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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da 

presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a qual 

autorizou o Banco Espírito Santo, S.A. que integra o Sindicato de tomada firme do presente 

Programa de Papel Comercial através do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (a 

Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação.  

 

Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia das Instituições 

quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da Nota Informativa, 

ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à sua 

viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e 

validade do investimento nos mesmos. 

 

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 à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das Emissões 

que constituem o programa. 

 

À Entidade Emitente estão atribuídas as notações de rating de BBB+ pela Standard & Poor’s e 

Aa2 pela Moody’s. 

 

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

pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o sindicato de tomada firme e garantia 

das Emissões composto pelo Banco Espírito Santo, S.A. e pelo Banco Espírito Santo de 

Investimento, S.A.. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

EMITENTE: 
 

Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. (REFER) 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por oferta 
particular de subscrição.  
 

MOEDA: 
 

Euro (“€”) 

MONTANTE DO 
PROGRAMA: 
 

Máximo de € 100.000.000 (cem milhões de euros)  
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O PROGRAMA vigora até ao dia 10 de Março de 2011. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (“BES 
INVESTIMENTO”) 
 

DEALERS: BES INVESTIMENTO e Banco Espírito Santo, S.A. 
(“BES”)  
 

SINDICATO GARANTIA E 
TOMADA FIRME: 
 

A subscrição das EMISSÕES colocadas por leilão de 
taxas de juro será garantida pelo seguinte sindicato: 
 

Instituições Montante 
BES INVESTIMENTO € 15.000.000 
BES € 85.000.000 

 

 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, PRAZOS DE EMISSÃO e 
montantes, por opção e de acordo com as necessidades da 
EMITENTE, sendo que nenhuma EMISSÃO deverá 
subsistir para além do prazo do PROGRAMA, nem 
deverão coexistir em dado momento EMISSÕES cujo 
montante global exceda o montante do PROGRAMA. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal mínimo de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). 
 

REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
 

PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a "desconto por 
dentro". 
 

CONTAGEM DE JUROS: 
 

Actual/360. 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

Por subscrição particular e, de acordo com a opção da 
EMITENTE antes de cada EMISSÃO, colocação por 
leilão competitivo de taxas de juro ou colocação por 
Colocação Directa. 
 

Leilão Competitivo de Taxas de Juro 
� Montante mínimo: € 25.000.000,00 e em múltiplos de 

€ 50.000; 
� Prazo: 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
� Propostas de subscrição (montante e taxa de juro) 

pelas Instituições Financeiras convidadas a participar 
no Leilão. 

� Não serão aceites propostas acima da TAXA DE 
INTERVENÇÃO.  
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 Colocação Directa 
� Montante mínimo: € 5.000.000,00 e em múltiplos de 

€ 50.000,00; 
� Prazo: 90 a 182 dias; 
� Propostas de colocação (montante e taxa de juro) 

pelos DEALERS directamente à EMITENTE. 
 

MODO DE 
FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão 

4.º DIA ÚTIL anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 

Até às 12H00 – A EMITENTE comunicará ao AGENTE 
se pretende recorrer à modalidade de colocação por 
Leilão, definindo o montante e prazo da EMISSÃO em 
causa. 

Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para 
participação no Leilão à generalidade das Instituições de 
Crédito. 

2.º DIA ÚTIL anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 

11H30M – Realização do Leilão nas instalações do 
AGENTE que se obriga a informar a EMITENTE das 
condições do Leilão. 
 

 B – Colocação Directa 

2.º DIA ÚTIL anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 

Até às 10H00 – A EMITENTE definirá o montante e o 
prazo da Emissão e contactará directamente os 
DEALERS; 

Até às 11H30 – Os DEALERS apresentarão à 
EMITENTE propostas de colocação directa. 

Até às 12H00 – A EMITENTE comunicará aos 
DEALERS se aceita as propostas por estes apresentadas. 
 
Em caso de recusa total ou parcial das referidas propostas, 
a EMITENTE comunicará igualmente ao AGENTE se 
pretende recorrer à modalidade de colocação por Leilão, 
definindo o respectivo montante e prazo. 

Os DEALERS poderão contactar individual e 
directamente a EMITENTE propondo por sua iniciativa a 
colocação de fundos. Caso a EMITENTE aceite as 
propostas, informará o AGENTE das condições aceites 
para a colocação (montante, taxa de juro, prazo e 
DEALER(S)). 
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TAXA INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no dia da 
realização de cada Leilão de Taxas de Juro (2.º DIA ÚTIL 
anterior a cada tomada de fundos), igual a: 
 

EURIBOR (para o respectivo prazo) + 0,75% a.a. 
 

A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em EUROS, 
oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre 
bancos de primeira linha, cotada no segundo “dia útil 
TARGET” anterior à data de tomada de fundos, para valor 
spot (TARGET+2), na base Actual/360, e divulgada pela 
REUTERS (Página EURIBOR=) ou outra Agência que 
para o efeito a substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. 
Para este efeito são considerados “dias úteis TARGET” 
aqueles dias em que o sistema de pagamento TARGET 
esteja em funcionamento. 
 

O Sindicato de Tomada Firme assegurará a subscrição da 
parte não colocada das EMISSÕES colocadas por Leilão 
Competitivo de Taxas de Juro, à TAXA DE 
INTERVENÇÃO, até ao limite da respectiva 
PARTICIPAÇÃO. 
 

VENCIMENTO 
ANTECIPADO: 
 

A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas constitui uma condição de vencimento 
antecipado: 
a) mora no pagamento de capital, juros, comissões, 

despesas ou quaisquer outros encargos pela 
EMITENTE, decorrentes do PROGRAMA; 

b) mora ou incumprimento pela EMITENTE no 
pagamento de quaisquer outras obrigações  resultantes 
de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, 
ou ainda no pagamento de obrigações decorrentes de 
valores monetários ou mobiliários de qualquer 
natureza; 

c) se, as declarações e garantias prestadas pela 
EMITENTE nos termos do Contrato de Colocação se 
revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, por acção 
ou omissão, no todo ou em parte, ou no caso de 
omissão ou inexactidão das informações e elementos 
que a EMITENTE se compromete a fornecer às 
INSTITUIÇÕES no âmbito do Contrato de 
Colocação; 

d) se, a EMITENTE cessar pagamentos, se se apresentar 
à falência ou a processo especial de recuperação de 
empresas ou se esta for requerida por terceiros, se for 
executada judicialmente ou se, por qualquer forma 
livremente apreciada pelas Instituições, der azo à 
interrupção da sua actividade comercial ou à 
diminuição das suas garantias de solvabilidade; 
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 e) se, a EMITENTE deixar de cumprir, sem justificação 
legalmente fundamentada, qualquer uma das suas 
obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

f) se, o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, nos seus 
precisos termos, para a EMITENTE; 

g) se a EMITENTE deixar de reunir os requisitos de que 
legalmente depende a emissão de papel comercial; 

h) inobservância de qualquer das demais obrigações, 
previstas no Contrato de Colocação; 

i) se a EMITENTE deixar de ter o estatuto de EP 
(empresa pública). 

 
Caso se verifique alguma das situações acima previstas: 
a) cada um dos titulares do papel comercial poderá exigir 

o reembolso antecipado dos respectivos títulos; e 
b) as INSTITUIÇÕES, através do AGENTE, poderão 

resolver o Contrato de Colocação mediante 
comunicação enviada para a sede da EMITENTE, por 
carta registada com aviso de recepção ou protocolada. 

COVENANT: • Pari Passu 
As responsabilidades assumidas para com os titulares do 
papel comercial e/ou para com os membros do sindicato 
de tomada firme constituem obrigações comuns da 
EMITENTE, a que corresponderá um tratamento “Pari-
Passu” com todas as outras dívidas e compromissos 
presentes e futuros não especialmente garantidos, sem 
prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 
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REGIME FISCAL: O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude de 
alterações na legislação. 
 

Os rendimentos das obrigações são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
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 entre 10,5% e 
42%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento 
por conta do imposto devido em termos finais. 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento 
do cupão ou na realização de operações de reporte, 
mútuos ou equivalentes) obtidos em território português 
por não residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas 
singulares residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, 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). 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 

Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 10,5% 
ou de 25% (acrescida de eventual derrama à taxa máxima 
de 1,5% calculada 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. 
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 Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento 
do cupão ou na realização de operações de reporte, 
mútuos ou equivalentes) obtidos em território português 
quando os seus efectivos beneficiários não tenham em 
território português sede, direcção efectiva, ou 
estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam 
ser imputáveis e desde que não sejam entidades 
residentes em país, território ou região com regimes de 
tributação privilegiada, 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, 
e não sejam pessoas colectivas detidas, directa ou 
indirectamente, em mais de 20%, por entidades residentes 
em Portugal. 
 

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 obrigações 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 termos 
gerais. 
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 Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados 
como mais-valias (incluindo, nomeadamente, os ganhos 
obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como 
obrigações) obtidos em território português quando os 
seus efectivos beneficiários não tenham em território 
português sede, direcção efectiva, ou estabelecimento 
estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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, e não sejam 
pessoas colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 

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 do lucro tributável sujeito a IRC - 
tributação a uma taxa de 10,5% ou de 25% (acrescida de 
eventual derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). Os 
incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões 
gratuitas devem ser valorizados ao preço de mercado das 
obrigações, 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 
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 Auferidas por pessoas singulares 
 

Residentes: 
As transmissões gratuitas de obrigações passam a estar 
sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá 
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: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=

 
 

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, 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. 
 

Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo 
do regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
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 A retenção de imposto na fonte não será da 
responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo dos 
respectivos intermediários financeiros. 
 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
3.1 - Elementos de Identificação 
 

Denominação Social 
 

Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. 

 

Sede Social 

 

Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa 

 

Objecto Social 
 

O seu objectivo principal consiste na gestão da infra-estrutura integrante da Rede Ferroviária 

Nacional, desenvolvendo as actividades pertinentes ao seu objectivo, de acordo com os 

princípios de modernização e eficácia, de modo a assegurar o regular e contínuo fornecimento 

do serviço público. 
 

Incluem-se ainda no objecto da REFER, E.P.E.:  

• A construção, instalação e renovação da infra-estrutura ferroviária, compreendendo 

designadamente o respectivo estudo, planeamento e desenvolvimento;  

• O comando e controlo da circulação;  

• A promoção, coordenação, desenvolvimento e controlo de todas as actividades relacionadas 

com a infra-estrutura ferroviária.  

 

Capital Estatutário 

 

€ 305.200.000 

 

N.º contribuinte 
 

503 933 813 

 

Matrícula 
 

Nº 646 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
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3.2 - Constituição, capital e estrutura accionista 

 

A REFER, foi criada pelo Decreto-Lei n.° 104/97 de 29 de Abril. A REFER possui um capital 

estatutário de € 305.200.000 e reporta ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações (tutela sectorial) e ao Ministério das Finanças e Administração Pública (tutela 

financeira). Através do Decreto-Lei 141/2008 de 22 de Julho foi transformada em entidade 

pública empresarial. É detida a 100% pelo Estado Português. 

 

3.3 - Legislação Especial 
 

A REFER, rege-se pelos seus Estatutos e pela legislação geral, não estando dependente em 

relação a alvarás, patentes, licenças, contratos de concessão ou qualquer tipo de contrato. 

 

3.4 - Principais Instalações 
 

Todas as infraestruturas ferroviárias integrantes da rede ferroviária nacional, incluindo terrenos, 

infra e super-estrutura de via, edifícios de estações, etc. 

 

 

3.5 - Órgãos Sociais 

 
Conselho de Administração 

Presidente: Eng.º Luís Filipe Melo e Sousa Pardal  

Vice-Presidente: Dr. Alfredo Vicente Pereira 

Vogal: Dr. Romeu Costa Reis 

Vogal: Eng.º Alberto José Engenheiro Castanho Ribeiro 

Vogal: Eng.º Carlos Alberto João Fernandes 

 

 

Comissão de Fiscalização:  

Presidente: Barbas, Martins, Mendonça & Associados, SROC, Lda. 

representada por Issuf Ahmad 

Vogal: Hilário Manuel Marcelino Teixeira 

 

 

Auditoria Externa:  

PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda. 
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3.6 – Representante da empresa para o Mercado 
 

O representante para as relações com o Mercado de Valores Mobiliários é o Senhor Director de 

Economia e Finanças, Dr. Alberto Manuel de Almeida Diogo. 

 

Telefone: 211 022 430 

Fax: 211 022 626 
 
3.7 - Situação Económica e Financeira 
 

Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios de 
2007, 2008 e 2009. 
 
3.7.1 – Balanços 
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3.7.2 – Demonstrações de Resultados 
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3.7.3 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
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