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(do qual se encontra realizado o montante de 1.960.471.143,48 EUR) 
 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 

com o número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva (NIPC) 502769017 

 

 

 COMUNICADO  

 

Rating  
 

 

Nos termos e para efeitos do disposto no Art. 248º, nº 1, alínea a) e b) do Código 

de Valores Mobiliários e na alínea a) do nº 2 do Artigo 4º do Regulamento da CMVM 

n.º 5/2008, a PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS), S.A. informa que:  

 

1. A DBRS, entidade que efetua a avaliação de rating da PARPÚBLICA anunciou, 

em 12 de abril, o resultado da revisão das notações atribuídas à PARPÚBLICA, 

SGPS, S.A., tendo mantido o rating atribuído em 27 de abril de 2018, mas 

melhorando a perspectiva, que passou de estável para positiva: 

  
"Long Term Issuer Rating" - BBB/positive 

"Short Term Issuer Rating" - R-2 (+)/ positive 

 
2. Assim, o rating da PARPÚBLICA acompanha a notação da República Portuguesa. 

A DBRS, assinala o caráter público da PARPÚBLICA e o facto de ter como único 

acionista o Estado, considerando ainda que, no desempenho da PARPÚBLICA, nada 

impede que se mantenha aquela associação, concluindo, em consequência, pela 

referida evolução favorável.  

 

3. Assinalando a dimensão dos ativos consolidados, o desempenho financeiro 

positivo da sociedade em 2017, a estabilidade da sua carteira de participações 

durante 2018 e a tendência de redução da dívida, a DBRS refere que, ao rever o 

rating da PARPÚBLICA antes da apresentação das contas separadas e consolidadas 

referentes a 2018, não pode ainda considerar o desempenho da sociedade 

naquele ano.  

 

4. A PARPÚBLICA, SGPS, SA divulgará os documentos de prestação de contas, 

separadas e consolidadas, referentes a 2018 até ao próximo dia 30 de abril. 

 

 

Lisboa, 12 de abril de 2019 

 
 

PARPÚBLICA – PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS), S.A. 


