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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 da REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 
– REFER, E.P.E. (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 de BBB+  com 
Negative Outlook pela Standard & Poor’s e A1 com Stable Outlook pela Moody’s. 
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II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

EMITENTE 

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER E.P.E. 

 

ORGANIZADOR, LIDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA 

EUR 150.000.000,00 (cem e cinquenta milhões de euros). 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

Até 30 de Julho de 2011. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por prazos de 7 a 364 dias. 

A DATA DE REEMBOLSO de qualquer EMISSÃO do PROGRAMA não poderá 

ultrapassar o último dia do PRAZO DO PROGRAMA. 

 

MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES 

Euro (EUR). 

 

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. 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular, a colocação será efectuada à TAXA DE INTERVENÇÃO pelo 

BST. 

A DATA DE SUBSCRIÇÃO da primeira EMISSÃO deverá ser comunicada pela 

EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas de Lisboa do segundo DIA ÚTIL 

anterior à data pretendida para a subscrição; 

O AGENTE comunicará no máximo até às 12 horas de Lisboa do segundo DIA ÙTIL 

anterior à data pretendida para a subscrição, a TAXA DE INTERVENÇÃO a aplicar à 

EMISSÃO. 

 

REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de 

EUR 50.000,00 (cinquenta mil euros). 
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TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE INTERVENÇÃO, taxa à qual o 

BST se compromete a subscrever a totalidade da EMISSÃO. 

 

Para EMISSÕES com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 90 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR a 3 meses, calculada na base Actual/360, em 

vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 1,25 % 

(um vírgula vinte e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES com PERÍODO DE EMISSÃO superiores a 90 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR para o PERÍODO DE EMISSÃO escolhido, em 

vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 1,25 % 

(um vírgula vinte e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR, 

a TAXA DE INTERVENÇÃO será calculada através de interpolação linear, com base na 

formula seguinte: 

T1 + [(T2 – T1) × ((A – B) ÷ (C – B))], em que: 

T1 = EURIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

T2 = EURIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B = Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

Se na hora da colocação não estiverem por qualquer motivo disponíveis os valores 

da EURIBOR atrás referidos, tomar-se-á em sua substituição como base de cálculo o 

último valor disponível para aquelas taxas. 

 

TAXA DE JURO 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a EMISSÃO tenha 

sido calculada pelo AGENTE. 

 

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; 
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TJ = Taxa de juro; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

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. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os títulos são livremente negociáveis. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

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

COMERCIAL no mercado regulamentado denominado “Eurolist by Euronext Lisbon”, 

devendo a instrução do processo de admissão ocorrer junto da EURONEXT LISBOA. 

 

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 21,5%.  

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 45%, tendo a retenção na fonte natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  
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O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

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 

21,5%, 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 21,5%. 

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. 

 

 

 

                     
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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Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

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

Caso o diploma correspondente ao Decreto da Assembleia da República 24/XI 

venha a ser publicado nos termos que dele constam, as mais-valias mobiliárias 

passam a ser tributadas à taxa de 20%, com simultânea eliminação  das regras que 

actualmente excluem de tributação as mais-valias realizadas mediante alienação de 

acções detidas por prazo superior a 12 meses, bem como as obtidas com a 

 alienação de obrigações e outros títulos de dívida. " 

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:  

Tributação à taxa de 25%, exceptuando-se os casos em que haja aplicações de 

Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas 

determinadas formalidades. 

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.  
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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: 

 

 

 

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;  
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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: REDE FERROVIÁRIA NACIONAL – REFER, E.P.E.  
 
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 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 e 
Administração Pública. Através do Decreto-Lei nº 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 104/97, de 29 de Abril de 1997 
- Decreto-Lei 299-B/98, de 29 de Setembro de 1998 
- 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 nº 270/2003, de 28 de Outubro 
- Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro 
- Regulamento 21/2005 do INTF Março de 2005 
- Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro 
- Decreto-Lei n.º 200/2006  
- Decreto-Lei n.º 300/2007 de 23 de Agosto 
- Decreto-Lei n.º 71/2007 de 27 de Março 
- Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro 
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- Decreto-Lei n.º 141/2008 de 22 de Julho 
- Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007 
- Regulamento da CMVM nº 5/2008, e 11/2005 
- Código dos Valores Mobiliários 
 
3.4. Órgãos Sociais 
 

Conselho de Administração: 
 
Presidente  Eng. Luís Filipe Melo e Sousa Pardal 
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 IFRS) 2007, 2008 e 2009 
 

3.4.1.1 Demonstrações de Resultados 
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3.4.1.2.Balanços 
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3.4.1.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa  
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