveis mutatis mutandis ou (ii) no caso de (y) 

supra, serão adiadas para o Dia Útil seguinte, exceto se vier a cair num dia do mês de 

calendário seguinte, caso em que (A) tal Data de Pagamento de Juros será antecipada 

para o Dia Útil imediatamente anterior e (B) cada Data de Pagamento de Juros 

subsequente será o último Dia Útil do mês que caia no Período Especificado, após a 

ocorrência da Data de Pagamento de Juros anterior aplicável; ou 
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(2) A Convenção do Dia Útil Seguinte (“Following Business Day Convention”), tal Data 

de Pagamento de Juros será adiada para o Dia Útil seguinte; ou 

(3) A Convenção do Dia Útil Seguinte Modificado (“Modified Following Business Day 

Convention”), tal Data de Pagamento de Juros será adiada para o Dia Útil seguinte 

exceto se por tal motivo viesse a cair num dia do mês de calendário seguinte, caso em 

que tal Data de Pagamento de Juros será antecipada para o Dia Útil imediatamente 

anterior; ou 

(4) A Convenção do Dia Útil Anterior (“Preceding Business Day Convention”), tal Data 

de Pagamento de Juros será antecipada para o Dia Útil imediatamente anterior. 

Nos presentes Termos e Condições, “Dia Útil” significa um dia que simultaneamente 

seja: 

(A) Um dia no qual os bancos comerciais e os mercados cambiais procedam a 

pagamentos e estejam abertos ao negócio (incluindo transações em moeda 

estrangeira e depósitos em moeda estrangeira) em Lisboa e qualquer Centro 

Financeiro Adicional indicado nas Condições Finais da Oferta; e 

(B) Em alternativa (1) em relação a qualquer soma devida numa Moeda Selecionada 

que não o euro, um dia no qual os bancos comerciais e os mercados cambiais 

procedam a pagamentos e estejam abertos ao negócio (incluindo transações em 

moeda estrangeira e depósitos em moeda estrangeira) no principal centro financeiro 

do país da Moeda Selecionada (se outro que não Londres ou um Centro Financeiro 

Adicional e que, se a Moeda Selecionada for dólar Australiano ou dólares 

Neozelandeses, Sydney e Auckland, respetivamente), ou (2) em relação a qualquer 

soma devida em euro, um dia em que o Trans-European Automated Real-Time Gross 

Settlement Express Transfer (TARGET2) System (o “Sistema TARGET2”) se encontre 

operacional e em funcionamento. 

Os juros serão pagos nos termos e condições previstos na Condição 4 (Pagamentos). 

(ii) Taxa de Juro  

A Taxa de Juro devida em cada momento a respeito das Obrigações de Caixa de Taxa 

Variável, das Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa e das Obrigações de 

Caixa com Taxa de Juro Indexada será calculada de acordo com o especificado nas 

Condições Finais da Oferta. 

(A) Determinação ISDA para as Obrigações de Caixa de Taxa Variável  

Se uma Determinação ISDA for indicada nas Condições Finais da Oferta como a 

forma através da qual a Taxa de Juro deva ser determinada, a Taxa de Juro para cada 

Período de Juros será a Taxa ISDA aplicável adicionada, conforme indicado nas 

Condições Finais da Oferta, da Margem (se aplicável). Para efeitos deste 

subparágrafo:  

 “Taxa ISDA”para um Período de Juros significa uma taxa igual à Taxa Variável que 

seria determinada pelo Agente Pagador ou por outra entidade indicada nas Condições 

Finais da Oferta ao abrigo de uma transação de swap de taxas de juros se o Agente 

Pagador ou essa outra entidade estivessem a atuar como Agente Calculador para 

essa transação swap ao abrigo dos termos de um contrato que incorporasse as 

Definições ISDA 2000 (2000 ISDA Definitions), tal como publicadas pela Associação 

Internacional de Swaps e Derivados (International Swaps and Derivatives Association, 

Inc.) conforme alterado e atualizado à Data de Emissão da Primeira Tranche de 
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Obrigações de Caixa e tal como publicadas pela Associação Internacional de Swaps e 

Derivados (“Definições ISDA”)) e ao abrigo do qual: 

(1) A Opção de Taxa de Juro Variável é a especificada nas Condições Finais da 

Oferta; 

(2) A Data de Vencimento Indicada - Maturidade é o período especificado nas 

Condições Finais da Oferta; e 

(3) A Data de Refixação é, em alternativa, (i) se a Opção de Taxa de Juro Variável 

tiver por base a taxa interbancária apresentada em Londres (“LIBOR”), para uma 

moeda específica, ou a taxa interbancária apresentada na zona Euro (“EURIBOR”) no 

primeiro dia de tal Período de Juros ou (ii) em qualquer outro caso, a que for 

especificada nas Condições Finais da Oferta. 

Para efeitos do presente subparágrafo (A), “zona Euro”, “Taxa de Juro Variável”, 

“Agente Calculador”, “Opção de Taxa de Juro Variável”, “Data de Vencimento 

Indicada” e “Data de Refixação” têm o significado que lhes é atribuído nas Definições 

ISDA. 

 

(B) Determinação screen rate para as Obrigações de Caixa de Taxa Variável, para as 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa e para as Obrigações de Caixa com 

Taxa de Juro Indexada. 

Se uma Determinação screen rate for indicada nas Condições Finais da Oferta como a 

forma pela qual a Taxa de Juro deverá ser determinada, a Taxa de Juro para cada 

Período de Juros será, nos termos infra indicados, em alternativa: 

(1) A cotação oferecida; ou 

(2) A média aritmética (arredondada, se necessário para a quinta casa decimal, com 

0.000005 a ser arredondado para cima) das cotações oferecidas, (expressa como uma 

taxa percentual anual) para a Taxa de Referência que aparecer, conforme aplicável, 

na Página de Ecrã Aplicável (“Screen Page”) às 11:00 da manhã (horário de Londres, 

no caso da LIBOR, ou horário de Bruxelas, no caso da EURIBOR (“Hora 

Especificada”)) na Data de Determinação de Juros em causa adicionada (conforme 

indicado nas Condições Finais da Oferta), da Margem (se aplicável), tudo conforme 

determinado pelo Agente Pagador. Se 5 (cinco) ou mais dessas cotações oferecidas 

estiverem disponíveis na Página de Ecrã Aplicável (“Screen Page”), a mais elevada 

(ou, existindo mais do que uma dessas cotações mais elevadas oferecidas, apenas 

uma de tais cotações) e a mais baixa (ou, existindo mais do que uma de dessas 

cotações mais baixas, apenas uma de tais cotações) será ignorada pelo Agente 

Pagador para efeitos de determinação da média aritmética (arredondada como supra 

indicado) de tais cotações. 

 Se a Página de Ecrã Aplicável (“Screen Page”) não se encontrar disponível ou se, no 

caso de (a) não houver cotação oferecida ou, no caso de, (b) aparecerem menos do 

que 3 (três) das cotações oferecidas, em qualquer uma das situações na Hora 

Especificada, o Agente Pagador deverá solicitar a cada um dos Bancos de Referência 

(conforme descrito infra) que lhe disponibilizem a respetiva cotação oferecida 

(expressa como uma taxa anual percentual) para a Taxa de Referência mais próxima 

da Hora Especificada, na Data de Determinação em causa. Se 2 (dois) ou mais 

Bancos de Referência disponibilizarem ao Agente Pagador as cotações oferecidas, a 

Taxa de Juro para esse Período de Juros corresponderá à média aritmética 
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(arredondada, conforme supra indicado) dessas cotações oferecidas, à qual se 

adicionará a Margem (se existir), tal como estipulado pelo Agente Pagador. 

Se numa qualquer Data de Determinação apenas 1 (um) dos Bancos de Referência, 

ou nenhum deles, disponibilizar ao Agente Pagador as cotações oferecidas nos termos 

definidos no parágrafo anterior, a Taxa de Juro para o respetivo Período de Juros 

corresponderá à taxa de juro anual que o Agente Pagador determine como média 

aritmética (arredondada, se necessário, nos termos referidos acima) das taxas, tal 

como comunicadas ao Agente Pagador, a seu pedido, pelos Bancos de Referência ou 

por pelo menos dois de entre eles, como tendo sido as taxas de juro oferecidas a 

esses bancos, aproximadamente na Hora Especificada na respetiva Data de 

Determinação de Juros, para tomada de fundos em euros durante um período de 

tempo igual ao que seria usado para a Taxa de Referência por bancos de primeira 

linha no mercado interbancário da Zona Euro, à qual se adicionará a Margem (se 

aplicável) ou, se menos do que dois Bancos de Referência disponibilizarem ao Agente 

Pagador a taxa oferecida para a tomada de fundos em euros para um período de 

tempo igual ao que teria sido usado para a Taxa de Referência, o Agente Pagador 

verificará quais as taxas que um ou mais bancos (considerados adequados para essa 

finalidade pelo Agente Pagador) oferecem para tomada de fundos a bancos de 

primeira linha no mercado interbancário da Zona Euro, à qual se adicionará a Margem 

(se aplicável). Caso a Taxa de Juro não puder ser determinada de acordo com as 

disposições acima referidas no presente parágrafo, a Taxa de Juro para o período de 

juros em causa será determinada por referência à Data de Determinação 

imediatamente anterior (substituindo-se, quando ao Período de Juros se aplique uma 

Margem diferente daquela que tiver sido aplicada ao Período de Juros imediatamente 

anterior, a Margem relativa ao Período de Juros imediatamente anterior pela Margem 

relativa ao Período de Juros respetivo). 

A expressão “Bancos de Referência” significa, no caso de (a), aqueles bancos cujas 

taxas de juro oferecidas tenham sido utilizadas para determinar a cotação, quando 

essa cotação tenha aparecido na Pagina de Ecrã Aplicável (“Screen Page”) e, no caso 

de (b), aqueles bancos cujas taxas de juro oferecidas tenham aparecido na Respetiva 

Página de Ecrã Aplicável (“Screen Page”), quando dela constem pelo menos 3 (três) 

cotações oferecidas. 

Se a Taxa de Referência a respeito das Obrigações de Caixa de Taxa Variável for 

indicada nas Condições Finais da Oferta como sendo outra que não a LIBOR ou a 

EURIBOR, a Taxa de Juro a respeito dessas Obrigações de Caixa será determinada 

de acordo com o disposto nas Condições Finais da Oferta. 

 

(iii) Taxa de Juro Mínima e/ou Taxa de Juro Máxima 

Caso as Condições Finais da Oferta indiquem uma Taxa de Juro Mínima para 

qualquer Período de Juros então, se a Taxa de Juro relativa a esse Período de Juros, 

determinada de acordo com o previsto na Condição 3(b)(ii) supra, for inferior a tal Taxa 

de Juro  Mínima, a Taxa de Juro  para esse Período de Juros será essa Taxa de Juros 

Mínima indicada nas Condições Finais da Oferta. 

Caso as Condições Finais da Oferta indiquem uma Taxa de Juro Máxima para 

qualquer Período de Juros então, caso a Taxa de Juro a respeito desse Período de 

Juros, determinada de acordo com o previsto na Condição 3(b)(ii) supra, seja superior 
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a tal Taxa de Juro Máxima, a Taxa de Juro  para esse Período de Juros será a Taxa 

de Juro Máxima indicada nas Condições Finais da Oferta. 

 

(iv) Determinação da Taxa de Juro e Cálculo dos Montantes de Juros 

O Agente Pagador determinará no momento em que a Taxa de Juros deva ser 

determinada ou, logo que seja possível após esse momento, a Taxa de Juro aplicável 

a cada Período de Juros. 

O Agente Pagador calculará o montante dos juros (“Montante dos Juros”) devido 

pelas Obrigações de Caixa de Taxa Variável, pelas Obrigações de Caixa de Taxa 

Variável Inversa ou pelas Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada para o 

Período de Juros em causa, mediante aplicação da Taxa de Juros ao Valor Nominal 

Não Reembolsado no caso de Obrigações de Caixa de Taxa Variável, ou de 

Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa ou de Obrigações de Caixa com Taxa 

de Juro Indexada e multiplicando o valor daí resultante pela Fração Diária de 

Contagem, podendo o produto ser arredondado até 12 (doze) casas decimais, de 

acordo com as regras definidas pela Interbolsa. Quando a Denominação Selecionada 

de uma Obrigação de Caixa de Taxa Variável ou de uma Obrigação de Caixa com 

Taxa de Juro Indexada seja um múltiplo de um Montante de Cálculo, o Montante dos 

Juros devido a respeito de tal Obrigação de Caixa será o produto do montante 

(determinado de acordo com a forma acima indicada para o Montante de Cálculo) e o 

fator através do qual o Montante de Cálculo é multiplicado de forma a atingir a 

Denominação Selecionada, sem nenhum arredondamento adicional. 

“Fração Diária de Contagem” significa, a respeito do cálculo de um montante de juros 

para cada Período de Juros: 

(1) Se “Atual/Atual” ou “Atual/Atual - ISDA” for indicado nas Condições Finais da 

Oferta, o número efetivo de dias contido no Período de Juros dividido por 365 

(trezentos e sessenta e cinco) (ou, se alguma parcela de tal Período de Juros cair num 

ano bissexto, a soma de (A) o número de dias efetivos contidos nessa parcela dividido 

por 366 (trezentos e sessenta e seis) e (B) o número de dias efetivos contidos na 

parcela do Período de Juros que caia num ano não bissexto divido por 365 (trezentos 

e sessenta e cinco)); ou 

(2) Se “Atual/365 (Fixa)” for indicada nas Condições Finais da Oferta, o número 

efetivo de dias no Período de Juros dividido por 365 (trezentos e sessenta e cinco); ou 

 (3) Se “Atual/360” for indicada nas Condições Finais da Oferta, o número atual de 

dias no Período de Juros dividido por 360 (trezentos e sessenta); ou 

(4) Se “30/360” for indicada nas Condições Finais da Oferta: o número de dias desde 

(e incluindo) a mais recente Data de Pagamento de Juros (ou, se inexistente, a Data 

de Início da Contagem de Juros) até (mas excluindo) a data de pagamento relevante 

(tal número de dias devendo ser calculado numa base de um ano de 360 (trezentos e 

sessenta) dias com 12 (doze) meses de 30 (trinta) dias) dividido por 360 (trezentos e 

sessenta). 

 

(v) Determinação ou Cálculo por um Banco Designado 

Se por qualquer razão o Agente Pagador, em qualquer momento após a Data de 

Emissão, incumprir a sua obrigação de determinar a Taxa de Juro ou de calcular 

qualquer Montante de Juros de acordo com o subparágrafo (ii) supra, qualquer banco 
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nomeado pelo Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa para esse 

efeito ou, caso nenhum banco seja nomeado, por Deliberação Extraordinária da 

assembleia dos Titulares de Obrigações de Caixa, determinará a Taxa de Juro à taxa 

que, na sua absoluta discricionariedade (tendo em conta aquilo que considerar 

adequado às anteriores disposições desta Condição, mas em qualquer dos casos 

sempre sujeito a uma Taxa de Juro Mínima e/ou Taxa de Juros Máxima indicada nas 

Condições Finais da Oferta) considere a Taxa de Juro justa e razoável em todas as 

circunstâncias. Esta determinação ou cálculo será considerado como tendo sido feito 

pelo Agente Pagador. 

 

(vi) Comunicações tidas como Finais 

Todos os certificados, comunicações, opiniões, determinações, cálculos, cotações e 

decisões emitidas, expressas, realizadas ou obtidas para efeitos dos termos desta 

Condição 3(b), quer pelo Agente Pagador quer pelo (ou em nome do) Representante 

Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa, serão (na inexistência de negligência, 

incumprimento doloso, má fé ou erro manifesto) vinculativas para o Emitente, o Agente 

Pagador e o Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa. 

 

(c) Juros das Obrigações de Caixa de Moeda Dupla 

No caso de Obrigações de Caixa de Moeda Dupla, se a taxa ou o montante dos juros 

não forem determinados por referência a uma taxa de câmbio, a taxa ou o montante 

dos juros devidos será determinado pela forma indicada nas Condições Finais da 

Oferta. 

 

(d) Juro Acumulado 

Cada Obrigação de Caixa (ou em caso de reembolso de apenas parte de uma 

Obrigação de Caixa, apenas essa parte da Obrigação de Caixa) ou Papel Comercial 

deixará de vencer juros (se aplicáveis) desde a data do seu reembolso, exceto no caso 

em que o reembolso do capital seja indevidamente retido ou recusado. Nesta 

circunstância, os juros deverão continuar a ser contabilizados até à verificação da 

primeira das seguintes situações: 

(i) A data na qual todos os montantes devidos a respeito dessa Obrigação de Caixa ou 

desse Papel Comercial tenham sido pagos; e 

(ii) 5 (cinco) dias após a data em que a totalidade do montante devido a respeito dessa 

Obrigação de Caixa ou desse Papel Comercial tenha sido integralmente recebida pelo 

Agente Pagador e a correspondente notificação aos Titulares de Obrigações de Caixa 

ou aos Titulares de Papel Comercial, consoante aplicável, para o efeito tenha sido 

efetuada, de acordo com a Condição 10 (Notificações). 

 

 

 

4. Pagamentos 

(a) Método de Pagamentos 

Sem prejuízo do infra disposto: 
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(i) Os pagamentos a efetuar numa Moeda Selecionada que não o euro serão 

realizados mediante transferência na Moeda Selecionada em causa para uma conta 

bancária mantida pelo beneficiário do pagamento; e 

(ii) Os pagamentos a efetuar em euros serão realizados a crédito ou mediante 

transferência para uma conta euro (ou qualquer outra conta na qual possam ser 

creditados ou para a qual possam ser transferidos euros) selecionada pelo beneficiário 

do pagamento.  

Os pagamentos ficarão, em todo o caso, sujeitos a quaisquer leis e regulamentos de 

natureza fiscal, aplicáveis na jurisdição do pagamento, sem prejuízo do disposto na 

Condição 6 (Tributação). 

 

(b) Pagamentos das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial 

Os pagamentos de capital e juros das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial 

serão: (i) creditados pelo Emitente na conta de pagamentos corrente de que o Agente 

Pagador seja titular junto do Banco de Portugal; (ii) transferidos, no dia de pagamento 

e de acordo com os procedimentos e regulamentos da Interbolsa aplicáveis, da conta 

de pagamentos corrente de que o Agente Pagador seja titular junto do Banco de 

Portugal para as contas de pagamentos correntes de que os Intermediários 

Financeiros Filiados na Interbolsa sejam titulares junto do Banco de Portugal; e, 

posteriormente, (iii) transferidos por tais Intermediários Financeiros Filiados na 

Interbolsa das respetivas contas de pagamentos correntes junto do Banco de Portugal 

para as contas dos Titulares de Obrigações de Caixa ou dos Titulares de Papel 

Comercial ou para as contas abertas junto desses Intermediários Financeiros Filiados 

na Interbolsa pelo Euroclear ou pelo Clearstream Luxemburgo, consoante aplicável. 

Os Titulares das Obrigações de Caixa e os Titulares de Papel Comercial confiam nos 

procedimentos da Interbolsa para receber os pagamentos relativos às Obrigações de 

Caixa e ao Papel Comercial. 

 

(c) Dia de Pagamento 

Se a data prevista para o pagamento de qualquer montante a respeito de qualquer 

Obrigação de Caixa ou Papel Comercial não for um Dia de Pagamento, o respetivo 

titular não terá direito a receber juros adicionais ou a qualquer outro pagamento 

relativo ao prazo decorrido entre a data prevista de pagamento de juros e o efetivo Dia 

de Pagamento. Para este efeito, “Dia de Pagamento” significa, sem prejuízo do 

disposto na Condição 7 (Prescrição) qualquer dia que seja: 

(i) Um dia no qual os bancos comerciais e os mercados de câmbio procedam a 

pagamentos e estejam abertos ao negócio em geral (incluindo câmbios e depósitos de 

moeda estrangeira) em: 

(A) Lisboa; 

(B) Qualquer Centro Financeiro Adicional indicado nas Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa ou nas Condições Finais da Oferta de Papel Comercial, 

consoante aplicável; e 

(ii) (1) Em relação a qualquer quantia devida numa Moeda Selecionada para além do 

euro, um dia no qual os bancos comerciais e os mercados de câmbio procedam a 

pagamentos e estejam abertos ao negócio em geral (incluindo câmbios e depósitos de 

moeda estrangeira) em Lisboa e que, se a Moeda Selecionada for dólar Australiano ou 
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dólar Neozelandês, Sydney e Auckland, respetivamente, ou (2) Em relação a qualquer 

quantia devida em euros, um dia em que o sistema TARGET 2 esteja aberto. 

 

(d) Interpretação do significado de Capital das Obrigações de Caixa 

Considera-se que qualquer referência nestes Termos e Condições a capital das 

Obrigações de Caixa inclui, consoante aplicável: 

(i) Quaisquer montantes adicionais que sejam devidos a respeito de capital nos termos 

da Condição 6 (Tributação); 

(ii) O Montante de Reembolso Final; 

(iii) O(s) Montante(s) de Reembolso Antecipado; 

(iv) O Montante Opcional de Reembolso (se aplicável) das Obrigações de Caixa; 

(v) Em relação a Obrigações de Caixa com Reembolso Escalonado, cada um dos 

montantes a reembolsar; 

(vi) Em relação a Obrigações de Caixa de Cupão Zero, o Montante de Reembolso 

Nominal; e 

(vii) Qualquer prémio e quaisquer outros montantes (para além de juros) que possam 

ser devidos pelo Emitente ao abrigo ou a respeito das Obrigações de Caixa. 

 

5. Reembolso e Aquisição 

(a) Na Data de Vencimento 

Salvo se previamente reembolsado ou adquirido e cancelado, cada Obrigação de 

Caixa (incluindo cada Obrigação de Caixa com Taxa de Juro Indexada e cada 

Obrigação de Caixa em Moeda Dupla) e o Papel Comercial serão reembolsados pelo 

Emitente pelo seu Montante de Reembolso Final indicado, ou determinado, de acordo 

com a forma prevista nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas 

Condições Finais da Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável, na Moeda 

Selecionada aplicável na Data de Vencimento. 

 

O reembolso das Obrigações de Caixa tem as seguintes restrições decorrentes do 

Decreto-Lei n.º 408/91: 

 Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º: “As obrigações de caixa são emitidas a prazo 

fixo, podendo, no entanto, as instituições emitentes conceder aos seus titulares 

a faculdade de solicitarem o reembolso antecipado, o qual não poderá efetuar-

se antes de decorridos 12 meses após a data da emissão das obrigações e 

implicará a amortização das mesmas.” 

 Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, “Sem prejuízo do disposto no número 

anterior quanto ao reembolso antecipado, as obrigações de caixa não podem 

ser adquiridas pela instituição emitente antes de decorrido o prazo de dois 

anos sobre a data de emissão.” 

 

Considerando para o efeito que, o prazo de maturidade das Obrigações de Caixa não 

poderá ser inferior a 2 anos, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 408/91. 

 

(b) Reembolso por Motivos Fiscais de Obrigações de Caixa 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 408/91, conforme descrito na alínea 

anterior, as Obrigações de Caixa poderão ser reembolsadas por opção do Emitente 
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(após obtenção da autorização do Banco de Portugal sempre que seja necessário no 

caso das Obrigações de Caixa Subordinadas) no todo, mas não em parte, a qualquer 

momento, após notificação para o efeito enviada com não menos do que 30 (trinta) 

dias mas não mais do que 60 (sessenta) dias de antecedência ao Agente Pagador, ao 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa (a respeito das 

Obrigações de Caixa) e, de acordo com a Condição 10 (Notificações), aos Titulares de 

Obrigações de Caixa (notificação esta que será irrevogável), se: 

(i) Por ocasião do próximo pagamento devido ao abrigo das Obrigações de Caixa, o 

Emitente seja ou venha a ser obrigado a pagar montantes adicionais nos termos 

referidos na Condição 6 (Tributação) na sequência de qualquer alteração ou 

modificação às leis e regulamentos da República Portuguesa ou qualquer subdivisão 

política ou qualquer autoridade a respeito de tal jurisdição ou que nela tenha poderes 

para cobrar impostos, ou qualquer alteração ou interpretação oficial de tais leis e 

regulamentos, cuja alteração ou modificação se torne efetiva na ou após a Data de 

Emissão da primeira Tranche de Obrigações de Caixa; 

(ii) Imediatamente antes do envio da notificação referida, o Emitente comprove junto 

do Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa e do Agente Pagador 

a verificação das circunstâncias previstas no ponto (i);  

(iii) Tal obrigação não possa, de todo, ser evitada pelo Emitente após terem sido 

tomada as medidas que razoavelmente estejam ao seu alcance para o efeito; e 

(iv) Desde que a notificação de reembolso em causa não ocorra antes de 90 (noventa) 

dias contados relativamente à data mais próxima na qual o Emitente seria obrigado a 

pagar aqueles montantes adicionais. 

Antes da publicação de qualquer notificação de reembolso ao abrigo da presente 

Condição 5 (b), o Emitente entregará ao Agente Pagador e ao Representante Comum 

dos Titulares de Obrigações de Caixa (1) um certificado assinado por dois 

Administradores do Emitente declarando que o Emitente está legitimado para proceder 

a tal reembolso e apresentando os fatos que demonstrem que as condições de que 

depende o exercício do direito de reembolso pelo Emitente se verificam e (2) um 

parecer de consultores legais independentes atestando que, verif icando-se as 

referidas condições, o Emitente está ou estará obrigado a pagar os montantes 

adicionais devidos a tal alteração ou modificação. O Agente Pagador e o 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa estão legitimados a 

aceitar esses certificado e parecer como comprovativo suficiente do cumprimento de 

tais condições precedentes, caso em que os mesmos serão conclusivos e vinculativos 

para os Titulares de Obrigações de Caixa (sem prejuízo dos direitos que legalmente 

assistem aos Titulares de Obrigações de Caixa). 

As Obrigações de Caixa reembolsadas ao abrigo da presente Condição 5 (b) serão 

reembolsadas pelo seu Montante de Reembolso Antecipado referido no parágrafo (e) 

infra, juntamente com (se apropriado) os juros vencidos até à data de reembolso, mas 

excluindo esta última. 

 

(c) Reembolso Antecipado de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial por 

Opção do Emitente (Call Option) 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 408/91, conforme descrito na alínea (a) 

da presente Condição, e se das Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa 
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constar uma cláusula de Reembolso Antecipado por Opção do Emitente (Call Option), 

este (uma vez obtidas as autorizações que se mostrem necessárias para o efeito), 

poderá proceder ao reembolso de todas as Obrigações de Caixa então em dívida, em 

qualquer Data Opcional de Reembolso e no(s) Montante(s) Opcional(is) de Reembolso 

indicados ou determinados segundo a forma prevista nas Condições Finais da Oferta 

de Obrigações de Caixa em conjunto com, se apropriado, os juros vencidos até (mas 

excluindo) a Data Opcional de Reembolso em causa. 

O reembolso referido no parágrafo precedente deverá ser realizado por um valor 

nominal não inferior ao Montante Mínimo de Reembolso ou não superior ao Montante 

Máximo de Reembolso, em cada um dos casos tal como for especificado nas 

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa (ver, supra, Condição 4 (d) – 

Termos e Condições). 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2004, a aquisição de papel comercial pela respetiva 

entidade emitente equivale ao seu reembolso, e se das Condições Finais da Oferta de 

Papel Comercial constar uma cláusula de Reembolso Antecipado por Opção do 

Emitente (Call Option), este, poderá proceder ao reembolso dos valores mobiliários 

representativos de Papel Comercial então em dívida, em qualquer Data Opcional de 

Reembolso e no(s) Montante(s) Opcional(is) de Reembolso indicados ou determinados 

segundo a forma prevista nas Condições Finais da Oferta de Papel Comercial em 

conjunto com, se apropriado, os juros vencidos até (mas excluindo) a Data Opcional 

de Reembolso em causa. 

As amortizações previstas neste parágrafo estão sujeitas à verificação prévia dos 

seguintes requisitos: 

(i) envio de uma notificação aos Titulares de Obrigações de Caixa e aos Titulares de 

Papel Comercial num prazo não inferior a 30 (trinta), nem superior a 60 (sessenta), 

dias de acordo com a Condição 10 (Notificações); e 

(ii) envio de uma notificação ao Agente Pagador e, no caso exclusivo das Obrigações 

de Caixa, ao Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa. 

As notificações previstas supra serão irrevogáveis. 

 

(d) Reembolso por Opção dos Titulares de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial (Put Option) 

Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 408/91, conforme descrito na alínea (a) 

da presente Condição, e se das Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, 

constar uma cláusula de Reembolso Antecipado por Opção do Titular das Obrigações 

de Caixa, este poderá solicitar ao Emitente o reembolso antecipado das Obrigações 

de Caixa Seniores, e exclusivamente destas, de que seja titular. 

Por seu lado, se das Condições Finais da Oferta de Papel comercial constar uma 

cláusula de Reembolso Antecipado por Opção do Titular do Papel Comercial, este 

poderá solicitar ao Emitente o reembolso antecipado desse Papel Comercial. 

Os Titulares de Obrigações de Caixa ou de Papel Comercial que pretendam, e 

estejam em condições de, exercer os seus direitos nos termos deste parágrafo 

deverão enviar ao Emitente, de acordo com a Condição 10 (Notificações), uma 

notificação (irrevogável), em prazo não inferior a 30 (trinta) dias e não superior a 60 

(sessenta) dias ou em qualquer outro período para notificação que seja indicado nas 
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Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, ou nas Condições Finais da 

Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável. 

No prazo previsto na notificação dos Titulares de Obrigações de Caixa ou dos 

Titulares de Papel Comercial, o Emitente deverá reembolsar, nos termos previstos nas 

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, ou nas Condições Finais da 

Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável, na totalidade (mas não em parte), as 

Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial em causa na Data Opcional de 

Reembolso pelo Montante Opcional de Reembolso indicado ou determinado segundo 

a forma definida nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, ou nas 

Condições Finais da Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável, em conjunto 

com, se apropriado, os juros vencidos até (mas excluindo) a Data Opcional de 

Reembolso em causa. 

As Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, ou as Condições Finais da 

Oferta de Papel Comercial, consoante aplicável, poderão estabelecer determinadas 

condições e requisitos ao exercício do direito ao Reembolso Antecipado por Iniciativa 

do Titular das Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial. 

Para que possam exercer o referido direito de opção os titulares das Obrigações de 

Caixa ou os Titulares de Papel Comercial deverão, durante as horas de expediente 

normais num dia que corresponda a um dia incluído no período de notificação, 

entregar ao Agente Pagador um Certificado e uma notificação de exercício dos seus 

direitos (de acordo com a minuta disponibilizada pelo Agente Pagador para o efeito) 

devidamente preenchida e assinada (uma “Notificação de Reembolso Antecipado 

por Iniciativa do Titular de Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial 

(Put Option)”) e na qual deverá ser especificada a conta bancária para a qual os 

pagamentos devidos ao abrigo desta Condição 4 (Pagamentos) deverão ser 

efetuados. 

 

(e) Montantes de Reembolso Antecipado 

Para efeitos do parágrafo (b) supra e da Condição 8 (Situações de Incumprimento), as 

Obrigações de Caixa serão amortizadas pelo Montante de Reembolso Antecipado 

calculado da seguinte forma: 

(i) no caso de Obrigações de Caixa com um Montante de Reembolso Final igual ao 

Preço de Emissão, pelo Montante de Reembolso Final; 

(ii) no caso de Obrigações de Caixa (que não Obrigações de Caixa de Cupão Zero) 

com um Montante de Reembolso Final que seja ou possa ser superior ao Preço de 

Emissão ou que seja reembolsável numa Moeda Selecionada que não aquela em que 

as Obrigações de Caixa estão denominadas, pelo montante indicado em, ou 

determinado da forma especificada nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de 

Caixa ou, se tal montante ou forma assim for indicada nas Condições Finais da Oferta 

de Obrigações de Caixa, pelo seu valor nominal; ou 

(iii) no caso de Obrigações de Caixa de Cupão Zero, o montante a reembolsar 

antecipadamente corresponderá ao valor nominal das respetivas Obrigações de Caixa 

de Cupão Zero, descontado, desde a data de Vencimento Final até à respetiva Data 

de Reembolso Antecipado, a uma Taxa Interna de Rendibilidade (a qual, se não 

constar das Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa, deverá ser 

equivalente à taxa de juro que faria com que o Valor Nominal atualizado das 
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Obrigações de Caixa de Cupão Zero fosse igual ao respetivo preço de emissão, na 

respetiva data de emissão) com juros compostos anualmente. 

 

 (f) Obrigações de Caixa com Reembolso Escalonado 

Se as Obrigações de Caixa forem Obrigações de Caixa com Reembolso Escalonado, 

serão reembolsadas, na data prevista para o respetivo reembolso antecipado, de 

acordo com as disposições desta Condição 4 (Pagamento) e do que for estipulado nas 

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa. 

 

(g) Compras de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial 

O Emitente, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 408/91, ou qualquer uma das 

suas subsidiárias poderá, a qualquer momento, adquirir Obrigações de Caixa a 

qualquer preço em mercado aberto ou outro. Tais Obrigações de Caixa poderão ser 

detidas, reemitidas, revendidas ou, por opção do Emitente, entregues ao Agente 

Pagador para cancelamento. 

O exercício dos direitos previstos nesta Condição poderá estar sujeito a prévia 

autorização do Banco de Portugal, no caso das Obrigações de Caixa Subordinadas. 

O Emitente poderá, ou qualquer uma das suas subsidiárias poderá, a qualquer 

momento, adquirir Papel Comercial a qualquer preço em mercado aberto ou outro. A 

aquisição de papel comercial pelo Emitente equivale ao seu reembolso nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004. 

 

(h) Cancelamento  

Todas as Obrigações de Caixa que sejam (a) amortizadas ou (b) adquiridas pelo, ou 

em nome do, Emitente ou de qualquer uma das suas Subsidiárias serão de seguida 

canceladas pela Interbolsa após a receção de notificação para o efeito efetuada pelo 

Agente Pagador extinguindo-se após esse cancelamento todos os direitos inerentes às 

mesmas. 

O Papel Comercial amortizado ou adquirido pelo, ou em nome do, Emitente será de 

seguida cancelado pela Interbolsa após a receção de notificação para o efeito 

efetuada pelo Agente Pagador extinguindo-se após esse cancelamento todos os 

direitos inerentes ao mesmo. 

 

(i) Não Pagamento Pontual nas Obrigações de Caixa de Cupão Zero 

Caso o montante devido no âmbito das Obrigações de Caixa de Cupão Zero no 

momento do reembolso respetivo (nos termos dos parágrafos (a), (b), (c) ou (d) supra 

ou nos termos previstos na Condição 8 (Situações de Incumprimento) seja 

indevidamente retido ou recusado, o montante devido a respeito das mesmas 

corresponderá ao montante calculado de acordo com a fórmula prevista no parágrafo 

(e) supra, devendo as referências aí feitas à data fixada para o reembolso ou à data na 

qual as Obrigações de Caixa de Cupão Zero se tornam devidas e pagáveis ser 

substituídas por referências àquela que constitua a data mais recente, de entre as 

seguintes datas: 

(i) A data na qual todos os montantes devidos a respeito de tais Obrigações de Caixa 

de Cupão Zero tenham sido pagos; ou 
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(ii) O 5.º (quinto) dia após a data na qual o montante total devido tenha sido recebido 

pelo Agente Pagador e a respetiva notificação para o efeito tenha sido dada aos 

Titulares de Obrigações de Caixa de acordo com a Condição 10 (Notificações) ou 

individualmente. 

 

6. Tributação 

Todos os pagamentos (capital e rendimentos de capitais) referentes às Obrigações de 

Caixa e de Papel Comercial efetuados pelo ou em representação do Emitente, 

deverão ser realizados livres de qualquer retenção na fonte ou dedução por conta, de 

quaisquer impostos, taxas, contribuições ou encargos governamentais de qualquer 

natureza, que sejam cobrados, impostos ou retidos pela República Portuguesa, ou por 

qualquer autoridade com poderes de tributação em Portugal, salvo se essa retenção 

na fonte ou dedução por conta for estabelecida por lei. Neste último caso, os 

Titulares de Obrigações de Caixa ou os Titulares de Papel Comercial não terão 

direito a receber qualquer outra importância a título de compensação pelo 

imposto retido ou deduzido por conta (gross-up). 

 

7. Prescrição 

Os direitos relativos às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial prescrevem no 

prazo de 20 (vinte) anos ou 5 (cinco) anos, consoante se trate de direitos relativos ao 

capital ou juros devidos no âmbito das Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial, 

respetivamente. 

 

8. Situações de Incumprimento  

(A) Obrigações de Caixa Seniores e Papel Comercial 

No caso de Obrigações de Caixa Seniores e do Papel Comercial, se qualquer uma das 

situações seguintes vier a ocorrer (cada uma designada por “Situação de 

Incumprimento”), o Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa (a) 

se para tal for solicitado por escrito pelos Titulares de Obrigações de Caixa de pelo 

menos 1/5 (um quinto) do montante nominal das Obrigações de Caixa então em 

dívida; ou (b) se para tal for instruído por uma Deliberação Extraordinária dos Titulares 

de Obrigações de Caixa; ou qualquer Titular de Papel Comercial notificará o Emitente 

(a “Notificação de Vencimento Antecipado”) e o Agente Pagador do vencimento 

antecipado das Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial, consoante aplicável, e de 

que, consequentemente, estas deverão ser de imediato reembolsadas pelo Montante 

de Reembolso Antecipado (tal como descrito na Condição 5(e)) acrescido dos juros 

vencidos (se aplicáveis) até à data de reembolso integral: 

 

(i) Não pagamento 

Incumprimento no pagamento de capital ou juros respeitantes às Obrigações de 

Caixa ou ao Papel Comercial e manutenção desse incumprimento, no caso de 

capital, por um período de 7 (sete) Dias Úteis ou, no caso dos juros, por um 

período de 10 (dez) Dias Úteis; ou 

 

(ii) Não Cumprimento de Outras Obrigações 
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Incumprimento pelo Emitente de qualquer uma das outras obrigações relativas às 

Obrigações de Caixa ou do Papel Comercial, caso tal incumprimento não seja 

sanado num período de 30 (trinta) dias (ou, no caso das Obrigações de Caixa, em 

qualquer outro período superior que o Representante Comum dos Titulares de 

Obrigações de Caixa autorize), após notificação que para o efeito tenha sido 

enviada ao Emitente, solicitando essa sanação. Nos casos em que, na opinião 

devidamente sustentada do Representante Comum dos Titulares de Obrigações 

de Caixa, o incumprimento em causa não seja passível de sanação, a notificação 

referida não será necessária; ou 

 

(iii) Cessação de Atividade  

Cessação total ou substancial pelo Emitente do exercício da sua atividade, exceto, 

no caso das Obrigações de Caixa, se no âmbito de uma fusão ou reestruturação, 

previamente aprovadas por uma Deliberação Extraordinária dos Titulares de 

Obrigações de Caixa (conforme previsto na Condição 11 (Assembleia de Titulares 

de Obrigações de Caixa, Modificação e Renúncia); ou 

 

(iv) Insolvência 

(a) Impossibilidade do, ou admissão da impossibilidade pelo, Emitente de liquidar 

as suas dívidas, à medida que estas se forem vencendo ou declaração da 

insolvência do Emitente pelo tribunal competente ou existência de um acordo com 

credores gerais do Emitente; ou (b) nomeação de um administrador de insolvência 

ou outra entidade equivalente para o Emitente em relação à totalidade ou a uma 

parte substancial dos ativos do Emitente; (c) nomeação pelo Banco de Portugal de 

um gestor temporário do Emitente; (d) existência de um processo de execução ou 

outro processo que tenham por objeto a totalidade ou parte substancial dos ativos 

do Emitente. 

Os eventos referidos em (b), (c) e (d) supra não consubstanciarão uma Situação 

de Incumprimento se cessarem num período de 60 (sessenta) dias após a 

respetiva ocorrência. 

Nesta Condição 8 (Situações de Incumprimento): 

“Dia Útil” significa um dia no qual os bancos comerciais estejam abertos ao negócio 

em Lisboa. 

 

(B) Obrigações de Caixa Subordinadas  

No caso de Obrigações de Caixa Subordinadas, se qualquer uma das situações 

seguintes vier a ocorrer (cada uma designada por “Situação de Incumprimento”), o 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa (a) se para tal for 

solicitado por escrito pelos Titulares de Obrigações de Caixa de pelo menos 1/5 (um 

quinto) do montante nominal das Obrigações de Caixa então em dívida; ou (b) se para 

tal for instruído por uma Deliberação Extraordinária dos Titulares de Obrigações de 

Caixa; notificará o Emitente (a “Notificação de Vencimento Antecipado”) e o Agente 

Pagador do vencimento antecipado das Obrigações de Caixa e de que, 

consequentemente, estas deverão ser de imediato reembolsadas pelo Montante de 

Reembolso Antecipado (tal como descrito na Condição 5(e)) acrescido dos juros 

vencidos (se aplicáveis) até à data de reembolso integral: 
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(i) Não Pagamento 

Incumprimento no pagamento de capital e juros respeitantes às Obrigações de Caixa e 

manutenção desse incumprimento, no caso de capital e juros, por um período de 10 

(dez) Dias Úteis; ou 

 

(ii) Outros 

Emissão de qualquer despacho ou instrução por tribunal competente ou deliberação 

no sentido da liquidação ou extinção do Emitente, exceto se enquadráveis no âmbito 

de uma fusão ou reestruturação, aprovadas por uma Deliberação Extraordinária dos 

Titulares de Obrigações de Caixa. 

Sem prejuízo do envio da Notificação de Vencimento Antecipado, o Emitente apenas 

poderá reembolsar as Obrigações de Caixa Subordinadas com a prévia aprovação do 

Banco de Portugal. 

Não poderá ser prestada qualquer garantia de que o Banco de Portugal virá a dar 

a sua aprovação a qualquer reembolso de Obrigações de Caixa Subordinadas. 

Os Titulares de Obrigações de Caixa Subordinadas deverão estar cientes do 

facto de que a aprovação pelo Banco de Portugal dependerá do nível de fundos 

próprios do Montepio. 

 

9. Agente Pagador 

A identificação do Agente Pagador e a respetiva sede estão indicadas infra. 

O Emitente poderá substituir o Agente Pagador designado e/ou a nomear Agentes 

Pagadores adicionais, desde que: 

(i) Se e enquanto as Obrigações de Caixa ou o Papel Comercial estiverem admitidos à 

negociação em mercado regulamentado, exista, a todo o momento, um agente 

pagador com sede no local que para o efeito seja exigido pelas regras e regulamentos 

do mercado em causa ou por autoridade de supervisão relevante; e 

(ii) Seja, a todo o momento, assegurada a existência de um agente pagador em 

Portugal capaz de realizar os pagamentos relativos às Obrigações de Caixa e ao 

Papel Comercial, tal como contemplados nestes Termos e Condições e na lei 

portuguesa e regulamentos aplicáveis. 

Qualquer alteração, cessação de funções ou nomeação relativas a um agente pagador 

produzirá efeitos decorridos 30 (trinta) dias após notificação da mesma ter sido 

enviada aos Titulares de Obrigações de Caixa e aos Titulares de Papel Comercial nos 

termos da Condição 10 (Notificações). 

 

10. Notificações 

Todas as notificações relativas às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial serão 

publicadas, se e enquanto as Obrigações de Caixa e o Papel Comercial estiverem 

admitidas à negociação no Euronext, no boletim do Euronext ou no sistema de difusão 

de informação da CMVM (www.cmvm.pt) ou por qualquer outra forma que cumpra com 

as regras do Cód.VM e com as regras da Interbolsa relativamente à notificação aos 

investidores. 
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Considerar-se-á que qualquer dessas notificações terá sido prestada na data da sua 

primeira publicação ou, sempre que solicitada a sua publicação em mais do que um 

jornal, na data da sua primeira publicação em todos os jornais solicitados. 

As notificações efetuadas pelos Titulares de Obrigações de Caixa ou pelos Titulares 

de Papel Comercial deverão revestir a forma escrita e ser entregues ou remetidas ao 

Agente Pagador com conhecimento, quanto às Obrigações de Caixa, ao 

Representante dos Titulares das Obrigações de Caixa. 

 

11. Assembleia de Titulares de Obrigações de Caixa, Modificação e Renúncia  

Assembleias de Titulares de Obrigações de Caixa 

Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, as Assembleias de Titulares de 

Obrigações de Caixa podem ser convocadas pelo Representante Comum dos 

Titulares de Obrigações de Caixa (caso exista) ou, se não tiver sido nomeado nenhum 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa, ou o Representante 

Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa não tenha convocado a Assembleia de 

Titulares de Obrigações de Caixa, pelo presidente da assembleia geral do Emitente, e 

deverão ser convocadas se requeridas pelos Titulares de Obrigações de Caixa que 

detenham pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das Obrigações de 

Caixa então em dívida. 

Caso o Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa e o presidente 

da assembleia geral do Emitente se recusarem a convocar a Assembleia de Titulares 

de Obrigações de Caixa, podem os Titulares de Obrigações de Caixa que detenham 

pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das Obrigações de Caixa então 

em dívida requerer a convocação judicial da Assembleia de Titulares de Obrigações 

de Caixa (que elegerá o respetivo presidente). 

O quórum constitutivo necessário para que uma Assembleia de Titulares de 

Obrigações de Caixa reúna para aprovar uma deliberação, que não seja uma 

Deliberação Extraordinária, será de um Titular ou Titulares de Obrigações de Caixa em 

dívida, ou de qualquer pessoa(s) que o(s) represente(m), independentemente do 

montante de Obrigações de Caixa detido. 

O quórum constitutivo necessário para que uma Assembleia de Titulares de 

Obrigações de Caixa reúna para aprovar uma Deliberação Extraordinária será de um 

Titular ou Titulares de Obrigações de Caixa que detenha(m), ou de qualquer pessoa(s) 

que o(s) represente(m), pelo menos 50% (cinquenta por cento) do montante das 

Obrigações de Caixa então em dívida, ou numa assembleia adiada, um Titular ou 

Titulares de Obrigações de Caixa que detenha(m), ou de qualquer pessoa(s) que o(s) 

represente(m), Obrigações de Caixa então em dívida, independentemente do 

montante de Obrigações de Caixa detido. 

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

Deliberação Extraordinária é a maioria dos votos recolhidos na Assembleia de 

Titulares de Obrigações de Caixa em causa. 

O número de votos necessários para aprovar uma Deliberação Extraordinária é de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) do montante global das Obrigações de Caixa 

então em dívida ou, numa assembleia adiada, dois terços de votos recolhidos na 

assembleia em causa. 
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As deliberações aprovadas em qualquer Assembleia de Titulares de Obrigações 

de Caixa serão vinculativas para todos os Titulares de Obrigações de Caixa, 

independentemente de terem estado, ou não, presentes nessa Assembleia de 

Titulares de Obrigações de Caixa e de terem, ou não, votado contra as 

deliberações em causa. 

 

Destituição e Substituição do Representante Comum dos Titulares de Obrigações de 

Caixa 

Os Titulares de Obrigações de Caixa poderão, a qualquer momento, destituir e 

substituir o Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa através de 

uma Deliberação Extraordinária aprovada para o efeito. 

 

Notificação 

Qualquer modificação, revogação, renúncia ou autorização ao abrigo da presente 

Condição 11 (Assembleia de Titulares de Obrigações de Caixa, Modificação e 

Renúncia) deverá ser vinculativa para os Titulares de Obrigações de Caixa e deverá 

ser notificada pelo Emitente aos Titulares de Obrigações de Caixa assim que possível 

de acordo com a Condição 10 (Notificações). 

 

Matérias que devem ser aprovadas por Deliberação Extraordinária 

Será exigida uma Deliberação Extraordinária dos Titulares de Obrigações de Caixa 

para: 

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

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

em relação às Obrigações de Caixa ou alterar o método de cálculo do montante de 

qualquer pagamento em relação às Obrigações de Caixa na data de reembolso ou na 

data de vencimento; 

(ii) Aprovar a modificação ou revogação de quaisquer disposições previstas nos 

presentes Termos e Condições; 

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

(iv) Renunciar ao cumprimento ou autorizar o incumprimento de qualquer um dos 

presentes Termos e Condições; 

(v) Aprovar quaisquer outras matérias relativamente às quais os presentes Termos e 

Condições exijam a aprovação de uma Deliberação Extraordinária. 

 

Matéria de apreciação restrita  

Salvo matérias que devam ser aprovadas através de Deliberação Extraordinária, o 

Agente Pagador, o Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa e o 

Emitente podem acordar, sem o consentimento dos Titulares de Obrigações de Caixa: 

(i) Qualquer modificação das Obrigações de Caixa que não seja materialmente 

prejudicial aos interesses dos Titulares de Obrigações de Caixa; ou 

(ii) Qualquer modificação das Obrigações de Caixa que seja de natureza formal, 

menor ou técnica, ou que seja efetuada para corrigir um erro manifesto ou para dar 

cumprimento a normas legais imperativas. 
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Qualquer uma das modificações referidas neste parágrafo será vinculativa para todos 

os Titulares de Obrigações de Caixa e deverá ser notificada aos mesmos de acordo 

com a Condição 10 (Notificações). 

 

12. Outras Emissões de Obrigações de Caixa 

O Emitente poderá, em qualquer momento, e sem que para tal seja necessário o 

consentimento dos Titulares de Obrigações de Caixa, emitir outras obrigações que 

estejam sujeitas aos mesmos termos e condições das Obrigações de Caixa ou aos 

termos e condições das Obrigações de Caixa em todos os aspetos exceto no que 

respeita ao montante e data do primeiro pagamento de juros, de forma a que as 

mesmas venham a ser consolidadas e formem uma Série única com as Obrigações de 

Caixa em dívida. 

 

13. Cumprimento 

O Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa poderá a qualquer 

momento, se para tal for instruído por Deliberação Extraordinária dos Titulares de 

Obrigações de Caixa ou se assim for solicitado, por escrito, pelos titulares de, pelo 

menos, 20% (vinte por cento) do montante nominal das Obrigações de Caixa então em 

dívida, tomar as medidas que considere apropriadas contra o Emitente, com vista a 

dar cumprimento aos termos e condições das Obrigações de Caixa. 

 

14. Lei Aplicável e Jurisdição 

Aplicar-se-á às Obrigações de Caixa a lei portuguesa, em particular o Decreto-Lei n.º 

498/91, sendo competentes para a apreciação de quaisquer litígios os tribunais de 

comarca de Lisboa.  

Aplicar-se-á ao Papel Comercial a lei portuguesa, em particular o Decreto-Lei n.º 

69/2004, sendo competentes para a apreciação de quaisquer litígios os tribunais de 

comarca de Lisboa. 

 

15. Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa 

Os titulares de Obrigações de Caixa podem nomear e destituir, a todo o tempo, o 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa através de uma 

Deliberação Extraordinária. 

Na sequência da nomeação de um novo Representante Comum dos Titulares de 

Obrigações de Caixa pelos Titulares de Obrigações de Caixa nos termos desta 

Condição 15 (Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa), qualquer 

Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa anteriormente nomeado 

e destituído terminará de imediato o seu mandato, ficando, desde logo, obrigado a 

transferir para o novo Representante Comum dos Titulares de Obrigações de Caixa 

nomeado pelos titulares das Obrigações de Caixa todos os documentos e informações 

a respeito das Obrigações de Caixa. 
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UTILIZAÇÃO DAS RECEITAS 

 

As receitas líquidas de cada emissão de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial 

serão aplicadas pelo Emitente na satisfação das necessidades gerais de 

financiamento da sua atividade, que inclui a realização de lucro. Se, a respeito de uma 

emissão específica, houver uma utilização particular das receitas líquidas, tal será 

indicado nas Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa ou nas Condições 

Finais da Oferta de Papel Comercial. 
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DESCRIÇÃO DO EMITENTE 

 

Introdução ao Montepio 

A Caixa Económica Montepio Geral (“Montepio”) é uma instituição de crédito, criada 

em 24 março de 1844, cujo capital institucional, no valor de 1.245.000.000,00 euros é 

detido na totalidade pelo Montepio Geral Associação Mutualista (“MGAM”), seu 

fundador. O MGAM é uma instituição particular de solidariedade social que desenvolve 

ações de proteção social, nas áreas da segurança social e da saúde, e promove a 

cultura e a melhoria da qualidade de vida dos seus 497.420 associados. De acordo 

com o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 dezembro 1992 (conforme alterado), o Montepio 

está autorizado a operar como um “banco universal” (de acordo com o Decreto-Lei n.º 

136/79, de 18 maio 1979, alterado pelo Decreto-Lei n.º 319/97, de 25 novembro 1997) 

e ocupava, em 31 de dezembro de 2011, o 6.º (sexto) lugar no sistema bancário 

português, no que diz respeito ao total do ativo líquido (Fonte: Boletim Estatístico da 

Associação Portuguesa de Bancos). 

Integrado no grupo financeiro detido pelo MGAM, o Montepio realiza as operações 

bancárias gerais e outras operações financeiras em outros sectores/ramos de 

atividade conexos, tais como a gestão de fundos de investimento, mobiliários e 

imobiliários, e fundos de pensões; seguros (ramos “Vida” e “Não Vida”), 

disponibilizando, igualmente aos seus clientes, a oferta mutualista do MGAM. O 

Montepio desempenha um papel determinante na operacionalização da estratégia de 

negócio do Grupo Montepio, uma vez que coloca à disposição do mesmo a sua rede 

de retalho bancário, constituída por 507 balcões (499 distribuídos geograficamente por 

todo o país e 8 em Angola), já incluindo a rede que anteriormente fazia parte do grupo 

Finibanco (a partir de 4 de abril de 2011). A rede de distribuição do Montepio é ainda 

complementada por uma estrutura de distribuição multicanal, suportada por serviços 

de banca automática e à distância e pela sua presença no exterior, junto da 

comunidade portuguesa residente no estrangeiro. A presença do Grupo Montepio em 

Angola está materializada através do Finibanco Angola, onde tem uma participação de 

61,04 por cento. 

O Montepio foi constituído com a finalidade, que se mantém‚ de pôr à disposição do 

MGAM os resultados dos seus exercícios, feitas as deduções estatutariamente 

previstas, para que este os aplique na satisfação dos seus fins. 

Nos termos dos seus estatutos, o Montepio está anexo ao MGAM, seu fundador, o que 

se traduz na afetação de resultados prevista no parágrafo anterior e na comunhão, por 

ambas as instituições, dos titulares dos correspondentes Órgãos Institucionais. 

O Montepio está registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª 

Secção) com o número 500792615 e está domiciliado em Portugal, tendo a sua sede 

registada na Rua Áurea, 219-241, Apartado 2882-1122-806, Lisboa, Portugal com o 

número de telefone +351 213 248 000. 
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História 

Em 1840, Francisco Manuel Alvares Botelho fundou o Montepio dos Empregados 

Públicos, uma associação mutualista, destinada a apoiar os seus membros durante 

períodos de dificuldades financeiras imprevistas, causadas por doença, invalidez ou 

morte. Em 1844, a sua designação foi alterada para Montepio Geral Associação 

Mutualista, designação essa que ainda se mantém atualmente. 

Igualmente em 1844, o MGAM criou a Caixa Económica de Lisboa (a qual, a partir de 

23 de abril de 1991, passou a designar-se Caixa Económica Montepio Geral) com o 

objetivo de atrair pequenas poupanças e conceder facilidades de crédito. O MGAM e 

as suas subsidiárias e filiais (em conjunto o “Grupo Montepio”) oferecem uma ampla 

variedade de produtos bancários, de seguros e de gestão de ativos, a partir da rede de 

agências do Montepio em Portugal. Originalmente, o Montepio era gerido como uma 

filial do MGAM mas no final da década de 30, as duas organizações tornaram-se 

entidades legais separadas. De acordo com o Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 novembro 

1977, o Montepio foi reconhecido como uma “pessoa coletiva de utilidade pública” 

estando isento de alguns tipos de impostos, incluindo o IRC (imposto sobre o 

rendimento de pessoas coletivas).  

Por forma a alargar a oferta de serviços financeiros a disponibilizar aos seus clientes, 

o MGAM decidiu fundar, em 1986, a Lusitania Companhia de Seguros, S.A. 

(“Lusitania”), uma companhia de seguros dedicada aos ramos “Não Vida”, cujos 

produtos são vendidos através da rede de retalho do Montepio. Em 1987 foi fundada a 

Lusitania Vida, Companhia de Seguros S.A., uma seguradora do ramo “Vida”, que 

disponibiliza seguros de vida, individuais e de grupo, com coberturas para os riscos de 

morte, invalidez e acidente, produtos para a proteção da velhice, de poupança e 

investimento e, ainda, operações de capitalização de poupanças. 

Continuando a sua estratégia de alargamento da oferta de serviços financeiros a 

prestar aos clientes e, simultaneamente, diversificando as suas fontes de receitas, em 

1988, foi criada a Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (“Futuro”), 

uma instituição especializada na gestão de Fundos de Pensões (Fechados e Abertos), 

dirigidos a empresas e particulares, sendo o seu capital social detido maioritariamente 

pelo grupo Montepio, possibilitando-lhe a sua entrada num sector com fortes 

perspetivas de expansão. 

Em 31 dezembro 2011, o Montepio detinha 25,7 por cento, 39,3 por cento e 9,8 por 

cento do capital acionista da Lusitania, Lusitania Vida e Futuro, respetivamente. 

Na área da gestão de patrimónios, o Grupo Montepio detém igualmente a sociedade 

Montepio Gestão de Ativos, uma entidade especializada na gestão de fundos de 

investimento mobiliário e imobiliário, a par da gestão discricionária de carteiras. 

Em 1995, o Montepio adquiriu alguns dos ativos e passivos de uma pequena caixa 

económica sediada nos Açores – a Caixa Económica Açoreana – que estava em 

dificuldades financeiras. 

Adicionalmente, em janeiro de 1997, o Montepio adquiriu alguns ativos e passivos de 

uma outra pequena caixa económica – a Caixa Económica Comercial e Industrial 

(“CECI”). O Banco de Portugal aprovou um plano de amortização a cinco anos para as 
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insuficiências da CECI no que diz respeito a provisões e a responsabilidades com 

pensões, que foi integralmente cumprido em 31 dezembro 2001. 

 Em 2009 foram adquiridas, pela Lusitania-Companhia de Seguros, as Companhias de 

Seguros Real e Mutuamar que permitiram duplicar a quota de mercado no ramo dos 

seguros reais e assegurar uma dimensão em linha com o objetivo de fortalecer a 

capacidade competitiva do Grupo Montepio nesta área de Atividade. 

 

Já em 2010 o MGAM adquiriu a totalidade do capital da Finibanco Holding, SGPS, 

através do lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição. Esta operação teve como 

objetivo potenciar a expansão do mutualismo, a diversificação das Atividades e 

reforçar as capacidades comerciais e de funcionamento do Grupo Montepio (ver 

“Finibanco” abaixo) 

O Grupo Montepio inclui ainda a Leacock Seguros - Sociedade Corretora de Seguros, 

Lda., constituída legalmente em 7 de novembro de 1963 e inscrita no Instituto de 

Seguros de Portugal com o n.º 607242681/3, e a empresa Residências Montepio, 

Serviços de Saúde S.A., criada no final do ano de 2005, com o objetivo de reforçar a 

presença do Grupo Montepio na área da proteção social e da melhoria da qualidade 

de vida, em especial no segmento sénior (a sua atividade centra-se na gestão de 

centros de Residências Sénior e na prestação de serviços de apoio domiciliário, 

através da comercialização dos cartões Vitalidade na rede comercial do Montepio). 

 

Finibanco 

Em 30 de julho de 2010, o MGAM – que detém a totalidade do capital institucional do 

Montepio – lançou uma Oferta Pública de Aquisição Geral e Voluntária sobre as ações 

representativas do capital social da Finibanco-Holding, SGPS, S.A. (a “Oferta”). 

À data, a Finibanco-Holding, SGPS, S.A. era a sociedade holding do grupo financeiro 

português “Finibanco” e compreendia várias subsidiárias (situação que se mantém 

atualmente) incluindo, inter alia, um banco (Finibanco, S.A.), um banco de direito 

angolano (Finibanco Angola, S.A.), uma instituição financeira de crédito (Finicrédito, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A.) e uma sociedade de gestão de ativos (Finivalor 

– Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A.). 

Em 26 de agosto de 2010, o conselho de administração da Finibanco-Holding, SGPS, 

S.A. recomendou aos acionistas que aceitassem a Oferta. 

Em sessão especial de mercado regulamentado, no dia 29 de novembro de 2010, o 

MGAM concretizou a Oferta Pública de Aquisição Geral e Voluntária sobre as ações 

representativas do capital social da Finibanco-Holding, SGPS, S.A., que foi objeto de 

registo junto da CMVM sob o número 9181 (“Oferta”). A percentagem de capital e 

direitos de voto adquiridos em sessão especial de Bolsa foi de 99,23 por cento, 

correspondente a 173.660.518 ações.  

Em sequência da Oferta, conforme oportunamente anunciado no respetivo Prospeto e 

demais documentos, e ao abrigo do disposto no artigo 194.º (Aquisição potestativa) do 

Código dos Valores Mobiliários, o MGAM tornou pública em 6 de dezembro de 2010 a 

sua decisão de adquirir potestativamente as 1.339.482 ações representativas de 0,77 
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por cento do capital social e dos direitos de voto da Finibanco – Holding, SGPS, S.A., 

que não logrou adquirir no âmbito da Oferta. 

Em cumprimento do artigo 195.º (Efeitos), n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, o 

MGAM efetuou, em 10 de dezembro de 2010, junto da CMVM, sob o n.º 9182, o 

registo da aquisição potestativa sobre o remanescente das ações representativas do 

capital social e dos direitos de voto da Finibanco – Holding, SGPS, S.A.. 

Nos termos oportunamente anunciados no Prospeto e demais documentos relativos à 

referida Oferta, o MGAM manifestou a sua intenção de, em caso de sucesso da 

Oferta, o que veio a verificar-se, consolidar as atividades e operações das subsidiárias 

da Finibanco-Holding, SGPS, S.A. nas respetivas Atividades, operações e redes do 

Grupo Montepio, onde se integra o Montepio. 

Com vista a desencadear os passos necessários ao referido processo de 

consolidação, o Montepio adquiriu ao MGAM, em 31 de março de 2011, por via da 

celebração de um contrato de compra e venda de ações, 100 por cento do capital 

social e dos direitos de voto da Finibanco – Holding, SGPS, S.A. e, indiretamente, da 

totalidade do capital social e dos direitos de voto do Finibanco, S.A., bem como da 

Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. e da Finivalor – Sociedade Gestora 

de Fundos Mobiliários, S.A.. 

Ainda em consequência do mesmo contrato, o Montepio adquiriu, também 

indiretamente, uma participação de 61,04 por cento do capital social e dos direitos de 

voto da sociedade de direito angolano, Finibanco Angola, S.A.. Por força desta 

aquisição, o perímetro de supervisão consolidada do Montepio passou a abranger as 

entidades acima referidas. 

Por sua vez, e no âmbito do referido processo de consolidação, em 4 de abril de 2011, 

o Montepio adquiriu totalidade dos ativos e passivos (trespasse) do Finibanco, S.A., 

com exceção (i) dos imóveis propriedade deste e adquiridos em resultado de 

aquisições em reembolso de crédito próprio ao abrigo do disposto no artigo 114.º 

(Aquisições em reembolso de crédito próprio) do Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, conforme 

alterado, bem como os ativos e passivos com ele conexos, e (ii) dos contratos de 

locação financeira (mobiliária e imobiliária) em que o Finibanco, S.A. é locador 

financeiro, bem como os ativos e passivos com ele conexos. 

 A integração no Montepio dos 174 (cento e setenta e quatro) balcões e dos ativos 

(2.625,2 milhões de euros de crédito a clientes) e passivos (2.315,2 milhões de euros 

de depósitos de clientes) do Finibanco, SA, na sequência da operação de trespasse, 

possibilitou o aumento do seu património comercial e financeiro, traduzido no 

acréscimo de clientes, na maior dimensão do balanço, e na diversidade de segmentos 

e operações. Os trabalhos de integração, iniciados em abril, concluíram-se em 

novembro, de acordo com o calendário e o projeto definidos, tendo envolvido 

praticamente todas as áreas da instituição, num esforço coletivo exemplar, de grande 

escala, complexidade e exigência. 
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Posição do Montepio no grupo MGAM 

 

 

 

Atividades Atuais e Indicadores Financeiros 

 

(i) O Montepio opera como banco universal oferecendo um amplo conjunto de 

serviços e produtos bancários e financeiros, tais como o leasing, factoring, 

renting, cartões (de débito e crédito), e ainda seguros (vida e não vida), fundos 

de pensões, fundos de investimento (mobiliário e imobiliário), gestão de ativos e 

oferta das soluções de proteção social promovidas pelo MGAM, serviços estes 

que são canalizados através da sua rede de retalho e dos canais alternativos de 

distribuição de serviços, tendo como objetivo único satisfazer as necessidades 

de produtos e serviços financeiros dos seus clientes. 

(ii) O Montepio tem igualmente vindo a desenvolver operações internacionais, 

especialmente pela oferta de moeda estrangeira aos seus clientes portugueses, 

créditos documentários, ordens de pagamento, dando especial enfoque à 

angariação de depósitos junto da comunidade portuguesa residente no 

estrangeiro. Para esta finalidade o Montepio dispõe de seis escritórios de 

representação em Paris, Toronto, Genebra, Frankfurt, Newark e Londres. Com a 

aquisição da Finibanco Holding, SGPS, o Montepio passa a deter também uma 
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presença internacional em Angola através do Finibanco Angola (participação de 

61,04 por cento) que conta com 8 balcões. 

(iii) Sendo um banco de retalho, a principal área de negócio do Montepio é a 

intermediação bancária, através da captação de depósitos, principalmente de 

clientes particulares, e a concessão de crédito. Em 31 dezembro de 2011, os 

créditos concedidos a este tipo de clientes representavam 61,9 por cento do total 

de créditos, sendo o restante composto principalmente por créditos a empresas 

e créditos ao sector público. A maior parte dos créditos a clientes particulares do 

Montepio estão garantidos por hipotecas sobre imóveis, atento o peso do crédito 

hipotecário e, em particular, do crédito à habitação, o que representa 53,7 por 

cento do total de crédito. 

(iv) O Montepio é o 6.º (sexto) maior grupo bancário português em função do Ativo 

Líquido (fonte: Boletim Estatístico Anual 2011 da Associação Portuguesa de 

Bancos) e um dos mais importantes no que diz respeito à concessão de crédito à 

habitação e à construção, com um total de crédito hipotecário concedido de 

9.822 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2011 (9.995 milhões de euros, 

em 31 de dezembro de 2010, i.e. menos 1,7 por cento). 

(v) O total de colaboradores do Montepio era de 4.029, em 31 dezembro 2011, 

representando um acréscimo de 39,1 por cento, face aos 2.896 existentes a 31 

de dezembro de 2010. 

(vi) A par dos avanços tecnológicos e da crescente sofisticação, os canais 

complementares para o segmento de Particulares (Net24, Phone24, Netmóvel24 

e SMS24) continuam a registar um crescimento assinalável em termos de 

aderentes ao serviço multicanal, principalmente no domínio do self banking e dos 

pagamentos eletrónicos. No final de 2011 No final de 2011, o parque global de 

ATM Multibanco atingiu 1.207 máquinas instaladas, 365 das quais por via da 

integração do ex-Finibanco, permitindo ao Montepio aumentar a sua quota de 

mercado neste negócio para 8,68 por cento (+2,68 p.p.). No que respeita à rede 

interna de ATM – Chave24 – o Montepio deu continuidade ao processo de 

modernização do parque, com modelos de equipamentos com mais 

funcionalidades para os clientes. (vd. “Tecnologia” abaixo). 

(vii) A 31 de dezembro de 2011, o ativo total consolidado do Montepio líquido de 

imparidade e amortizações registava um valor de 21.495,4 milhões de euros 

(18.249,3 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2010, i.e. mais 17,8 por 

cento). Os seus capitais próprios ascendiam a 1.259,5 milhões de euros, ou seja, 

mais 26,5 por cento face aos 995,5 milhões de euros de 31 de dezembro de 

2010 devido aos efeitos conjugados do aumento do capital institucional em 445 

milhões de euros e do crescimento das Outras Reservas e Resultados em 35 

milhões de euros, a par da diminuição das reservas de reavaliação em 236 

milhões de euros. O Montepio fechou o ano de 2011 com um rácio de 

solvabilidade de 13,5 por cento (12,9 por cento, em 31 de dezembro de 2010) e 

um Tier 1 (fundos próprios de base em percentagem dos ativos ponderados pelo 

respetivo grau de risco) de 10,2 por cento (9,1 por cento, em 31 de dezembro de 

2010). 
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(viii) No exercício findo a 31 de dezembro de 2011 a margem financeira do Montepio 

situou-se em 318,7 milhões de euros e o Produto Bancário ascendeu a 564,8 

milhões de euros. 

(ix) Os gastos operacionais, que incluem os custos com pessoal, gastos gerais 

administrativos e as amortizações do exercício, totalizaram 369,1 milhões de 

euros em 2011, face a 247,8 milhões de euros em 2010, enquanto que as 

Provisões e Imparidades Líquidas foram reforçadas em cerca de 31,2 por cento 

para 164,1 milhões de euros, permitindo obter um resultado líquido de 45 

milhões de euros (51,4 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2010, i.e., 

menos 12,4 por cento). 

 

Recursos Financeiros 

O quadro seguinte apresenta a discriminação das principais fontes de financiamento 

do Montepio a 31 de dezembro de 2011: 

 

(€ milhões)
Valor % Valor %

   Depósitos à ordem 2 018.061 12.5% 2 614.244 13.7%

   Depósitos prazo 7 583.150 47.1% 10 815.437 56.8%

   Depósitos poupança 391.530 2.4% 248.293 1.3%

Total Depósito de Clientes 9 992.741 62.0% 13 677.974 71.8%

Títulos Colocados em Clientes (Obrigações de Caixa) 566.304 3.5% 452.505 2.4%

Recursos de bancos centrais 1 540.266 9.6% 2 003.300 10.5%

Recursos de outras instituições de crédito 743.797 4.6% 901.742 4.7%

Euro Medium Term Notes 2 437.249 15.1% 1 314.250 6.9%

Obrigações Hipotecárias 832.690 5.2% 706.357 3.7%

Total Financiamento 16 113.047 100.0% 19 056.128 100.0%

31-Dez-2010 31-Dez-2011

 
 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

Os recursos de clientes representam a principal fonte de financiamento da atividade, 

complementados pelos recursos obtidos nos mercados financeiros. Os aspetos de 

maior destaque em 2011, dizem respeito ao significativo aumento dos Recursos de 

Clientes de Balanço, nomeadamente, Depósitos, que aumentaram a sua expressão na 

estrutura de financiamento (funding), e à diminuição da captação de recursos de 

mercados de dívida (Euro Medium Term Notes), que diminuíram o seu peso no total 

dos Recursos. 
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O quadro seguinte mostra a discriminação dos depósitos no Montepio por tipo de 

cliente, em 31 dezembro 2011: 

 

(€ milhões)
Valor % Valor %

Depósitos de Particulares e Pequenos Negócios 7 785.112 77.7% 10 848.634 79.7%

   Particulares 7 112.017 71.0% 9 949.568 73.1%

   Comerciantes e Prof. Liberais  57.309 0.6% 53.717 0.4%

   Instituições sem Fins Lucrativos 615.786 6.1% 845.349 6.2%

Depósitos de Empresas 1 851.556 18.5% 2 248.138 16.5%

Depósitos de Outros Segmentos 385.126 3.8% 511.873 3.8%

Total Depósitos 10 021.794 73.6% 13 608.645 100.0%

31-Dez-201131-Dez-2010

 

 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

Os depósitos de particulares e pequenos negócios representavam a principal 

componente da estrutura de depósitos a 31 de dezembro de 2011. 

O Montepio considera os depósitos de particulares como uma forma atrativa de 

financiamento, atenta a sua estabilidade e granularidade. Os depósitos até 100.000 

euros estão cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. 

Em complemento do financiamento obtido junto do retalho, procurando prolongar o 

prazo médio dos recursos obtidos e sustentar a sua base de fundos próprios, o 

Montepio tem mantido presença nos mercados de capitais. A 31 dezembro 2011, a 

dívida sénior e subordinada, emitida pelo Montepio, ascendia a 2.473,1 milhões de 

euros (3.836,243 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2010, ou seja uma 

variação de menos 16,0 por cento). 

Durante o exercício de 2012, o Montepio irá amortizar dívida, no total de 1.562 milhões 

de euros (que compara com 1.490 milhões de euros, no exercício de 2011). 

Em 5 de março de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral, com a intervenção da 

Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., concretizou uma operação de 

titularização de créditos hipotecários designada Pelican Mortgages no. 6. O prazo total 

da operação é de 51 anos, sem revolving period e com um limite (Aggregate Principal 

Amount Outstanding) fixado em 1.000.000.000 euros.  

Em 10 de maio de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral, com a intervenção da 

Hefesto – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A., concretizou duas operações 

de titularização de créditos hipotecários residenciais e de outros créditos em 

incumprimento (non-performing loans), designadas por Áurea N.º 1 e Áurea N.º 2, nos 

montantes de 36.318.595 euros e 35.821.140 euros, respetivamente. O prazo total das 

duas operações é de 10 anos. 
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Crédito 

O quadro seguinte discrimina os créditos concedidos pelo Montepio (incluindo crédito 

vencido), à data de 31 de dezembro de 2011, de acordo com o tipo de cliente e a 

respetiva finalidade: 

 

(€ milhões) Valor % Valor %

Empresas

   Construção 1 509.342 10.0% 1 370.193 7.8%

   Investimento 1 814.127 12.0% 3 216.781 18.4%

   Outras finalidades 1 536.978 10.2% 1 771.674 10.1%

Total Empresas 4 860.447 32.2% 6 358.648 36.4%

Particulares 9 835.409 65.2% 10 322.893 59.1%

   Habitação 8 485.379 56.3% 8 451.702 48.4%

   Individual 433.297 2.9% 777.211 4.4%

   Outros 916.733 6.1% 1 093.980 6.3%

Pequenos Negócios 292.499 1.9% 589.260 1.7%

Total Particulares e Pequenos Negócios 10 127.908 67.2% 10 912.153 62.4%

Outros Segmentos 87.589 0.6% 206.301 1.2%

Total do Crédito a Clientes (Bruto) 15 075.944 100.0% 17 477.102 100.0%

31-Dez-201131-Dez-2010

 

 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

O total da carteira de crédito a clientes ascendeu a 17,4 mil milhões de euros, 

apresentando um crescimento de 15,8 por cento face aos 15,0 mil milhões de euros 

registados em 2010. Retirando o efeito do negócio gerado pela rede integrada com a 

aquisição do Finibanco, a carteira de crédito teria observado uma redução de 1,70 por 

cento. Esta redução está em linha com os objetivos da desalavancagem definidos no 

âmbito do Plano de Financiamento e Capitalização. 

A desalavancagem do crédito tem-se efetuado de forma gradual e concordante com a 

estratégia definida e centrou-se nos segmentos de crédito hipotecário da habitação e 

construção. 

A carteira de crédito ao segmento de Particulares situou-se em 10,9 mil milhões de 

euros, com um crescimento de 7,7 por cento (retirando o efeito da integração do 

Grupo Finibanco a variação foi de -6,1 por cento).  

Em 31 de dezembro de 2011, atenta a sua implantação histórica neste sector, o crédito 

à habitação a particulares continuava a representar a maior parcela da carteira de 

crédito do Montepio, com um montante de 8.451,7 milhões de euros, 48,4 por cento do 

total de créditos concedidos a clientes (contra 8.485,4 milhões de euros, em 31 de 

dezembro de 2010, menos 0,4 por cento - sem o negócio originado pelo Grupo 

Finibanco a variação situou-se em -3,6 por cento)), decrescendo o seu peso na 

estrutura em 7,9 pontos percentuais. A grande maioria desses créditos está 

denominada em euros, comportando taxa de juro variável (apurada pelo Montepio, 

podendo ser reajustada em qualquer momento, sendo indexada à taxa da EURIBOR). 

No final de 2011, o crédito ao investimento aos sectores da diversificação continuou a 

representar a segunda maior parcela do total do crédito do Montepio, com 18,7 por 

cento (12 por cento em 31 de dezembro de 2010), refletindo a estratégia de 

diversificação da carteira de crédito. 
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O crédito a empresas do sector da construção tem vindo a perder peso na carteira de 

crédito do Montepio, totalizando, em 31 de dezembro de 2011, 1.370,2 milhões de 

euros, ou seja, 7,8 por cento do crédito total concedido a clientes (o que compara com 

1.509,3 milhões de euros, em 31 de dezembro de 2010), diminuindo o seu peso na 

estrutura em 2,2 pontos percentuais. Uma garantia (sob a forma de uma primeira 

hipoteca) é normalmente requerida sobre o imóvel a ser financiado ou sobre outro 

imóvel aceite pelo Montepio. O prazo médio destes créditos tende a ser menor do que 

o dos créditos concedidos a particulares, para habitação, e a correspondente análise 

de risco é diferente. O loan-to-value, ou seja, o rácio entre o montante financiado e o 

valor da garantia associada ao crédito, está confinado a um máximo de 60 por cento. 

Em 31 de dezembro de 2011, 10,1 por cento da carteira de crédito do Montepio era 

composto por créditos à tesouraria de empresas e outras finalidades (contra 10,2 por 

cento, em 31 de dezembro de 2010). Estes créditos são habitualmente de curto prazo, 

sem garantia real, todavia são normalmente solicitadas garantias pessoais aos 

proprietários/sócios das empresas em causa. 

 

Concorrência 

A informação abaixo apresentada foi extraída, conforme indicado, dos relatórios 

anuais do Montepio, dos seus comunicados de imprensa e dos referentes aos seus 

pares, estando igualmente baseada nas estatísticas monetárias e financeiras do 

Banco de Portugal e nas publicações da Associação Portuguesa de Bancos (“APB”). 

Enquanto membro fundador da União Económica e Monetária (UEM) e da Zona Euro, 

Portugal assistiu a uma convergência do enquadramento legal e de supervisão do 

sistema bancário em conformidade com as políticas adotadas pela UEM. Este 

processo conduziu o sistema financeiro para mudanças estruturais e operacionais 

muito importantes, no sentido da liberalização do sector financeiro durante os anos 90. 

Em conformidade com a legislação europeia, Portugal adotou o conceito do modelo de 

“banco universal” que incluía a eliminação da distinção entre bancos de investimento e 

bancos comerciais, a adoção de regras prudenciais e de supervisão, incluindo a 

regulação de bancos estrangeiros a operar em Portugal e de bancos portugueses a 

operar no estrangeiro e a criação de um fundo de garantia de depósitos. 

A adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) – IFRS (International 

Reporting Standards – em 2005, e o novo Acordo de Capital de Basileia II, em 2007, 

introduziram alterações profundas no registo contabilístico e nos processos de gestão 

do risco nas instituições bancárias portuguesas. 

Adicionalmente assistiu-se à introdução de outras medidas que visaram a 

harmonização do enquadramento legal e o desenvolvimento de um mercado financeiro 

europeu, tais como a adoção de uma Diretiva para os Mercados e Instrumentos 

Financeiros, em novembro de 2007, e a criação de uma área única de pagamentos em 

Euro. 

Estes desenvolvimentos desencadearam um forte aumento da concorrência, não só 

de entidades com presença em Portugal mas também de agentes externos, 

conduzindo a um aumento generalizado da rede comercial e do número de bancos e 

instituições financeiras especializadas em várias áreas, tais como fundos de 
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investimento, leasing e factoring, entre outras (fonte: publicações do Banco de 

Portugal e da APB). 

O Montepio considera como principais aspetos diferenciadores da sua atividade, a 

qualidade do serviço prestado aos seus clientes, através duma vasta oferta de 

soluções financeiras de onde se destacam os produtos mutualistas. Esta natureza 

mutualista, combinada com soluções de poupança para o futuro e outros benefícios 

que o MGAM oferece aos seus associados, bem como a reputação que lhe é 

reconhecida de ser uma instituição financeira estável e conservadora, são 

consideradas pelo banco como as razões chave para continuar a merecer a confiança 

dos seus clientes quando procuram satisfazer as suas necessidades financeiras. 

O Montepio goza de uma notoriedade e reputação de grande seriedade, ética, solidez 

e tradição, pelo facto de ser a instituição financeira mais antiga de Portugal, de adotar 

políticas conservadoras na gestão dos patrimónios e de pertencer integralmente ao 

Montepio Geral Associação Mutualista. 

Em 2011, a marca Montepio voltou a ser eleita «Marca de Excelência em Portugal» 

pela Superbrands, organização internacional independente que se dedica à promoção 

de marcas de excelência em 85 países. O Montepio conquistou o 1.º lugar no 

European Satisfaction Index 2010 da Associação Portuguesa para a Qualidade e 

Instituto Português da Qualidade (Ministério da Economia e Emprego). 

Segundo um estudo promovido pelo Reputation Institute, o Global RepTrak™ Pulse 

Portugal 2012, destinado a avaliar a reputação corporativa de mais de 2500 empresas 

de diversos setores e 41 países, o Montepio situa-se na 52.ª posição do ranking, 

constituindo a instituição bancária que goza de melhor reputação junto dos 

portugueses. 

 

Política de Crédito 

O processo de decisão de concessão de crédito assenta num conjunto de políticas 

que têm por base modelos de scoring para a carteira de clientes particulares e de 

rating para empresas. Os modelos, desenvolvidos a partir de dados históricos internos, 

permitem obter uma avaliação quantitativa da probabilidade de incumprimento da 

classe de risco atribuída ao cliente/operação. Esta classificação interna de risco, em 

conjugação com a avaliação dos respetivos fatores mitigantes (sob a forma de 

garantias pessoais ou reais), constitui um aspeto determinante para a tomada de 

decisão e para a fixação do preço a atribuir às operações. 

As políticas de concessão de crédito são revistas regularmente.  

Os modelos de risco de crédito desempenham um papel essencial no processo de 

decisão de crédito.  

No caso do crédito a particulares, as propostas são obrigatoriamente submetidas ao 

escrutínio dos modelos de scoring reativo existentes para as principais carteiras 

(crédito à habitação, crédito individual e cartões de crédito), tendo os mesmos sido 

recentemente atualizados, de forma a contemplar a necessária segmentação entre 

clientes fidelizados e novos ou potenciais clientes. De modo a apoiar as estratégias 

comerciais, são também utilizados modelos de scoring comportamental. 

Para o segmento de crédito a empresas é aplicado o modelo de rating interno, que 

contempla para as exposições mais significativas um parecer da equipa de análise de 
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crédito a empresas, enquanto que para o segmento de Microempresas e Empresários 

aplica-se o modelo de scoring de negócios. 

O modelo de scoring reativo procura medir o risco de um determinado proponente 

para um determinado tipo de crédito, dando suporte à tomada de decisão de 

concessão de crédito no retalho (hipotecário, consumo e cartões de crédito). O modelo 

foi parametrizado em conformidade com as políticas em vigor no Montepio e com 

modelos estatísticos que destacam as variáveis mais importantes que podem conduzir 

a um eventual incumprimento, tais como indicadores sócio-profissionais, demográficos 

e económicos. O modelo deteta automaticamente eventos relacionados com 

incumprimentos registados em bases de dados internas e externas e também valida 

as regras de crédito em vigor (rácios loan-to-value e debt-to-income). Ponderados 

todos estes fatores, o modelo classifica todas as propostas de crédito como aceites ou 

rejeitadas. 

O scoring comportamental mede o risco de cada cliente para diferentes tipos de 

créditos e atribui uma notação com base na relação que o cliente tem tido com o 

Montepio no passado, pela análise de créditos concedidos, utilização de facilidades de 

crédito de conta corrente, depósitos, investimentos financeiros, etc. 

As decisões de crédito dependem das classificações de risco e do cumprimento de 

diversas regras sobre a capacidade financeira e o comportamento dos proponentes. A 

responsabilidade na atribuição de crédito está diretamente relacionada com o 

montante do crédito e com a exposição do Montepio ao proponente. Pode ser 

atribuída a 4 (quatro) níveis de gestão, envolvendo a agência (1.º nível de decisão), o 

Departamento Regional (2.º nível de decisão), a Direção Comercial (3.º nível de 

decisão) e o Comité de Crédito (que inclui o Diretor Comercial relevante e os membros 

do Conselho de Administração (4.º nível de decisão)). 

Os limites de crédito são atribuídos a cada cliente e variam conforme o tipo de crédito 

solicitado. A grande maioria do crédito à construção e à habitação está garantido com 

uma primeira hipoteca sobre o bem financiado (imóvel ou propriedade) ou, em 

situações excecionais, por hipoteca sobre outros imóveis. Regra geral, o Montepio não 

aceita hipotecas de grau inferior como garantia, a menos que já seja o beneficiário de 

todas as hipotecas de grau superior, constituídas sobre o mesmo bem. Podem ser 

aplicadas algumas restrições ou condicionantes no acesso ao crédito no caso de 

empresas em início de atividade ou de proponentes classificados com um grau 

elevado de risco de crédito. Se uma proposta de crédito à habitação ou à construção 

exceder os 60 por cento do valor do bem financiado, será necessária uma autorização 

de grau superior para deferir a proposta, podendo, ainda, ser solicitado um aumento 

das garantias. Finalmente, será sempre solicitada a avaliação do bem a ser financiado 

por um técnico avaliador independente, cuja nomeação tenha sido previamente 

aprovada pelo Montepio. 

 

Crédito e Juros Vencidos 

Apesar da carteira de crédito e juros vencidos do Montepio ter atingido, no final de 

2011, os 822,8 milhões de euros, manteve um perfil de baixo risco, em virtude dos 

níveis e tipos de garantias que lhe estão associadas, em que as garantias reais 

representavam cerca de 74 por cento do total. 



 

83 
 

Em 31 de dezembro de 2011, encontravam-se em situação de incumprimento créditos 

num total de 822,7 milhões de euros, representando 4,7 por cento da carteira de 

crédito (bruto) concedido a clientes. Estes valores comparam com 577.5 milhões de 

euros, em 31 de dezembro de 2010. No quadro seguinte é apresentado o detalhe dos 

créditos e juros vencidos, em 31 de dezembro 2011: 

 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Habitação 268.443 271.197

Construção 146.973 158.884

Outras finalidades 162.074 392.669

Total 577.490 822.750

Total em % do portfolio de empréstimos 3.8 4.7  
 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

O quadro seguinte discrimina o montante de crédito vencido por períodos de 

incumprimento, no exercício findo em 31 dezembro 2011: 

 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Menos de 90 dias 90.729 128.858

Mais de 90 dias 486.761 693.892

Total 577.490 822.750  
 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

Os créditos são monitorizados pelo sistema informático de forma automática. O 

sistema verifica, numa base diária se o cumprimento do serviço de dívida, associado a 

cada crédito em particular, está a ser assegurado, conforme o respetivo plano de 

amortizações contratualizado com o cliente. O Montepio utiliza, complementarmente, 

alguns sistemas de alerta (por exemplo, no caso do crédito a empresas, verificando se 

um proponente cumpre com os prazos de pagamento à Segurança Social). 

No que diz respeito à gestão dos incumprimentos, o Departamento de Recuperação 

de Crédito, em conjunto com os Departamentos Comerciais, produz relatórios mensais 

procurando dinamizar a cooperação daqueles serviços com o Departamento Jurídico, 

para que possam ser desenvolvidos métodos mais eficazes na recuperação do crédito 

vencido. 

O crédito em situação de incumprimento é acompanhado por diferentes níveis de 

gestão. As agências, com a ajuda do Contact Center, são responsáveis por coordenar 

o estádio inicial do processo de recuperação de crédito. Complementarmente, existem 

níveis hierárquicos superiores, definidos em função dos escalões de atraso e dos 

montantes em incumprimento, que procuram renegociar a dívida, antes de enviar o 

processo para a Direção Jurídica e de Recuperação de Crédito (“DJRC”). 
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Após 2 (dois) meses de incumprimento (exceto para créditos em relação aos quais foi 

aprovado/negociado um plano de recuperação ou que se encontrem em fase de 

negociação com vista à sua regularização), o processo é automaticamente 

reencaminhado para a DJRC (Pré-Contencioso), que, em primeira instância, tenta 

recuperar os créditos em atraso, sem recurso a litígio. Por norma, caso uma solução 

favorável não seja encontrada num período de 5 (cinco) meses, dar-se-á início ao 

respetivo processo judicial. 

O Montepio continua a contabilizar o juro corrido, no caso dos créditos não garantidos, 

durante os primeiros 3 (três) meses de incumprimento. O juro corrido dos créditos 

garantidos por hipoteca é registado até que o valor da garantia seja ultrapassado pelo 

montante de capital e juro vencido. É constituída uma provisão para riscos gerais de 

crédito de 1 (um) por cento (0,5 (zero vírgula cinco) por cento para créditos à 

habitação garantidos por hipoteca, desde que a garantia seja usada pelo proponente 

como sua residência oficial ou efetiva, e 1,5 (um vírgula cinco) por cento, para crédito 

ao consumo), para cada crédito, a partir da respetiva data de concessão. Sempre que 

um crédito regista um atraso superior a 3 (três) meses, são constituídas provisões 

adicionais, conforme o período de atraso (a percentagem de provisionamento, relativa 

a créditos não garantidos, aumenta a uma taxa mais elevada que a percentagem para 

créditos garantidos). As provisões efetuadas pelo Montepio estão em conformidade 

com os requisitos do Banco de Portugal. Se um crédito em incumprimento é 

renegociado, as provisões só são corrigidas quando é efetuada a cobrança ou quando 

é constituída alguma garantia adicional, na sequência da renegociação da dívida. 

O quadro seguinte apresenta os créditos em incumprimento e a imparidade para riscos 

de crédito, em 31 dezembro 2011:  

 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Total créditos em incumprimento 577.490 822.750

(como % do total crédito a clientes) 3.8 4.7

Imparidade para Riscos de Crédito 521.811 770.476

(% do total empréstimos em incumprimento) 90.4 93.6  

 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

Em 2011, o total de imparidade para riscos de crédito aumentou em 248,7 milhões de 

euros, passando o rácio de cobertura do crédito vencido por imparidades de 90,4 por 

cento, em 31 de dezembro de 2010, para 93,6 por cento, em 31 de dezembro de 2011. 

 

Gestão de Riscos 

Além do risco de crédito referido no ponto anterior, os riscos a que o Montepio se 

encontra exposto são: risco de liquidez, risco cambial e risco de taxa de juro. Sendo 

uma característica comum a instituições de crédito onde predomina o crédito à 

habitação, os ativos do Montepio são relativamente ilíquidos, ao passo que os seus 

recursos apresentam uma importante componente de depósitos de retalho. A liquidez 
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é controlada diariamente, com base em relatórios sobre os pagamentos e 

recebimentos efetivos e previsionais, sendo imediatamente tomadas as necessárias 

medidas para fazer face a qualquer necessidade pontual de fundos.  

Procurando conferir um perfil de maior liquidez aos seus ativos, o Montepio tem vindo 

a efetuar operações de titularização de crédito à habitação, ao abrigo do seu programa 

Pelican Mortgages, tendo já sido concretizadas um total de seis operações. 

Com o mesmo objetivo, foi efetuada em junho de 2010 uma operação de titularização 

de crédito a micro, pequenas e médias empresas, com a designação Pelican SME No. 

1, e, em maio de 2012 foram também titularizados créditos vencidos (non-performing 

loans) no âmbito de duas operações de titularização designadas por Áurea N.º 1 e 

Áurea N.º 2. 

A exposição do Montepio ao risco cambial é limitada e resulta da oferta de produtos e 

soluções de financiamento em moeda estrangeira aos seus clientes de retalho. No que 

respeita ao risco de taxa de juro, a exposição do Montepio é, igualmente, reduzida, 

uma vez que a maior parte dos elementos do seu balanço estão indexados a taxa de 

juro variável. Integrado no âmbito da análise de riscos do Grupo, é regularmente 

produzido pela Direção de Risco do banco um relatório sobre os riscos de crédito e de 

mercado   inerentes à carteira de investimento do Montepio. Esses riscos são 

diariamente acompanhados pela gestão, através da análise do comportamento do 

valor patrimonial líquido da referida carteira, do cumprimento de limites de value-at-

risk, de stop-loss e de sensibilidade da carteira a variações do nível geral das taxas de 

juro.  

O uso de instrumentos derivados pelo Montepio é principalmente direcionado para a 

cobertura do risco de taxa de juro (interest rate swaps), maioritariamente associado 

aos financiamentos obtidos nos mercados de capitais. 

 

Fundos Próprios 

Resultante da sua natureza jurídica de fundação, o capital institucional do Montepio 

não é representado por ações, contrariamente ao que sucede nas sociedades 

anónimas. O MGAM detém a totalidade do capital institucional do Montepio, tendo 

direito a receber a totalidade da parcela dos resultados líquidos de cada exercício 

(deduzidas as provisões para as reservas obrigatórias) que venha a ser distribuída 

pelo Montepio, conforme proposta de aplicação de resultados aprovada em 

Assembleia Geral de associados do MGAM. O reinvestimento da totalidade ou de 

parte desses resultados e eventuais injeções adicionais de capital por parte do MGAM, 

representam a principal fonte de aumento do capital institucional do Montepio. Atentos 

os seus atuais estatutos, o Montepio não pode aumentar o seu capital através da 

oferta de ações ao público. 

O quadro seguinte discrimina os elementos de capital do Montepio, nomeadamente os 

requisitos de capital e os rácios de capital Tier 1 e Tier 2, calculados de acordo com os 

requisitos do Banco de Portugal, numa base consolidada: 

 



 

86 
 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Fundos Próprios Core Tier 1

Capital realizado 800.0 1245.0

Resultados, reservas gerais, especiais e resultados não distribuídos 219.7 254.8

Outros ajustamentos regulamentares -63.5 -121.2

Total 956.2 1378.6

Fundos Próprios de Base

Outros Instrumentos de Capital 0.0 15.0

Deduções Fundos Próprios de Base -16.6 -15.1

Total 939.7 1378.5

Fundos Próprios Complementares

Upper Tier 2 27.5 9.0

Lower Tier 2 378.0 462.8

Deduções -14.7 -15.1

Total 390.8 456.7

Deduções aos fundos próprios totais -4.6 -5.8

Fundos próprios totais 1325.9 1829.4

Requisitos de Fundos Próprios

Risco de crédito (Aviso n.º 5/2007) 767.1 1004.8

Risco de mercado (Aviso n.º 8/2007) 1.7 4.2

Risco operacional (Aviso n.º 9/2007) 55.5 75.8

Total 824.3 1084.8

Rácios Prudenciais

Rácio Core Tier 1 9.28% 10.17%

Rácio Tier 1 9.12% 10.17%

Rácio de Solvabilidade 12.87% 13.49%

 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

O rácio de capital (Tier 1) relativo a 31 de dezembro de 2011 fixou-se bem acima do 

nível mínimo de 9 por cento recomendado pelo Banco de Portugal. 

O quadro seguinte ilustra a utilização dos lucros líquidos (base individual) gerados 

durante o exercício findo em 31 dezembro 2011: 

 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Resultado líquido 41.491 32.823

Para Reserva Legal 8.298 6.565

Para Reserva Especial 2.075 1.641

Transferência para Resultados Transitados (Aviso 12/2001 BdP) 8.033 8.033

A transferir para o Montepio Geral – Associação Mutualista 23.085 16.584

% Resultado Líquido reinvestido na actividade do Montepio 44.4% 49.5%  

 

NOTA: 31 de Dezembro 2011 incluem os dados referentes à Finibanco Holding SGPS, SA, facto que 

deverá ser considerado para efeitos de comparabilidade 

 

O MGAM, mercê da sua solidez financeira, tem vindo a reforçar, anualmente, o Capital 

Institucional do Montepio de modo a dotá-lo do volume de capitais próprios que 

assegurem a sua sustentabilidade no médio e longo prazo. Assim, no ano de 2011, 

procedeu ao reforço do capital institucional, no valor de 445 milhões de euros, que 
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representam mais de treze vezes do resultado líquido apurado no Montepio, 

reinvestido na atividade deste último. 

 

Tecnologia 

A tecnologia tem uma importância estratégica para o Montepio na medida em que 

permite assegurar serviços de boa qualidade e inovadores aos seus clientes, o que é 

essencial para manter a sua competitividade no mercado bancário português. 

O Montepio completou no início de 1999 o processo de migração de um sistema NCR 

para um sistema Mainframe IBM system, tendo sido implementado com sucesso a 

solução Altamira/ABI. 

Adicionalmente foram implementados projetos inovadores, com um grande impacto no 

mercado local, tais como: 

• Internet Banking (Net 24), Mobile Banking (Netmóvel 24) e SMS Banking (SMS24) 

oferecem aos clientes um vasto conjunto de transações, incluindo consultas, 

depósitos, ordens de transferência, pagamentos de bens e serviços, e serviços de 

corretagem on-line. 

• Foi instalado um contact center (Phone 24) que oferece telefone, fax, e-mail e 

conversação on-line, via Web, para os seus clientes. 

• Foi implementada uma rede de informação sofisticada, que integra voz e dados e 

que utiliza tecnologia de última geração: MPLS e VOIPLAN Telephony. 

• Habinet, o portal de habitação do Montepio, inclui uma vasta oferta de 

funcionalidades desde a pesquisa de propriedades/habitações, a um centro de 

compras on-line, assegurando aos clientes atuais e potenciais soluções de 

assistência técnica no domicílio, fortalecendo dessa forma a presença do banco 

junto de agentes imobiliários e empresas de construção. 

• Como fator demonstrativo da sua capacidade de inovação, o Montepio foi o 

primeiro banco a assegurar serviços de ATM em Portugal, tendo lançado em 1984 

a primeira rede interna de ATMs (Chave 24). Hoje modernizado, com sensibilidade 

ao toque de ecrã, voz interativa e recirculação de numerário, o Chave 24+, 

assegura uma vasta oferta de produtos e serviços tais como levantamentos 

pagamento de contas, depósitos, transferências, atualização automática da 

caderneta e informação geral sobre serviços públicos. 

• Aplicação de credit scoring, que constitui uma ferramenta essencial para a análise 

dos riscos associados aos processos de crédito à habitação, consumo e cartões de 

crédito. 

• Um novo MIS (Management Information System) foi implementado (junho 2007) 

numa nova Plataforma Tecnológica (Microsoft-SQL Server – Datawarehouse, Olap, 

reporting, entre outras potencialidades) que inclui na mesma base (clientes, canais 

e produtos) informação institucional sobre transações, clientes, risco, rentabilidade, 

lucro, atividade, orçamento. Esta plataforma continua a crescer, de forma regular, 

para preencher as necessidades emergentes do desenvolvimento de novas linhas 

de negócio, bem como para satisfazer os requisitos de controlo, marketing e outras 

atividades do banco. 

• A plataforma (SAS) para requisitos de Basileia II (Basel II) foi implementada na área 

de risco. 
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• Foi implementada uma plataforma de CRM Operacional (agenda, contatos, gestão 

de campanhas e uma “Visão Integrada do Cliente”). 

• Está a ser implementado um sistema de Business Intelligence, que inclui o CRM 

analítico, custo da atividade e sistema de alocação de preços. 

• Um novo sistema de front-to-back office (Reuter Kondor +) foi implementado para 

melhorar o controlo e a gestão das atividades no mercado de capitais e gestão de 

tesouraria. 

• Foi desenvolvido um sistema de Workflow que permite uma gestão integrada do 

processo de crédito à habitação, crédito ao consumo, cartões de crédito e das 

autorizações de taxas majoradas em depósitos a prazo. 

• Foi desenvolvido e implementado um sistema de gestão documental empresarial 

que permite a partilha/consulta de informação relevante e que suporta diferentes 

processos tais como: circulação de imagens dos cheques entre bancos, cópia dos 

verbetes de assinaturas dos clientes e associados e o movimento diário das 

agências. 

• Em termos de compliance – foi implementado o AML (Northland), um sistema de 

monitorização de operações e um sistema de filtragem (Fircosoft), para operações 

de transferência de fundos do Montepio e dos clientes. 

 

Recursos Humanos 

O exercício de 2011 fechou com um quadro de 4.029 trabalhadores, representando 

um aumento face a 2010 (2.896), na sequência da integração do Finibanco S.A. Este 

variação positiva foi acompanhada pelo aumento da rede de balcões, o que permitiu 

atingir uma diminuição do indicador do Quadro de Pessoal por Balcão, para 7,8 face a 

8,8 em 2010. Por seu turno, o ativo líquido pelo número de colaboradores diminuiu, em 

31 de dezembro de 2011, para 5,3 milhões de euros (6,3 milhões de euros em 31 

dezembro de 2010). 

  

Desenvolvimentos Recentes e Alterações Significativas 

Para fazer face à situação de austeridade e agravamento da recessão económica, à 

crise dos mercados de dívida soberana e monetários e a maiores e extraordinárias 

exigências prudenciais, as prioridades estratégicas do Grupo Montepio durante o 

primeiro semestre de 2012 centraram-se: 

i) Nas medidas de mitigação dos impactos da crise e do aumento dos custos 

do risco, principalmente de mercado e de crédito; 

ii) Nas ações de reforço da liquidez, da solvabilidade e da solvência; 

iii) No aumento da eficiência pelo potencial de sinergias. 

A conjuntura de maiores riscos tem vindo a exigir um total alinhamento estratégico das 

diversas entidades com as finalidades mutualistas do Montepio e maior 

aprofundamento e operacionalização das linhas de atuação definidas, assentes num 

crescimento sustentado e diversificado. 

Evolução da atividade e dos resultados consolidados do Montepio (“Grupo CEMG”) na 

primeira metade de 2012: 

(i) O resultado do Grupo CEMG atingiu os 4,8 milhões de euros, menos 0,3 milhões 

de euros que no primeiro semestre de 2011. Em termos da atividade corrente 
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antes de impostos, o Grupo CEMG atingiu um resultado de 9,54 milhões de euros, 

o que representa uma subida de 4,54 milhões de euros face ao resultado de 2011;  

(ii) O produto bancário registou uma subida de 9,9 por cento, ascendendo a 256,7 

milhões de euros e o total das imparidades atingiu 76,5 milhões de euros; 

(iii) Ao nível dos recursos de balanço, e dando seguimento às orientações 

estratégicas de favorecimento dos recursos estáveis junto de clientes de retalho, 

os depósitos de clientes registaram uma subida de 9,6 por cento face a igual 

período de 2011, ao passo que a exposição do Grupo junto do Banco Central 

Europeu e as responsabilidades representadas por títulos que traduzem, 

essencialmente, as emissões de dívida do Grupo CEMG nos mercados de 

capitais, reduziram-se, de forma expressiva, em -11,3 por cento (para 1.968 mil 

milhões de euros) e -43,4 por cento (para 1.938 mil milhões de euros), 

respetivamente; 

(iv) Em termos homólogos, o Grupo CEMG registou um aumento de 16.841 Clientes, 

tendo-se atingido 1,45 milhões de Clientes no final de junho de 2012; 

(v) A quota de mercado no segmento dos Particulares aumentou para cerca de 8 por 

cento; 

(vi) O rácio Core Tier I do Grupo CEMG atingiu os 10,14 por cento - uma subida de 

1,04 pp. face a junho de 2011 – traduzindo, desta forma, a orientação estratégica 

do reforço da capitalização e solvabilidade do Grupo que lhe permite ultrapassar, 

antecipadamente, os mínimos exigidos pelas autoridades, de 10 por cento para o 

final do ano em curso, conforme já ocorrera em 2011; 

(vii) O rácio de Solvabilidade fixou-se nos 13,3 por cento (12,5 por cento em junho de 

2011); 

(viii) O rácio de desalavancagem fixou-se nos 120,0 por cento, antecipando, da mesma 

forma, o objetivo definido pelo Banco de Portugal e Troika de 120 por cento para 

2014, o que revela uma evolução favorável de -15,6 pp face ao período homólogo 

de 2011, onde havia apresentado 135,6 por cento;  

(ix) A margem financeira atingiu 153,3 milhões de euros, menos 3,2 por cento que em 

2011, reflexo da vincada descida das taxas de juro de referência. Esta descida foi 

substancialmente compensada pelas comissões, que registaram uma subida de 

10,9 por cento para 48,5 milhões de euros, refletindo a aposta estratégica do 

Grupo na expansão da gama e qualidade dos serviços disponibilizados aos seus 

clientes;  

(x) A atividade de mercados atingiu 54,9 milhões de euros, mais 23,4 milhões que em 

igual período de 2011;  

(xi) Os custos operacionais registaram um aumento de 10,6 por cento ainda 

influenciados pelos custos com processos de integração do ex-grupo Finibanco, 

que são expectáveis que se estendam até ao final do ano corrente;  

(xii) O total das provisões e imparidades líquidas de reversões constituídas durante o 

primeiro semestre atingiram os 76,5 milhões de euros. O peso das imparidades no 

total do crédito a clientes ascende, em junho de 2012, a 4,5 por cento, a que 

corresponde uma subida de 11,2 por cento face a igual período do ano anterior;  

(xiii) O rácio de crédito e juros vencidos há mais de três meses situou-se em 4,43 por 

cento face a 3,25 por cento em junho de 2011, tendo o rácio de cobertura do 

crédito vencido há mais de três meses por imparidades atingido 101,7 por cento;  
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(xiv) O ativo líquido consolidado do Montepio atingiu, no final do primeiro semestre de 

2012, os 21,0 mil milhões de euros, -3,3 por cento que em 2011, no qual o saldo 

da carteira de Crédito a Clientes totalizou os 17,0 mil milhões de euros, recuando 

cerca de -2,6 por cento face a 2011.  

 

O Emitente atesta que não ocorreram alterações significativas adversas nas 

perspetivas do Emitente desde a data das suas últimas demonstrações financeiras 

auditadas e publicadas. 

 

De acordo com a comunicação remetida pelo Montepio à CMVM, no dia 16 de outubro 

de 2012, intitulada “Informação sobre o Projecto de Alteração de Estatutos da Caixa 

Económica Montepio Geral”, o Montepio informou que na Assembleia Geral 

Extraordinária, de 15 de outubro de 2012, foi aprovado o projecto de alteração dos 

Estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, os quais entrarão em vigor logo após a 

sua apresentação ao Banco de Portugal e o cumprimento das demais formalidades. 

 

Para além de atualizações e pequenas alterações de disposições dos estatutos em 

vigor, o projeto de estatutos acima referido traduz, no essencial, uma alteração do 

modelo de governação da Caixa Económica Montepio Geral.  

 

Efetivamente, a entrada em vigor do projeto de estatutos, tal como aprovado em 

assembleia geral, determinará a cessação da comunhão de órgãos institucionais entre 

a Caixa Económica Montepio Geral e o Montepio Geral Associação Mutualista 

atualmente existente. 

 

Assim, a Caixa Económica Montepio Geral passará a contar com os seguintes órgãos: 

(a) Assembleia Geral;  

(b) Conselho Geral e de Supervisão;  

(c) Conselho de Administração Executivo;  

(d) Comissão de Remunerações;  

(e) Revisor Oficial de Contas.  

 

A composição e competências dos órgãos acima referidos são as seguintes:  

 

A Assembleia Geral da Caixa Económica Montepio Geral será constituída pelos 

membros do Conselho Geral do Montepio Geral Associação Mutualista, eleitos ao 

abrigo do disposto no art. 29.º, n.º 1, dos respectivos estatutos.  

À Assembleia Geral compete, em especial: 

a) Eleger ou destituir os titulares dos Órgãos, sem prejuízo daqueles cuja composição 

resulta de regras de inerência;  

b) Eleger o Revisor Oficial de Contas sob proposta do Conselho Geral e de 

Supervisão;  

c) Eleger trienalmente e mandatar uma comissão com poderes para fixação das 

retribuições dos titulares dos Órgãos;  

d) Deliberar sobre o programa de ação, orçamento, após parecer do Conselho Geral e 

de Supervisão;  
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e) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, após parecer do 

Conselho Geral e de Supervisão;  

f) Deliberar sobre a aplicação de resultados;  

g) Dar ou negar escusa relativamente ao exercício de cargos, comissões ou funções;  

h) Autorizar a constituição de fundos próprios não previstos expressamente nos 

Estatutos e o aumento de quaisquer fundos, quando tal não se inscreva na 

competência do Conselho de Administração Executivo e sem prejuízo, em matéria de 

capital institucional, da deliberação que se mostrar necessária pelo competente órgão 

do Montepio Geral Associação Mutualista;  

i) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, cisão, fusão com outras entidades, 

incorporação de ou noutras entidades, transformação ou dissolução da Caixa 

Económica Montepio Geral;  

j) Conhecer dos recursos que para ela forem interpostos;  

k) Autorizar a Caixa Económica Montepio Geral a demandar os titulares dos seus 

Órgãos;  

l) Deliberar sobre o aumento do fundo de participação, ou sobre a sua redução e, 

neste caso, quando as unidades não possam ser adquiridas pelos meios geralmente 

permitidos, fixar o número total dos títulos que devam ser extintos, a respetiva 

contrapartida e o critério para determinação dos títulos a extinguir;  

m) Definir a orientação estratégica da Caixa Económica Montepio Geral e, sob 

proposta do Conselho de Administração Executivo, aprovar as linhas gerais de 

orientação dos planos plurianuais de ação e suas atualizações;  

n) Deliberar sobre a aquisição e alienação de participações financeiras em 

sociedades, agrupamentos complementares de empresas e outras entidades;  

o) Deliberar sobre o relatório das participadas apresentado pelo Conselho de 

Administração Executivo;  

p) Deliberar sobre a política de implantação geográfica.  

 

O Conselho Geral e de Supervisão é composto pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral do Montepio Geral Associação Mutualista e pelos elementos do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do mesmo Montepio Geral 

Associação Mutualista, cuja eleição para a Associação Mutualista determina, por 

inerência, a assunção de funções no Conselho Geral e de Supervisão da Caixa 

Económica Montepio Geral. Integram ainda o Conselho Geral e de Supervisão, por 

inerência, o primeiro representante de cada uma das primeiras três listas eleitas para o 

Conselho Geral da Associação Mutualista, caso existam.  

Ao Conselho Geral e de Supervisão compete, em especial:  

a) Exercer um papel de aconselhamento e avaliação contínua da instituição, em 

particular quanto à definição da estratégia e das políticas gerais da instituição, da 

estrutura empresarial do grupo e das decisões que devam ser consideradas 

estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas características especiais;  

b) Analisar os documentos de reporte financeiro e as atas das reuniões do Conselho 

de Administração Executivo;  

c) Supervisionar as políticas de risco e reporte contabilístico;  

d) Acompanhar o desempenho financeiro e a execução orçamental;  
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e) Assegurar que o Conselho de Administração Executivo estabelece e mantém um 

adequado e efetivo controlo interno, sobretudo nas áreas de reporte de riscos 

financeiros e operacionais, de compliance com a lei, os regulamentos e as políticas 

internas, de eficiência operacional e de segurança dos ativos;  

f) Controlar e assegurar a efetividade da função de auditoria interna, do plano de ação 

e orçamento respetivos, bem como dos seus relatórios e das relações com a auditoria 

externa e com as autoridades de supervisão;  

g) Analisar e discutir os relatórios dos auditores externos;  

h) Assegurar que o Conselho de Administração Executivo adota as medidas corretivas 

necessárias ao bom cumprimento das recomendações e chamadas de atenção dos 

auditores internos e externos, em tempo útil;  

i) Controlar as desconformidades com os normativos legais, com os Estatutos e com 

as políticas estabelecidas;  

j) Assegurar que as deficiências identificadas pelas autoridades de supervisão são 

corrigidas em tempo útil.  

5. O Conselho Geral e de Supervisão, sempre que considere conveniente, poderá 

chamar às suas sessões de trabalho quaisquer elementos da estrutura da Caixa 

Económica Montepio Geral, bem como os auditores externos.  

6. O Conselho Geral e de Supervisão deve enviar anualmente o seu relatório de 

atividades à Assembleia Geral, para apreciação em conjunto com os documentos de 

prestação de Contas, e proceder à sua divulgação no sítio da internet da Caixa 

Económica Montepio Geral, em conjunto com aqueles documentos.  

 

O Conselho de Administração Executivo que é composto por 1 Presidente e até 4 

Vogais, podendo incluir um elemento do Conselho de Administração do Montepio 

Geral Associação Mutualista, que nessa circunstância não faz parte do Conselho 

Geral e de Supervisão. Caso inclua, este elemento é o Presidente da Caixa 

Económica Montepio Geral.  Ao Conselho de Administração Executivo compete 

exercer a administração da Caixa Económica Montepio Geral e nomeadamente:  

a) Solicitar a convocação de reuniões da Assembleia Geral;  

b) Elaborar anualmente o relatório e contas do exercício e a proposta de distribuição 

de resultados, para serem presentes ao Conselho Geral e de Supervisão e, com o 

parecer deste, serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral em reunião a 

realizar até 31 de Maio;  

c) Elaborar anualmente o programa de ação e o orçamento para o ano seguinte, a 

submeter com o parecer do Conselho Geral e de Supervisão à apreciação da 

Assembleia Geral em reunião a realizar até 31 de Dezembro;  

d) Deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;  

e) Deliberar sobre a abertura e encerramento de sucursais e de qualquer outra forma 

de representação;  

f) Deliberar sobre extensões ou reduções da actividade da Caixa Económica Montepio 

Geral ou sobre modificações da sua estrutura funcional;  

g) Fixar, em termos genéricos, as taxas dos juros, comissões e preços a praticar nas 

operações bancárias e prestações de serviços;  
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h) Deliberar sobre o estabelecimento ou cessação de relação duradoura e importante 

com outras instituições e sobre a filiação da Caixa Económica Montepio Geral em 

quaisquer associações;  

i) Deliberar sobre o aumento de capital institucional e sobre a emissão de títulos 

representativos de unidades do fundo de participação, bem como sobre a emissão de 

empréstimos obrigacionistas;  

j) Elaborar projectos de fusão ou cisão;  

k) Representar a Caixa Económica Montepio Geral em juízo e fora dele, ou 

comprometer-se em árbitros;  

l) Designar representantes da Caixa Económica Montepio Geral para os órgãos de 

instituições em que sejam detidas participações ou de que faça parte;  

m) Requerer a eventual admissão à cotação em mercado regulamentado das 

unidades representativas do fundo de participação ou de outros títulos emitidos pela 

Caixa Económica Montepio Geral.  

 

A Comissão de Remunerações é composta por três membros, que elegerão entre si o 

seu Presidente, cabendo-lhe fixar a remuneração dos Órgãos no respeito das regras 

estatutariamente previstas.  

 

O Revisor Oficial de Contas, eleito pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 

Geral e de Supervisão, tem as competências que lhe são atribuídas pelo Código das 

Sociedades Comerciais. 

 

O projeto de alteração dos Estatutos da Caixa Económica Montepio Geral encontra-se 

disponível para consulta no sítio do Montepio, pela seguinte hiperligação: 

http://www.montepio.pt/iwov-

resources/SitePublico/documentos/pt_PT/Noticias/assembleia-geral-extraordinaria-

convocatoria-17082012/montepio-assembleia-geral-extraordinaria-setembro-2012-

projeto-alteracao-estatutos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/Noticias/assembleia-geral-extraordinaria-convocatoria-17082012/montepio-assembleia-geral-extraordinaria-setembro-2012-projeto-alteracao-estatutos.pdf
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/Noticias/assembleia-geral-extraordinaria-convocatoria-17082012/montepio-assembleia-geral-extraordinaria-setembro-2012-projeto-alteracao-estatutos.pdf
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/Noticias/assembleia-geral-extraordinaria-convocatoria-17082012/montepio-assembleia-geral-extraordinaria-setembro-2012-projeto-alteracao-estatutos.pdf
http://www.montepio.pt/iwov-resources/SitePublico/documentos/pt_PT/Noticias/assembleia-geral-extraordinaria-convocatoria-17082012/montepio-assembleia-geral-extraordinaria-setembro-2012-projeto-alteracao-estatutos.pdf
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS ASSOCIATIVOS E 

INSTITUCIONAIS DO EMITENTE 

 

Os órgãos associativos e institucionais são eleitos pelos Associados do MGAM em 

Assembleia Geral Eleitoral. Para além da Assembleia Geral, são órgãos associativos e 

institucionais: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho Geral. 

 

Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos do Emitente, “A Caixa Económica está anexa 

ao Montepio Geral, seu fundador, o que se traduz na afetação de resultados prevista 

no artigo anterior e na comunhão, por ambas as instituições, dos titulares dos 

correspondentes Órgãos Institucionais”. 

 

Na sequência da eleição dos órgãos associativos e institucionais do MGAM e do 

Montepio para o triénio 2010/2012, a 11 de dezembro de 2009, e de conferida a sua 

tomada de posse a 11 de janeiro de 2010, a distribuição de responsabilidades e 

posições do Conselho de Administração do Emitente é conforme descrita no 

quadro seguinte: 

 

Conselho de Administração Outras posições 

António Tomás Correia (Presidente) Presidente do Conselho de Administração 

da Lusitania, Companhia de Seguros, SA 

Presidente do Conselho de Administração 

da Lusitania Vida, Companhia de Seguros, 

SA 

Presidente do Conselho de Administração 

da Finibanco – Holding, SGPS, SA 

Presidente do Conselho de Administração 

do Finibanco, SA 

Presidente do Conselho de Administração 

do Finibanco Angola, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos da 

Futuro – Soc. Gestora de Fundos de 

Pensões, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos da 

Finivalor, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos do 

Montepio Gestão de Ativos – SGFI, SA 

 

José de Almeida Serra Presidente das Residências Montepio, 

Serviços de Saúde, SA 
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Presidente do Conselho de Administração 

do Montepio Gestão de Ativos - SGFI,SA   

Presidente do Conselho de Administração 

da Futuro – Soc. Gestora de Fundos de 

Pensões, SA 

Presidente do Conselho de Administração 

do Banco Montepio Geral – Cabo Verde, 

Sociedade Unipessoal, SA (IFI) 

Vogal do Conselho de Administração da 

Finibanco – Holding, SGPS, SA 

Vogal do Conselho de Administração do 

Finibanco, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos 

SAGIES – Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, SA 

 

Rui Manuel Silva Gomes do Amaral Vogal do Conselho de Administração da 

SAGIES – Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, SA 

Membro não executivo do Conselho de 

Administração da SIBS – Soc. 

Interbancária de Serviços, SA 

Vogal do Conselho de Administração da 

Finibanco – Holding, SGPS, SA 

Vogal do Conselho de Administração do 

Finibanco, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos da  

Clínica CUF Belém, SA 

 

Eduardo José da Silva Farinha Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

do Montepio Gestão de Ativos - SGFI,SA 

Presidente do Conselho de Administração 

do MG Investimentos Imobiliários, SA 

Presidente do Conselho de Gerência da 

Leacock Seguros, Lda. 

Presidente da Comissão de Remunerações 

da Bolsimo – Gestão de Ativos, SA 

Vogal do Conselho de Administração da 

Clínica CUF Belém, SA 

Vogal do Conselho de Administração da 

Germont – Empreendimentos Imobiliários, 

SA 
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Vogal do Conselho de Administração da 

Finibanco – Holding, SGPS, SA 

Vogal do Conselho de Administração do 

Finibanco, SA 

Membro da Comissão de Vencimentos da 

Futuro – Soc. Gestora de Fundos de 

Pensões, SA 

 
 

  

Álvaro Cordeiro Dâmaso Presidente do Conselho de Administração da 

Finimóveis – Sociedade de Serviços 

Auxiliares, SA 

 Presidente do Conselho de Administração da 

Lestinvest, SGPS, SA 

Vogal do Conselho de Administração da 

Finibanco – Holding, SGPS, SA 

Vogal do Conselho de Administração do 

Finibanco,SA 

 

O Conselho de Administração, composto por membros executivos, é o órgão 

responsável pela gestão do MGAM e do Montepio, e funciona colegialmente. 

 

Os membros do Conselho de Administração têm o seu endereço na Rua Áurea, 219-

241, 1122-806, Lisboa, Portugal. 

 

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador, composto por um Presidente e dois Vogais 

sendo, um deles, Revisor Oficial de Contas (ROC) e um outro indigitado pelos 

trabalhadores. 

 

Os elementos abaixo indicados são os membros do Conselho Fiscal do Emitente: 

 

Conselho Fiscal Outras posições 

 

Manuel Jacinto Nunes (Presidente) 

 

Gabriel José dos Santos Fernandes (ROC) 

José Moreira Venâncio 

 

    

Suplentes 

 

José Gomes Honorato Ferreira  
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Vítor Manuel do Carmo Martins (ROC)  

 

Os elementos abaixo indicados são os membros da Mesa de Assembleia Geral do 

Emitente: 

 

Mesa de Assembleia Geral Outras posições 

Vitor José Melícias Lopes (Presidente)  

António Pedro de Sá Alves Sameiro  

(1.º Secretário) 

 

António Dias Sequeira (2.º Secretário) 

 

Suplentes 

 

Maria Leonor Loureiro Gonçalves de   

Oliveira Guimarães  

 

José Luís Esparteiro da Silva Leitão  

O Conselho Geral é composto pelos titulares da Mesa da Assembleia Geral, do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como por vogais eleitos de 

entre os membros da Assembleia Geral, competindo-lhe, designadamente, a 

orientação estratégica e, sob proposta do Conselho de Administração, a aprovação 

das linhas gerais de orientação dos planos plurianuais de ação e suas atualizações 

tendo poderes específicos para tomar decisões estratégicas significativas, incluindo 

poderes para: 

 Deliberar sobre a aquisição e alienação de participações financeiras em  

sociedades, agrupamentos complementares de empresas e outras 

entidades;  

 Deliberar sobre relatórios emitidos pelo Conselho de Administração 

relativamente a participadas do Montepio; 

 Deliberar sobre a implementação geográfica do Grupo Montepio; 

 Pronunciar-se sobre o plano de atividade e orçamento; 

 Emitir opinião sobre qualquer assunto, a pedido do Conselho de 

Administração. 

 

Os elementos abaixo indicados são os membros Conselho Geral do Emitente, além 

dos membros natos, que são os administradores e membros efetivos do Conselho 

Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral. 
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Conselho Geral    Outras Posições 

Maria Manuela da Silva 

Manuel da Costa Braz 

António Augusto Almeida 

Virgílio Manuel Boavista Lima  

Armando Augusto Pinto da Silva 

Eugénio Óscar Garcia Rosa 

Alberto José dos Santos Ramalheira 

José Carlos Correia Mota Andrade 

António Fernando Menezes Rodrigues 

Manuel Duarte Cardoso Martins 

José Joaquim Rosa 

Norberto da Cunha Junqueira Fernandes   

Félix Pilar 

 

Auditores do Emitente                              Outras Posições    

KPMG & Associados, Sociedade de  

Revisores Oficiais de Contas, S.A,   

representada pela Senhora Dra. Sílvia Cristina de Sá Velho 

Corrêa da Silva (ROC n.º 1131) 

Gomes (ROC n.º 1131) 
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CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL E MONTEPIO GERAL ASSOCIAÇÃO 

MUTUALISTA 

 

A informação abaixo apresentada em relação ao Montepio Geral - Associação 

Mutualista (MGAM) é meramente informativa. O MGAM não é responsável pelo 

pagamento de juros ou reembolso do capital no âmbito de qualquer emissão de dívida 

efetuada ao abrigo Programa. O cumprimento do serviço da dívida associado a essas 

emissões é apenas responsabilidade da Caixa Económica Montepio Geral (Montepio). 

 

 

O Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM), legalmente constituído em 1840, é 

uma instituição particular de solidariedade social, de inscrição facultativa e 

generalizada, capital variável, duração por tempo indeterminado e número ilimitado de 

associados, que se rege pelas disposições legais aplicáveis, nomeadamente pelo 

Código das Associações Mutualistas, e pelos respetivos Estatutos. 

O MGAM tem a sede na Rua Áurea, números 219 a 241, em Lisboa, e pode 

estabelecer sucursais ou outras formas de representação social no país e no 

estrangeiro. 

O MGAM, observando os princípios da solidariedade, tem como finalidade desenvolver 

ações de proteção social nas áreas da segurança social e da saúde e promover a 

cultura e a melhoria da qualidade de vida. 

São, designadamente, fins do MGAM:  

a) Conceder e garantir, através de modalidades individuais e coletivas, 

benefícios de segurança social e de saúde destinados a prevenir ou a 

reparar as consequências da verificação de fatos contingentes relativos à 

vida e à saúde dos associados e seus familiares e dos beneficiários por 

aqueles designados;  

b) Prosseguir outras formas de proteção social e de promoção da melhoria da 

qualidade de vida, através da organização e gestão de equipamentos, 

serviços e obras sociais e outras atividades que visem principalmente o 

desenvolvimento cultural, moral, intelectual e físico dos associados e seus 

familiares, e dos beneficiários por aqueles designados, em especial das 

crianças, jovens, idosos e deficientes;  

c) Contribuir para a resolução dos problemas habitacionais dos associados; 

d) Gerir regimes profissionais complementares das prestações garantidas pela 

segurança social e outras formas coletivas de proteção social 

O MGAM, para auxiliar a realização dos seus fins dispõe de uma caixa económica 

anexa, com personalidade jurídica e estatutos próprios, denominada Caixa Económica 

Montepio Geral (Montepio). 

Para a prossecução dos seus fins, o MGAM pode, designadamente, (i) fazer 

aplicações mobiliárias e imobiliárias; (ii) contrair empréstimos; e (iii) desenvolver outras 

iniciativas e realizar todos os atos e contratos legalmente permitidos. 
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A atividade associativa tem apresentado sinais evidentes de crescimento, tendo o 

MGAM atingido, no final do ano de 2011, o número de 497.420 Associados, com uma 

variação de mais 7,3 por cento face ao ano anterior (463.390). 

O MGAM é uma instituição particular de solidariedade social que beneficia de isenção 

de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), ao abrigo da alínea b) 

do número 1 do artigo 10.º do respetivo Código. Tal isenção foi confirmada pela Lei n.º 

10-B/96, de 23 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 1996.  

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os saldos e as principais transações efetuadas 

com o Montepio, durante os exercícios findos nessas datas, foram os seguintes: 

 

31-Dez-2010 31-Dez-2011

(€ milhões)

Depósitos à ordem 132.4 77.7

Depósitos a prazo 212.2 384.7

Rendas recebidas por arrendamento de imóveis 11.6 11.4

Distribuição de resultados relativos ao exercício anterior 20.3 23.1

Aquisição de imóveis 0.0 76.7

Valores a pagar à CEMG (incluídos em Outros credores) 0.0 72.1

Aumento de capital institucional do Montepio 40 445
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PRINCIPAIS SUBSIDIÁRIAS DO GRUPO MONTEPIO E COMPANHIAS 

ASSOCIADAS 

 

LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

A Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. (“Lusitania”) foi fundada a 06 de junho de 

1986 sob a forma jurídica de sociedade anónima e dedica-se ao exercício da atividade 

de seguros e de resseguros para todos os ramos técnicos “Não Vida” (com exceção 

do ramo de seguros de crédito), tendo para o efeito obtido as devidas autorizações por 

parte do Instituto de Seguros de Portugal (ISP). Sendo a primeira seguradora criada 

após a reabertura da banca e dos seguros à iniciativa privada, a Lusitania é uma 

sociedade anónima de capitais inteiramente portugueses, cujo principal acionista é o 

MGAM. 

No final do ano de 2009, a Lusitania adquiriu as seguradoras Real Seguros e 

Mutuamar - Mútua de Seguros dos Armadores da Pesca do Arrasto. Em resultado 

destas operações, a Lusitania passou, ainda, a controlar a N Seguros (da qual a Real 

Seguros detinha 100 por cento das ações), uma seguradora que utiliza exclusivamente 

o canal direto, no segmento de particulares. 

No exercício de 2011, a Lusitania registou, em termos individuais, em ramos reais, um 

crescimento de 4,8 por cento face a 2010, apresentando um volume de prémios de 

243,5 milhões de euros, o que corresponde uma quota de mercado de 6 por cento. 

As áreas de negócio que mais contribuíram para este crescimento foram os 

Transportes e Cascos de Navios, as quais, sob a marca “Lusitania Mar”, registando 

um crescimento de 64 por cento no respetivo volume de negócios e colocando a 

Lusitania entre as Seguradoras mais importantes do mercado (2º lugar do ranking com 

uma quota superior a 14 por cento), num segmento que regrediu cerca de 5 por cento 

e o ramo Automóvel, em que a Lusitania cresceu 13 por cento, tendo atingido um 

volume de prémios superior a 111 milhões de euros. 

O aprofundamento da relação entre a Lusitania e o Montepio, em particular no que 

respeita ao aproveitamento das respetivas redes de distribuição e à 

complementaridade dos seus produtos, constitui um vetor de desenvolvimento da 

estratégia da Companhia. 

Neste âmbito, é de referir a consolidação do projeto de assurfinance, bem como o 

reforço da bancassurance, com a constituição, no final de 2011, de uma equipa de 

consultores de seguros da Lusitania dedicada exclusivamente à dinamização das 

redes comerciais do Montepio  

Tradicionalmente, os ramos mais importantes, em termos de volume de prémios, são 

os ramos “Acidentes e Doença” e “Automóvel” que representavam, respetivamente, 

29,3 por cento e 45,4 por cento dos prémios emitidos em 2011.  

A Lusitania tem a sua sede em Lisboa, tendo como principais canais de distribuição o 

canal bancário e a sua rede de mediadores. Assinala-se o crescimento do ramo 

Automóvel, que aumentou 12,9 por cento, do ramo Transportes com uma variação de 

63,8 por cento, fruto da dinâmica da marca Lusitania Mar e, ainda, a evolução do ramo 

Saúde que registou um acréscimo de 2,5 por cento no ano. 

 Ao longo de 2011, a gestão da Companhia foi orientada pelos objetivos 

estabelecidos pela estratégia a médio prazo do Programa “Consolidar para 
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Ganhar” 2011-2013. No final do ano, a Lusitania alcançou um reforço substantivo 

no mercado segurador, com uma quota de mercado de 6 por cento. Foram 

vetores orientadores a preservação da produtividade e a melhoria da eficiência 

A dimensão e a persistência da crise económica e financeira, os efeitos da integração 

da Real e da Mutuamar e a forte sinistralidade em ramos críticos, acompanhada de um 

acréscimo substancial nas fraudes, penalizaram os resultados da Companhia quanto à 

rendibilidade. Registou-se, por isso, um desvio importante quanto meta de 

rendibilidade estabelecida para 2011. 

Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da Lusitania era de 26 milhões de euros, 

distribuídos por 5.200.000 de ações, maioritariamente concentradas no grupo 

Montepio, conforme indicado na tabela abaixo: 
 

(€ milhões) Valor %

MGAM 16.7 64.2%

Montepio 6.7 25.7%

Lusitania Vida Companhia de Seguros 1.4 5.4%

Restantes Accionistas 1.2 4.7%

Total 26.0 100.0%

 
O Grupo Montepio detinha 95,3 por cento do capital da Lusitania. 

O resultado líquido refletiu o impacto dos cataclismos ocorridos durante o ano, a 

evolução dos mercados de capitais e a integração da N Seguros, tendo atingido os 

104.452 euros, o que representa uma variação de -96,6 por cento em relação ao ano 

anterior. 
 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Activo Líquido 559.3 543.8

Recursos Próprios 77.0 72.4

Prémios Brutos Emitidos 232.4 243.5

Custos com Sinistros 159.4 185.6

Resultado do Exercício 3.0 0.1

Taxa de sinistralidade 62.7% 71.5%

ROA 0.54% 0.02%

ROE 3.94% 0.10%

N.º de trabalhadores a 31 Dezembro 645 656

Indicadores Financeiros

 
 

 

LUSITANIA VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

A Lusitania Vida, seguradora do ramo vida pertencente ao grupo Montepio, 

disponibiliza na sua oferta seguros de vida, individuais e de grupo, cobrindo os riscos 

de morte, invalidez e acidente, comercializando produtos para a proteção da velhice, 

de poupança e investimento e realizando, ainda, operações de capitalização de 

poupanças. 

A Lusitania Vida foi constituída em 15 de maio de 1987 sob a forma jurídica de 

sociedade anónima, com o objetivo de exercer a atividade seguradora no âmbito do 

ramo vida, tendo iniciado a sua atividade em 20 de outubro de 1987, uma vez obtida a 
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devida autorização do Instituto de Seguros de Portugal. A companhia tem a sua sede 

na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2, 12.º em Lisboa. 

O capital social da Lusitania Vida era, em 31 de dezembro de 2011, de 20 milhões de 

euros, integralmente realizado e pago, representado por 800.000 ações nominativas 

com o valor nominal de 25 euros cada, detidas maioritariamente por entidades do 

Grupo Montepio, conforme indicado na tabela abaixo: 

 

(€ milhões) Valor %

MGAM 8.2 41.1%

Montepio 7.9 39.3%

Lusitania Companhia de Seguros 2.8 13.8%

Restantes Accionistas 1.1 5.8%

Total 20.0 100.0%

 
 

Atualmente, 99,8 por cento do capital da Lusitania Vida é detido pelo Grupo Montepio. 

O total dos prémios brutos emitidos pela Lusitania Vida ascendeu, em 31 de dezembro 

de 2011, a 30,2 milhões de euros. A produção de 2011, atingiu no final do ano o valor 

de 102,0 milhões de euros, o que representa uma ligeira descida de 1,9 por cento em 

relação ao ano anterior. A produção do canal de mediação, que no exercício de 2011 

desceu 29.5 por cento, representa uma quota de 28.5 por cento, bastante superior à 

quota detida por este canal no mercado segurador. A partir do primeiro semestre do 

ano, a descida de produção deste canal é justificada pela forte concorrência das 

instituições bancárias na captação de depósitos a prazo com taxa de juro mais 

competitiva do que as taxas dos seguros de capitalização. 

Os Resultados Líquidos da Lusitania Vida ascenderam a 5,4 milhões de euros em 

2011, o melhor resultado de sempre nos seus 25 anos de existência, que representou 

um expressivo crescimento homólogo de 20 por cento e um nível rendibilidade dos 

capitais próprios de 17,2 por cento. 

Com impacto positivo na conta de resultados destaca-se a redução de gastos de 

exploração e de custos técnicos, bem como o aumento de 5,7 por cento nos 

resultados financeiros. 

 

 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Activo Líquido 513.6 493.1

Recursos Próprios 33.9 31.2

Prémios Brutos Emitidos 35.9 30.2

Resultado do Exercício 4.5 5.4

ROA 0.9% 1.1%

ROE 13.3% 17.2%

N.º de trabalhadores a 31 Dezembro 29 27

Indicadores Financeiros
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RESIDÊNCIAS MONTEPIO – SERVIÇOS DE SAÚDE, SA. 

A empresa Residências Montepio, Serviços de Saúde S.A. foi criada no final do ano de 

2005, com o objetivo de reforçar a presença do Grupo Montepio na área da proteção 

social e da melhoria da qualidade de vida, em especial no segmento da terceira idade. 

A sua atividade centra-se na gestão de centros de Residências Senior e na prestação 

de serviços de apoio domiciliário, aos Beneficiários dos cartões Vitalidade 

comercializados na rede comercial do Montepio. 

No final do exercício de 2011 encontravam-se em funcionamento cinco Residências: 

Porto, Gaia, Coimbra, Parede e Montijo. Os proveitos aumentaram 63 por cento, face 

ao período homólogo, refletindo a abertura do centro residencial da Parede em 

outubro de 2010 e do Montijo em março de 2011  

As residências do Porto, Gaia e Coimbra, apresentaram taxas médias de ocupação 

em 2011 próximas de 100 por cento, enquanto as da Parede e do Montijo de 57 por 

cento e 80 por cento, respetivamente  

A empresa Residências Montepio é a entidade que apresenta o maior volume de 

camas contratualizadas com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI), assegurando assistência nas tipologias de Convalescença, Média Duração e 

Longa Duração. A qualidade dos serviços tem sido reconhecida pela RNCCI que a tem 

colocado nos primeiros lugares das avaliações efetuadas.  

As atividades de Apoio Domiciliário e de Tele-Assistência, complementares à atividade 

dos Centros Residenciais, continuam a ser promovidas através da comercialização 

dos cartões Vitalidade+ e Tele-Vitalidade, na rede de balcões do Montepio, tendo o 

número de aderentes a estes serviços se fixado no final de 2011, em 2.826 cartões 

ativos. 

Está projetada a abertura de mais três centros residenciais em 2013: Parede II e 

Lisboa (Bairro do Rego): 1 unidade de Cuidados Continuados e 1 unidade Residencial 

privada. 

 
 
FUTURO – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA. 

Fundada em 1988, a Futuro Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

(“Futuro”) é uma instituição especializada na gestão de fundos de pensões fechados e 

abertos dirigidos a empresas e a particulares, cujo capital social é detido 

maioritariamente pelo Grupo Montepio (76,8 por cento). 

Não obstante a situação de instabilidade dos Mercados Financeiros vivida ao longo de 

2011, a Futuro angariou novos clientes durante o ano de 2011, o que permitiu 

compensar, parcialmente, a saída de uma parcela dos ativos sob sua gestão para a 

Segurança Social (185,4 milhões de euros), aumentando assim a quota mercado de 

6,0 por cento, em dezembro de 2010, para 7,6 por cento, em dezembro de 2011. 

O capital social da Companhia era, em 31 de dezembro de 2011, de 2,567 milhões de 

euros, integralmente realizado e pago, representado por ações nominativas detidas 

maioritariamente por entidades do Grupo Montepio, conforme indicado na tabela 

abaixo: 



 

105 
 

(€ milhões) Valor %

MGAM 1.585 61.7%

Montepio 0.252 9.8%

Lusitania Companhia de Seguros 0.134 5.2%

Restantes Accionistas 0.596 23.3%

Total 2.567 100.0%

 

 

Os proveitos da Futuro sofreram um decréscimo de 5,7 por cento (-436 milhares de 

euros) devido à redução dos ativos sob gestão (-139 milhares de euros), mas, o 

rigoroso controlo dos custos (-6,3 por cento) permitiu compensar a quebra de receita, 

possibilitando uma subida ligeira do resultado líquido, que se fixou em 322 milhares de 

euros. Os rácios de rendibilidade mantiveram-se sensivelmente ao mesmo nível do 

ano anterior: ROA de 3,69 por cento e ROE, ligeiramente superior, de 5,81 por cento. 

O resultado líquido apurado foi de 0,3 milhões de Euros, em linha com o obtido em 

2010. 

 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Activos sob Gestão 1 178.6 1 039.4

   Fundos Abertos 313.9 262.2

   Fundos Fechados 864.7 777.2

Activo Líquido 8.5 8.7

Recursos Próprios 5.4 5.5

Resultado do Exercício 0.3 0.3

ROA 3.76% 3.69%

ROE 5.90% 5.81%

N.º de trabalhadores a 31 Dezembro 31 31

Indicadores Financeiros

 

 

 

MONTEPIO GESTÃO DE ATIVOS – SGFI, SA. 

A Sociedade Montepio Gestão de Ativos é a entidade especializada na gestão de 

patrimónios financeiros do Grupo Montepio, concentrando as atividades de gestão de 

fundos de investimento mobiliário e de gestão discricionária de carteiras. 

A Montepio Gestão de Ativos foi constituída em 17 de maio de 1991, com a 

designação de Fiseco Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A.. Em 27 de janeiro de 1993, esta última adotou o nome de MG Fundos - 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. A partir de 3 de maio 

de 2004 foi adotada a denominação de MG Gestão de Ativos Financeiros – Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento, S.A.. A Montepio Gestão de Ativos, até 3 de maio 

de 2004, tinha por objeto a gestão e representação de fundos de investimento 

mobiliário, e a partir dessa data acresceu as atividades de gestão discricionária e 

individualizada de carteiras por conta de outrem (incluindo as correspondentes a 

fundos de pensões), consultoria de investimento e a gestão de fundos de capital de 

risco e de investimento imobiliário. Por força da alteração do nome comercial da Caixa 

Económica Montepio Geral para Montepio, a Montepio Gestão de Ativos adotou a 

atual denominação a partir de 20 de julho de 2007. 



 

106 
 

Em 31 de dezembro de 2011, o capital da Montepio Gestão de Ativos era constituído 

por 240.000 ações com o valor nominal de €5 cada, totalmente subscritas e 

realizadas, detidas maioritariamente pelo MGAM, conforme indicado na tabela abaixo: 

 

(€ milhões) Valor %

MGAM 1,198 99,86%

Montepio 0,002 0,13%

Outros 0,000 0,01%

Total 1,200 100,0%

Estrutura Accionista

 

 

No exercício de 2011, o mercado nacional de Fundos de Investimento Mobiliário 

registou uma forte desvalorização, fruto do atual contexto económico adverso. 

Segundo dados publicados pela APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de 

Investimento, Pensões e Patrimónios, o mercado registou uma queda de 23,90 por 

cento fixando-se os ativos sob gestão em 10.835 milhões de euros.  

Por via da integração de patrimónios financeiros anteriormente geridos pela Finivalor – 

Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA, a Montepio Gestão de Ativos assistiu, 

em 2011, ao aumento da sua oferta de produtos. 

Após a análise dos fundos existentes nas duas Sociedade Gestoras, foram realizadas 

fusões, por incorporação nos fundos da Montepio Gestão de Ativos de alguns fundos 

da Finivalor, e a MGA passou a oferecer 5 novos fundos transferidos da Finivalor. 

As comissões de gestão registaram uma quebra de 25 por cento, fruto da 

desvalorização das UP's dos fundos geridos pela Sociedade. 

Ao nível dos custos, obteve-se uma redução de 9 por cento dos Gastos 

Administrativos (inclui os gastos com pessoal), resultando da política de contenção de 

custos transversal ao Grupo. 

Apesar da diminuição dos Resultados (-51,6 por cento), atingindo 309 milhares de 

euros, as rendibilidades do ativo e dos capitais próprios, mantiveram-se nos dois 

dígitos em 10,52 por cento e 14,08 por cento, respetivamente 

 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Activos sob Gestão 1 303.5 1 296.8

   Fundos Investimento Mobiliário 291.4 266.1

   Gestão de Patrimónios 1 012.1 1 030.7

Activo Líquido 3.3 2.9

Recursos Próprios 2.8 2.5

Comissões de Gestão 4.8 3.6

Resultado do Exercício 0.6 0.3

ROA 19.75% 10.52%

ROE 30.00% 14.08%

N.º de trabalhadores a 31 Dezembro 13 11

Indicadores Financeiros

 

 

 

FINIBANCO – HOLDING, SGPS, S.A. 

A origem do Grupo Finibanco remonta a 1988, data da fundação da sociedade 

Finindústria – Sociedade de Investimentos e Financiamento Industrial, S.A..  
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Em 9 de junho de 1993, aquela instituição financeira foi formalmente transformada em 

instituição de crédito, com a denominação social de Finibanco, S.A.. 

Inicialmente centrado em banco comercial, o Finibanco, S.A. – na altura, “casa mãe” 

do seu grupo financeiro – alargou a sua ação a outras áreas, designadamente à banca 

de investimento e à gestão de ativos, a partir de 1996, altura em que constitui 

sociedades especializadas nas diversas áreas de negócio bancário, apoiado em 

adequadas estruturas humanas e materiais. 

Em junho de 2001, a sociedade Finibanco, S.A. foi transformada em sociedade 

gestora de participações sociais, com a denominação de Finibanco – Holding, SGPS 

S.A., e, simultaneamente, foi constituído um novo Finibanco, S.A., detido a 100 por 

cento pela Finibanco – Holding, SGPS S.A., e que adquiriu por trespasse o 

estabelecimento negócio bancário que esta última desenvolveu até junho de 2001 

(então, como se disse, sob a denominação Finibanco, S.A.). 

A Finibanco – Holding, SGPS, S.A. passou, então, a ser a holding do Grupo Finibanco 

e, até recentemente, compreendia várias subsidiárias incluindo, inter alia, o banco 

Finibanco, S.A., um banco de direito angolano (Finibanco Angola, S.A.), a Finicrédito, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A., a Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos 

Mobiliários, S.A., a Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. e a Finimóveis 

– Sociedade Mobiliária de Serviços Auxiliares, S.A.. 

Em 30 de julho de 2010, o MGAM – que detém a totalidade do capital institucional do 

Montepio – lançou uma Oferta Pública de Aquisição Geral e Voluntária sobre as ações 

representativas do capital social da Finibanco – Holding, SGPS, S.A., a qual se 

concretizou em 29 de novembro de 2010, tendo o MGAM adquirido 99,23 por cento do 

capital social da referida sociedade. Em cumprimento do artigo 195.º (Efeitos), n.º 1, 

do Código dos Valores Mobiliários, o MGAM efetuou, em 10 de dezembro de 2010, 

junto da CMVM, sob o n.º 9182, o registo da aquisição potestativa sobre o 

remanescente das ações representativas do capital social e dos direitos de voto da 

Finibanco – Holding, SGPS, S.A.. 

Nos termos oportunamente anunciados no Prospeto e demais documentos relativos à 

referida Oferta, o MGAM manifestou a sua intenção de, em caso de sucesso da 

Oferta, o que veio a verificar-se, consolidar as atividades e operações das subsidiárias 

da Finibanco-Holding, SGPS, S.A. nas respetivas Atividades, operações e redes do 

Grupo Montepio, onde se integra o Montepio. 

Com vista a desencadear os passos necessários com vista à consolidação das 

atividades e operações das subsidiárias da Finibanco – Holding, SGPS, S.A. nas 

atividades, operações e redes do Grupo Montepio, o Montepio adquiriu ao MGAM, em 

31 de março de 2011, por via da celebração de um contrato de compra e venda de 

ações, 100 por cento do capital social e dos direitos de voto da Finibanco – Holding, 

SGPS, S.A. e, indiretamente, da totalidade do capital social e dos direitos de voto do 

Finibanco, S.A., bem como da Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. e da 

Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A.. Ainda em consequência do 

mesmo contrato, o Montepio adquiriu, também indiretamente, uma participação de 

61,04 por cento do capital social e dos direitos de voto da sociedade de direito 

angolano, Finibanco Angola, S.A..  
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FINIBANCO, S.A. 

Como previsto e, oportunamente comunicado ao mercado, em 31 de março 2011, o 

Montepio adquiriu, ao Montepio Geral – Associação Mutualista, 100 por cento do 

capital da Finibanco Holding, SGPS, SA, na sequência da OPA concretizada em 2010, 

com vista a consolidar as atividades e operações das subsidiárias da Finibanco 

Holding, SGPS, SA nas suas respetivas atividades, operações e redes. 

Como consequência dessa aquisição, procedeu-se, em 4 de abril de 2011, à 

transmissão da totalidade dos ativos e passivos (trespasse) do Finibanco, SA para o 

Montepio, com exceção dos imóveis propriedade do Finibanco, SA, e adquiridos por 

este em resultado de aquisições em reembolso de crédito próprio e dos contratos de 

locação financeira (mobiliária e imobiliária) em que o Finibanco, SA é locador 

financeiro. 

O ano de 2011, foi um ano de reafectação da atividade do Finibanco, SA e de 

redefinição da sua estratégia de negócio futura, perspetivando-se a sua evolução 

como entidade especializada no apoio às empresas e ao investimento. 

 
FINIBANCO ANGOLA, S.A. 

O Finibanco Angola, S.A., um banco de direito angolano, perfez no final de 2011 o 

terceiro exercício completo da sua atividade, a qual teve início no segundo semestre 

de 2008. 

Em 31 de março de 2011, o Montepio adquiriu indiretamente ao MGAM uma 

participação de 61,04 por cento do capital social e dos direitos de voto da Finibanco 

Angola, S.A.. 

Tal como em anos anteriores, também o exercício de 2011 se caracterizou por um 

crescimento acentuado, a vários níveis, em resultado da ação desenvolvida, apesar da 

conjuntura económica internacional desfavorável que também afeta a economia 

angolana. 

O arrefecimento das economias dos EUA, Europa e Japão, provocou o abrandamento 

da procura mundial de mercadorias, com reflexo direto ao nível da procura de petróleo, 

questão que por si só afeta diretamente a economia angolana. 

A carteira de Depósitos, que se cifrou em 131,9 milhões de euros, continuou a 

evidenciar um crescimento elevado de 41,6 por cento. O rácio de alavancagem do 

Finibanco Angola era de 46,4 por cento no final de 2011. 

O crédito concedido apresentou um crescimento de 37,1 por cento, atingindo um saldo 

de 61,3 milhões de euros, do qual 79,5 por cento se destinou ao investimento e a 

apoio de tesouraria das empresas locais. 

Dada a juventude do Finibanco Angola é natural assistir-se a um crescimento, em 

termos relativos, dos custos de estrutura superior ao do Produto Bancário, se bem que 

o Cost to income continue a apontar o Finibanco Angola como um dos bancos mais 

eficientes do mercado (34,9 por cento). 

O crescimento da atividade combinado com a manutenção de bons níveis de eficiência 

permitiu um crescimento dos Resultados Líquidos de 16,7 por cento, que totalizaram 

8,2 milhões de euros. 
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(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Recursos de Clientes e outros empréstimos 93.2 131.9

Crédito a Clientes (bruto) 44.7 61.3

Rácio de Alavancagem 48.0% 46.4%

Custos de Estrutura 5.9 8.1

Produto Bancário 21.3 23.2

Resultado do Exercício 7.0 8.2

Cost-to-income 27.8% 34.9%

Rendibilidade do Ativo Líquido 5.8% 4.6%

Rendibilidade dos Capitais Próprios 31.0% 26.9%

Ativo Líquido 121.8 178.1

Recursos Próprios 22.7 30.6

N.º de trabalhadores 74 121

Indicadores Financeiros

 

 

FINICRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. 

A Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A., é uma instituição financeira de 

crédito constituída em junho de 1992 e vocacionada para o financiamento da aquisição 

a crédito de bens e serviços, tanto ao adquirente (diretamente) como ao fornecedor, e 

no segmento de financiamento a outros bens de consumo para o lar. 

A Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A. proporciona uma vasta gama de 

soluções para financiamento de todo o tipo de bens e serviços, com elevado nível de 

flexibilidade para os seus clientes e disponibiliza soluções alternativas de 

financiamento e produtos complementares ajustados às necessidades específicas de 

cada cliente. 

Em 31 de março de 2011, o Montepio adquiriu indiretamente ao MGAM a totalidade do 

capital social e dos direitos de voto da Finicrédito – Instituição Financeira de Crédito, 

S.A.. 

A Finicrédito é uma empresa de referência no setor do crédito especializado e assume 

o papel de especialista no financiamento da aquisição a crédito de bens ou serviços, 

tanto ao adquirente, diretamente, como ao fornecedor, no seio do 

Grupo Montepio 

A Finicrédito continua a ter uma posição de relevo no mercado, detendo uma quota de 

5,31 por cento e posicionando-se no 7.º lugar do ranking nacional, num universo de 22 

empresas a operarem neste setor. De salientar que os 4 primeiros lugares do ranking 

são ocupados por empresas multinacionais, que detêm cerca de 54 por cento do 

Mercado. 

O mercado de crédito ao consumo, em 2011, verificou uma diminuição de cerca de 

19,7 por cento. Por seu lado, a produção da Finicrédito também registou uma 

contração, embora bastante menos acentuada, de 7,8 por cento, fixando-se nos 124 

milhões de euros. De salientar que os produtos de locação financeira (ALD) e 

operacional (Renting) evidenciaram crescimentos de 97,0 por cento e 65,1 por cento, 

respetivamente. 

A Finicrédito obteve no ano de 2011 um resultado líquido negativo, no montante de 4,5 

milhões de euros. 

Para a obtenção deste resultado contribuíram fatores não recorrentes que geraram um 

impacto global negativo de 8,3 milhões de euros antes de impostos. 



 

110 
 

Em termos operacionais, excluindo, portanto, os resultados não recorrentes, a 

Finicrédito apurou um aumento do resultado bruto do exercício, que atingiu 4,5 

milhões de euros. Nestes termos, a rendibilidade dos capitais próprios (ROE), 

excluindo os impactos não recorrentes, foi de 23,04 por cento. 

Os custos de estrutura cresceram 399 milhares de euros, correspondentes a 4,4 por 

cento. Este incremento deveu-se a razões de ordem fiscal, relacionadas com a 

passagem para a Segurança Social de todos os colaboradores da empresa. 
 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Produção 134.8 124.3

   Clássico 66.9 57.2

   Leasing 59.4 50.8

   ALD 6.9 13.5

   Renting 1.7 2.8

Custos de Estrutura 9.0 9.4

Produto Bancário 22.2 17.4

Resultado do Exercício -13.6 -4.5

Resultados brutos operacionais 0.4 4.5

Resultados brutos não recorrentes -18.3 -8.3

Cost-to-income 40.5% 54.0%

Rendibilidade do Ativo Líquido (ROA) 0.1% 1.3%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 1.6% 23.0%

Ativo Líquido 337.3 342.8

Recursos Próprios 20.4 19.0

N.º de trabalhadores 156 145

Indicadores Financeiros

 

 

FINIVALOR – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS MOBILIÁRIOS, S.A. 

A Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A., constituída em 1997, 

tem por objeto a gestão de fundos de investimento mobiliários e imobiliários e a gestão 

discricionária e individualizada de carteiras por conta de outrem.  

Em 31 de março de 2011, o Montepio adquiriu indiretamente ao MGAM a totalidade do 

capital social e dos direitos de voto da Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos 

Mobiliários, S.A.. 

No decorrer do processo de integração do Grupo Finibanco no Grupo Montepio, e com 

o intuito da maximização de sinergias, em 28 de novembro de 2011, e mediante prévia 

aprovação da CMVM ocorreu o processo de migração dos fundos mobiliários da 

Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA, para a Montepio Gestão de 

Ativos – SGFI, SA, entidade do Grupo Montepio especializada na gestão de 

patrimónios financeiros, concentrando as atividades de gestão de fundos de 

investimento mobiliário e de gestão discricionária de carteiras nessa entidade. 

A Finivalor passou, desde aí, a desempenhar o papel de entidade responsável 

especializada na gestão dos fundos imobiliários no seio do Grupo Montepio. 

Em conformidade com os dados publicados pela APFIPP – Associação Portuguesa de 

Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios o mercado de Fundos de 

Investimento Imobiliário registou uma ligeira contração de 1,5 por cento, em 2011. A 

constituição de um novo fundo pela Finivalor no decorrer do exercício de 2011 – 

Montepio Arrendamento – Fundo de Investimento Imobiliário de Arrendamento 
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Habitacional – permitiu o crescimento da sua quota de mercado, de 3,32 por cento, no 

final de 2010, para 3,77 por cento no final de 2011. 

O novo fundo constituído, iniciou a sua atividade em 15 de junho de 2011, com um 

capital de 30 milhões de euros, tendo sido efetuado, em 28 de dezembro de 2011, o 

primeiro aumento de capital do Fundo, no montante de 30 milhões de euros, sendo o 

capital atual de 60 milhões de euros. 

Os valores sob gestão da Finivalor evidenciaram um decréscimo de 11,6 por cento, 

fruto da migração dos fundos mobiliários para a Montepio Gestão de Ativos. Ao nível 

dos fundos de investimento imobiliário, atual atividade core da Sociedade Gestora, 

verificou-se um crescimento de 11,4 por cento (+43,5 milhões de euros). 

As comissões de gestão foram fortemente penalizadas pela desvalorização que os 

fundos mobiliários assistiram no exercício de 2011. 

O esforço evidenciado por todo o Grupo ao nível da contenção de custos também 

esteve patente na Finivalor, com uma redução de 5,2 por cento dos Gastos 

Administrativos (inclui os Custos com o Pessoal). 

O Resultado do Exercício fixou-se em 1,7 milhões de euros (-39,7 por cento do que 

em 2010) e os indicadores de rendibilidade situaram-se em 22,7 por cento e 31,8 por 

cento, respetivamente ROA e ROE. 

 

(€ milhões) 31-Dez-2010 31-Dez-2011

Ativos sob Gestão 480.6 424.8

   Fundos de Investimento Mobiliários 95.3 0.0

   Fundos de Investimento Imobiliários 381.3 424.8

   Gestão de Patrimónios 4.0 0.0

Comissões de Gestão 5.8 4.9

Gastos Administrativos 2.2 2.1

Resultado do Exercício 2.9 1.7

Rendibilidade do Ativo Líquido (ROA) 32.4% 22.7%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 45.7% 31.8%

Ativo Líquido 8.8 7.6

Recursos Próprios 6.3 5.4

N.º de trabalhadores 17 15

Indicadores Financeiros

 
 

   

FINISEGUR – SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, S.A. 

A Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. foi constituída em 1998. 

A Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, S.A. é uma sociedade mediadora de 

seguros que opera com todos os seguradores e sociedades gestoras de fundos de 

pensões a operar em Portugal, em todos os ramos de seguro e fundos de pensões. 

Está habilitada a fazer a melhor conjunção na gestão integral de riscos. 

O MGAM (detentor único do capital institucional do Montepio) detém a totalidade do 

capital social e dos direitos de voto da Finisegur – Sociedade Mediadora de Seguros, 

S.A.. 
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FINIMÓVEIS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES, S.A. 

Constituída em maio de 1996, a Finimóveis – Sociedade de Serviços Auxiliares, S.A., 

tem por objeto social a transação e gestão dos imóveis indispensáveis à instalação e 

ao funcionamento das sociedades que, anteriormente, faziam parte do Grupo 

Finibanco, bem como a gestão e compra para revenda de imóveis adquiridos em 

resultado do reembolso de crédito próprio. 

O MGAM (detentor único do capital institucional do Montepio) detém a totalidade do 

capital social e dos direitos de voto da Finimóveis – Sociedade Mobiliária de Serviços 

Auxiliares, S.A.. 

Nestes termos, a ação Finimóveis – Sociedade Mobiliária de Serviços Auxiliares, S.A. 

confinou-se, na prática, à gestão corrente do parque imobiliário que detém para 

negociação. 

 

FINIBANCO VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 

A sociedade Finibanco Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A., foi constituída em 

2007 e era detida, em partes iguais, pela Finibanco-Holding, SGPS, S.A. e pela Mapfre 

Seguros Gerais, S.A.. 

Tem por objeto social a disponibilização de seguros do ramo vida, quer na vertente 

das coberturas de risco (associadas ou não a operações de crédito), quer na vertente 

de poupança e capitalização, que complementem e diversifiquem a oferta aos seus 

clientes, numa perspetiva global de satisfação das suas necessidades em matéria de 

soluções financeiras, de previdência pessoal e proteção familiar. 

No decurso do exercício de 2011, o Montepio Geral – Associação Mutualista procedeu 

ainda à aquisição de 50 por cento na Finibanco Vida – Companhia de Seguros de 

Vida, S.A. e no final do exercício tinha um processo a decorrer em tribunal, 

relacionado com a venda da subsidiária Finibanco Vida – Companhia de Seguros de 

Vida S.A. à Mapfre Seguros Gerais S.A. 
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TRIBUTAÇÃO 

 

O texto que segue pretende expor de forma sumária os aspetos gerais do regime fiscal 

associado às Obrigações de Caixa e ao Papel Comercial. 

Os potenciais investidores em Obrigações de Caixa e em Papel Comercial devem 

consultar os seus consultores fiscais relativamente às consequências do seu 

investimento em Obrigações de Caixa e em Papel Comercial no seu país de 

residência fiscal e na República Portuguesa, no que se refere à aquisição, detenção e 

transmissão das Obrigações de Caixa e do Papel Comercial. 

 

Este sumário, baseado na lei da República Portuguesa em vigor à data deste Prospeto 

de Base, está sujeito a alterações de lei subsequentes, com possibilidade de efeito 

retrospetivo ou retroativo quanto à sua interpretação.  

 

O texto seguinte não dispensa a consulta dos diplomas legais e regulamentares 

aplicáveis. 

 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”) 

 

(A) Residentes 

Rendimentos de capitais (Categoria E) 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa e de Papel 

Comercial obtidos por residentes em território português estão sujeitos a retenção na 

fonte, à taxa liberatória de 25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo da opção pelo 

seu englobamento. Se o Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel 

Comercial, consoante aplicável, optar pelo englobamento com os demais rendimentos 

por si auferidos, os quais poderão estar sujeitos às taxas gerais de IRS que poderão 

atingir os 46,5% (quarenta e seis e meio por cento), os rendimentos de Obrigações de 

Caixa e de Papel Comercial serão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 25% (vinte e 

cinco por cento), a título de pagamento por conta do IRS devido a final. 

Aos rendimentos auferidos poderá acrescer à taxa geral máxima de IRS de 46,5% 

(quarenta e seis e meio por cento) a taxa adicional de 2,5%, caso o rendimento 

coletável seja superior a €153.300 (cento e cinquenta e três mil e trezentos euros). 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 30% (trinta por cento) 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 (Categoria G) 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas resultante da 

alienação de Obrigações de Caixa e de Papel Comercial é tributado à taxa especial de 

25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo do seu englobamento por opção dos 

respetivos titulares residentes em território português. Para apuramento do referido 

saldo anual, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a 

contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um 
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regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2004, de 13 de fevereiro. 

Fica isento de tributação até ao valor anual de €500 (quinhentos euros) o saldo 

positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de ações, de 

obrigações e de outros títulos de dívida, obtido por pessoas singulares residentes em 

Portugal. 

 

(B) Não residentes 

Rendimentos de capitais (Categoria E) 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa e de Papel 

Comercial obtidos por não residentes em território português estão, regra geral, 

sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 25% (vinte e cinco por cento). Se 

existir convenção para eliminar a dupla tributação (“CDT”), celebrado entre a 

República Portuguesa e o país da residência fiscal do Titular das Obrigações de Caixa 

ou do Titular de Papel Comercial, a taxa de retenção na fonte pode ser reduzida para 

a taxa prevista na CDT aplicável. Para este efeito, o Titular das Obrigações de Caixa 

ou o Titular de Papel Comercial deve cumprir, em Portugal, os formalismos e 

requisitos legais necessários à comprovação da sua residência fiscal no outro Estado 

contratante (Mod. 21-RFI), no prazo legalmente exigível. A falta de entrega no prazo 

legalmente exigível não impede, novamente dentro de um prazo fixado na lei, a 

recuperação do imposto correspondente ao diferencial entre a taxa de retenção geral 

(i.e. 25% (vinte e cinco por cento)) e a taxa prevista no CDT aplicável (Mod. 22-RFI). 

 

Mais-valias (Categoria G) 

As mais-valias obtidas com a alienação de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial estão isentas de tributação salvo nos casos em que o alienante seja 

domiciliado em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro 

ou com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla 

tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações em matéria fiscal. 

 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) 

 

(A) Residentes 

Rendimentos de capitais 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidos por entidades residentes em território português concorrem para a 

formação do respetivo lucro tributável em sede de IRC, e estão, regra geral, sujeitos a 

retenção na fonte, à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), por conta do IRC devido a 

final. As instituições financeiras sujeitas a IRC (incluindo instituições financeiras não 

residentes com estabelecimento estável em território português ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis) bem como as entidades isentas de IRC, beneficiam da 

dispensa de retenção na fonte nos rendimentos de capitais provenientes das 

Obrigações de Caixa e de Papel Comercial. 

A taxa de IRC aplicável é de 25% (vinte cinco por cento). Ao IRC pode acrescer a 

Derrama Municipal à taxa máxima de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do lucro 
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tributável sujeito e não isento de IRC. Sobre a parte do lucro tributável superior a 

€1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) até €10.000.000 (dez milhões de 

euros) sujeito e não isento de IRC incide uma taxa adicional de 3% (três por cento), a 

título de Derrama Estadual, sendo esta taxa adicional de 5% (cinco por cento) sobre a 

parte do lucro tributável superior a €10.000.000 (dez milhões de euros). 

 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 30% (trinta por cento) 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 

As mais-valias resultantes da alienação das Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidas por entidades residentes em território português concorrem para a 

formação do respetivo lucro tributável. 

 

(B) Não residentes 

Rendimentos de capitais 

Os rendimentos de capitais provenientes de Obrigações de Caixa ou de Papel 

Comercial obtidos por entidades não residentes em território português, regra geral, 

estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa liberatória de 25% (vinte e cinco por cento). 

Se existir CDT celebrada entre Portugal e o país da residência fiscal do Titular das 

Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial, a taxa de retenção na fonte 

pode ser reduzida para a taxa prevista na CDT aplicável. Para este efeito, o Titular das 

Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial deve cumprir, em Portugal, os 

formalismos e requisitos legais necessários à comprovação da sua residência fiscal no 

outro Estado contratante (Mod. 21-RFI), no prazo legalmente exigível. A falta de 

entrega no prazo legalmente exigível não impede, novamente dentro de um prazo 

fixado na lei, a recuperação do imposto correspondente ao diferencial entre a taxa de 

retenção geral (i.e. 25% (vinte e cinco por cento)) e a taxa prevista no CDT aplicável 

(Mod. 22-RFI). 

Mais-valias 

Nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as mais-valias realizadas com a 

alienação das Obrigações de Caixa ou Papel Comercial pelo respetivo titular estão 

isentas de tributação em Portugal se: 

(i) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não dispuser, 

em território português, de estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis; 

(ii) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não for uma 

entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais 

favorável constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças (Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro); 

(iii) O Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial não for detido, 

direta ou indiretamente, em mais de 25% (vinte e cinco por cento) por entidade 

residente em território português. 
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Se esta isenção não se aplicar, as mais-valias apuradas com a alienação de 

obrigações são tributadas em território português, à taxa geral de 25% (vinte e cinco 

por cento). 

No entanto, se existir CDT celebrada entre Portugal e o país de residência fiscal do 

Titular das Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial, regra geral, a 

competência para tributar as mais-valias realizadas cabe exclusivamente ao Estado da 

residência fiscal do Titular das Obrigações de Caixa ou do Titular de Papel Comercial. 

Para este efeito, o Titular das Obrigações de Caixa ou o Titular de Papel Comercial 

deve cumprir, em Portugal, os formalismos necessários para a aplicação da CDT. 

 

 

Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro (conforme alterado) 

NOTA IMPORTANTE: O Regime Especial de Tributação dos Rendimentos de 

Valores Mobiliários Representativos de Dívida não se aplica ao Papel Comercial. 

 

Este Decreto-Lei aprovou o denominado Regime Especial de Tributação dos 

Rendimentos de Valores Mobiliários Representativos de Dívida (“RETVMRD”).  

O RETVMRD consiste num regime de isenção de IRS e IRC relativamente aos 

rendimentos da dívida não pública, obtidos por não residentes em território 

português, que abrange, em ambos os casos, quer os rendimentos de capitais 

quer as mais-valias. 

As condições em que se estabelecem e de que dependem as isenções referidas 

estão enunciadas sumariamente a seguir: 

 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”) 

 

Não residentes 

Rendimentos de capitais 

Os rendimentos de capitais relativos às Obrigações de Caixa, integradas em sistemas 

centralizados reconhecidos pelo Cód.VM e legislação complementar, estão isentos de 

tributação em Portugal, desde que estejam observados os requisitos de prova 

previstos no RETVMRD. Porém, esta isenção não é aplicável se: 

(i) O beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento estável 

ao qual os rendimentos sejam imputáveis; 

(ii) O beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria do 

Ministro das Finanças (Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro). 

 

Mais-valias 

Nos termos do RETVMRD, as mais-valias realizadas com a alienação Obrigações de 

Caixa, desde que integradas em sistemas centralizados reconhecidos pelo Cód.VM e 

legislação complementar, estão isentas de IRS. 

Relativamente às mais-valias auferidas com a alienação das Obrigações de Caixa, a 

isenção de IRS não é aplicável nos casos em que o alienante seja domiciliado em 

país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 

constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro. 
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Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) 

 

Não residentes 

Rendimentos de capitais 

Nos termos do RETVMRD, os rendimentos de capitais provenientes das Obrigações 

de Caixa, desde que integradas em sistemas centralizados reconhecidos pelo Cód.VM 

e legislação complementar, estão isentos de IRC. 

Porém, esta isenção não é aplicável relativamente aos rendimentos de capitais se os 

Titulares de Obrigações de Caixa não residentes: 

(i) Dispuserem de residência, sede, Direção efetiva ou estabelecimento estável em 

território português ao qual os rendimentos possam ser imputáveis; 

(ii) Forem entidades residentes em país, território ou região com regimes de tributação 

privilegiada (Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro), com exceção dos respetivos 

bancos centrais e agências de natureza governamental;  

(iii) No caso de pessoas coletivas, forem detidas, direta ou indiretamente, em mais de 

20% (vinte por cento) por entidades residentes no território português. 

 

Mais-Valias 

Nos termos do RETVMRD, as mais-valias realizadas com a alienação Obrigações de 

Caixa, desde que integradas em sistemas centralizados reconhecidos pelo Cód.VM e 

legislação complementar, estão isentas de IRC. 

Relativamente às mais-valias auferidas com a alienação das Obrigações de Caixa, a 

isenção de IRC não se aplicará se: 

(i) Os ganhos forem realizados por entidades não residentes que dispõem de 

estabelecimento estável em território português ao qual os ganhos possam ser 

imputáveis; 

(ii) As entidades não residentes forem entidades residentes em país, território ou 

região com regimes de tributação privilegiada (Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro), com exceção dos respetivos bancos centrais e agências de natureza 

governamental; 

(iii) As entidades não residentes forem detidas, direta ou indiretamente, em mais de 

25% (vinte e cinco por cento) por entidades residentes no território português, nos 

termos previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

Requisitos para aplicação das isenções de IRS/IRC aos rendimentos das 

Obrigações de Caixa no âmbito do regime especial 

Para efeitos da aplicação deste regime de isenção fiscal, o RETVMRD requer o 

cumprimento de certos procedimentos e certificações de prova. Segundo estes 

procedimentos (cujo objetivo é a verificação da qualidade de não residente do 

beneficiário efetivo), requer-se ao beneficiário efetivo que detenha as Obrigações de 

Caixa numa conta aberta junto das seguintes entidades: (i) entidade registadora direta, 

que é uma entidade filiada no sistema centralizado reconhecido pelo Cód.VM; (ii) 

entidade registadora indireta, que, apesar de não assumir o papel de uma entidade 

registadora direta, é cliente desta; ou (iii) entidades gestoras de um sistema de 
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liquidação internacional, que são entidades que operam no mercado internacional para 

liquidar e compensar transações com valores mobiliários. 

Em conformidade com o disposto no RETVMRD, os intermediários financeiros junto 

dos quais sejam abertas as contas individualizadas de valores mobiliários (i.e. junto 

dos quais se encontram registadas as Obrigações de Caixa) ficam, na qualidade de 

entidades registadoras diretas, obrigados a possuir prova (i) relativamente às 

entidades residentes isentas, cuja isenção não seja de natureza automática, do ato de 

reconhecimento do benefício fiscal; e (ii) relativamente aos beneficiários efetivos 

abrangidos pelas isenções supra, da qualidade de não residente. 

 

1. Obrigações de Caixa integradas em sistemas centralizados reconhecidos pelo 

Cód.VM e legislação complementar – detidas através de entidades registadoras 

diretas 

Cada beneficiário efetivo das Obrigações de Caixa deve apresentar ao intermediário 

financeiro (enquanto entidade registadora direta) onde se encontra aberta a respetiva 

conta na qual se encontram registadas as Obrigações de Caixa, antes ou na Data para 

Pagamento dos Rendimentos, os meios de prova indicados infra. 

A comprovação da qualidade de não residente dos Titulares das Obrigações de Caixa 

beneficiários efetivos deve ser aferida nos termos a seguir descritos: 

(i) No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos 

internacionais, instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e 

empresas de seguros, domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual 

Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, a 

prova efetua-se através dos seguintes elementos: 

(a) A respetiva identificação fiscal; ou 

(b) Certidão emitida pela entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que 

ateste a existência jurídica do Titular das Obrigações de Caixa e o seu domicílio; ou 

(c) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos no ponto (iii) infra, caso 

o Titular das Obrigações de Caixa opte pelos meios de prova aí previstos; ou 

(d) Declaração do próprio Titular das Obrigações de Caixa devidamente assinada e 

autenticada se se tratar de bancos centrais, organismos internacionais ou instituições 

de direito público que integrem a administração pública central, regional ou a demais 

administração periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado de residência 

fiscalmente relevante. 

Note-se que a prova da qualidade de não residente, quando estejam em causa bancos 

centrais ou agências de natureza governamental, é feita uma única vez, sendo 

dispensada a sua renovação periódica. 

(ii) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos de 

investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual 

Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, a 

prova efetua-se através dos seguintes elementos: 

(a) Declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela 

autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da 

qual foi constituído e o local da respetiva domiciliação; ou 

(b) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos no ponto (iii) infra, caso 

o titular opte pelos meios de prova aí previstos. 
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(iii) Relativamente a beneficiários efetivos não abrangidos pelas regras anteriores, a 

prova efetua-se através de certificado de residência ou documento equivalente emitido 

pelas autoridades fiscais, ou documento emitido por consulado português 

comprovativo da residência no estrangeiro ou documento especificamente emitido com 

o objetivo de certificar a residência por entidade oficial que integre a administração 

pública central, regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou 

autónoma do respetivo Estado. 

O documento exigido nos termos deste parágrafo é necessariamente o original ou 

cópia devidamente autenticada, sendo válido pelo período de três anos a contar da 

respetiva data de emissão, a qual não pode ser posterior a três meses em relação à 

data em que a retenção deva ser efetuada, devendo o beneficiário efetivo informar 

imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos pressupostos de 

que depende a isenção. 

Para efeitos da presente secção (Tributação) “Data para Pagamento dos 

Rendimentos” significa uma determinada data a partir da qual são devidos juros ou 

outros rendimentos de capitais provenientes das Obrigações de Caixa aos respetivos 

beneficiários efetivos. 

 

2. Obrigações de Caixa detidas através da titularidade de contas junto de 

entidades gestoras de sistemas centralizados internacionais ou dos seus 

próprios sistemas de registo 

Quando as Obrigações de Caixa estejam registadas em conta mantida junto de 

entidade gestora de sistema de liquidação internacional e a mesma se comprometa, 

relativamente a esses valores mobiliários a não prestar serviços de registo (i) a 

residentes para efeitos fiscais em Portugal, que não beneficiem de isenção ou 

dispensa de retenção na fonte de IRS ou de IRC, e a (ii) não residentes aos quais não 

seja, nos termos do presente RETVMRD, aplicável a isenção de IRS ou de IRC, a 

comprovação dos pressupostos da isenção deve ser efetuada antes ou na Data para 

Pagamento dos Rendimentos, do seguinte modo: 

(i) Através de apresentação anual de certificado que contenha o nome e o endereço 

de cada beneficiário efetivo, o respetivo número de identificação fiscal, sempre que 

dele disponha, bem como a identificação e a quantidade dos valores mobiliários por 

ele detidos e a justificação da isenção ou dispensa de retenção de IRS ou de IRC. O 

certificado em causa foi aprovado por Despacho n.º 4980/2006, publicado no Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2006, emitido pelo Ministro das Finanças 

e Administração Pública. 

(ii) Alternativamente, através de declaração anual de que os beneficiários efetivos 

estão isentos ou dispensados de retenção na fonte de IRS ou de IRC, devendo, neste 

caso, ser transmitida, em cada data de vencimento do cupão, uma lista que contenha, 

relativamente a cada beneficiário efetivo, o nome, o endereço e o respetivo número de 

identificação fiscal, sempre que dele disponha, bem como a justificação da isenção ou 

dispensa de retenção e a identificação e a quantidade dos valores mobiliários por ele 

detidos. A declaração em causa foi aprovada pelo Aviso n.º 3714/2006, publicado no 

Diário da Republica, 2.ª série, n.º 59, de 23 de março de 2006, emitido pelo Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais.  
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Os documentos referidos nos pontos (i) e (ii) supra são transmitidos por cada 

participante à entidade registadora direta, através da entidade gestora de sistema de 

liquidação internacional, e devem referir-se ao universo das contas sob sua gestão, 

respeitantes aos beneficiários efetivos isentos ou dispensados de retenção na fonte de 

IRS ou de IRC. Neste âmbito, a entrega dos documentos referidos nos pontos (i) e (ii) 

supra, pelos participantes à entidade gestora de sistema de liquidação internacional, 

devem observar os procedimentos que possam ser aplicáveis pela respetiva entidade 

gestora. 

A entidade gestora do sistema de liquidação internacional comunica às entidades 

registadoras diretas o montante dos rendimentos dos valores mobiliários pagos 

referentes a cada participante. 

Se os requisitos estabelecidos para o RETVMRD não forem observados, 

nomeadamente se a comprovação da qualidade de não residente de que depende a 

isenção de IRS ou de IRC não for observada, tal inobservância determina a perda da 

isenção aplicável, sendo aplicável a fiscalidade prevista no Regime Geral supra. 

 

Reembolso 

O RETVMRD prevê um mecanismo de reembolso se existirem informações ou 

documentos que se revelem imprecisos ou insuficientes, ainda que os requisitos para 

aplicação das isenções de IRS/IRC estejam cumpridos. O pedido de reembolso de 

imposto destina-se a ser apresentado pelos beneficiários efetivos, ou por um seu 

representante devidamente habilitado, relativamente aos rendimentos de Obrigações 

de Caixa, junto da entidade registadora direta, ou de entidade registadora indireta (que 

o remeterá à primeira), no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que foi 

efetuada a retenção na fonte de imposto. O formulário de pedido de reembolso foi 

aprovado por Despacho n.º 4980/2006, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 

45, de 3 de março de 2006, emitido pelo Ministro das Finanças e Administração 

Pública e está disponível em www.portaldasfinancas.gov.pt. 

 

Diretiva da Tributação da Poupança 

O Decreto-Lei n.º 62/2005, de 11 março de 2005, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 39-A/2005, de 29 de julho, 2005, transpôs para Portugal a Diretiva de 

Tributação da Poupança (Diretiva 2003/48/CE do Conselho, de 3 de junho de 2003, 

relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros), impondo aos 

agentes pagadores estabelecidos em Portugal a obrigação de reportar às autoridades 

fiscais portuguesas certas informações relativas aos pagamentos de juros aos 

beneficiários efetivos domiciliados noutros Estados Membros. Foram ainda celebrados 

por Portugal vários Acordos com certos territórios dependentes ou associados de 

Estados Membros da União Europeia destinados a garantir a aplicação das condições 

estabelecidas na Diretiva. 



 

121 
 

CONDIÇÕES FINAIS DA OFERTA DE OBRIGAÇÕES DE CAIXA 

 

Segue-se a especificação da minuta das Condições Finais de Oferta de Obrigações de 

Caixa que será preenchida para cada Tranche de Obrigações a emitir ao abrigo do 

Programa. 

 

As Condições Finais de Oferta de Obrigações de Caixa foram elaboradas para efeitos 

do artigo 5.º, n.º 4, da Diretiva 2003/71/CE (conforme alterada) e devem ser lidas em 

conjugação com o Prospeto de Base e com a(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam. 

O Prospeto de Base e a(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam, estão disponíveis 

para consulta nos sítios do Montepio e da CMVM, respetivamente: www.montepio.pt e 

www.cmvm.pt. 

Cópias do Prospeto de Base e da(s) respetiva(s) adenda(s), cas existam, podem ser 

obtidas na sede do Emitente e do Agente Pagador na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 

Lisboa. 

A informação total sobre as Obrigações de Caixa a que se referem estas Condições 

Finais de Oferta de Obrigações de Caixa só é passível de obter mediante a leitura 

conjugada do Prospeto de Base e a(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam, e das 

Condições Finais de Oferta de Obrigações de Caixa. 

Um sumário da emissão individual está anexo a estas Condições Finais de Oferta de 

Obrigações de Caixa. 

  

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa datadas de [●] 

 

Caixa Económica Montepio Geral 

 

Emissão de [Montante Nominal Global da Tranche] de Obrigações de Caixa 

ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações de Caixa e de Valores Mobiliários 

de Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo 

no montante global de  €[3.000.000.000] 

 

 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

 

Este documento constitui as Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa 

relativas à emissão das Obrigações de Caixa nele descritas. 

 

Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como 

tal para efeitos das Condições estipuladas no Prospeto Base datado de [●] [tal como 

objeto de adenda(s) datada(s) de [●]] (“Prospeto de Base”), que está disponível para 

consulta em www.cmvm.pt e em www.montepio.pt e em suporte de papel (sem 

encargos), mediante solicitação junto do Emitente. O presente documento constitui as 

Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa nele descritas, para efeitos do 

artigo 135.º-C do Cod.VM e deve ser lido conjuntamente com o Prospeto de Base. A 

informação completa sobre o Emitente e a oferta das Obrigações de Caixa apenas se 

http://www.montepio.pt/
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encontra disponível nas presentes Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa 

e no Prospeto de Base, numa base conjunta. 

 

A redação alternativa que se segue é aplicável se a primeira tranche de uma emissão, 

que esteja a ser aumentada, tiver sido emitida ao abrigo de um Prospeto de Base 

anterior. 

 

Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como 

tal para efeitos das Condições (as “Condições”) estipuladas no Prospeto de Base 

datado de [●], que está disponível para consulta em www.cmvm.pt e em 

www.montepio.pt e em suporte de papel (sem encargos), mediante solicitação junto do 

Emitente. O presente documento constitui as Condições Finais da Oferta de 

Obrigações de Caixa nele descritas para efeitos do artigo 135.º-C do Cod.VM e deve 

ser lido conjuntamente com o Prospeto de Base datado de [●], salvo no que respeita 

às Condições extraídas do Prospeto de Base datado de [data original] e que se 

encontram anexas ao presente documento. A informação completa sobre o Emitente e 

a oferta das Obrigações apenas se encontra disponível nas presentes Condições 

Finais da Oferta de Obrigações de Caixa e no Prospeto de Base datados 

respetivamente de [●] e de [●], numa base conjunta. 

 

[Todos os parágrafos e sub-parágrafos que se seguem devem ser incluídos, tanto os 

aplicáveis, como aqueles especificados como Não Aplicáveis (N/A). Atente-se no facto 

de que a numeração deverá permanecer tal como definida infra, mesmo que em 

determinados parágrafos ou sub-parágrafos se indique “Não Aplicável”. Os fragmentos 

de texto formatados em itálico ditam instruções para completar as Condições Finais.] 

 

[Quando for necessário acrescentar condições finais ou informação adicional, deve ter-

se em consideração se essas condições ou informação constituem, ou não, “fatos 

novos significativos” e se, consequentemente, desencadeiam a necessidade de 

publicar uma adenda ao Prospeto de Base, nos termos do artigo 142.º do CodVM.] 

 

 

 

1 (i) Emitente Caixa Económica Montepio Geral 

 (ii) Garante [●] 

 

2 (i) Número de Série [●] 

 (ii) Número de Tranche [●] 

(Se fungível com uma Série existente, detalhes dessa Série, incluindo a 

data em que as Obrigações se tornam fungíveis) 

  

3 Moeda(s) da Emissão: [●] 

 

4 Montante Nominal Global [●] 

 (i) Série [●] 
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 (ii) Tranche: [●] 

 

5 Preço de Emissão [●] por cento do Montante Nominal Global [acrescido de juro corrido desde 

[inserir data] (se aplicável) ] 

 

6 (i) Valor Nominal: [●] (mínimo EUR 50 ou múltiplos) 

 

    

7 (i) Data de Emissão: [●] 

 (ii) Data de Início de 

Contagem de Juros: 

 

[especificar/Data de Emissão/Não Aplicável] 

    

8 Data de Vencimento: [Taxa Fixa – especificar data/Taxa Variável – Data de Pagamento de Juros 

de [especificar mês] 

 

9 Taxa de Juro: [Taxa Fixa de [●]por cento/  

Taxa Variável [EURIBOR/LIBOR +/-[●] por cento] 

[Cupão Zero] 

Taxa de Juro  

[Taxa Fixa de [●] por cento/Taxa Variável [EURIBOR/LIBOR +/-[●] por 

cento] 

[Cupão Zero] 

[Taxa de Juro indexada à y% performance da base subjacente limitada a 

α%, com cupão mínimo garantido de    

               
                                                        

 
VN – Valor Nominal 

    - Cupão mínimo garantido 

    - Participação na performance da base subjacente 
α % - Remuneração máxima do produto 
 

                                  
                    

                      
     

 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se a 
participação na performance da base subjacente, dada por    da variação 
da cotação de fecho oficial da base subjacente no fim do período de 
observação em relação à cotação de fecho oficial da base subjacente no 
início do período de observação, for superior ao cupão mínimo garantido, a 
obrigação paga um cupão equivalente à participação na performance da 
base subjacente, limitado ao máximo de α%.] 

  

[Taxa de Juro indexada à y% performance média da base subjacente 

limitada a α%, com cupão mínimo garantido de    
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VN – Valor Nominal 
    - Cupão mínimo garantido 

    - Participação na performance média da base subjacente 
α % - Remuneração máxima do produto 
     - Número de observações 
 

                                    

   
 

 
   

                

                      
    

 

   

 

  

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se a 

participação na performance média da base subjacente, dada por    da 

variação média da base subjacente, correspondente à média simples da 

valorização da cotação de fecho oficial da base subjacente entre a data de 

observação inicial e a data de cada uma das observações subsequentes 

previamente definidas, for superior ao cupão mínimo garantido, a obrigação 

paga um cupão equivalente à participação na performance média da base 

subjacente, limitado ao máximo de α%] 

 

[Taxa de Juro indexada à y% performance do cabaz de bases subjacentes 

limitada a α%, com cupão mínimo garantido de    

                                                             

 
VN – Valor Nominal 
    - Cupão mínimo garantido 

    - Participação na performance do cabaz 
α % - Remuneração máxima do produto 
     -  Bases subjacentes constituintes do cabaz 
 

                      
 

 
     

                        

                         
           

 

   

 

 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se a 

participação na performance das bases subjacentes que constituem o 

cabaz, dada por    da variação média da cotação de fecho oficial de cada 

uma das bases subjacentes no fim do período de observação em relação à 

cotação de fecho oficial de cada uma das bases subjacentes no início do 

período de observação, for superior ao cupão mínimo garantido, a 

obrigação paga um cupão equivalente à participação na performance das 

bases subjacentes que constituem o cabaz, limitado ao máximo de α%.] 
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[Taxa de Juro indexada à y% performance média do cabaz de bases 

subjacentes limitada a α%, com cupão mínimo garantido de    

               
                                                    

 
VN – Valor Nominal 

    - Cupão mínimo garantido 

    - Participação na performance média do cabaz 
α % - Remuneração máxima do produto 

     - Número de observações 

     - Bases subjacentes constituintes do cabaz 
 

                          

  
 

 
     

 

 
     

                    

                          
    

 

   

 

 

   

  

 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se a 

participação na performance média do cabaz de bases subjacentes, dada 

por    da variação média da média das variações da cotação de fecho 

oficial de cada uma das bases subjacentes constituintes do cabaz entre a 

data de observação inicial e a data de cada uma das observações 

subsequentes previamente definidas, for superior ao cupão mínimo 

garantido, a obrigação paga um cupão equivalente à participação na 

performance média do cabaz de bases subjacentes, limitado ao máximo de 

α%.] 

 

[Taxa de Juro indexada à Remuneração β% se a base subjacente no final 

assumir um valor igual ou superior ao da barreira (θ), com cupão mínimo 

garantido de  % 

             
                                      

  
    VN                                

  

 

VN – Valor Nominal 

β % - Remuneração se a condição se verificar 

    - Cupão mínimo garantido 

    - Barreira definida para a base subjacente 

 

Na maturidade a obrigação paga β  do valor nominal se a cotação de 
fecho oficial da base subjacente no final do período de observação for igual 
ou superior à barreira θ definida inicialmente; a obrigação tem um cupão 

mínimo garantido de    .] 

 

[Taxa de Juro indexada à Remuneração β% se a base subjacente no final 

assumir um valor igual ou inferior ao da barreira (θ), com cupão mínimo 
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garantido de  % 

             
                                      

  
                                     

  

 

VN – Valor Nominal 

β % - Remuneração se a condição se verificar 

    - Cupão mínimo garantido 

   - Barreira definida para a base subjacente 

Na maturidade a obrigação paga β  do valor nominal se a cotação de 
fecho oficial da base subjacente no final do período de observação for igual 
ou inferior à barreira θ definida inicialmente; a obrigação tem um cupão 

mínimo garantido de    .] 

 

 

[Taxa de Juro indexada à Remuneração dependente do comportamento de 

duas bases subjacentes, com cupão mínimo garantido de  % 

               
                                                        

 
VN – Valor Nominal 

    - Cupão mínimo garantido 
α % - Remuneração máxima do produto 

 

                                  

  
                                        

  
                                       

  

 

    - Participação na performance da base 1 se o valor da base 2 for igual 
ou superior à barreira definida (   
    - Participação na performance da base 1 se o valor da base 2 for 
inferior à barreira definida (   
  - Barreira definida para a base 2 
 
base 1 – base subjacente 1 
base 2 – base subjacente 2 

 

                          
            

              
     

 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se a 
performance da base subjacente 1 condicionada, dada pela performance da 

base subjacente 1 poderada por   , caso a cotação de fecho oficial final da 

base subjacente 2 seja igual ou superior à barreira ( ) previamente 
definida, ou por    , caso a cotação de fecho oficial final da base 

subjacente 2 se situe abaixo dessa barreira ( ), for superior ao cupão 
mínimo garantido, a obrigação paga um cupão equivalente à performance 
da base subjacente 1 condicionada, limitado ao máximo de α%. 
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[Taxa de Juro indexada à Estratégia “Twin win” para uma determinada 

base subjacente 

α%: Barreira, ou seja % da variação da base subjacente que nunca poderá 
ser ultrapassada 

   - Cupão mínimo garantido 
       - cotação de fecho oficial da base subjacente em cada data de 
observação i no período de cálculo de juros 

             - cotação de fecho oficial da base subjacente na data de início 

           - cotação de fecho oficial da base subjacente na data de fim 

            

 
 
 

 
 valor absoluto  

          

            
      se

             x (1-  )                         x (1+  )
  

      se              x (1-  )                         x (1+  )

 ] 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se 
durante o período de observação, a variação entre a cotação de fecho 
oficial da base subjacente no início e a cotação de fecho oficial da base 
subjacente em cada um dos dias do período de observação for inferior 
(quer por valorização ou desvalorização) a α%, a obrigação paga um cupão 

equivalente ao valor absoluto da variação entre a cotação de fecho oficial 
da base subjacente no início e a cotação de fecho oficial da base 
subjacente no final do período de observação. 

Ou seja, a obrigação pode pagar o valor absoluto da variação da base 
subjacente entre a observação inicial e a final, se durante o período de 
observação a variação da base subjacente em relação à cotação de fecho 
oficial da base subjacente no início for inferior a α%; o investidor recebe um 

cupão corresponde à variação da base subjacente no período em causa, 
quer a base subjacente se valorize ou desvalorize, desde que diariamente a 
base subjacente não registe uma variação superior ou igual a α%.] 

 

[Taxa de Juro indexada à Estratégia “double no touch” para uma 

determinada base subjacente 

α% : Barreira superior, ou seja % de valorização da base subjacente que 
nunca poderá ser ultrapassada 
β% : Barreira inferior, ou seja % de desvalorização da base subjacente que 
nunca poderá ser ultrapassada 

       - cotação de fecho oficial da base subjacente em cada data de 
observação i no período de cálculo de juros 

             - cotação de fecho oficial da base subjacente na data de início 

           - cotação de fecho oficial da base subjacente na data de fim 
   - Cupão definido no início caso o intervalo definido nunca seja 
ultrapassado 

   - Cupão mínimo garantido  
VN – Valor Nominal 
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               x (1 β )                         x (1+  )

  
          

              x (1 β )                               x (1+  )

  

 

Na maturidade a obrigação paga um cupão mínimo garantido de   ; se 
durante o período de observação, a variação entre a cotação de fecho 
oficial da base subjacente no início e a cotação de fecho oficial da base 
subjacente em cada um dos dias do período de observação for inferior a 
α% (pela valorização) ou inferior a β% (pela desvalorização), a obrigação 

paga um cupão de M%. 
Ou seja, a obrigação pode pagar um cupão de M% se a desvalorização da 

base subjacente entre a observação inicial e a final for inferior a β% ou se a 

valorização da base subjacente entre a observação inicial e a final for 

inferior a α% em cada uma das datas de observação.] 

 

[Taxa de Juro indexada à Estratégia “Range Accrual” para uma 

determinada base subjacente 

α: Barreira superior (limite superior atribuído à cotação oficial de fecho da 
base subjacente) 
β: Barreira inferior (limite inferior atribuído à cotação oficial de fecho da 
base subjacente) 

   - Cupão definido no início caso a cotação oficial de fecho da base 
subjacente em cada uma das datas de observação esteja entre a barreira 
inferior e a barreira superior (barreiras não incluídas, ou seja ]barreira 
inferior; barreira superior[ ) 
  - Cupão definido no início caso a cotação oficial de fecho da base 
subjacente em cada uma das datas de observação esteja fora do intervalo 
(barreiras incluídas, ou seja [barreira inferior; barreira superior]) 
VN – Valor Nominal 
D – n.º de dias em que a cotação oficial de fecho da base subjacente está 
entre a barreira inferior a barreira superior 
 

                      
 

 
            

 

 
 ] 

Na maturidade a obrigação paga um cupão D% definido no início 
multiplicado pelo número de dias no período de observação em que a 
cotação de fecho oficial da base subjacente esteja entre as barreiras α e β 
e dividido pelo total do número de dias do período de observação, 
acrescido do cupão F%, também definido no início, multiplicado pelo 
número de dias no período de observação em que a cotação de fecho 
oficial da base subjacente esteja fora do intervalo definido pelas já referidas 
barreiras. 
Ou seja, a obrigação paga um cupão dado por D% + F% em função da 
percentagem de dias do período de observação em que a cotação de fecho 
oficial da base subjacente esteja entre, ou fora das barreiras α e β, 
respetivamente.] 
 
As bases subjacentes que poderão ser consideradas no apuramento dos 

cupões/remunerações das Obrigações de Caixa com pagamento de cupão 
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associado a performance dessas bases subjacentes corresponderá aos 

seguintes tipos de ativos subjacentes: i) índices acionistas; ii) índices de 

volatilidade; iii) taxas de câmbio; iv) taxas de juro; v) futuros sobre 

commodities; vi) ou cabazes constituídos pelos tipos de ativos subjacentes 

aqui designados. 

 

10 Montante de Reembolso / 

Pagamento: 

[Reembolso ao Montante Nominal] 

 

 

11 Opções de Reembolso 

Antecipado  

(Put/Call Options): 

[Opção do Titular das Obrigações de Caixa (Put Option)] 

[Opção do Emitente (Call Option)] 

[(características adicionais especificadas abaixo)] 

 

12 (i) Estatuto das 

Obrigações: 

[Obrigações de Caixa [Não Subordinadas/Subordinadas]] 

 (ii) Data de Aprovação 

pelo Conselho de 

Administração: 

[●] 

 

 

13 Método de Distribuição e 

Atribuição 

[Sindicado/Não Sindicado] 

 (a) Categoria de 

Investidores 

Não qualificados, nos termos do artigo 30.º do CodVM a contrario. 

 (b) Nome dos 

intermediários 

financeiros: 

 

[Caixa Económica Montepio Geral/descrever pormenores] 

 (c) Presunção de que 

os intermediários 

financeiros estão a 

vender por conta 

própria e não na 

qualidade de 

agente é correta: 

 

[SIM/NÃO] 

    

 

 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PAGAMENTO DE JUROS (SE EXISTIREM) 

 

14 Disposições relativas a 

Obrigações de Caixa de 

Taxa Fixa 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste parágrafo) 

 (i) Taxa(s) de Juro: [●] por cento por ano [pagamentos 

[anuais/semestrais/trimestrais/mensais/outra (especificar) postecipados] 

 (ii) Datas de 

Pagamento de Juros: 

[●] [ajustadas de acordo com [especificar convenção/não ajustadas] 

(N.B.: terá de ser alterado no caso dos cupões longos ou curtos) 

 (iii) Montante(s) de [●] por Obrigação de Caixa 
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Cupão Fixo(s): 

 (iv) Montante(s) de 

Juros 

correspondentes a 

Períodos de Juros 

Incompletos 

(“Broken 

Amounts”): 

[●] por Obrigação de Caixa, pago na Data de Pagamento de Juros de [●] 

 (v) Base de Cálculo de 

Juros: 

[30/360/especificar outra] 

 (vi) Outros termos 

relativos ao 

método de cálculo 

de juros aplicáveis 

às Obrigações de 

Caixa com Taxa de 

Juro Fixa: 

 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

   

15 Disposições relativas a 

Obrigações de Caixa de 

Taxa Variável 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Período de 

Pagamento de 

Juros 

[●] 

 (ii) Datas de 

Pagamento de 

Juros: 

[●] 

 (iii) Período de 

Cálculo de Juros 

[●] 

(Não aplicável a não ser que seja diferente do Período de Juros) 

 (iv) Convenção de Dia 

Útil 

[Convenção de Taxa Variável/Convenção de Dia Útil Seguinte/Convenção 

de Dia Útil Seguinte Modificado/Convenção de Dia Útil Anterior/[especificar 

outra]]  

 (v) Centro(s) 

Financeiro(s) 

Adicionais: 

[●] 

 (vi) Modo de 

determinação da 

Taxa de Juro e do 

Montante de Juros 

[Taxa ISDA/Determinação Screen Rate/[especificar outra]] 

 (vii) Parte Responsável 

pelo Cálculo da 

Taxa de Juro e do 

Montante dos 

Juros (caso não 

seja o Agente 

Calculador) 

 

 

[●] 
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 (viii) Determinação 

Screen Rate 
 

  – Taxa de 

Referência: 

[EURIBOR/LIBOR/especificar outra (apesar de, neste último caso, ser 

exigida a prestação de informação adicional)] 

  – Data(s) de 

Determinação dos 

Juros: 

[Segundo dia anterior ao inicio de cada Período de Contagem de Juros em 

que o Sistema TARGET2 esteja em funcionamento] 

  – Página de 

Ecrã relevante: 

[●] (no caso da EURIBOR, se não for a EURIBOR01 do Site da Reuters, 

assegurar que seja um site que mostre uma taxa composta ou altere as 

disposições alternativas adequadamente) 

 (ix) Determinação ISDA:  

  – Opção de Taxa 

de Juro 

Variável: 

[●] 

  – Termo/ Prazo: [●] 

  – Data de refixação 

(Reset Date): 

[●] 

  – [ISDA Definitions: [2000/2006]] 

 (x) Margem(ens): [+/-][●] por cento por ano 

 (xi) Taxa de Juro 

Mínima: 

[●] por cento por ano 

 (xii) Taxa de Juro 

Máxima: 

[●] por cento por ano 

 (xiii) Base de Cálculo de 

Juros 

[Atual/Atual  

Atual/365 (Fixa) 

Atual/360 

30/360 

 [Outra] 

[(ver a Condição 3 (b) Juros das Obrigações de Caixa de Taxa Variável, 

das Obrigações de Caixa de Taxa Variável Inversa e das Obrigações de 

Caixa com Taxa de Juro Indexada] 

 (xiv) Disposições 

alternativas, 

disposições de 

arredondamentos e 

outras disposições 

relacionadas com o 

método de cálculo 

do Juro nas 

Obrigações de 

Caixa de Taxa 

Variável, caso 

sejam diferentes 

das estabelecidas 

nas Condições: 

 

 

 

[●] 
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16 Disposições relativas a 

Obrigações de Caixa de 

Cupão Zero 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Rendibilidade 

implícita: 

[●] por cento por ano 

 (ii) Outra fórmula ou 

método de 

apuramento do 

montante de juros 

a pagar: 

 

[●] 

   

17 Disposições relativas a 

Obrigações de Caixa 

com Taxa de Juro 

Indexada 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 

 (i) Índice/Fórmula/ 

outra variável: 

[descrever ou anexar pormenores] 

 (ii) Agente Calculador: [nome] 

 (iii) Parte Responsável 

pelo Cálculo da 

Taxa de Juro (caso 

não seja o Agente 

Calculador) e do 

Montante dos 

Juros (caso não 

seja o Agente 

Calculador) 

 

[●] 

 (iv) Disposições para a 

determinação do 

cupão quando o 

cálculo por 

referência ao 

Índice ou à 

Fórmula seja 

impossível ou 

impraticável: 

O Agente Calculador poderá proceder aos ajustamentos considerados 

necessários e adequados ou à substituição das bases subjacentes, com 

base na prática normal de mercado, de forma a refletir de uma forma 

correta os termos e o valor da operação inicialmente contratada, na 

eventualidade de, relativamente ativos às bases subjacentes, se verificar 

qualquer ocorrência que o Agente Calculador considere relevante, 

nomeadamente: 

 Dissolução ou extinção das bases; 

 Interrupção, quebra ou suspensão da divulgação do valor das bases 

subjacentes. 

  

O Agente Calculador atuará sempre de boa fé e, salvo manifesto erro, os 

valores calculados serão finais e definitivos. Quaisquer eventuais 

ajustamentos e/ou substituições serão, sempre que possível, efetuados 

tendo por base as definições da ISDA  

 (v) Data de Cálculo do 

montante a pagar 

[●] 
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 (vi) Período(s) de Juro [●] 

 (vii) Datas de 

Pagamento de 

Juros: 

[●] 

 (viii) Convenção de Dia 

Útil: 

[Convenção de Taxa Variável/Convenção de Dia Útil Seguinte/Convenção 

de Dia Útil Seguinte Modificado/Convenção de Dia Útil Anterior/[especificar 

outra]] 

 (ix) Centro(s) 

Financeiro(s) 

Adicionais: 

[●] 

 (x) Taxa de Juro 

Mínima: 

[●] por cento por ano 

 (xi) Taxa de Juro 

Máxima: 

[●] por cento por ano 

 (xii) Base de Cálculo de 

Juros 

[●] 

   

18 Disposições relativas a 

Obrigações de Caixa de 

Moeda Dupla  

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Taxa de 

Câmbio/Método de 

Cálculo da Taxa de 

Câmbio 

(descrever detalhes) 

 (ii) Parte Responsável 

pelo Cálculo da 

Taxa de Juro, do 

Montante dos 

Juros e do capital 

devido (caso não 

seja o Agente 

Calculador): 

 

[●] 

 (iii) Disposições para o 

cálculo do 

montante de juros 

a pagar quando a 

referência à Taxa 

de Juro não for 

possível, 

impraticável ou se 

tiver sido 

descontinuada: 

 

 

[●] 

 (iv) Parte interessada 

no recebimento da 

opção da Moeda: 

[●] 
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DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REEMBOLSO 

   

19 Reembolso Antecipado 

por Opção do Emitente 

(Issuer Call) 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Data(s) de 

Reembolso 

Antecipado: 

[●] 

 (ii) Montante(s) do 

Reembolso 

Antecipado, e, se 

aplicável, o 

respetivo método 

de cálculo: 

 

[●] por cada Obrigação de Caixa/especificar outro/ver Apêndice 

 (iii) Se parcialmente 

reembolsável: 

 

  a) Montante 

Mínimo de 

Reembolso: 

[●] por cada Obrigação de Caixa/especificar outro 

  b) Montante 

Máximo de 

Reembolso: 

[●] por cada Obrigação de Caixa/especificar outro 

 (iv) Período de 

Pré-Aviso 

[●] (N.B. se o Emitente decidir fixar períodos de pré-aviso diferentes dos 

previstos nas Condições, é aconselhável ter em consideração as práticas 

de distribuição de informação através de intermediários financeiros e as 

regras da Interbolsa aplicáveis.) 

   

20 Reembolso Antecipado 

por Opção do Titular 

das Obrigações de 

Caixa (Put Option) 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Data(s) de 

Reembolso 

Antecipado: 

[●] 

 (ii) Montante(s) do 

Reembolso 

Antecipado, e, se 

aplicável, o 

respetivo método 

de cálculo: 

 

[●] por cada Obrigação de Caixa/especificar outro  

 (iii) Período de 

Pré-Aviso 

[●] 
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21 Montante de Reembolso 

Final de cada Obrigação 

de Caixa 

100% de valor nominal por cada Obrigação de Caixa 

22 Montante de Reembolso 

Antecipado 

 

 (i) Montante de 

Reembolso 

Antecipado a pagar 

na data de 

reembolso por 

razões fiscais ou 

em caso de 

incumprimento 

e/ou método de 

cálculo do mesmo): 

 

 

 

[●] 

 (ii) Reembolso por 

razões fiscais 

permitido em dias 

que não sejam 

datas de 

pagamento de 

juros: 

 

[Sim/Não] 

 (iii) Cupões vincendos 

tornar-se-ão nulos 

com o reembolso 

antecipado: 

 

[Sim/Não/Não Aplicável] 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES DE CAIXA 

23 Forma das Obrigações 

de Caixa: 

Obrigações de Caixa ao Portador/Obrigações de Caixa Nominativas 

   

24 Centros Financeiros 

Adicionais ou outras 

disposições particulares 

relativas a Datas de 

Pagamento 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

(Note-se que este parágrafo esta relacionado com o lugar do pagamento) 

   

25 Informação sobre 

Obrigações de Caixa 

Reembolsáveis: 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 (i) Montante(s) do 

Reembolso: 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 (ii) Data(s) de 

Reembolso: 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 
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26 Outras Condições Finais [Não Aplicável/descrever pormenores] 

(Ter em consideração que da introdução de qualquer outro termo final que 

constitua um “facto novo significativo”, decorre a necessidade de uma 

adenda ao Prospeto por força do artigo 142.º do Código dos Valores 

Mobiliários.) 

 

DISTRIBUIÇÃO 

27 (i) Se sindicada, 

nomes e 

endereços dos 

Intermediários 

financeiros e 

compromissos de 

subscrição: 

[Não Aplicável/fornecer nomes, endereços e respetivos compromissos de 

subscrição, se aplicável] 

(Incluir nomes e endereços das entidades que acordem a subscrição da 

emissão num regime de tomada firme e nomes e endereços das entidades 

que acordem na subscrição na emissão num regime de melhores esforços, 

no caso de essas entidades não serem a mesmas que os intermediários 

financeiros indicados.) 

 (ii) Data do Contrato 

de Subscrição: 

[Não Aplicável/indicar data] 

 (iii) Intermediário 

financeiro com 

função de 

estabilização ou 

que tenha 

assumido 

compromisso de 

assegurar a 

liquidez 

(“Stabilising 

Manager”) (se 

existente): 

[Não Aplicável/indicar nome] 

28 Se não-sindicada, nome 

do intermediário 

financeiro relevante: 

[Caixa Económica Montepio Geral/indicar nome e endereço] 

   

29 Comissão Total: [Não aplicável /[●] por cento do Montante 

Nominal Global (indicar montante global da comissão de tomada firme e da 

Comissão de colocação.)] 

   

30 Restrições adicionais à 

transmissão: 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

    

FINALIDADE DAS CONDIÇÕES FINAIS 

As presentes Condições Finais da Oferta de Obrigações de Caixa incluem as condições finais necessárias 

para a emissão [e] [oferta pública nas Jurisdições de Oferta Pública] [e] [admissão à negociação no 

[especificar o respetivo mercado regulamentado (por exemplo a Euronext Lisbon)] das Obrigações de Caixa 

descritas no presente documento de acordo com o Programa de Emissão de Obrigações de Caixa e de 
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Valores Mobiliários de Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo (denominados “Papel 

Comercial”) no montante global de € 3.000.000.000 da Caixa Económica Montepio Geral. 

 

 

RESPONSABILIDADE 

O Emitente é responsável pela informação contida nestas Condições Finais da Oferta de Obrigações de 

Caixa. O Emitente confirma que essa informação foi rigorosamente reproduzida e, tanto quanto é do seu 

conhecimento e na medida em que este o possa verificar com base em documentos publicados pelo 

[especificar a fonte], não foram omitidos quaisquer fatos cuja omissão possa tornar a informação menos 

rigorosa ou suscetível de induzir em erro.] 

    

    

Assinado em nome da Emitente: 

    

    

Devidamente autorizadas  
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PARTE B – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

1 LISTING E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 (i) Admissão à Negociação: [O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentou 

pedido de admissão à negociação das Obrigações 

de Caixa em [especificar o respetivo mercado 

regulamentado (por exemplo a Euronext Lisbon)]. 

Caso este pedido seja deferido, espera-se que a 

admissão à negociação tenha efeitos a partir de [●].] 

[O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentará 

pedido de admissão à negociação das Obrigações 

de Caixa em [especificar o respetivo mercado 

regulamentado (por exemplo a Euronext Lisbon)]. 

Caso este pedido seja deferido, espera-se que a 

admissão à negociação tenha efeitos a partir de [●]] 

[Não Aplicável.] 

 (ii) Estimativa total das despesas 

relacionadas com a Admissão 

à Negociação 

 

[●] 

    

2 NOTAÇÃO DE RISCO (RATING) 

 Ratings: [As Obrigações de Caixa a emitir não foram objeto 

de notação de risco. As Obrigações de Caixa a 

emitir foram objeto da seguinte notação de risco:] 

[Fitch Ratings Limited (“Fitch”): [●]] 

[Moody’s Investors Service España S.A. (“Moody’s”): 

[●]] 

[DBRS Ratings Limited (“DBRS”): [●]] 

[Outra]: [●]] 

 

[A notação de rating é uma avaliação do risco de 

crédito de uma entidade ou país que emite dívida ou 

dos instrumentos de dívida emitidos por estes. Uma 

notação de rating baixa identifica um elevado risco 

de crédito, enquanto que uma notação de rating 

elevada identifica um menor risco de crédito. 

As notações de rating de longo prazo refletem a 

capacidade de um emitente cumprir os seus 

compromissos financeiros. A escala de rating 

aplicável por cada uma das agências é muito 

semelhante, embora sejam apresentadas com uma 

designação ligeiramente diferente, a saber: 

i) Fitch, da mais alta para a mais baixa: AAA, AA+, 

AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, 
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BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D; 

ii) DBRS, da mais alta para a mais baixa: AAA, 

AA(high), AA, AA(low), A(high), A, A(low), 

BBB(high), BBB, BBB(low), BB(high), BB, 

BB(low), B(high), B, B(low), CCC(high), CCC, 

CCC(low), CC(high), CC, CC(low), C(high), C, 

C(low), D; 

iii) Moodys, da mais alta para a mais baixa: Aaa, 

Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, 

Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, 

Ca, C.” 

Por outro lado, as notações de curto prazo avaliam a 

probabilidade de reembolso tempestivo das 

obrigações de curto prazo nos mercados relevantes, 

adotando as agências de rating escalas com uma 

diferente designação, mas tendencialmente com 

significado equivalente: i) Fitch, da mais alta para a 

mais baixa: F1+, F1, F2. F3, B, C, RD, D; ii) 

Moody’s, da mais alta para a mais baixa: P-1, P-2, 

P-3, NP (Not Prime); iii) DBRS, da mais alta para a 

mais baixa: R-1 (high), R-1 (middle), R-1 (low), R-2 

(high), R-2 (middle), R-2 (low), R-3, R-4, R-5, D.] 

 

   (A informação acima prestada deve refletir a notação 

de risco atribuída às Obrigações de Caixa que estão 

a ser emitidas.) 

A(s) agência(s) de notação de risco (rating) acima 

está/estão registada(s) e certificada(s), nos termos 

do Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 

2009, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 

513/2011, de 11 de maio, relativo às agências de 

notação de risco (conforme alterado), com 

publicação realizada pela Comissão Europeia no 

Jornal Oficial da União Europeia e junto da 

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (“ESMA”), nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 

do mesmo Regulamento. 

 

A notação de risco não é uma recomendação de 

compra, venda ou manutenção da titularidade das 

Obrigações de Caixa e pode a qualquer momento 

ser objeto de revisão, suspensão ou redução por 

iniciativa das respetivas agências de notação de 

risco. 
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3 INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS NA EMISSÃO 

[[Exceto no que diz respeito a eventuais comissões a pagar aos intermediários financeiros, 

tanto quanto é do conhecimento do Emitente,] nenhuma pessoa envolvida na emissão das 

Obrigações de Caixa tem um interesse material relevante na oferta. – Alterar conforme 

apropriado se houver outros interesses em conflito, significativos para a emissão/oferta, 

com indicação das pessoas envolvidas e da natureza dos interesses em causa.] 

(Ao acrescentar outras descrições, ter em consideração que da introdução de qualquer 

outro termo final que constitua um “facto novo significativo”, decorre a necessidade de uma 

adenda ao Prospeto de Base por força do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários.) 

  

4 RAZÕES PARA A OFERTA, ESTIMATIVA DE RECEITAS LÍQUIDAS E DESPESAS 

TOTAIS 

 [(i)] Razões para a Oferta: [●]  

[V. a terminologia em “Utilização das Receitas” do 

Prospeto de Base (é necessário referir os motivos 

da oferta, se diferentes da obtenção de lucros e/ou 

da cobertura de determinados riscos.)] 

 [(ii)] Estimativa para receitas 

líquidas: 

[●]  

(As receitas devem ser repartidas pelas principais 

utilizações previstas, no caso de se prever mais do 

que uma, e apresentadas por ordem de prioridade. 

Se as receitas previstas não forem suficientes para 

financiar a totalidade das utilizações propostas, 

indicar o montante e as fontes das demais verbas 

necessárias.) 

 [(iii)] Estimativa para despesas 

totais: 

[●] 

    

  

5 RENDIBILIDADE (apenas aplicável a Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Fixa) 

 Indicação da Rendibilidade: [●]  

[Calculada segundo [explicar, sumariamente, o 

método de cálculo] à Data de Emissão.] 

A rendibilidade é calculada à Data de Emissão com 

base no Preço de Emissão. Não é uma previsão da 

rendibilidade futura. 

  

6 TAXA DE JURO HISTÓRICA (apenas aplicável a Obrigações de Caixa com Taxa de Juro 

Variável) 

Pormenores sobre as taxas [EURIBOR/especificar outra] históricas podem ser obtidos em 

[Reuters]. 

   

7 DESEMPENHO DO ÍNDICE/FÓRMULA/OUTRA VARIÁVEL – Explicação dos Efeitos no 

Valor do Investimento e Riscos Associados e Outras Informações Referentes ao 
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Ativo Subjacente (apenas aplicável a Obrigações de Caixa com Taxa de Juro Indexada) 

  

 [É necessário referir onde se poderá obter o desempenho passado e futuro e a volatilidade 

do índice/fórmula.] 

 

[Nos casos em que o ativo subjacente é um índice é necessário incluir o nome do índice e 

uma descrição, assim como uma referência sobre onde a informação sobre o índice pode 

ser obtida.] 

 

O Emitente [pretende disponibilizar informação pós-emissão [especificar que informação 

será comunicada e onde poderá ser obtida.]] [não pretende disponibilizar informação pós-

emissão.] 

  

8 DESEMPENHO DA(S) TAXA(S) DE CÂMBIO (apenas aplicável a Obrigações de Caixa de 

Moeda Dupla) 

 [É necessário referir onde se poderá obter o desempenho passado e futuro e a volatilidade 

da Taxa de Câmbio] 

 

9 INFORMAÇÃO OPERACIONAL 

 Código ISIN: [●]  

 Common Code: [●]  

    

 Outro(s) sistema(s) de liquidação 

que não a Interbolsa – Sociedade 

Gestora de Sistemas Certificados 

de Valores Mobiliários, S.A. e 

respetivo(s) numero(s) de 

identificação: 

[Não Aplicável/identificar nome(s) e número(s)] 

   

 Entrega: Entrega [contra/independente de] pagamento 

   

 Nomes e endereços do(s) Agente(s) 

Pagador(es) (se existirem): 

[●] 

   

 Intenção de ser emitida de forma a 

permitir a elegibilidade no que 

respeita aos critérios do 

Eurosistema: 

[Sim] [Não]. 

 

[Notar que a designação “sim” apenas significa que 

existe a intenção de, a devido tempo, registar as 

Obrigações de Caixa 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 as Obrigações de 

Caixa, tanto no momento da emissão como a 
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qualquer momento da vida destas, serão 

reconhecidas 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.] (a incluir este texto se 

for selecionado o “sim”) 

 

10 TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

 Preço da Oferta: [a ser definido em momento anterior à emissão e 

devidamente especificado em cada oferta, sendo 

equivalente ao Preço de Emissão. 

A este montante acrescerão comissões, custos ou 

encargos a serem especificados em cada oferta.] 

 [Período de tempo durante o qual a 

oferta será válida:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Condições a que a oferta se 

encontra sujeita:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Descrição do processo de 

subscrição:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Pormenores sobre os montantes 

mínimo e/ou máximo dos pedidos 

de subscrição (em numero de títulos 

ou em montante global do 

investimento):] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Descrição da possibilidade de 

reduzir subscrições e forma de 

reembolsar o montante pago em 

excesso pelos subscritores:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Pormenores sobre o método e os 

prazos para o pagamento e entrega 

das Obrigações de Caixa:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Modo através do qual e data em 

que os resultados da oferta são 

tornados públicos:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Procedimento para o exercício dos 

direitos de preferência, negociação 

dos direitos de subscrição e 

tratamento dos direitos de 

subscrição não exercidos:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Categorias de potenciais 

investidores aos quais as 

Obrigações são oferecidas] e se 

alguma(s) tranche(s) foi(foram) 

reservada(s) para determinado(s) 

país(es):] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 
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 [Processo para a notificação dos 

subscritores do montante atribuído 

e indicação se a negociação pode 

começar antes de efetuada a 

notificação:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Montante das despesas e impostos 

especificamente cobrados ao 

subscritor e ao comprador:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Nome(s) e endereço(s), na medida 

do que seja conhecido pelo 

Emitente, dos colocadores nos 

vários países em que a oferta tem 

lugar:] 

 

[Nenhum/descrever pormenores] 

11 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 (vinte) 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 (cinco) anos, os seus 

titulares ou possuidores não hajam praticado 

qualquer dos fatos referidos na alínea anterior. 

 

12 Produto financeiro complexo, tal 

como definido no [Decreto-Lei n.º 

211-A/2008, de 3 de novembro]: 

[Sim/Não] 

[indicar se o produto e qualificado como “produto 

financeiro complexo”, tal como definido no Decreto-

Lei n.º 211-A/2008, de 3 de novembro (ou diploma 

que o venha a substituir)] 
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CONDIÇÕES FINAIS DA OFERTA DE PAPEL COMERCIAL 

 

 

Condições Finais da Oferta de Papel Comercial datadas de [●] 

 

Caixa Económica Montepio Geral 

 

Emissão de [Montante Nominal Global da Tranche] de Papel Comercial 

ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações de Caixa e de Valores Mobiliários de 

Natureza Monetária Representativos de Dívida de Curto Prazo no montante global de  

€3.000.000.000  

 

 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

 

Segue-se a especificação da minuta das Condições Finais de Oferta de Papel 

Comercial que será preenchida para cada emissão de Papel Comercial ao abrigo do 

Programa. 

 

As Condições Finais de Oferta de Papel Comercial devem ser lidas em conjugação 

com o Prospeto de Base e com a(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam. 

O Prospeto de Base e a(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam, estão disponíveis 

para consulta nos sítios do Montepio e da CMVM, respetivamente: www.montepio.pt e 

www.cmvm.pt 

Cópias do Prospeto de Base e da(s) respetiva(s) adenda(s), caso existam, podem ser 

obtidas na sede do Emitente e do Agente Pagador na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 

Lisboa. 

A informação total sobre os valores mobiliários representativos de Papel Comercial a 

que se referem estas Condições Finais de Oferta de Papel Comercial só é passível de 

obter mediante a leitura conjugada do Prospeto de Base e a(s) respetiva(s) adenda(s), 

caso existam, e das Condições Finais de Oferta de Papel Comercial. 

Um sumário da emissão individual está anexo a estas Condições Finais de Oferta de 

Papel Comercial. 

 

Para efeitos do disposto nos números 2 e 3 do artigo 17.º (Nota Informativa) do 

Decreto-Lei n.º 69/2004, o Prospeto de Base constituirá a Nota Informativa e as 

Condições Finais da Oferta de Papel Comercial (tal como definidas infra) a informação 

complementar 

 

 

1 (i) Emitente: Caixa Económica Montepio Geral 

 (ii) Garante: [●] 

 

2 Número de Série: [●] 

 

http://www.montepio.pt/
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3 Moeda(s) da Emissão: Euro 

 

4 Montante Nominal Global: [●] 

 (i) Série: [●] 

   

5 Preço de Emissão: [●] por cento do Montante Nominal Global  

 

6 Valor Nominal: [●] (mínimo EUR 50 ou múltiplos) 

 

    

7 (i) Data de Emissão: [●] 

 (ii) Data de Início de Contagem de 

Juros: 

 

[especificar/Data de Emissão/Não Aplicável] 

    

8 Período da Emissão 

 

[●] [Especificar n.º de dias] 

9 Data de Vencimento: [●] 

 

10 Taxa de Juro: [Taxa Fixa de [●]por cento 

 

 

11 Montante de Reembolso / 

Pagamento: 

[Reembolso ao Montante Nominal] 

 

 

   

   

12 Opções de Reembolso Antecipado  

(Call Option): 

[Opção do Emitente (Call Option)] 

[(características adicionais especificadas abaixo)] 

 

13 Data de Aprovação pelo Conselho 

de Administração: 

[●] 

    

    

14 Método de Distribuição [Sindicado/Não Sindicado] 

 (a) Nome dos intermediários 

financeiros: 

 

[Caixa Económica Montepio Geral/descrever 

pormenores] 

 (b) Presunção de que os 

intermediários financeiros 

estão a vender por conta 

própria e não na qualidade de 

agente é correta: 

 

[SIM/NÃO] 
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DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PAGAMENTO DE JUROS (SE EXISTIREM) 

 

15 Disposições relativas à Taxa de 

Juro 

[Aplicável/Não Aplicável] 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Taxa(s) de Juro: [●] por cento por ano [pagamentos [Data de 

Vencimento postecipados] 

 (ii) Datas de Pagamento de Juros: [●] [ajustadas de acordo com [especificar 

convenção/não ajustadas] 

 

 (iii) Montante(s) de Cupão Fixo(s): [●] por valor mobiliário representativo de Papel Comercial  

    

    

 (iv) Outros termos relativos ao 

método de cálculo de juros 

aplicáveis ao Papel Comercial: 

Os juros serão pagos pelo EMITENTE, 

postecipadamente, na DATA DO REEMBOLSO da 

EMISSÃO, de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN * TJ * PE/360 em que, 

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de Juro; 

PE = PERÍODO DA EMISSÃO (em dias). 

   

   

 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REEMBOLSO 

   

16 Reembolso Antecipado por Opção 

do Emitente (Issuer Call) 

[Aplicável/Não Aplicável] 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2004, a aquisição 

de papel comercial pela respetiva entidade emitente 

equivale ao seu reembolso. 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Data(s) de Reembolso 

Antecipado: 

[●] 

 (ii) Montante(s) do Reembolso 

Antecipado, e, se aplicável, o 

respetivo método de cálculo: 

 

[●] por cada valor mobiliário representativo de Papel 

Comercial/especificar outro/ver Apêndice 

    

    

    

 (iii) Período de Pré-Aviso [●] (N.B. se o Emitente decidir fixar períodos de 

pré-aviso diferentes dos previstos nas Condições, é 
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aconselhável ter em consideração as práticas de 

distribuição de informação através de intermediários 

financeiros e as regras da Interbolsa aplicáveis.) 

17 Reembolso Antecipado por Opção 

do Titular do Papel Comercial 

[Aplicável/Não Aplicável] 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2004, a aquisição 

de papel comercial pela respetiva entidade emitente 

equivale ao seu reembolso. 

(Se não aplicável, apagar as restantes alíneas deste 

parágrafo) 

 (i) Data(s) de Reembolso 

Antecipado: 

[●] 

 (ii) Montante(s) do Reembolso 

Antecipado, e, se aplicável, o 

respetivo método de cálculo: 

 

[●] por cada valor mobiliário representativo de Papel 

Comercial/especificar outro/ver Apêndice 

 (iii) Período de Pré-Aviso [●] 

18 Montante de Reembolso Final do 

Papel Comercial 

 

Ao Valor Nominal 

   

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AO PAPEL COMERCIAL 

19 Forma do Papel Comercial: Será representado na forma desmaterializada 

(“forma escritural”) e será “ ao Portador/ Nominativo 

   

20 Centros Financeiros Adicionais ou 

outras disposições particulares 

relativas a Datas de Pagamento 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

(Note-se que este parágrafo esta relacionado com o 

lugar do pagamento) 

   

21 Outras Condições Finais [Não Aplicável/descrever pormenores] 

(Ter em consideração que da introdução de 

qualquer outro termo final que constitua um “facto 

novo significativo”, decorre a necessidade de uma 

adenda ao Prospeto por força do artigo 142.º do 

Código dos Valores Mobiliários.) 

 

DISTRIBUIÇÃO 

22 Liderança e Organização [Caixa Económica Montepio Geral/indicar nome e 

endereço] 

23 Agente Pagador e Entidade 

Colocadora 

[Caixa Económica Montepio Geral/indicar nome e 

endereço] 
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24 Comissão Total: [Não aplicável /[●] por cento do Montante 

Nominal Global (indicar montante global da 

comissão de tomada firme e da Comissão de 

colocação.)] 

   

25 Restrições adicionais à transmissão: [Não Aplicável/descrever pormenores] 

    

FINALIDADE DAS CONDIÇÕES FINAIS 

As presentes Condições Finais da Oferta de Papel Comercial incluem as condições finais 

necessárias para a emissão [e] [oferta pública nas Jurisdições de Oferta Pública] [e] [admissão 

à negociação no [especificar o respetivo mercado regulamentado (por exemplo a Euronext 

Lisbon)] do Papel Comercial descrito no presente documento de acordo com o Programa de 

Emissão de Obrigações de Caixa e de Valores Mobiliários de Natureza Monetária 

Representativos de Dívida de Curto Prazo (denominados “Papel Comercial”) no montante global 

de € 3.000.000.000 da Caixa Económica Montepio Geral. 

 

 

RESPONSABILIDADE 

O Emitente é responsável pela informação contida nestas Condições Finais da Oferta de Papel 

Comercial. O Emitente confirma que essa informação foi rigorosamente reproduzida e, tanto 

quanto é do seu conhecimento e na medida em que este o possa verificar com base em 

documentos publicados pelo [especificar a fonte], não foram omitidos quaisquer fatos cuja 

omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro.] 

    

    

Assinado em nome da Emitente: 

    

    

Devidamente autorizadas  
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PARTE B – OUTRAS INFORMAÇÕES 

1 LISTING E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 (i) Admissão à Negociação: [O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentou 

pedido de admissão à negociação do Papel 

Comercial em [especificar o respetivo mercado 

regulamentado (por exemplo a Euronext Lisbon)]. 

Caso este pedido seja deferido, espera-se que a 

admissão à negociação tenha efeitos a partir de [●].] 

[O Emitente (ou [●] em nome deste) apresentará 

pedido de admissão à negociação do Papel 

Comercial em [especificar o respetivo mercado 

regulamentado (por exemplo a Euronext Lisbon)]. 

Caso este pedido seja deferido, espera-se que a 

admissão à negociação tenha efeitos a partir de [●]] 

[Não Aplicável.] 

 (ii) Estimativa total das despesas 

relacionadas com a Admissão 

à Negociação 

 

[●] 

    

2 NOTAÇÃO DE RISCO (RATING) 

 Ratings: [O Papel Comercial a emitir não foi objeto de 

notação de risco. O Papel Comercial a emitir foi 

objeto da seguinte notação de risco:] 

[Fitch Ratings Limited (“Fitch”): [●]] 

[Moody’s Investors Service España S.A. (“Moody’s”): 

[●]] 

[DBRS Ratings Limited (“DBRS”): [●]] [[Outra]: [●]] 

 

[A notação de rating é uma avaliação do risco de 

crédito de uma entidade ou país que emite dívida ou 

dos instrumentos de dívida emitidos por estes. Uma 

notação de rating baixa identifica um elevado risco 

de crédito, enquanto que uma notação de rating 

elevada identifica um menor risco de crédito. 

As notações de rating de longo prazo refletem a 

capacidade de um emitente cumprir os seus 

compromissos financeiros. A escala de rating 

aplicável por cada uma das agências é muito 

semelhante, embora sejam apresentadas com uma 

designação ligeiramente diferente, a saber: 

i) Fitch, da mais alta para a mais baixa: AAA, AA+, 

AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, 

BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D; 

ii) DBRS, da mais alta para a mais baixa: AAA, 
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AA(high), AA, AA(low), A(high), A, A(low), 

BBB(high), BBB, BBB(low), BB(high), BB, 

BB(low), B(high), B, B(low), CCC(high), CCC, 

CCC(low), CC(high), CC, CC(low), C(high), C, 

C(low), D; 

iii) Moodys, da mais alta para a mais baixa: Aaa, 

Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, 

Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, 

Ca, C.” 

Por outro lado, as notações de curto prazo avaliam a 

probabilidade de reembolso tempestivo das 

obrigações de curto prazo nos mercados relevantes, 

adotando as agências de rating escalas com uma 

diferente designação, mas tendencialmente com 

significado equivalente: i) Fitch, da mais alta para a 

mais baixa: F1+, F1, F2. F3, B, C, RD, D; ii) 

Moody’s, da mais alta para a mais baixa: P-1, P-2, 

P-3, NP (Not Prime); iii) DBRS, da mais alta para a 

mais baixa: R-1 (high), R-1 (middle), R-1 (low), R-2 

(high), R-2 (middle), R-2 (low), R-3, R-4, R-5, D.] 

 

   (A informação acima prestada deve refletir a notação 

de risco atribuída ao Papel Comercial que está a ser 

emitido.) 

A(s) agência(s) de notação de risco (rating) acima 

está/estão registada(s) e certificada(s), nos termos 

do Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 

2009, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 

513/2011, de 11 de maio, relativo às agências de 

notação de risco (conforme alterado), com 

publicação realizada pela Comissão Europeia no 

Jornal Oficial da União Europeia e junto da 

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (“ESMA”), nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 

do mesmo Regulamento. 

 

A notação de risco não é uma recomendação de 

compra, venda ou manutenção da titularidade do 

Papel Comercial e pode a qualquer momento ser 

objeto de revisão, suspensão ou redução por 

iniciativa das respetivas agências de notação de 

risco. 
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3 INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS NA EMISSÃO 

[[Exceto no que diz respeito a eventuais comissões a pagar aos intermediários financeiros, 

tanto quanto é do conhecimento do Emitente,] nenhuma pessoa envolvida na emissão do 

Papel Comercial tem um interesse material relevante na oferta. – Alterar conforme 

apropriado se houver outros interesses em conflito, significativos para a emissão/oferta, 

com indicação das pessoas envolvidas e da natureza dos interesses em causa.] 

(Ao acrescentar outras descrições, ter em consideração que da introdução de qualquer 

outro termo final que constitua um “facto novo significativo”, decorre a necessidade de uma 

adenda ao Prospeto de Base por força do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários.) 

  

4 RAZÕES PARA A OFERTA, ESTIMATIVA DE RECEITAS LÍQUIDAS E DESPESAS 

TOTAIS 

 [(i)] Razões para a Oferta: [●]  

[V. a terminologia em “Utilização das Receitas” do 

Prospeto de Base (é necessário referir os motivos 

da oferta, se diferentes da obtenção de lucros e/ou 

da cobertura de determinados riscos.)] 

 [(ii)] Estimativa para receitas 

líquidas: 

[●]  

(As receitas devem ser repartidas pelas principais 

utilizações previstas, no caso de se prever mais do 

que uma, e apresentadas por ordem de prioridade. 

Se as receitas previstas não forem suficientes para 

financiar a totalidade das utilizações propostas, 

indicar o montante e as fontes das demais verbas 

necessárias.) 

 [(iii)] Estimativa para despesas 

totais: 

[●]  

 

    

5 RENDIBILIDADE  

 Indicação da Rendibilidade: [●]  

[Calculada segundo [explicar, sumariamente, o 

método de cálculo] à Data de Emissão.] 

A rendibilidade é calculada à Data de Emissão com 

base no Preço de Emissão. Não é uma previsão da 

rendibilidade futura. 

  

6 INFORMAÇÃO OPERACIONAL 

 Código ISIN: [●]  

 Common Code: [●]  

 Outro(s) sistema(s) de liquidação 

que não a Interbolsa – Sociedade 

Gestora de Sistemas Certificados 

de Valores Mobiliários, S.A. e 

respetivo(s) numero(s) de 

identificação: 

[Não Aplicável/identificar nome(s) e número(s)] 
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 Entrega: Entrega [contra/independente de] pagamento 

 Nomes e endereços do(s) Agente(s) 

Pagador(es) (se existirem): 

[●] 

 Intenção de ser emitida de forma a 

permitir a elegibilidade no que 

respeita aos critérios do 

Eurosistema: 

[Sim] [Não]. 

 

[Notar que a designação “sim” apenas significa que 

existe a intenção de, a devido tempo, registar o 

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 o Papel Comercial, 

tanto no momento da emissão como a qualquer 

momento da vida destas, serão reconhecidas 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.] (a incluir este texto se for selecionado 

o “sim”) 

 

7 TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

 Preço da Oferta: [Preço de Emissão/Não Aplicável/especificar 

método previsto para a determinação do preço e o 

processo de divulgação do mesmo] 

 [Período de tempo durante o qual a 

oferta será válida:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Condições a que a oferta se 

encontra sujeita:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Descrição do processo de 

subscrição:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Pormenores sobre os montantes 

mínimo e/ou máximo dos pedidos 

de subscrição (em numero de títulos 

ou em montante global do 

investimento):] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Descrição da possibilidade de 

reduzir subscrições e forma de 

reembolsar o montante pago em 

excesso pelos subscritores:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Pormenores sobre o método e os 

prazos para o pagamento e entrega 

do Papel Comercial:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Modo através do qual e data em 

que os resultados da oferta são 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 
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tornados públicos:] 

 [Categorias de potenciais 

investidores aos quais o Papel 

Comercial é oferecido] e se 

alguma(s) tranche(s) foi(foram) 

reservada(s) para determinado(s) 

país(es):] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Processo para a notificação dos 

subscritores do montante atribuído 

e indicação se a negociação pode 

começar antes de efetuada a 

notificação:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Montante das despesas e impostos 

especificamente cobrados ao 

subscritor e ao comprador:] 

[Não Aplicável/descrever pormenores] 

 [Nome(s) e endereço(s), na medida 

do que seja conhecido pelo 

Emitente, dos colocadores nos 

vários países em que a oferta tem 

lugar:] 

[Nenhum/descrever pormenores] 

   

8 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 (vinte) 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 (cinco) anos, os seus 

titulares ou possuidores não hajam praticado 

qualquer dos fatos referidos na alínea anterior. 

   

9 Produto financeiro complexo, tal 

como definido no [Decreto-Lei n.º 

211-A/2008, de 3 de novembro]: 

[Não] 
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INFORMAÇÃO GERAL 

 

(1) Aprovação pelo Conselho de Administração do Montepio 

A montagem do Programa e todos os atos materiais conducentes à aprovação do 

Prospeto de Base foram aprovados por deliberação do Conselho de Administração do 

Montepio em 23 de agosto de 2012. 

 

(2) Documentação Disponível e Respetivos Locais de Acesso  

(a) Os relatórios e contas consolidadas auditadas do Emitente relativas aos 

exercícios terminados em 31 dezembro de 2010 e 31 dezembro de 2011, em 

cada caso em conjunto com os relatórios dos seus auditores preparados em 

conjunto com estes, que constam no relatório anual do Emitente sobre o 

exercício relevante (disponíveis para consulta nos sítios do Montepio e da 

CMVM, respetivamente: www.montepio.pt e www.cmvm.pt); 

 (b) O relatório e contas consolidadas do Emitente relativo ao 1.º semestre de 2012 

em conjunto com o relatório de revisão limitada elaborado pelos seus auditores 

está disponível para consulta nos sítios do Montepio e da CMVM, 

respetivamente: www.montepio.pt e www.cmvm.pt; 

(c) Estatutos do Montepio (disponíveis para consulta no sítio do Montepio 

www.montepio.pt); 

(d) Prospeto de Base. 

Cópias dos documentos acima referidos podem ser obtidas na sede do Emitente e do 

Agente Pagador na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 Lisboa. 

 

(3) Sistemas de Liquidação 

A liquidação das Obrigações de Caixa será efetuada na CVM, conforme descrito nas 

Condições Finais da Oferta. O Código ISIN e o Código Comum apropriados para cada 

Tranche de Obrigações serão especificados nas Condições Finais da Oferta.  

 

(4) Ações Judiciais 

Nos últimos doze meses, o Emitente não foi notificado, nem tão pouco é parte, de 

quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais que tenham, ou seja 

expectável que possam vir a ter, um efeito material adverso na situação financeira do 

Emitente ou do Grupo Montepio.  

 

  

http://www.montepio.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/
http://www.cmvm.pt/
http://www.montepio.pt/
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EMITENTE COLOCADOR E AGENTE PAGADOR 

 

Caixa Económica Montepio Geral 

Capital Institucional €1.245.000.000,00 

Rua Áurea, 219-241 

1100-062 Lisboa 

Portugal 

Pessoa Col. e Reg. Com. 500 792 615 

Tel.: +351 213 248 000 

Fax: +351 213 248 160 

 

 

COLOCADOR 

 

Caixa Económica Montepio Geral 

Capital Institucional €1.245.000.000,00 

Rua Áurea, 219-241 

1100-062 Lisboa 

Portugal 

Pessoa Col. e Reg. Com. 500 792 615 

Tel.: +351 213 248 000 

Fax: +351 213 248 160 

 

 

AGENTE PAGADOR  

 

Caixa Económica Montepio Geral 

Capital Institucional €1.245.000.000,00 

Rua Áurea, 219-241 

1100-062 Lisboa 

Portugal 

Pessoa Col. e Reg. Com. 500 792 615 

Tel.: +351 213 248 000 

Fax: +351 213 248 160 

  

 


