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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 do METROPOLITANO DE LISBOA 
EP (a Entidade Emitente), a qual autorizou o Banco Santander Totta, S.A. (a Entidade 
Domiciliária e 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 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 pelo Banco Santander Totta, S.A. 

A subscrição das Emissões de Papel Comercial é objecto de garantia prestada pelo Banco 

Santander Totta, S.A.. 

À Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio e longo prazo A+, com 
outlook positivo pela Standard & Poor’s. 



    

  
 

3

II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 
EMITENTE 

METROPOLITANO DE LISBOA, E.P. 
 
ORGANIZADOR, LIDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 
 
MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

€ 100.000.000 (cem milhões de Euro). 
 

PRAZO DO PROGRAMA 
Até 15 de Julho de 2009, automaticamente prorrogado por períodos de 6 meses a 
partir daquela data, até 15 de Janeiro de 2010. 
Qualquer das partes poderá denunciar o PROGRAMA desde que comunique a sua 
intenção ao AGENTE com uma antecedência mínima de, pelo menos, 15 dias 
relativamente a cada período semestral do PROGRAMA, a ocorrer em 15 de Janeiro 
e 15 de Julho de cada ano. 
A partir de 15 de Janeiro de 2010, o PROGRAMA poderá ser prorrogado por acordo 
entre as partes, obtido com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente a 
esta data. 

 
PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por períodos de 1, 3 e 6 msesentre os 7 e 
os 360 dias. 

 
MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES 

Euro (€). 
 
MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada 
momento, os montantes mínimos e os múltiplos definidos para as diferentes 
modalidades de colocação assim como o montante nominal máximo do 
PROGRAMA. 

 
GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição de todas e cada uma das EMISSÕES é objecto de garantia prestada 
pelo Banco Santander Totta, S.A., à TAXA DE INTERVENÇÃO. 

 
MODALIDADES DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular através de colocação directa junto do BST à TAXA DE 
INTERVENÇÃO. 
A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 
10 horas de Lisboa do DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição. 
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REPRESENTAÇÃO 
Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário 
mínimo de € 50.000 (cinquenta mil Euro). 
 

TAXA DE INTERVENÇÃO 
Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE INTERVENÇÃO, taxa à qual o 
BST se compromete a subscrever a EMISSÃO.  
Para cada EMISSÃO a TAXA DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR para o PERÍODO DE 
EMISSÃO respectivo, cotada no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, 
adicionada de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao ano. 
 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 
Os juros a pagar pela EMITENTE serão calculados de acordo com a seguinte 
fórmula: 
JP = VN * TJ * PE/360 em que,  
JP = Juros a pagar; 
VN = Valor nominal; 
TJ = Taxa de juro; 
PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 
Os juros serão liquidados postecipadamente, na DATA DE REEMBOLSO de cada 
EMISSÃO. 

 
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. 
 
TRANSMISSIBILIDADE 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis, embora a transmissão só 
produza efeito após a comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição 
Domiciliária. 

 
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 
Poderá ser solicitada a admissão à negociação do PROGRAMA e de cada uma das suas 
EMISSÕES ao Eurolist by Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A.. 
 

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:  
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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 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 
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:  

                     
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.  
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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.  
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 
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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: 
 
 
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. 
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III.  INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 
 
 
3.1. Elementos de Identificação 
 
Denominação Social:  METROPOLITANO DE LISBOA E.P.  
 
Objecto Social: A missão do Metropolitano de Lisboa (ML) é a prestação do Serviço 
Público de Transporte Colectivo de Passageiros, em sistema de metro, segundo princípios 
de racionalidade económico-financeira e de eficácia social e ambiental. 
 

• Antecipar e responder, atempadamente, às necessidades do mercado e às 
expectativas dos clientes, mediante a: 

a) melhoria da capacidade, da qualidade e da fiabilidade do serviço 
oferecido; 

b) concretização e desenvolvimento da Rede em tempo e dentro do 
princípio de racionalidade económico-financeira. 

 

• Assegurar  o   serviço   oferecido   garantindo   a   sustentabilidade   social, 
económico-financeira e ambiental, mediante a: 

a) racionalização dos custos de exploração; 

b) melhoria do rendimento energético e da sustentabilidade ambiental; 

c) execução de uma gestão orientada para o cliente e para a promoção da 
mobilidade. 

 

• Contribuir para o desenvolvimento sustentado do sistema de transportes na Área 
Metropolitana de Lisboa: 

a) promovendo soluções para a gestão eficaz do sistema de transportes; 

b) contribuindo para uma adequada articulação com outros modos de 
transporte colectivo, visando: 

• um melhor planeamento da exploração; 

• uma melhor articulação tarifária; 

• a definição de políticas para uma gestão articulada de 
recursos e meios; e, 

• a promoção conjunta do Transporte Colectivo. 
 
 
Sede Social: Avenida Fontes Pereira de Melo, 28, 1069 -095 Lisboa 
 
Número Pessoa Colectiva e de Matrícula: 500 192 855 
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3.2. Constituição, Capital e Estrutura Accionista 
 
O Metropolitano de Lisboa, E.P. (“Empresa”) resultou da nacionalização em 1975, através 
do Decreto-Lei n.º 280-A/75, de 5 de Junho, da Sociedade Metropolitano de Lisboa, 
S.A.R.L. tendo-lhe sido conferida a sua actual denominação e atribuído o seu actual 
estatuto de empresa pública, pelo Decreto-Lei n.º 439/78, de 30 de Dezembro. 
 
A Empresa tem por objecto principal a manutenção e desenvolvimento do funcionamento 
regular do serviço público de transporte colectivo de passageiros fundado no 
aproveitamento do subsolo da cidade de Lisboa e zonas limítrofes. 
 

A Empresa opera dentro do enquadramento legal criado pelas leis gerais que regulam a 
existência e a actividade das empresas públicas, por leis específicas e por disposições 
governamentais relacionadas com o sector dos transportes e com a própria Empresa. 

 
A prestação de serviços é realizada em conformidade com as políticas tarifárias definidas 
pelo Ministério da Tutela, beneficiando a Empresa da atribuição de fundos oficiais, 
nomeadamente através de dotação para capital estatutário, investimentos, 
indemnizações compensatórias e outros subsídios. 

 
Em 31 de Dezembro de 2007, o capital estatutário, cujo valor não se encontra fixado, mas 
que naquela data ascendia a € 603.750.000, é detido na totalidade pelo Estado 
Português. Em 31 de Dezembro de 2007, encontra-se por realizar o montante de € 
30.120.397 decorrente do aumento de capital efectuado em 27 de Dezembro de 2001. 
 
 
3.3. Legislação que regula a actividade da Entidade Emitente 
 

LLLeeegggiiissslllaaaçççãããooo   aaa   qqquuueee   aaa   eeemmmppprrreeesssaaa   eeessstttááá   sssuuujjjeeeiiitttaaa   dddeeesssdddeee   222000000666   

 
Entre outros diplomas de carácter geral, cumpre destacar os seguintes: 

• Decreto-Lei nº 439/78, de 30 de Dezembro, publicado no D.R. n.º 299, de 30 de 
Dezembro (1ª série – 2º suplemento), que aprova os Estatutos do ML; 

• Regulamento 1164/94, de 16 de Maio, no caso do investimento subvencionado pelo 
Fundo de Coesão; 

• Regulamento 1260/99, de 21 de Junho, no caso do investimento subvencionado pelo 
Feder;  

• Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico do 
sector empresarial do Estado e das empresas públicas; 

• Decreto-Lei nº 223/01, de 9 de Agosto, que estabelece os procedimentos a observar 
na contratação de empreitadas, fornecimentos e prestações de serviços nos sectores 
da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações (transpõe a Directiva 
93/38/CEE de 14 de Junho); 
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• Decreto-Lei nº 148/2003, de 11 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica nacional 
a Directiva 2000/52/CE da Comissão, de 26 de Julho, relativa à transparência das 
relações financeiras entre as entidades públicas dos Estados membros e as empresas 
públicas, bem como, à transparência financeira relativamente a determinadas 
empresas; 

• Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 
2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores 
da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais; 

• Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 
2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços; 

• Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, que aprovou o Estatuto do Gestor Público; 

• Decreto-Lei nº 69/2007, de 26 de Março, que transpõe para o ordenamento jurídico 
interno a Directiva 2005/81/CE da Comissão, de 28 de Novembro, relativa à 
transparência das relações financeiras entre os Estados membros e as empresas 
públicas, bem como à transparência financeira relativamente a certas empresas. 

 

LLLeeegggiiissslllaaaçççãããooo   aaa   qqquuueee   aaa   eeemmmppprrreeesssaaa   eeessstttááá   sssuuujjjeeeiiitttaaa   dddeeesssdddeee   222000000777   

 
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março, que aprova os 

princípios de Bom Governo das Empresas do Sector Empresarial do Estado; 

• Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto: 

• Estabelece o regime jurídico dos bens imóveis do domínio público do Estado, das 
Regiões Autónomas e das autarquias locais; 

• Aprova o regime jurídico da gestão dos bens imóveis do domínio privado do 
Estado e dos institutos públicos; 

• Estabelece, ainda, os deveres de coordenação de gestão patrimonial e de 
informação sobre bens imóveis dos sectores público administrativo e empresarial, 
designadamente para efeitos de inventário; 

• Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário 
de passageiros e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) n.º 1107/70 
do Conselho; 

• Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos 
Públicos (CCP). 

 
 
 
 
 
 
 



    

  
 

11

LLLeeegggiiissslllaaaçççãããooo   aaa   qqquuueee   aaa   eeemmmppprrreeesssaaa   eeessstttááá   sssuuujjjeeeiiitttaaa   dddeeesssdddeee   222000000888   

 
O ML é uma Empresa Pública (EP), pertencente ao Sector Empresarial do Estado, estando 
sujeita, não só ao estabelecido nos seus Estatutos, bem como, às normas do Código das 
Sociedades Comerciais. 
 
Ao longo do ano de 2008 foram publicados diversos diplomas cujas respectivas disciplinas 
jurídicas se reflectem no enquadramento normativo aplicável ao exercício da actividade 
desenvolvida pelo ML, nas suas várias vertentes, e que se passam a enunciar: 

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril, que aprova as 
orientações estratégicas do Estado destinadas à globalidade do sector 
empresarial do Estado; 

• Despacho n.º 14277/2008, de 23 de Maio (II Série), que regula a prestação de 
informação das empresas públicas à Inspecção-Geral de Finanças e Direcção-
Geral do Tesouro e Finanças; 

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 33/2008, de 22 de Fevereiro, que 
aprova o programa de redução de prazos de pagamentos a fornecedores de 
bens e serviços pelo Estado, denominado Programa Pagar a Tempo e Horas 
(aplicável às entidades públicas empresariais); 

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Outubro, que 
aprova o Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado; 

• Decreto-Lei n.º 167/2008, de 26 de Agosto, que estabelece o regime jurídico 
aplicável à atribuição de subvenções públicas (entrando em vigor apenas em 1 
de Janeiro de 2009);  

• Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de Setembro, que cria o passe escolar ou 
“passe 4-18@escola.tp ”, com produção de efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2008; 

• Despacho normativo n.º 2/2008, de 10 de Janeiro (II Série), que fixa em 3,91 % 
a percentagem máxima de aumento médio para transportes urbanos de Lisboa 
e do Porto, com produção de efeitos a 1 de Janeiro; 

• Despacho Normativo n.º Despacho Normativo 33/2008, de 17 de Julho (II 
Série), que fixa a percentagem máxima de aumento médio para os transportes 
urbanos de Lisboa e Porto, para os transportes colectivos rodoviários 
interurbanos de passageiros e para os transportes ferroviários e fluviais; 

• Decreto-Lei n.º 9/2008, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do 
Ruído e que se aplica às infra-estruturas de transporte desde 18 de Julho de 
2008 (180 dias após a data da publicação); 

• Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que aprova o regime da gestão de 
resíduos de construção e demolição, exigindo que, nas empreitadas e 
concessões de obras públicas, o plano de execução seja acompanhado de 
plano de prevenção e gestão de RCD; 
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• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, que estabelece o regime 
jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, nos quais se incluem as 
gares de transportes; 

• Lei n.º 46/2008, de 27 de Agosto, que estabelece o regime jurídico das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto; 

 

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, que aprova o Regulamento 
Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), em complemento 
do DL 220/2008. 

 
Em matéria de contratação pública, refere-se ainda, para além da aprovação do DL n.º 
18/2008, já referenciada no Relatório de Gestão anterior, a publicação dos seguintes 
diplomas complementares: 

• Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho, que estabelece os termos a que deve 
obedecer a apresentação e recepção de propostas, candidaturas e soluções no 
âmbito do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro; 

• Portaria n.º 701-A/2008, de 29 de Julho, que estabelece os modelos de anúncio de 
procedimentos pré-contratuais previstos no Código dos Contratos Públicos a 
publicitar no Diário da República; 

• Portaria n.º 701-C/2008, de 29 de Julho, que publica a actualização dos 
limiares comunitários; 

• Portaria n.º 701-D/2008, de 29 de Julho, que aprova o modelo de dados 
estatísticos; 

• Portaria n.º 701-E/2008, de 29 de Julho, que aprova os modelos do bloco 
técnico de dados, do relatório de formação do contrato, do relatório anual, do 
relatório de execução do contrato, do relatório de contratação e do relatório 
final de obra; 

• Portaria n.º 701-F/2008, de 29 de Julho, que regula a constituição, 
funcionamento e gestão do portal único da Internet dedicado aos contratos 
públicos (Portal dos Contratos Públicos);  

• Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho, que define os requisitos e condições a 
que deve obedecer a utilização de plataformas electrónicas pelas entidades 
adjudicantes, na fase de formação dos contratos públicos, e estabelece as 
regras de funcionamento daquelas plataformas; 

• Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova o conteúdo obrigatório do 
programa e do projecto de execução, bem como os procedimentos e normas a 
adoptar na elaboração e faseamento de projectos de obras públicas, 
designados «Instruções para a elaboração de projectos de obras», e a 
classificação de obras por categoria; 

• Portaria n.º 701-I/2008, de 29 de Julho, que constitui e define as regras de 
funcionamento do sistema de informação designado por Observatório das 
Obras Públicas; 

• Portaria n.º 701-J/2008, de 29 de Julho, que define o regime de 
acompanhamento e fiscalização da execução dos projectos de investigação e 
desenvolvimento e cria a respectiva comissão; 
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•  Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de Outubro, que aprova o regime jurídico 
aplicável à constituição, estrutura orgânica e funcionamento das centrais de 
compras; 

 
 
Já em 5 de Janeiro de 2009, foi publicada a Lei n.º 1/2009, que estabelece o regime 
jurídico das Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa (AMTL) e do Porto 
(AMTP), cometendo às AMT atribuições, em matéria de transporte público de 
passageiros, nas seguintes matérias: 

• Planeamento estratégico e integração de redes; 

• Coordenação entre os diversos operadores de transporte público; 

• Fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos, monitorização e avaliação 
da qualidade e eficiência; 

• Financiamentos, tarifários e bilhética; 

• Divulgação e desenvolvimento do transporte público de passageiros; 

• Elaboração do plano de deslocações urbanas (PDU) e aprovação de proposta 
para submeter a consulta pública; 

• Aprovação do programa operacional de transportes (POT). 
 
Ainda em 2008 o ML, E.P., em cumprimento do disposto no DL n.º 558/99, com a 
redacção dada pelo DL n.º 300/2007, remeteu para aprovação da Tutela um projecto 
de Decreto-Lei que visa proceder à alteração dos seus Estatutos, aprovados pelo DL 
n.º 438/78, de 30 de Dezembro. 
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3.4. Órgãos Sociais 
 

Conselho de Gerência: 
Nomeado por RCM nº101/2006, de 2 de Novembro, para um mandato de três anos: 
 
Presidente: 
Dr. Joaquim José de Oliveira Reis 
Vogais: 
Eng.º Luís Filipe Salgado Zenha de Morais Correia 
Eng.º Jorge Manuel Quintela de Brito Jacob 
Dr. Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas 
Dr. Miguel Teixeira Ferreira Roquette 
 

Estatuto remuneratório do órgão de gestão – 2007 
Base de cálculo => Grupo A Grau de complexidade 1 

 
Un: €

Joaquim Reis: 
Presidente

Morais Correia: 
Vogal executivo

Jorge Jacob:         
Vogal executivo

Pedro Bogas:        
Vogal executivo

Miguel Roquette: 
Vogal executivo 

1. Remuneração
Vencimento base 57.030,60 50.450,16 50.450,16 50.450,16 50.450,16
Despesas de representação (a) 19.960,68 15.135,00 15.135,00 15.135,00 15.135,00
Remuneração adicional (b) 10.123,80 10.123,80 10.123,80 10.123,80 10.123,80
Subsídio de férias / Natal 5.596,20 5.047,83 5.047,83 5.047,83 5.047,83

2. Outras regalias e compensações
Plafond máximo para uso de telemóvel 135 €/ mês 135 €/ mês 135 €/ mês 135 €/ mês 135 €/ mês
Valor médio de telemóvel utilizado 0,05 €/mês 70 €/ mês 62 €/ mês 36 €/ mês 81 €/ mês
Renting - viatura de serviço (c) 12.098,40 9.534,29 6.531,02 7.571,75 --

V.aquisição pela empresa viatura serviço (d) -- -- -- -- 40.323,00

Valor combustível gasto c/ viatura serviço 2.616,42 1.561,20 3.675,48 1.198,08 1.628,59
Subsídio de deslocação (ano 2007) -- -- -- -- --
Subsídio de refeição n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. Encargos com benefícios sociais
Segurança Social obrigatório 16.648,68 15.017,26 -- 15.017,26 15.017,26
Planos complementares reforma não não não não não
Seguros de vida não não não não não
Seguros de saúde (e) ML ML ML ML ML

Informações adicionais
Opção pelo vencimento de origem não não não não não
Regime de Segurança Social Seg. Social Seg. Social CGA Seg. Social Seg. Social
Cumprimento n.º 7 da RCM 155/2005 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Opção de aquisição de viatura de serviço não não não não não
Usufruto de casa de função não não não não não
Exerc. funções remuneratórias fora grupo

(a) O subsídio para despesas de representação fixado por Despacho M inisterial corresponde a € 1.663,39 e € 1.261,25 mensais, respectivamente para o Presidente e para

os vogais do Conselho de Gerência.
(b) 30% do valor padrão constante no despacho n.º 8035/2002 de 26 de M arço (actualmente fixado em 2.812,16 €), o qual desde essa data, resulta em 843,65 €

mensais, decorrente do facto  de também exercerem funções de gestão nas empresas ou entidades onde o M L detém participações. 
(c) O valor do  renting inclui a renda (+IVA a 21%) e seguro anual.
(d) Viatura adquirida no ano 2000.  O valor da aquisição da viatura inclui IVA a 17%. 
(e) Seguro geral da Empresa - caso o  pretendam, cada membro do CG, pode suportar as despesas próprias, do  custo  mensal da extensão do seguro ao seu familiar

(46,60 € pelo cônjuge, 28,00 € por cada filho menor, e 46,10 € por cada filho maior), à semelhança de todos os trabalhadores da empresa.
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Comissão de Fiscalização: 
 
Presidente: 
Dr. Renato Campos 
 
Vogais: 
Caiano Pereira, António e José Reimão, SROC, Representada pelo: 
Dr. Luís Caiano Pereira 
Dr. Evaristo Branquinho 
 

Un: €
Renato Campos: 
Presidente

Evaristo 
Branquinho: Vogal

Remuneração
Vencimento base 14.257,68 11.406,12
Despesas de representação -- --
Remuneração adicional -- --
Subsídio de férias / Natal 1.188,14 950,51
Outras remunerações -- --

Regime Segurança Social -- Seg. Social
Segurança Social obrigatório -- 3.160,48
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3.4 SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 
3.4.1. Contas Individuais (Normativo POC) 
 

3.4.1.1 Demonstrações de Resultados 

 
(valores em euros)

2007 2006 2005

CUSTOS E PERDAS

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 1.830.016 2.276.644 1.440.767
Fornecimentos e Serviços Externos 41.942.690 43.008.099 39.809.176
Custos com o Pessoal 88.559.722 82.696.173 89.183.945
Amortizações do Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo 37.730.862 38.204.819 39.369.264
Provisões 21.382 103.966
Impostos 247.859 242.431 832.154
Outros Custos e Perdas Operacionais 320.738 188.409 294.385

(A) 170.653.269 166.616.575 171.033.656

Juros e Custos Similares 71.947.425 69.124.219 76.230.023
Perdas em empresas do Grupo e associadas 156.865 300.382 66.552
Amort. e Prov. Apl. Invest. Finan. 71.134 71.134 71.134

(C) 242.828.693 236.112.310 247.401.366

Custos e Perdas Extraordinárias 1.281.732 1.715.583 1.291.415
(E) 244.110.425 237.827.893 248.692.781

Imposto sobre o Rendimento do Exercício 35.408 32.391 33.423
Imposto Diferido

(G) 244.145.833 237.860.284 248.726.204

Resultado Líquido do Exercício -144.221.982 -146.943.679 -162.034.950

TOTAL 99.923.851 90.916.605 86.691.254

PROVEITOS E GANHOS

Vendas de Mercadorias 14.911 11.929 30.769
Prestação de Serviços 62.462.629 56.278.150 51.253.380
Variação da Produção
Trabalhos p/ Própria Empresa 3.348.318 2.781.777 4.631.041
Proveitos Suplementares 907.528 902.763 1.180.306
Subsídios à Exploração 23.147.894 21.641.174 20.346.129
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 7.377.581 7.281.479 7.287.203
Reversão de Ajustamentos 69.447 237.340 50.000

(B) 97.328.309 89.134.613 84.778.828

Ganhos em empresas do Grupo e associadas 1.889.113 397.718 536.604
Rend. Part. De Capital 24.091 23.777 23.756
Juros e Proveitos Similares 528.398 822.142 535.628

(D) 99.769.911 90.378.249 85.874.815

Proveitos e Ganhos Extraordinários 153.940 538.356 816.439
(F) 99.923.851 90.916.605 86.691.254

TOTAL 99.923.851 90.916.605 86.691.254
Resultados Operacionais -73.324.960 -77.481.962 -86.254.829
Resultados Financeiros -69.733.823 -68.252.099 -75.271.722
Resultados Correntes -143.058.783 -145.734.061 -161.526.551
Resultados Extraordinários -1.127.791 -1.177.226 -474.976
Resultados Antes de Impostos -144.186.574 -146.911.287 -162.001.527
Resultados Líquidos do Exercício -144.221.982 -146.943.679 -162.034.950  
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3.4.1.2 Balanços 
 

(valores em euros)

2007 2006 2005
ACTIVO

IMOBILIZADO 456.707.609 469.596.627 502.886.361
Imobilizado Incorpóreo 3.325.911 5.694.999 6.029.053
Imobilizado Corpóreo 423.263.249 455.444.292 488.530.076
Investimentos Financeiros 30.118.449 8.457.336 8.327.233

IMOBILIZADO FINANCIADO PELO ESTADO 2.846.382.153 2.769.927.535 2.711.595.893
Imobilizado Incorpóreo 6.721.029 6.649.645 9.492.359
Imobilizado Corpóreo 2.839.661.124 2.763.277.890 2.702.103.534

CIRCULANTE 67.527.566 101.883.285 105.280.846
Existências 3.671.338 2.738.949 2.554.401
Dívidas de Terceiros Médio e Longo Prazo
Dívidas de Terceiros Curto Prazo 63.584.193 98.839.502 102.476.598
Títulos Negociáveis
Depósitos Bancários e Caixa 272.036 304.834 249.847

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 88.690.719 79.581.280 80.120.385

TOTAL DO ACTIVO 3.459.308.048 3.420.988.727 3.399.883.485

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO
Capital 603.750.000 603.750.000 603.750.000
Ajust. partes capital em associadas 134.577 134.577 134.577
Reservas de Reavaliação 236.296.084 236.296.084 236.296.083

Imobilizado não financiado pelo Estado 37.234.076 37.234.076 37.234.075
Imobilizado financiado pelo Estado 199.062.008 199.062.008 199.062.008

Outras Reservas 740.915.391 718.114.711 703.658.767
Resultados Transitados -1.493.552.435 -1.346.608.756 -1.184.573.806
Resultado líquido do Exercício -144.221.982 -146.943.679 -162.034.950

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO -56.678.365 64.742.937 197.230.671

PASSIVO
Provisões para Riscos e Encargos 192.360.331 183.806.973 183.502.459
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 2.922.186.818 2.642.921.875 2.402.949.967
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 259.041.501 397.475.795 471.040.030

Acréscimos e Diferimentos 142.397.765 132.041.147 145.160.358

TOTAL DO PASSIVO 3.515.986.413 3.356.245.790 3.202.652.814
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO 3.459.308.048 3.420.988.727 3.399.883.485  
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3.4.1.3 Demonstrações de Fluxos de Caixa  
 

(valores em euros)
2007 2006 2005

ACTIVIDADE OPERACIONAL:
      Venda de bilhetes e passes 68.161.473 61.936.297 59.687.963
      Indemnização compensatória 23.147.894 22.524.317 20.291.514
      Recebimentos de clientes 4.059.690 2.113.042 3.961.500
      Pagamentos a fornecedores -42.461.815 -42.952.266 -40.796.982
      Pagamentos ao pessoal -64.207.510 -62.519.421 -61.214.014

Fluxo gerado pelas operações -11.300.267 -18.898.031 -18.070.019
      Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -1.700.979 7.639.203 7.916.687
      Outros recebimentos/pagamentos actividade operacional -3.828.661 4.860.555 5.843.274

Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias -16.829.907 -6.398.274 -4.310.058
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias 42.067 4.251 112.425
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias -20.341 -12.719 -12.718

Fluxos das actividades operacionais (1) -16.808.181 -6.406.741 -4.210.351

ACTIVIDADE DE INVESTIMENTO:
      Recebimentos provenientes de:
           Investimentos Financeiros 96.137

      Subsídios de Investimento 53.299.637 5.306.725 42.934.600
      Juros e Proveitos similares 5.771 6.997 4.361

      Pagamentos respeitantes a:
      Investimentos financeiros -20.000.000 -38 -170.038
      Imobilizações incorpóreas -84.519.020 -76.964.609
      Imobilizações corpóreas -136.081.202

Fluxos das actividades de investimento (2) -51.213.612 -71.554.788 -93.312.278

ACTIVIDADE DE FINANCIAMENTO:
      Recebimentos provenientes de:

      Aumentos de capital
      Empréstimos Bancários 262.892.667
      Operações de leasing/aluguer
      Empréstimos Obrigacionistas 400.000.000 400.000.000
     'Reestruturação das Operações de Swap 37.725.000

      Pagamentos respeitantes a:
      Empréstimos Bancários -191.410.940 -205.562.752 -46.833.137
      Operações de leasing/aluguer -37.011.185 -35.756.109 -34.701.770
      Empréstimos Obrigacionistas -45.663.701
      'Reestruturação das Operações de Swap -17.998.000
      Juros e Custos similares -77.652.179 -80.664.623 -83.802.907

Fluxos das actividades de financiamento (3) 67.988.996 78.016.516 97.554.853

Variação de Caixa e seus Equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) -32.798 54.987 32.224

Caixa e seus equivalentes no início do período 304.834 249.847 217.623
Caixa e seus equivalentes no fim do período 272.036 304.834 249.847  
 
 


