
 
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER EPE 
 Capital estatutário: € 305.200.000 

Pessoa Colectiva e de Matrícula Nº 503 933 813 
Sede: Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa 

 
 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL 
 

  
 

EUR 500.000.000 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
 

LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO 

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 

BARCLAYS BANK PLC 

BNP PARIBAS 

CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. 

 
 

AGENTE 
 

 
 
 
 
 

- JANEIRO 2009 - 



    

  
 

1

 

 
 

ÍNDICE 
 
 
 
           PÁG. 
  I. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES      2 
 
 
 
  II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA     3 
 
 
 
  III. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE  13 



    

 2

I. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do artº  17º  do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da 

presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 
REFER EPE (a Entidade Emitente), a qual autorizou o Banco Santander Totta, S.A. (o 

Agente) a proceder à sua divulgação. 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo 
consequentemente as Instituições Financeiras qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e 

nas condições previstos na lei. 

Poderá ser solicitada a admissão, em Bolsa de Valores, do Programa e de qualquer uma 

das Emissões que o constituem. 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem são organizados e 

liderados pelos Banco Santander Totta, S.A., Barclays Bank Plc, BNP Paribas e Caixa – 
Banco de Investimento, S.A.. 

A subscrição das Emissões de Papel Comercial é objecto de garantia prestada pelos Banco 
Santander Totta, S.A., Barclays Bank Plc, BNP Paribas e Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

À Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio e longo prazo de A- , Stable 
Outlook pela Standard & Poor’s e Aa2, Stable Outlook pela Moody’s. 
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II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 
EMITENTE 

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.E. 

LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO  

Banco Santander Totta, S.A. (“BST”),  Barclays Bank Plc (“BARCLAYS”), BNP Paribas e  

Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”). 

AGENTE PAGADOR 

BST. 

REGISTO DAS EMISSÕES 

O registo das EMISSÕES será efectuado junto da central de valores mobiliários, sistema 

gerido pela INTERBOLSA. 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição de todas e cada uma das EMISSÕES é objecto de garantia prestada por um 

Sindicato de Instituições na proporção e até ao limite da respectiva PARTICIPAÇÃO. 

PARTICIPAÇÃO 

A PARTICIPAÇÃO de cada um dos MEMBROS DO SINDICATO na GARANTIA DE 

SUBSCRIÇÃO é efectuada até aos seguintes montantes máximos: 

 Percentagem (%)  Montante 

BST 25 € 125.000.000 

BARCLAYS 25 € 125.000.000 

BNP PARIBAS 25 € 125.000.000 

CGD 25 € 125.000.000 

TOTAL 100 € 500.000.000 

As obrigações dos MEMBROS DO SINDICATO na GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO das 

EMISSÕES são conjuntas, pelo que a nenhum MEMBRO DO SINDICATO pode ser exigida 

a sua participação, relativamente a cada EMISSÃO, em montantes superiores aos 

indicados na tabela anterior, ainda que algum outro MEMBRO DO SINDICATO não 
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cumpra, total ou parcialmente, as obrigações para si decorrentes da respectiva 

PARTICIPAÇÃO. 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Até € 500.000.000 (quinhentos milhões de Euro).  

PRAZO DO PROGRAMA 

O PROGRAMA vigorará até (i) 30 de Junho de 2009 ou (ii) à data em que ocorra o 

reembolso antecipado das EMISSÕES nos termos previstos no Ponto “Reembolso 

Antecipado Obrigatório” da presente Ficha Técnica, conforme o que ocorrer primeiro. 

DIVISA DE EMISSÃO 

Euro. 

REPRESENTAÇÃO 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de  

€ 50.000 (cinquenta mil Euro). 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular e por colocação directa nos MEMBROS DO SINDICATO, e por 

montantes nominais não inferiores a € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro), 

sempre em múltiplos de € 5.000.000 (cinco milhões de Euro). 

A intenção de colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE, através da 

NOTIFICAÇÃO, aos MEMBROS DO SINDICATO no máximo até às 11 horas de Lisboa do 

terceiro DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição, sendo a colocação 

efectuada no segundo DIA ÚTIL anterior à mesma. 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE antes de cada EMISSÃO, observando sempre e em cada 

momento o montante mínimo e o múltiplo definido, assim como o montante nominal 

das EMISSÕES ainda não reembolsadas. 

PRAZOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por prazos entre os 7 (sete) e os 90 (noventa) 

dias, de acordo com a opção da EMITENTE antes de cada EMISSÃO e observando sempre 

o último dia de vigência do PROGRAMA. 
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DIA ÚTIL 

Dia em que os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário 

interbancário, se encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa e em que o 

sistema de pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 

TAXA DE JURO 

A taxa de juro aplicável a cada EMISSÃO mantém-se inalterada durante o respectivo 

PRAZO DE EMISSÃO. 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE JURO calculada pelas normas 

seguintes: 

A TAXA DE JURO será igual à EURIBOR para o PRAZO DE EMISSÃO respectivo, cotada no 

segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,75% (zero vírgula 

setenta e cinco por cento). 

Nas EMISSÕES com um PRAZO DE EMISSÃO não idêntico aos prazos para os quais a 

EURIBOR seja oficialmente divulgada, a TAXA DE JURO será calculada com recurso à 

média interpolada das taxas EURIBOR para os prazos para os quais esta taxa seja 

oficialmente divulgada imediatamente inferior e imediatamente superior ao PRAZO DE 

EMISSÃO, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada 

de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento). 

A subscrição de cada EMISSÃO será garantida, à TAXA DE JURO pelos MEMBROS DO 

SINDICATO, obrigando-se estes, na proporção da respectiva PARTICIPAÇÃO no 

PROGRAMA, a subscrever a totalidade do PAPEL COMERCIAL. 

Caso, para efeitos da colocação de qualquer EMISSÃO, por qualquer motivo, não esteja 

disponível o valor da EURIBOR referido nos números ateriores, tomar-se-á em sua 

substituição, e para efeitos da determinação da TAXA DE JURO, o último valor disponível 

para aquela taxa. 

EURIBOR 

Média das taxas de depósitos interbancários para cada prazo denominados em Euro, 

oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, 

cotada para valor spot (TARGET + 2), na base Actual/360, e divulgada cerca das 11 horas 
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de Bruxelas, na página EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no 

caso de a REUTERS cessar a sua divulgação, na página de outra Agência que a divulgue. 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 

O PAPEL COMERCIAL será emitido ao seu valor nominal. 

Os juros serão pagos pela EMITENTE na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO e serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN * TJ * PE / 360 

em que: 

JP = Juros a pagar; 

VN = valor nominal da EMISSÃO; 

TJ = TAXA DE JURO; 

PE = PRAZO DE EMISSÃO (em dias). 

ADMISSÃO À COTAÇÃO 

Será solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES de PAPEL 

COMERCIAL no mercado regulamentado “Euronext", devendo a instrução do processo de 

admissão ocorrer junto da EURONEXT LISBOA. 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE 

SUBSCRIÇÃO. 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

RESGATE 

A EMITENTE poderá resgatar, total ou parcialmente, as EMISSÕES comprando 

antecipadamente os valores mobiliários no mercado. 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

A EMITENTE obriga-se a reembolsar de imediato todas as EMISSÕES por si efectuadas e 

ainda não reembolsadas, com os juros calculados até à data em que se efectue aquele 

reembolso, sempre que se verifique qualquer uma das seguintes situações: 
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a) Mora no pagamento de quaisquer montantes exigíveis ao abrigo de qualquer das 

EMISSÕES, e desde que esse incumprimento não seja sanado no prazo de 3 (três) 

DIAS ÚTEIS; 

b) Mora no pagamento de quaisquer outras obrigações pecuniárias resultantes de 

empréstimos, facilidades de crédito ou outros compromissos de incidência financeira, 

celebrados ou a celebrar junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 

ainda no pagamento de obrigações decorrentes de valores monetários ou mobiliários 

de qualquer natureza, desde que o valor acumulado das obrigações pecuniárias em 

mora, exceda em qualquer momento, o montante de € 10.000.000 (dez milhões de 

euros) ou o seu equivalente noutra moeda; 

c) A EMITENTE cessar pagamentos, a EMITENTE, ou qualquer terceiro, requerer a 

respectiva declaração de insolvência, se deixar protestar quaisquer títulos de crédito, 

se for executada judicialmente ou se ocorrer a interrupção da sua actividade 

comercial; 

d) Deixar de ser aplicável à EMITENTE o regime das Entidades Públicas Empresariais 

(actualmente previsto no Capitulo III do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, 

conforme alterado); 

e) A EMITENTE não cumpra os seus compromissos para com a Segurança Social ou para 

com as autoridades fiscais, e quando passível de sanação, esse incumprimento não 

seja sanado no prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS; 

f) Oneração ou constituição de qualquer garantia sobre bens que constam ou venham a 

constar do “Activo” da EMITENTE salvo nos casos (i) de prestação de garantias 

constituídas com o acordo prévio, dado por escrito, de todos os titulares de PAPEL 

COMERCIAL, ou (ii) de prestação de garantias reais constituídas sobre bens do 

“Activo Fixo Tangível” a adquirir ou a beneficiar pela EMITENTE, quando a referida 

aquisição configure exclusivamente uma substituição de bens do “Activo Fixo 

Tangível” obsoletos ou deteriorados, e desde que a garantia seja constituída em 

caução do respectivo preço, ou do crédito concedido para o efeito; 

Para os efeitos do previsto nesta alínea, por “Activo” e “Activo Fixo Tangível”  

consideram-se os definidos de acordo com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro. 
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g) Ocorra a resolução do CONTRATO. 

REEMBOLSO ANTECIPADO OBRIGATÓRIO 

A EMITENTE obriga-se a reembolsar todas as EMISSÕES por si efectuadas e ainda não 

reembolsadas, com os juros calculados até à data em que se efectue aquele reembolso, 

caso realize, durante a vigência do PROGRAMA, qualquer emissão de obrigações ao 

abrigo do seu Programa de Euro Medium Term Notes (EMTN) no montante de 

€1.500.000.000 (mil e quinhentos milhões de Euro). O reembolso aqui previsto deverá 

ocorrer na data em que ocorrer a liquidação financeira da referida emissão 

obrigacionista, até às 12 horas de Lisboa. 

O PROGRAMA extinguir-se-à imediatamente após o reembolso aqui previsto. 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis. 

ESTATUTO DO PAPEL COMERCIAL 

Cada valor mobiliário integrante de qualquer uma das EMISSÕES constitui uma obrigação 

comum da EMITENTE a que corresponderá um tratamento pari passu com todas as 

outras dívidas e compromissos presentes ou futuros não especialmente garantidos ou 

não subordinados da EMITENTE, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 20%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar 

pelo englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício 

de actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará 



    

  
 

9

entre 10,5% e 42%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do 

imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, exceptuando-

se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas 

mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de 

taxas progressivas em função da matéria colectável. Assim, o quantitativo da matéria 

colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa de 12,5%1, sendo que ao 

excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá uma taxa de derrama 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). O 

imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 20%, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 20%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de 

um outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação 

interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas 

formalidades. No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao 

qual o rendimento seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para 

as pessoas colectivas residentes. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

                     

1 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em 
consequência de operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a 
partir de 1 de Janeiro de 2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a 
€ 12.500, ou nos casos em que o capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão 
de elementos patrimoniais, incluindo activos incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou 
profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida por aquela seja substancialmente idêntica à que era 
exercida a título individual.  



    

 10

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa de 20%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais-valias de títulos de dívida estão excluídas de tributação em IRS. 

Não residentes:  

Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares 

residentes.   

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e 

tributadas nos moldes supra referidos. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27º do EBF, excepto no que respeita a entidades não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam detidas, 

directa ou indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes, e a entidades não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 

domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, 

rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março. 

Caso o referido artigo 27º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a 

ser eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. No 

caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja 

imputável, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas 

colectivas residentes.  
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Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares.  

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território 

português concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - 

tributação às taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais 

acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC). Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões 

gratuitas devem ser valorizados ao preço de mercado dos títulos de papel comercial, o 

qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do 

valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na 

data de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos 

seis meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 
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em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à 

transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido 

a metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, 

cotados na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob 

proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em 

meses e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 

quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos 

de IRC, ainda que dele isentos.  

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial é regulado pela Lei Portuguesa.  

Em especial, é aplicável o Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, conforme alterado, e 

o Regulamento da CMVM n.º 01/2004 de 25 de Maio. 
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III.  INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 
 
3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER EPE  

 

Objecto Social:  

Serviço público de gestão da rede ferroviária nacional, incluindo-se no objecto a 

constituição, instalação e renovação da infra-estrutura ferroviária que compreende, 

designadamente, o respectivo estudo, planeamento e desenvolvimento, o comando e 

controlo da circulação bem como a promoção, coordenação e desenvolvimento de todas 

as actividades relacionadas com a infra-estrutura ferroviária e as actividades 

complementares ou subsidiárias do objecto principal. 

 

Sede Social: Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa 

 

Número Pessoa Colectiva e de Matrícula: 503 933 813 

 

3.2. Constituição, Capital e Estrutura Accionista 

 

A REFER foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 104/97 de 29 de Abril de 1997. É uma 

empresa cujo capital estatutário é 100% detido pelo Estado Português, sendo tutelada 

pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e Ministério das 

Finanças. Através do Decreto-Lei n.º 141/2008, de 22 de Julho foi transformada em 

entidade pública empresarial. O capital estatutário totaliza 305.200.000 Euros. 

 

3.3. Legislação que regula a actividade da Entidade Emitente 

 

Elenca-se os regulamentos externos e internos a que a REFER está sujeita: 

- Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, Lei n.º 10/90 de 17 de Março 

- Decreto-Lei n.º 104/97, de 29 de Abril de 1997 

- Decreto-Lei n.º 299-B/98, de 29 de Setembro de 1998 
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- Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de Dezembro 

- Decreto-Lei n.º 24/2005, de 26 de Janeiro 

- Decreto-Lei n.º 93/2000, de 23 de Maio 

- Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de Outubro 

- Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro 

- Decreto-Lei n.º 24/2005, de 26 de Janeiro 

- Regulamento 21/2005 do INTF Março de 2005 

- Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro 

- Decreto-Lei n.º 200/2006  

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 

- Regulamento da CMVM n.º 4/2004, e 11/2005 

- Código dos Valores Mobiliários 

 

3.4. Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração: 

Presidente  Eng. Luís Filipe Melo e Sousa Pardal 

Vice-Presidente Dr. Alfredo Vicente Pereira 

Vogal   Dr. Romeu Costa Reis 

Vogal   Eng. Alberto José Engenheiro Castanho Ribeiro 

Vogal   Eng. Carlos Alberto João Fernandes 

 

Comissão de Fiscalização 

Presidente Barbas, Martins, Mendonça & Associados, SROC, Lda (representado 

por Issuf Ahmad) 

Vogal   Hilário Manuel Marcelino Teixeira 

 

Auditoria: 

PriceWaterhouseCoopers  & Associados – Sociedade Revisores Oficiais de Contas, Lda 
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3.4 SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  ,  
3.4.1. Contas Individuais (Normativo POC) – 2005, 2006 
 

3.4.1.1 Demonstrações de Resultados 
Periodo findo em 31 de  Dezembro de 2006 (euros)

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

    Matérias Subsidiárias  25.123.052 26.333.312

62 Fornec imentos e serviços externos 103.854.000 86.658.084

Subcontratos 69.686.550 54.348.235

Outros FSE's 34.167.450 32.309.849

Custos com o pessoal: 110.296.158 116.158.899

641+642     Remunerações 83.460.565 87.880.058

645/7/8     Encargos soc iais 26.835.593 28.278.841

662+663 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 9.139.927 10.150.897

666+667 Ajustamentos 29.920 186.704

67 Provisões 6.338.290 3.646.269

63 Impostos 6.291.996 4.411.476

65 Outros cus tos e perdas operacionais 3.646.451 3.715.579

(A) 264.719.794 251.261.220

683+684 Amortizações e ajustamentos de aplicações e inv. financeiros 381.985

681/2+685/9 Juros e custos similares 168.285.807 72.197.917

(C) 433.387.586 323.459.137

69 Custos e perdas extraordinários 18.588.310 35.948.488

(E) 451.975.896 359.407.625

86 Imposto s/ Rendimento  Exercício 133.393 70.071

(G) 452.109.289 359.477.696

88 Resultado líquido do exercício -201.701.575 -160.369.481

250.407.714 199.108.215

71 Vendas 20.200.000

72 Prestação de Serviços 62.966.785 65.282.830

Variação da Produção -15.410.253

75 Trabalhos para a própria empresa 50.126.557 49.238.286

73 Proveitos suplementares 16.412.048 16.715.581

74 Subsídios à exploração 28.997.806 27.120.753

76 Outros proveitos  e ganhos operacionais 656.988 736.073

77 Reversões de amortizações e ajustamentos 1.089.271

(B) 165.039.202 159.093.523

7815 Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações financeiras:

    Outros 136.081

7811/8+782/5/6/8Outros juros e proveitos similares: 70.276.328 19.522.442

(D) 235.451.611 178.615.965

79 Proveitos e ganhos extraordinários 14.956.103 20.492.250

(F) 250.407.714 199.108.215

Resumo:
    Resultados operacionais:                       (B) - (A) = -99.680.592 -92.167.697

    Resultados financeiros:                 (D - B) - (C - A) = -98.255.383 -52.675.475

    Resultados correntes:                           (D) - (C) = -197.935.975 -144.843.172

    Resultados antes de impostos:              (F) - (E) = -201.568.182 -160.299.410

    Resultado líquido do exercício:               (F) - (G) = -201.701.575 -160.369.481

Dez-05

Dez-05

Código CUSTOS E PERDAS Notas Dez-06

CÓDIGO 
DAS 

CONTAS

PROVEITOS E GANHOS Notas Dez-06
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3.4.1.2.Balanços

 Pe riod o findo  em 31 de  Dezemb ro de 2006 (euros)

Dez-05

IMOBILIZADO:
Imobilizações incorpóreas:

431 Despesas de Instalação 154.561 154.561 10.807

432 Despesas de Invest. e Desenv. 14.435.820 12 .645.315 1.790.505 8.501.103

433 Propriedade e Outros Direitos 2.704.085 1 .812.700 891.385 1.782.771
443 Imob. Incorp.  em curso 6.786.132 6.786.132 5.346.983

24.080.598 14 .612.576 9.468.022 15.641.664

Imobilizações corpóreas:

421 Terrenos e recursos naturais 148.339.011 148.339.011 139.231.805
422 Edifí cios e outras construções 3.719.517.463 6 .124.177 3.713.393.286 3.485.550.646

423 Equipamento básico 49.477.098 9 .354.094 40.123.004 40.481.462

424 Equipamento de t ransporte 7.500.129 6 .947.214 552.915 800.111

425 Ferramentas e utensílios 480.044 463.878 16.166 23.538
426 Equipamento administrativo 20.681.830 16 .852.887 3.828.943 2.198.002

429 Outras imobilizações corpó reas 439.731 285.932 153.799 200.607

441/2/ 4 Imobilizações em curso 2.618.558.674 2.618.558.674 2.550.144.553
448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 13.490.673 13.490.673 14.299.600

6.578.484.653 40 .028.182 6.538.456.471 6.232.930.324
Investimentos financeiros:

411 Partes de Capital

4111 Empresas do Grupo 18.881.151 18.881.151 17.859.098
4113 Outras Empresas 91.369 45.188 46.181 104.031

413 Empréstimos Financiamento

4131 Empresas do Grupo 54.454.625 54.454.625 35.672.625
4133 Out ras Empresas 1.882.869

73.427.145 45.188 73.381.957 55.518.623
CIRCULANTE:

Existências:

36 Matérias-primas, subsidiárias  e de consumo 23.204.884 248.736 22.956.148 28.913.537
35 Trabalhos em curso 14.375.186

32 Mercadorias 25.976 25.976 726.691

37 Adiantamentos p/conta compras 148.340 148.340 287.015
23.379.200 248.736 23.130.464 44.302.429

Dívidas de terceiros - Curto Prazo

21 Clientes 52.509.192 52.509.192 52.476.646

24 Estado e outros entes públicos 43.756.327 43.756.327 47.625.959

22/261/2/8 Outros devedores 47.405.550 28.888 47.376.662 38.005.504

143.671.069 28.888 143.642.181 138.108.109

18 Outras Aplicações Tesouraria 54.000.000 54.000.000

Depósitos bancários e caixa:

12 Depósitos bancários 15.934.195 15.934.195 3.715.395

11 Caixa 21.535 21.535 21.571
15.955.730 15.955.730 3.736.966

ACRÉSCIMOS E DIFERI MENTOS:
271 Acréscimos de proveitos 46.692.486 46.692.486 4.214.771

272 Custos diferidos 9.461.794 9.461.794 5.799.415

56.154.280 56.154.280 10.014.186
                 Total de amort izações 54 .640.758 47.109.802

                 Total de ajustamentos 322.812 247.704
                 Total do Activo 6.969.152.675 54 .963.570 6.914.189.105 6.500.252.301

Activo liquido
Código ACTIVO Notas

Activo bruto Amortizações e 
Ajustamentos

Activo liquido

Dez-06
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Periodo findo em 31 de Dezembro de 2006 (euros)

CAPITAL PRÓPRIO:
51 Capital 305.200.000 305.200.000

55 Ajustamentos Partes de Capital -37.167 -40.556

575 Outras reservas 3.334.470.524 3.256.622.139

59 Resultados Transitados -1.120.895.363 -960.525.882

                     Subtotal 2.518.737.994 2.601.255.701

88 Resultado líquido -201.701.575 -160.369.481

                    Total do Capital Próprio 2.317.036.419 2.440.886.220

PASSIVO:
Provisões 

293 Processos Judiciais em curso 18.509.143 18.187.589

296 Provisões para riscos e encargos-Participadas 13.787.558 10.272.398

299 Provisão Pré Reformas 3.781 85.883

32.300.482 28.545.870

Dívidas a terceiros-Médio e Longo prazo:

231/2 Dívidas a instituições de crédito 4.056.222.280 2.891.871.885

261 Fornecedores leasing 4.371 19.746

4.056.226.651 2.891.891.631

Dívidas a terceiros - Curto prazo:

12/231 Dívidas a instituições de crédito 223.383.903 833.145.327

221/3 Fornecedores, c/c 48.076.698 39.925.045

228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 16.850.872 16.797.042

229 Adiantamentos a Fornecedores 17.839 17.839

261 Fornecedores de imobilizado, c/c 95.076.113 157.401.584

24 Estado e outros entes públicos 3.338.285 3.135.187

262/3/5+267/8/9 Outros credores 23.778.507 34.288.264

410.522.217 1.084.710.288

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
273 Acréscimos de Custos 96.760.670 54.026.572

274 Proveitos Diferidos 1.342.666 191.720

98.103.336 54.218.292

                    Total do Passivo 4.597.152.686 4.059.366.081

      Total do Capital Próprio e do Passivo 6.914.189.105 6.500.252.301

Dez-06 Dez-05Código CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Notas
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3.4.1.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa - 2005, 2006 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método directo

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2006

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 99.546.287 61.900.639

Pagamentos a fornecedores -797.403.412 -257.475.279

Pagamentos ao pessoal -110.296.158 -116.158.899

Fluxo gerado pelas operações -808.153.283 -311.733.539

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -133.393 -70.071

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional -160.581.463 27.055.758

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias -160.714.856 26.985.687

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 13.431.776 14.964.468

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -20.074.936 -35.967.123

-6.643.160 -21.002.655

Fluxo das actividades operacionais (1) -975.511.299 -305.750.507

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Imobilizações corpóreas

Imobilizações incorpóreas

Subsidios de investimento

Juros e proveitos similares 70.412.409 19.522.442

70.412.409 19.522.442

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros 17.985.678 32.097.309

Imobilizações corpóreas 305.359.938 420.083.816

Imobilizações incorpóreas 1.523.524 4.091.351

324.869.140 456.272.476

Fluxo das actividades de investimento (2) 254.456.731 436.750.034

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 1.164.350.395 578.985.774

Fornecedores 19.746

Reservas 77.848.385 155.753.010

Outros

1.242.198.780 734.758.530

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos

Amortização de contratos

Juros e custos similares

Dividendos

Resultados Transitados

Outros -11.986 65.872

-11.986 65.872

Fluxo das actividades de financiamento (3) 1.242.186.794 734.824.402

Variação de caixa e seus equivalentes          (4)=(1)-(2)+(3) 12.218.764 -7.676.139

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 15.955.730 3.736.966

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 3.736.966 11.413.105

Variação de caixa e seus equivalentes 12.218.764 -7.676.139

2006 2005
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3.4.2. Contas Individuais – 2007 (Normativo IFRS) 
 

3.4.2.1 Demonstração de Resultados  
 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
a 31 de Dezembro de 2007

(euros)

Rubricas Notas 2007 2006

Vendas e Prestações de Serviços 7.14. 73.212.389 88.240.058

Variação nos inventários de produtos acabados e em curso 7.4. 0 -15.410.253

Custo de Vendas -7.806.393 -7.088.615

Fornecimentos e Serviços Externos 7.15. -108.136.743 -104.016.796

Custos com Pessoal 7.16. -85.598.462 -93.105.828

Depreciação e Amortizações do Exerc íc io -4.676.092 -5.355.201

Provisões para outros riscos e encargos -141.351 -5.436.366

Ajustamentos de inventários e de contas a receber 6.530 675.989

Outros Gastos 7.17. -6.417.192 -8.300.087

Outros rendimentos 7.18. 42.485.303 48.088.989

Resultado Operacional -97.072.010 -101.708.111

Custos de financiamento 7.19 -228.034.130 -195.033.966

Proveitos financeiros 7.19 158.009.541 134.739.840

Ganhos / Perdas em Assoc iadas 7.19 4.355.555 -14.399

Resultados antes de impostos -162.741.045 -162.016.636

Imposto do exerc íc io 7.20.2. -89.356 -133.393

Resultado Liquido do exercício -162.830.401 -162.150.029
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3.4.2.2 Balanço  
 
BALANÇO - IAS/IFRS
a 31 de Dezembro de 2007 (euros)

Rubricas Notas 2007 2006

Activos

Actividade em Investimentos de 
Infra-estruturas de Longa Duração

6. 1.064.647.663 809.087.112

Não correntes
Activos fixos tangíveis 7.1.1. 49.996.752 50.518.439

Activos intangíveis 7.2. 2.593.203 5.140.553

Investimentos em Filiais e Associadas 7.3.1. 30.712.687 18.881.151

Activos financeiros disponíveis para venda 7.3.3. 0 46.181

Empréstimos e contas a receber 7.3.4. 39.529.625 54.454.625

122.832.267 129.040.948

Correntes
Activos financeiros ao justo valor através de resultados 7.3.5. 0 54.000.000

Instrumentos financeiros derivados 7.5. 35.135.954 25.337.633

Inventários 7.4. 12.443.689 14.131.356

Clientes e Outras contas a receber 7.6. 122.319.360 149.593.156

Impostos sobre o rendimento a receber 970.234 1.451.725

Caixa e equivalentes de caixa 7.7. 209.719 15.955.730

171.078.956 260.469.600

Total do activo 1.358.558.886 1.198.597.660

Capital próprio

Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital
Capital 305.200.000 305.200.000

Ajustamentos ao valor de activos financeiros 0 -37.167

Resultados acumulados -1.116.124.148 -953.974.118

-810.924.148 -648.811.285

Resultado do exercíc io atribuível a detentores do capital -162.830.401 -162.150.029

Total do capital próprio -973.754.549 -810.961.314

Passivos
Não correntes

Empréstimos obtidos 7.9. 1.600.000.000 1.600.000.000

Responsabilidades por benefíc ios de reforma 7.11. 0 3.781

Provisões 7.12. 11.048.392 23.535.745

1.611.048.392 1.623.539.526

Correntes
Empréstimos obtidos 7.9. 480.679.653 176.144.102

Instrumentos financeiros derivados 7.5. 74.043.570 38.522.071

Fornecedores e Outras contas a pagar 7.10. 165.628.357 170.314.402

Imposto sobre o rendimento a pagar 7.13. 913.463 1.038.873

721.265.043 386.019.448

Total do passivo 2.332.313.435 2.009.558.974

Total do capital próprio e passivo  1.358.558.886 1.198.597.660
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3.4.2.3 Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método directo

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2007

Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 78.000.384 99.546.287

Pagamentos a fornecedores -141.177.801 -797.403.412

Pagamentos ao pessoal -104.983.742 -110.296.158

Fluxo gerado pelas operações -168.161.159 -808.153.283

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -133.393

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 27.396.377 -160.581.463

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 27.396.377 -160.714.856

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 2.434.096 13.431.776

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -4.785.475 -20.074.936

-2.351.379 -6.643.160

Fluxo das actividades operacionais (1) -143.116.161 -975.511.299

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:

Subsidios de investimento 142.937.779

Juros e proveitos similares 70.412.409

IVA 52.038.865

194.976.644 70.412.409

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros 17.985.678

Imobilizações corpóreas 285.025.971 305.359.938

Imobilizações incorpóreas 1.523.524

IVA 1.900.399

286.926.370 324.869.140

Fluxo das actividades de investimento (2) 91.949.726 254.456.731

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 418.566.322 1.164.350.395

Reservas 77.848.385

Outros 156.242.143

574.808.465 1.242.198.780

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos 3.100.000

Amortização de contratos 75.820.868

Juros e custos similares 268.964.930

Outros 7.602.791 -11.986

355.488.589 -11.986

Fluxo das actividades de financiamento (3) 219.319.876 1.242.186.794

Variação de caixa e seus equivalentes          (4)=(1)-(2)+(3) -15.746.011 12.218.764

Efeito das diferenças de câmbio 0 0

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 209.719 15.955.730

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 15.955.730 3.736.966

Variação de caixa e seus equivalentes -15.746.011 12.218.764

2007 2006

 
 


