
 

 

 

 

 

PARPÚBLICA faz nova amortização de dívida:  750 M€ 

 

 

A PARPÚBLICA procedeu hoje ao pagamento integral de um empréstimo obrigacionista no valor de 

750 milhões de euros, uma emissão a cinco anos efetuada em 2014 e que agora atingiu a maturidade. 

O empréstimo foi integralmente amortizado com recurso a meios próprios, originados pela redução 

da dívida que o Estado tem para com a PARPÚBLICA. 

Esta operação insere-se no caminho trilhado pela empresa na consolidação da sua situação financeira, 

nomeadamente através da continuada redução do seu endividamento. 

Importa ainda referir que a presente amortização é realizada na data contratual, ao contrário de outras 

que foram, por opção, antecipadas. Também é relevante constatar que, neste caso, a amortização se 

fez por compensação da dívida do Estado para com a PARPÚBLICA. 

Esta amortização de 750 milhões agora concretizada vem reforçar esta estratégia de redução do 

endividamento, fundamental para concretização dos objetivos traçados pela PARPÚBLICA.  

É de salientar que entre 2016 e 2018 as empresas do Grupo PARPÚBLICA reduziram as suas 

responsabilidades globais em cerca de 2,5 mil milhões de euros, o que representa mais de 1% do PIB, 

evolução que assim se consolida, e a que a PARPÚBLICA pretende dar continuidade.   

Esta redução de dívida ocorre num momento em que se aproxima o fecho do semestre, sendo de 

destacar que a generalidade das empresas do Grupo têm vindo a registar uma evolução favorável, o 

que permite antecipar uma melhoria dos resultados relativos ao 1º semestre de 2019. 

Embora seja extemporânea qualquer divulgação de resultados, podemos confirmar que esta tendência 

se verificou no primeiro trimestre, quer para a PARPÚBLICA, quer para a generalidade das suas 

participadas, sendo que, como mero exemplo, se pôde constatar um acréscimo superior a 55%, em 

relação ao período homólogo, nos resultados de algumas empresa como a PARPÚBLICA, a SAGESECUR, 

a Estamo, a Baía do Tejo e o Circuito do Estoril . 

 

Lisboa, 21 de junho de 2019 

 


