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RELATÓRIO INDEPENDENTE DE GARANTIA LIMITADA DE FIABILIDADE 
PARA A THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. 

Introdução 

Fomos contratados pelo Conselho de Administração da The Navigator Company, 
S.A. (“Entidade”) para realizar um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre o 
cumprimento dos requisitos associados aos Sustainability-Linked Bonds Principles, 
("SLBPs") publicados pelo International Capital Market Association (ICMA) associados 
ao Sustainability-Linked Bond, (“SLBs”) do "Contrato de Organização, Montagem e 
Garantia de Subscrição relativo à emissão por subscrição particular de 1.000 
obrigações, no montante total de € 100.000.000, denominada "Navigator 2021-2026 
ESG" ". 

Responsabilidade do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é responsável: 

— Pela preparação do Framework respeitando os requisitos dos Sustainability-Linked 
Bonds Principles, e que se apresenta em anexo. Este Framework inclui: 

- A descrição e definição dos KPI´s, incluindo os métodos de cálculo;

- A lógica e o processo segundo os quais os KPI´s foram selecionados e como
os KPI´s se enquadram na estratégia de sustentabilidade;

- Descrição e definição das Sustainability Performance Targets;

- A lógica e processo adotados para aferição das Sustainability Performance
Targets;

- O cronograma para atingir os objetivos;

- A estratégia implementada para atingir os objetivos;

- As características do título, incluindo a variação potencial das características
financeiras e/ou estruturais do SLB são um elemento necessário da
documentação do título dependendo de os KPI´s selecionados atingirem as
Sustainability Performance Targets predefinidos; e

- Os relatórios pós-emissão e compromissos de verificação.
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— Pela preparação da declaração, que se encontra em anexo a este relatório 
independente de garantia limitada de fiabilidade, no qual refere: 

- Os KPI´s selecionados, bem como os métodos de cálculo utilizados são
relevantes, robustos e fiáveis com base nos critérios estabelecidos na secção
1 dos SLBP´s;

- As Sustainability Performance Targets propostas são ambiciosas com base
nos critérios definidos na secção 2 dos SLBPs;

- Os benchmarks e bases de referência selecionados são relevantes e fiáveis
com base nos critérios definidos na secção 2 dos SLBPs;

- A informação relacionada com os cincos componentes principais dos SLBPs
(seleção de indicadores-chave de desempenho (KPI´s), calibragem das Metas
de Desempenho de Sustentabilidade (SPTs), características dos títulos,
divulgação e verificação) incluídos na Lista de Pré-emissão da Verificação de
Dados e Divulgações da SLB incluídos no Anexo II dos SLBP´s;

— Pelo desenho, implementação e manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado que permita a preparação do Framework e da Declaração que estejam 
isentos de distorções materialmente relevantes, nomeadamente resultantes de 
fraude ou erro; 

— Pela prevenção e deteção de situações de fraude, erros e pela identificação e 
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis à sua atividade; 

— Pelo processo que assegure que o Conselho de Administração e o pessoal 
envolvido na preparação do Framework e da Declaração possuem as 
competências adequadas. 

A nossa Responsabilidade 

A nossa responsabilidade consiste em examinar o Framework e a Declaração 
preparada pela Entidade e reportar uma conclusão independente de garantia limitada 
de fiabilidade com base na evidência obtida.  O nosso trabalho foi efetuado de acordo 
com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam 
Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica – ISAE 3000 (Revista) 
emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) da 
International Federation of Accountants (IFAC) e as demais normas e orientações 
técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o nosso 
trabalho seja planeado e executado com o objetivo de obter garantia limitada de 
fiabilidade sobre se nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que: 

A. a Declaração não cumpre, em todos os aspetos materialmente relevantes, com a
aplicação dos critérios estabelecidos nas secções 1 e 2 dos SLBPs à seleção de
indicadores-chave de desempenho (KPI´s) e alinhamento das Sustainability
Performance Targets (SPT´s) definidas no Framework; e

B. a informação relacionada com os cincos componentes principais dos SLBP´s
(seleção de indicadores-chave de desempenho (KPI´s), alinhamento das
Sustainability Performance Targets (SPT´s), características dos títulos,
divulgação e verificação) incluídos na Lista de Pré-emissão da Verificação de
Dados e Divulgações da SLB incluídos no Anexo II dos SLBP´s não cumpre, em
todos os aspetos materialmente relevantes, com os requisitos estabelecidos no
Framework;
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Aplicámos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 e, como tal, mantemos 
um sistema de controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos 
documentados relativos ao cumprimento com requisitos éticos, normas profissionais e 
requisitos legais e regulatórios aplicáveis. 

Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais 
requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas. 

Os procedimentos selecionados dependem do nosso conhecimento dos requisitos 
estabelecidos no Framework, dos indicadores-chave de desempenho (KPI´s), da 
informação que serviu de suporte à sua preparação e de outras circunstâncias 
relacionadas com o trabalho, e da consideração de áreas onde é provável que 
possam surgir distorções materialmente relevantes. 

Um trabalho de garantia limitada de fiabilidade de informação relativa ao cumprimento 
dos requisitos associados aos Sustainability-Linked Bonds Principles, ("SLBP´s") 
publicados pelo International Capital Market Association (ICMA) associados ao 
Sustainability-Linked Bond, (“SLB´s”), consiste em indagações, principalmente aos 
responsáveis pela preparação da informação do Framework respeitando os requisitos 
dos Sustainability-Linked Bonds Principles e pela informação constante na declaração, 
na execução de procedimentos para obtenção de evidência, conforme apropriado.  

Esses procedimentos incluíram: 

— Realização de entrevistas com os colaboradores e responsáveis pelo 
desenvolvimento e implementação da estratégia de sustentabilidade da Entidade; 

— Comparação da informação apresentada no Framework com a informação 
relacionada com as cinco componentes principais dos SLBPs (seleção de 
indicadores-chave de desempenho (KPI´s), calibragem das Metas de 
Desempenho de Sustentabilidade (SPT´s), características dos títulos, divulgação e 
verificação) incluídos na Lista de Pré-emissão da Verificação de Dados e 
Divulgações da SLB incluídos no Anexo II dos SLBP´s; 

— Avaliação da adequação dos métodos, políticas e procedimentos, e modelos 
utilizados na preparação da informação apresentada no Framework e na 
Declaração e avaliar a razoabilidade das estimativas e julgamentos realizados pela 
Entidade; 

— Comparação da informação apresentada no Framework com a informação 
correspondente nas respetivas fontes de dados subjacentes relevantes por forma 
a determinar se a informação relevante contida nestas fontes se encontra 
devidamente incluída no Framework; 

— Leitura da informação apresentada no Framework e na Declaração por forma a 
determinar se a informação se encontra concordante com o nosso conhecimento 
geral do desempenho em matéria de sustentabilidade da Entidade. 

Os procedimentos de recolha de prova efetuados num trabalho de garantia limitada de 
fiabilidade são mais limitados do que num trabalho de garantia razoável de fiabilidade 
e por isso é obtida menor garantia de fiabilidade. Consequentemente, não nos permite 
obter a garantia de que tomaríamos conhecimento de todas as questões importantes 
que podem ser identificadas num trabalho de garantia razoável de fiabilidade pelo que 
não expressamos uma conclusão de garantia razoável de fiabilidade. 
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Conclusão  

A nossa conclusão foi formada na base das, e sujeita às matérias descritas no nosso 
relatório. 

Consideramos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar bases 
para a nossa conclusão. 

Com base nos procedimentos efetuados e prova obtida, nada chegou ao nosso 
conhecimento que nos leve a concluir que: 

— a Declaração não cumpre, em todos os aspetos materialmente relevantes, com a 
aplicação dos critérios estabelecidos nas secções 1 e 2 dos SLBP´s quanto à 
seleção de indicadores-chave de desempenho (KPI´s) e à calibragem das Metas 
de Desempenho de Sustentabilidade (SPT´s) definidas no Framework; 

— a informação relacionada com os cincos componentes principais dos SLBP´s 
(seleção de indicadores-chave de desempenho (KPI´s), calibragem das Metas de 
Desempenho de Sustentabilidade (SPTs), características dos títulos, divulgação e 
verificação) incluídos na Lista de Pré-emissão da Verificação de Dados e 
Divulgações da SLB incluídos no Anexo II dos SLBP´s, não cumpre em todos os 
aspetos materialmente relevantes, com os requisitos estabelecidos no Framework. 

Restrições na distribuição e uso 

O nosso relatório de garantia limitada de fiabilidade é emitido exclusivamente para 
informação e uso do Conselho de Administração da The Navigator Company, S.A. no 
âmbito especificado no primeiro parágrafo, pelo que não deverá ser utilizado para 
nenhuma outra finalidade ou qualquer outro propósito. Qualquer terceiro, excetuando 
a Entidade e os futuros detentores do SLB, que tenha acesso ao nosso relatório ou a 
uma cópia e opte por utilizá-la como suporte (ou parte do mesmo) fá-lo por sua conta 
e risco. Não aceitamos ou assumimos qualquer responsabilidade perante terceiras 
entidades para além da Entidade, pelo nosso trabalho, por este relatório de garantia 
limitada de fiabilidade ou pelas nossas conclusões. 

26 de julho de 2021 

KPMG & Associados - 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 189) 
Representada por 
Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão (ROC n.º 1427) 
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3 Sustainability-Linked Bonds Framework 
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