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Recourse Financing v. No-Recourse Financing

Project finance differs from corporate finance in regards of the 

recourse lenders can have against the project investors.

This means that a project must be “ring-fenced” (independent and 

self-contained), and therefore it doesn’t rely on external sources to 

fund its unexpected costs.

• Some differences between this two styles of 
financing (recourse vs no-recourse) include:
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Recourse Financing No-Recourse Financing 

Lenders rely on the debtor’s past 

performance, its entire balance sheet and 

financial projections.

Lenders rely solely on the expected future 

cash flow to be generated by the project.

Lenders assume that the debtor will exist for 

indefinite time, so a debt roll-over is possible. 

The debtor will exist as long as the key project 

contracts (such as a government concession) 

and the licenses remain in effect. The debt 

must be fully paid before that point in time.

The debt financing may be secured or 

unsecured.  If the debt is secured, the 

collateral may be some or all of the 

company’s assets, cash flows, and 

contracts.

Lenders’ security and collateral is usually the 

project’s contracts and physical assets (the 

project is ring-fenced) and the shares in the 

project borrower (owned by the project 

sponsors).

Lenders may require the debtor owners and 

investors to guarantee the entirety of the debt 

personally.

There are no guarantees from the investors in 

the debtor for the project-finance debt.

An operating company’s assets are likely to be 

worth more than the amount of the debt even 

after default.

The project’s assets can be very project-specific 

and therefore illiquid, thus worth much less than 

the debt after a project default. 

Recourse Financing v. No-Recourse Financing
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Limited–Recourse Financing

• A third option exist establishing limited recourse guarantees against the project

sponsors or contractors. Complex projects require additional guarantees to

reduce the risk of the project.

Limited-Recourse Financing

Sometimes the Sponsors will support the project by only agreeing to be liable for the

debt under some specific situations (filling gaps in the project risks) or just so assume

some part of the project expenses (cost-overrun, or project completion guarantees)

Examples:

• Contingent equity commitment: The Sponsors agree to inject a specific additional

amount as equity into the Project Company to meet specified cash flow

requirements.

• Cost-overrun guarantee: The Sponsors agree to inject additional equity up to a

certain limit to cover any cost overruns during construction (or operating cost

overruns).

• Completion guarantee: The Sponsors undertake to inject extra funding if necessary

to ensure that the construction of the project is completed by a certain date.
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Project Finance Risks 

In a project finance transaction there are three big categories of risks:

• Commercial Risks (aka Project Risks): Related to the project itself, like

commercial viability, construction risks, operating risks, input risks,

environmental risks, contract mismatch, etc.

• Macro-Economic Risks (aka Financial Risks): Related to external

economic effects not related to the project, like inflation, interest rates,

currency-exchange risks)

• Regulatory and Political Risks (Aka Country Risks): Risks related to

government action or civil disturbance.

Risk evaluation and analysis determines the allocation of a lot of these risks.

Risk allocation in project finance projects dictates that risks should be borne by

those who are best able to control or manage them, and to bear their financial

consequences. However, sometimes those risks are hard to allocate.
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Project Finance Risks 

In Latin America, some of those hard-to-allocate risks are:

• Environmental and social:

– Even when the relevant licenses are obtained, compliance with
environmental licenses may be expensive, and difficult.

– Full compliance of environmental and social regulations could force the
project to make unplanned capital expenditures, reducing the available
resources and affecting the financial condition of the project.

• Termination payment (concession contracts only):

– In the event of the termination of the concession, the project company
has the right to be compensated for the costs and investment made
to the project.

– The risk is that the termination payment could not be comprehensive and
include all capital expenditures made by the project company.

• Liquidity:

– Even if the granting authority agrees to cover some of these risks, the
concessionaire’s receipt of payments by the granting authority could be
subject to substantial delays and deductions that may affect the
timing of the payment of the debt service.
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Project Support

Ideally, an infrastructure project should be able to stand on its own feet (no

recourse needed). However, sometimes, a form of support is needed in

order to reduce the project’s risks, increase its bankability and attract

local and foreigners investors and financiers.

That support can take many forms:
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Project Support

• No Project Risk: where the public sector only lends the funds to the

commercial banks, but take no risk on the project;

– Credit Guarantee Finance: The public entity lends to the private
banks on similar terms as to the project’s repayment profile, but
a lower cost. The project risks remain in the private sector but with
funding from the public sector.

• Underpinning: where the equity and the senior debt has to be written off

before the public debt takes any loss;

– Capital Grant and Viability Gap Funding: Usual in private finance
initiatives. The public entity pays part of the initial capital cost in order
to reduce the contract payments saving the cost of private-
sector debt to finance this pre-paid portion.

• Pari-Passu: where any loss suffered is shared pro-rata between the

senior lenders and the public sector;

– Gap financing provided by Policy Banks: The public entity or the
policy banks offers banking-style debt finance for projects where
sufficient debt could not be raised from private markets.
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Project Support

• First Loss: where the whole of the public commitment must be lost before

the senior lenders suffer any losses; and

– Mezzanine/Subordinated debt: it is financing that lies between the
senior debt and revenue distributions. It is almost at the bottom of the
cash flow cascade above distributions. There is flexibility on
repayment terms but if the project goes into default, the Mezzanine
debt becomes pari-passu with the senior debt (springing lien
provision).

– Standby Financing: Mezzanine debt that can be used only when
support is needed (e.g. traffic is below forecast producing cash-flow
deficit, cash shortfalls in the scheduled principal and interests
payments)

• Revenue Support: where the public sector suffers the losses before

senior lenders and even investors.

– Minimum revenue guarantee and tariff subsidies; the granting
authority ensures a minimum amount of revenues that also ensures
the payment of the debt. Not only to the benefit of the private lenders,
but also to the benefit of the project’s sponsors. However, a debt
mezzanine solution could be preferable if there is credit risk involved
in the payment of the guarantee.
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Project Support

Project Support can also be provided by different types of actors:

• Private parties (Sponsors, Contractors) providing limited recourse 

guarantees to ensure the performance of the project 

– Additional Sponsor support (Limited Recourse Guarantees):
Sponsors are committed to do additional contributions on specific 
situations: 

• (1) shortfalls on cash flow that are produced by the project’s 
performance (in private initiative projects); (2) additional costs overruns 
related to Construction or Operation; and  (3) delays in the receipt of 
compensation that is due by the granting authority.

– Additional Contractor Support: In projects where the EPC Contractor 
and the Sponsors are part of the same economic group, it is common 
to see the support in the EPC Contract, by including other obligations in 
addition to those related to the project construction. 

• (1) EPC performance guarantees used to pay financial delay costs 
(including debt service in some cases); (2) Cost overruns are assumed by 
the EPC when reaching a defined threshold.
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Project Support
Public and mixed capital entities can also enhance a project finance deal by providing
additional financing or insurance covering.

Multilateral Financing Bilateral Financing

World Bank Group (IBRD (IDA), IFC, MIGA)

Regional Development Banks (IDB, ADB, AfDB, 

EBRD, EIB, CAF, IsDB)

Local Development Agencies (OPIC, KDB, Proparco, 

DEG, CDB, JBIC)

Local Export Credit Agencies (U.S. Ex-Im, UK’s 

ECGD, Canada’s EDC, Germany’s HERMES, Japan’s  

JBIC, Italy’s SACE, France’s COFACE)

Products:

– Political-Risk Insurance (PRI): the provider assumes al political risk leaving the private
lenders to assume only the commercial risks of the project.

– Financing Support: These entities may also be lenders of projects while providing: (1)
Direct loans to the SPV to the projects in a similar way to a commercial bank but at a
lower cost; (2) Interest Rate Equalization. A fixed rate of interest swap is provided.

– Subordinated loans: A contingent mezzanine debt subordinated to the senior
financing and with flexibility on the repayment terms could provide a credit enhancement
on the whole financing by covering any shortfall on the payments of the senior debt
service caused by low cash flows caused by: (1) Shortfalls in cash-flow generation
resulting from lower than expected revenue; (2) Delayed payment of the recognized
amounts under a concession contract by the granting authority.
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Project Support

Requirements for bilateral and multilateral support:

• Participation of a Sponsor from the entity country to provide support to the project.

Others that found the import of equipment or assets, require that those elements are purchased

from providers in their countries.

• Guarantees or insurance must not exceed more than a percentage of the debt. Therefore

lenders to proceed diligently in the assessment and mitigation of their risks, rather than relying

on the support provided.

• Project must exhibit positive host country benefits and compliance with international labor,

environmental, social and human rights policies and standards. (1) Environmentally and

socially sustainable; (2) Respect human rights, including worker rights; and (3) Encourage

positive host country development effects.

• In some cases, applicants have to demonstrate that the insurance required cannot be

provided by the private sector.

• Some agencies like OPIC, are focusing on narrowing the gender financing gap by providing

support in investment strategies focused on female entrepreneurs, companies with a significant

share of women leaders, and firms that generate jobs or consumer products for women.
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Case Studies – Latin America

• In 2017, Stoneway Capital Corp. issued a project

bond offering in Argentina that was placed in the

144A / Reg S market for the funding of the

construction for thermal power plants in the

province of Buenos Aires. The project relies on a

PPA fixed price, capacity payments (which

represent approx. 82% of the projects’ aggregate

revenues) and certain variable payments including

excess output sales into the spot market and

certain pass-through charges for operating

expenses from running the plants while available

and called to dispatch. The capacity payments

under the PPAs are due irrespective of actual

dispatch (i.e. are strictly based on asset

availability). Additionally, under the PPAs, fuel will

be directly supplied by CAMMESA – thus

eliminating supply risk.
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Case Studies – Latin America

• The Colombian 4G Toll Road Concession
Program, includes a wide variety of examples
on how some of this mechanism could work
to improve different types of projects:

– Pacifico Tres and Costera: Hybrid financed
projects with both notes issued in the 144A /
Reg S market and with local currency debt
facilities provided by local commercial banks
received enhancement by a mezzanine
contingent debt. The senior debt tranches
benefit from a liquidity flexible facility
provided by FDN (Local development bank)
structured to cover liquidity shortfalls for up to
a percentage of the outstanding principal with
draws repaid on a subordinated basis. This
liquidity provisions allowed international
investors to be more comfortable with the
exposure to local currency revenues and
traffic risk.
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Case Studies – Latin America

• The Colombian 4G Toll Road Concession Program,

– Ruta al Mar: With a similar financing structure to Pacifico Tres and Costera,
(issuing of notes under 144A / Reg S and local banking facilities), this project
received support from the EPC contractor (who also has of the investment in
the project company) by granting a subordinated contingent facility to the
project company to support the payment of the increased economic and
financial costs of the project when the EPC Contractor failed to deliver
functional units of the project.

– Conexión Norte: This project received funding from a USD senior loan
facility and a COP senior loan facility, together with FDN’s subordinated
multipurpose revolving loan facility. In addition to the mezzanine debt
provided liquidity, the lenders of the project also benefit from the possibility
of using part of the EPC Contractor’s guarantees package in order to pay
part of the senior debt in case of a project default under the senior debt
agreements.



Aspectos sobre a estrutura regulatória dos 
EUA

• Uma oferta de títulos trans fronteiras pode exigir muito trabalho e 
consumir muito tempo.

– Mas considerações como preço e expansão da base de investidores de 
uma empresa podem valer a pena.

• Geralmente os emissores desejam vender para investidores dos EUA 
para garantir preços competitivos e aumento da demanda.

– Normalmente evitam uma oferta pública nos EUA e registro com a SEC.

– Artigo 4(a)(2) investimento privado a “investidores credenciados”:
• Total de ativos US$5 milhões.

• Revendas restritas.

• Ofertas menores: geralmente vendidas para companhias de seguros.

– Isenção Regra 144A: “Compradores Institucionais Qualificados” (QIB):
• Normalmente companhias de seguros, tesouraria de bancos, fundos de 

pensão. Investimentos discricionários superiores a US$100 milhões.

• Amplamente negociável para outros Compradores Institucionais Qualificados

• Quantias consideráveis: normalmente minimo de US$200 milhões para 
garantia de liquidez.

• Regra 144A/Artigo 4(a)(2): Não há obrigação de relatório periódico.
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Ofertas internacionais de títulos: 
preparação e processo

• Seja “recourse” ou “non-recourse” à companhia, o processo de oferta

costuma ser parecido, porém com diferenças importantes.

• A realização de uma due diligence relativa aos títulos vinculados à

Regra 144A é exigida pela Regra 10b-5.

– O processo de due diligence é uma diferença fundamental no processo 
de títulos vs. empréstimos.

• Tempo e recursos devem ser considerados.

– “Recourse”: maior ênfase no desempenho histórico.

– “Non-Recourse”: maior ênfase no modelo financeiro.

• Os investidores tem acesso ao pojeto “ring fenced”, assim a due diligence
tem maior foco na estrutura do deal e o modelo financeiro.

• O patrocinador e o(s) bookrunner(s) preparam um term sheet detalhado e a 
apresentação da agência de classificação, incluindo modelo financeiro 
totalmente atualizado. 

– Em todos os casos, há uma due diligence documental e de 
gerenciamento. A companhia deve preparar o data room virtual.

– Due diligence mais restrita no Artigo 4(a)(2) para investimento privado.
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Ofertas internacionais de títulos: 
preparação e processo (continuação)

• Agências de classificação

– Reuniões e apresentações presenciais, as agências de classificação revisam a transação e as informações 
fornecidas, conduzem uma análise independente e vão ao comitê de crédito para determinar a classificação. 

– As agências de classificação desempenham um papel fundamental em todos os títulos, todavia, um papel mais 
detalhado nas transações “non-recourse” devido à estrutura/modelo financeiro mais complexos.

• Documento de oferta

– Regra 144A: substancialmente a mesma divulgação que uma transação registrada na SEC. Memorando de 
informações confidencial mais limitado para investimento privado conforme Artigo 4(a)(2).

– “Non-Recourse”: baseado substancialmente na apresentação da agência de classificação e nos relatórios de 
especialistas.

– “Recourse”: informações mais completas sobre os negócios da empresa.

– É necessário um envolvimento substancial da gerência da companhia.

• Relatórios de especialistas

– Engenheiros técnicos, relatório de consultor técnico, relatório de mercado (conforme aplicável) e relatório de 
seguro.

– Deve ser “expertized" para inclusão no documento de oferta.

– Especialistas devem ser envolvidos desde o início: considerações de tempo significativas. 

• Demonstrações financeiras e auditores independentes

– Normalmente três anos de informações financeiras auditadas, a menos que o emissor tenha sido criado mais 
recentemente.

– Regra de 135 dias
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Debêntures Verdes (Green Bonds)

• Breve análise sobre os Green Bonds

• Funcionam como outros títulos de renda fixa; mas tal produto esta atrelado
ao financiamento exclusivo de projetos novos ou em curso relacionados ao
clima e ao meio ambiente.

• Muito embora o uso deste produto seja destinado a projetos considerados
“ecológicos”, as Green Bonds são, de uma forma geral, títulos corporativos 
com recurso ao risco de crédito do emissor em sua totalidade.
– Contudo, também existem Green Project Bonds, com estructura parecida com project bonds.

• Padrões claros e fixos os tornam uma ferramenta atraente para promover 
soluções de desenvolvimento, uma vez que os emissores são obrigados a 
usar os recursos da emissão para projetos considerados ambientalmente 
benéficos.

• Normas do ICMA Green Bond: (i) fornecer aos emissores orientações sobre 
os principais componentes envolvidos no lançamento de um Green Bond 
credível; (ii) ajudar os investidores, promovendo a disponibilidade das 
informações necessárias para avaliar o impacto ambiental de seus 
investimentos em títulos verdes; e (iii) auxiliar os subscritores movendo o 
mercado em direção às divulgações esperadas que facilitarão as transações.
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Debêntures Verdes (Green Bonds)

• Por quê emitir Green Bonds?

– Se você pode emitir um título, você pode emitir um Green Bond: 
empresas privadas, instituições financeiras, emissores soberanos ou 
sub-soberanos.

– Especificamente para projetos discretos e usos de receitas, o 
cumprimento das diretrizes é relativamente direto e econômico.

– Expanda o pool de investidores, atraindo novos investidores voltados 
para o meio ambiente. Demanda crescente por instrumentos 
financeiros sustentáveis e práticas comerciais responsáveis.

– Enquanto na América Latina, o preço preferencial ainda não é a norma, 
as vantagens de preço podem acumular-se como “going green", dada 
a base de investidores em potencial expandida.

– Melhoria da reputação da marca e do mercado.

– Maior visibilidade do mercado através da inclusão em vários índices de 
Green Bonds.
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Debêntures Verdes (Green Bonds)

• Perspectivas no Brasil e na América Latina
– Globalmente 2018 foi um ano intenso para Green Bonds ($167b issued), mas houve 

um declínio significativo na América Latina em comparação com 2017.

 Na América Latina, foram emitidos US$4 bilhões em 2017, em comparação com US$ 1 
bilhão em 2018.

– As empresas dominam como emissores na América Latina, com aprox. participação 
de 56%, seguida pelos bancos de desenvolvimento a aprox. 24% (ex.: BNDES). 
Também sub-soberanos (ex.: Jujuy).

 Os emissores corporativos geralmente são de setores com objetivos ambientais, ou seja, 
infraestrutura, energia, serviços públicos, silvicultura e papel.

– Contudo:

 Existem oportunidades significativas de outras empresas, pois quase qualquer entidade 
pode emitir um título verde por várias razões: reduzir a emissão de carbono, melhorar a 
resiliência de um ativo.

 Maior harmonização das estruturas e mais clareza em torno dos requisitos de divulgação 
e divulgação de informações. 
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Debêntures Verdes (Green Bonds)

• Normas ICMA para emissão de Green Bonds

– Utilização de receitas

 Deve incluir benefícios ambientais claros, divulgados no prospecto, que podem ser 
avaliados e, se necessário, quantificados pelo emissor.

 Incluindo, mas não limitado a, energia renovável, eficiência energética, 
controle/prevenção de poluição, transporte limpo, adaptação às mudanças climáticas, 
edifícios verdes.

 Pode incluir atividades relacionadas/de apoio, como P&D.

 Pode incluir o refinanciamento do endividamento existente para fins "verdes", desde 
que exista uma divulgação clara.

• Processo para avaliação e seleção de projetos. A divulgação deve incluir:

 objetivos de sustentabilidade ambiental;

 processo pelo qual o emissor determina como os projetos se enquadram nas 
categorias elegíveis de projetos verdes;

 critérios de elegibilidade relacionados, incluindo, se aplicável, critérios de exclusão ou 
qualquer outro processo aplicado para identificar e gerenciar riscos ambientais e 
sociais potencialmente relevantes associados aos projetos.

 A ICMA recomenda que esses processos sejam complementados por uma revisão 
externa (veja abaixo).
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Debêntures Verdes (Green Bonds)

• Normas ICMA para emissão de Green Bonds (continuação)
– Gerenciamento de receitas

 Os recursos do deal vão para uma subconta ou, de outra forma, são rastreados e 
atestados pelo emissor em um processo interno formal (se aplicável, vinculado às 
operações de empréstamo e investimento do emissor para projetos verdes).

 A ICMA recomenda que um auditor forneça a verificação de rastreamento.

 Mais simples se os recursos estiverem sendo usados para um projeto em particular.

• Comunicados

 Manter prontamente disponíveis informações atualizadas sobre o uso dos recursos, 
devendo ser renovadas anualmente até a alocação total e em tempo hábil no caso de 
desenvolvimentos relevantes.

 O relatório anual deve incluir uma lista e uma breve descrição dos projetos aos quais os 
recursos foram alocados, incluindo os valores alocados e o impacto esperado. 
Informações genéricas são suficientes no caso de NDAs.

 Mais simples se a receita estiver sendo usada para um projeto em particular.

• Revisão externa

 Vários tipos de revisão externa podem ser fornecidos ao mercado, mas o ICMA 
recomenda uma revisão imparcial de terceiros para garantir a transparência.

 Pode incluir opiniões de terceiros sobre o alinhamento com os princípios do Green Bond, 
para um conjunto selecionado de processos de negócios ou critérios ambientais ou 
pontuação / classificação da agência de classificação.
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Empréstimos vinculados à sustentabilidade

• O que é um Empréstimo Vinculado à Sustentabilidade
(Sustainability Linked Lending - SLL)?

– Empréstimos vinculados à sustentabilidade são quaisquer tipos de 
instrumentos de empréstimo e/ou títulos de crédito (tais como
debêntures, linhas de garantia ou letras de crédito) que incentivem a 
consecução pelo mutuário de objetivos arrojados e predeterminados 
de desempenho em sustentabilidade.

– Trata-se de um produto relativamente novo.  O primeiro SLL foi criado
em 2017 pelo grupo holandês Philips.
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Empréstimos vinculados à sustentabilidade

• Qual a diferença entre os SLL e os empréstimos ou
debêntures verdes?

– A maior diferença entre os SLL e os empréstimos/debêntures verdes é a de que 
os SLL podem ser utilizados para finalidades societárias de uma forma ampla e 
não necessariamente para cumprir escopos específicos.

– Os SLL buscam melhorar o perfil de sustentabilidade da companhia, alinhando
os termos de empréstimo aos seus desempenhos junto aos indicadores-chave
de desempenho mais relevantes (Key Performance Indicators - KPIs).

– Os borrowers ate agora sao tipicamente investment grade.

– Tipicamente emprestimos revolving.

– Em março de 2019, a Loan Market Association (LMA), a Loan Syndications and 
Trading Association (LSTA) e a Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), 
emitiram diretrizes que aumentam a confiança dos mutuários e investidores em 
SLLs. 

• São, os seguintes:
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Empréstimos vinculados à sustentabilidade

» #1 Relação com a estratégia geral de responsabilidade social 
corporativa do mutuário (Corporate Social Responsibility - CSR)

– O mutuário de um SLL deve comunicar claramente aos seus credores seus 
objetivos de sustentabilidade, conforme estabelecido em sua estratégia de 
CSR, e como tais objetivos se alinham às metas de desempenho de 
sustentabilidade (Sustainability Performance Targets – SPTs) propostas. 

» #2 Estabelecimento de metas – Medindo a Sustentabilidade do Mutuário

– O desempenho de sustentabilidade do mutuário é medido por meio de 
metas de desempenho de sustentabilidade (SPTs), que incluem 
indicadores-chave de desempenho (KPIs), classificações externas e/ou 
métricas equivalentes e que medem melhorias no perfil de 
sustentabilidade do mutuário ao longo da duração empréstimo.

– Muitos dos benefícios do SLL estão ligados às melhorias nos KPIs do 
mutuário, não apenas à manutenção do desempenho existente. 

• O não cumprimento da meta pode resultar em um aumento de preços. 

• A constituição ou não de um evento de inadimplência é um ponto a ser 
negociado.

– As SPTs devem ser negociadas apropriadamente e definidas entre o grupo 
mutuário e o credor para cada transação.
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Empréstimos vinculados à sustentabilidade

• Quais são os indicadores-chave de desempenho (KPIs) mais comuns?

27

Categoria Exemplo

Eficiência energética Melhorias no consumo de energia ou eficiência energética de 

propriedades próprias ou nas operações do mutuário

Emissão de gases de efeito estufa Reduções nas emissões de gases de efeito estufa em produtos 

fabricados ou vendidos ou em atividades conduzidas pelo mutuário

Energia renovável Aumentos na quantidade de energia renovável gerada ou utilizada pelo 

mutuário

Consumo de água Economia de água feita pelo mutuário

Habitação a preços acessíveis Aumentos na quantidade de unidades acessíveis desenvolvidas pelo 

mutuário

Compras de sustentabilidade Aumento no uso de produtos/materiais/suprimentos sustentáveis 

verificados nas operações do mutuário

Agricultura e alimentos sustentáveis Melhorias no fornecimento/produção de produtos sustentáveis e/ou 

produtos de qualidade (usando rótulos ou certificações apropriadas)

Avaliação global ESG Melhorias na classificação ESG do mutuário e/ou obtenção de uma 

certificação ESG reconhecida.



Empréstimos vinculados à sustentabilidade

» #3 Comunicados

– Os mutuários devem reportar, ao menos uma vez ao ano, o seu 
desempenho em sustentabilidade junto aos KPIs já existentes.

– Tais relatórios já podem ser produzidos para acionistas ou para o mercado 
em geral.

– A forma e a substância do relatório a ser reportado devem ser negociadas 
com o grupo de credores.

– A falha no reporte do relatório dentro do prazo estipulado para tanto pode 
constituir um evento de inadimplência nos termos do contrato.

» #4 Revisão

– A necessidade de revisão externa deve ser negociada e acordada entre o 
mutuário e os credores, variando a cada transação.

– Para empréstimos em que as informações relacionadas aos SPTs não são 
disponibilizadas ao público ou acompanhadas por uma declaração de 
auditoria/garantia, é altamente recomendável que um mutuário busque 
uma revisão externa de seu desempenho em relação aos SPTs (como 
minim uma vez ao ano).
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