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I –  RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO 
 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pelo Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. 

(EMITENTE), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante 

designado por Millennium bcp ou Millennium investment banking, Líder, Agente e Instituição 

Registadora, a proceder à sua divulgação. 

 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Emitente. Em 

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, 

ou garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Millennium investment 

banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa 

de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto 

à oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual 

depende exclusivamente do critério dos investidores. 

 

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

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Emitente, nos prazos e nas condições 

previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 

 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também 

assume as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A. 

garante a subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa 

 

À EMITENTE estão atribuídas as notações de rating de BBB+ com Negative Outlook pela 

Standard & Poor’s e de A1 com Stable Outlook pela Moody’s. 

 
Os Estatutos e Relatórios e Contas poderão ser consultados na sua sede. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

 

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

Exma. Senhora Dra. Maria do Carmo Duarte Ferreira 

Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa 

Telefone: 211 022 821 

Fax: 211 022 203 
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II  – IDENTIFICAÇÃO DA EMITENTE 
 
Denominação Social: Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. 

Objecto Social: A sociedade tem por objecto social a prestação do serviço 

público de gestão da infra-estrutura integrante da rede 

ferroviária nacional, desenvolvendo as suas actividades de 

acordo com princípios de modernização e eficácia, de modo a 

assegurar o regular e contínuo fornecimento do serviço público 

e proporcionando ao mercado uma infra-estrutura de transporte 

competitiva e segura, respeitando o meio ambiente. 

As actividades da REFER incluem: 

• a construção, instalação e renovação da infra-estrutura 

ferroviária 

• a gestão da capacidade da rede; 

• o comando e controlo da circulação 

• a conservação e manutenção da infra-estrutura 

Registo Comercial: Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 503 933 

813 

Pessoa Colectiva: 503 933 813 

Capital Estatutário: € 305.200.000 

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

CAE: 63210 

 

Constituição, Capital e Estrutura Accionista 

 

A Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P. foi criada pelo Decreto-Lei nº 104/97, de 29 de 

Abril. A REFER possui um capital estatutário de € 305.200.000 e reporta ao Ministério das 

Obras Públicas, Transportes de Comunicações (tutela sectorial) e ao Ministério das Finanças 

e Administração Pública (tutela financeira). É detida a 100% pelo Estado Português. A 22 de 

Julho de 2008 através do Decreto-Lei nº 141/2008, foi transformada em entidade pública 

empresarial. 

 

Principais instalações 

 

Sede:   Estação de Santa Apolónia, 1100-105 Lisboa 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 
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A Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. não se encontra dependente de quaisquer 

alvarás, licenças, contratos ou novos processos de fabrico. 

 

Órgãos Sociais 

 

A composição actual dos órgãos sociais da REFER é a seguinte: 

 

Conselho de Administração 

Presidente:  Luís Filipe Melo e Sousa Pardal 

Vice Presidente:   Alfredo Vicente Pereira 

Administradores:  Romeu Costa Reis 

 Alberto José Engenheiro Castanho Ribeiro 

    Carlos Alberto João Fernandes 

 

Comissão de Fiscalização 

Presidente: Barbas, Martins, Mendonça & Associados, SROC 

(representado por Issuf Ahmad) 

Vogal:    Hilário Manuel Marcelino Teixeira 

 

Auditoria Externa 

PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda. 
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III – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
Emitente: Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE (“REFER”) 

Montante do Programa: € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros) 

obrigando-se a Emitente a observar os limites 

máximos de emissão previstos no n.º 2, do artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 69/2004. 

Notação de Rating: A REFER tem actualmente atribuídas as notações de 

rating BBB+, pela Standard & Poor’s e A1, pela 

Moody’s. 

Prazo do Programa: 5 anos, contados da data de subscrição da primeira 

Emissão a realizar ao abrigo do Programa ou do 

trigésimo dia após a data de assinatura do Contrato, 

consoante a data que primeiro ocorra, sem prejuízo 

de qualquer uma das Partes poder denunciar o 

Programa, no termo de cada período anual, desde que 

comunique ao Agente essa sua intenção com uma 

antecedência mínima de 30 dias relativamente à data 

de aniversário do Programa em causa. 

Modalidade: Programa de emissões de Papel Comercial com rating 

e garantia de subscrição (tomada firme), por 

subscrição particular. Emissões em contínuo, de 

acordo com as necessidades financeiras da Emitente, 

não podendo o somatório dos montantes emitidos e 

não amortizados exceder, em momento algum, o 

Montante do Programa. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de 

€ 50.000 cada um, com representação escritural. 

Garantia de Subscrição: A subscrição das Emissões de Papel Comercial a 

efectuar ao abrigo do presente Programa é, na sua 

totalidade, assegurada pelo Banco Comercial 

Português, S.A. 

Prazo das Emissões: O Papel Comercial poderá ser emitido pelos prazos de 

3 ou 6 meses, mas observando sempre o último dia de 

vigência do Programa. 



 7

Modalidades de Colocação e 

seu funcionamento: Colocação Directa: 

- Montantes mínimos de € 2.500.000, em múltiplos 

de € 50.000, não podendo o montante total das 

Emissões exceder o Montante do Programa. 

- No 2º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

• Até às 10H30 - a Emitente informará o Agente, 

através da Notificação, a data, montante e 

Prazo da Emissão que pretende colocar; 

• Até às 11H00 - o Agente comunicará à Emitente 

as propostas para a totalidade da Emissão 

pretendida; 

• Até às 12H00, a Emitente informará o Agente 

das propostas que aceita; 

- no caso de as propostas aceites não perfazerem o 

valor nominal da Emissão pretendida, o Millennium 

investment banking subscreverá, se a Emitente o 

solicitar, a parcela não colocada à Taxa de 

Intervenção. 

Colocação por Leilão: 

- Montantes mínimos de € 5.000.000, em múltiplos 

de € 50.000, não podendo o montante total das 

emissões exceder o Montante do Programa. 

- Até ao 5º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

 Até às 15H00, a Emitente informará o Agente 

através de notificação, da data, montante e Prazo 

da Emissão que pretende colocar; 

- No 4º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

Até às 17H00 o Agente convidará outras entidades a 

apresentarem propostas de subscrição dos títulos em 

leilão a realizar às 11H30 do 2º Dia Útil anterior à 

Data de Emissão; 
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- No 2º Dia Útil anterior à data de cada Emissão: 

Às 11H30 realizar-se-á o leilão competitivo de taxas 

de juro; 

- Serão aceites preferencialmente as propostas que 

apresentem a taxa de juro mais baixa e eliminadas 

aquelas em que a taxa de juro exceda a Taxa de 

Intervenção; 

- Se, pela aplicação do disposto no parágrafo 

anterior, houver excesso de oferta relativamente ao 

valor nominal da Emissão em causa, proceder-se-á a 

rateio proporcional entre as últimas propostas (com 

igual taxa de juro) aceites nos termos do parágrafo 

anterior; 

- Caso as propostas apresentadas não esgotem o 

montante nominal da Emissão, o montante nominal 

em falta será subscrito pelo Millennium investment 

banking, à Taxa de Intervenção. 

Taxa de Juro: Os títulos serão emitidos às taxas fixas resultantes de 

cada colocação ou à Taxa de Intervenção, quando 

tomados firme. 

Taxa de Intervenção: Taxa calculada pelo Agente no 2º Dia Útil anterior à 

Data de Emissão, igual à taxa EURIBOR para o prazo 

respectivo acrescida de 1,63%. 

Por Euribor (Euro Interbank Offered Rate) entende-se 

a média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, calculada na Base 

Actual/360, e divulgada em Dias Úteis TARGET 

através da Reuters (na página "EURIBOR=") ou outra 

Agência que, para o efeito, a substitua, cerca das 11 

horas CET (Central European Time). Para este efeito, 

são considerados "Dias Úteis TARGET" aqueles dias em 

que o sistema de pagamentos TARGET2 esteja em 

funcionamento. 
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Reembolso:   O reembolso dos títulos será realizado ao valor nominal, 

na data de reembolso de cada Emissão. 

Pagamento e Cálculo 

dos Juros: Os juros serão pagos pela Emitente na data de 

reembolso de cada Emissão e serão calculados, na Base 

Actual / 360, de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE / 360 

em que:  

JP = Juros a pagar 

VN = Valor Nominal 

TJ = Taxa de Juro 

PE = Prazo da Emissão (em dias) 

Convenção de datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer Emissão, coincidir com 

um Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse 

pagamento passará a dever ser realizado no Dia Útil 

imediatamente seguinte, excepto se este dia for já do 

mês de calendário subsequente, caso em que esse 

pagamento deverá ser realizado no Dia Útil 

imediatamente anterior. 

Outras Condições: Pari Passu: 

Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma 

obrigação comum da Emitente a que corresponderá um 

tratamento pari passu com todas as demais obrigações, 

presentes ou futuras, não garantidas pela Emitente, 

sem prejuízo dos privilégios creditórios que resultem da 

lei. 

Vencimento Antecipado: Sem prejuízo de quaisquer outros direitos que lhes 

sejam conferidos por lei, o Millennium investment 

banking poderá declarar antecipada e automaticamente 

vencidas todas as obrigações assumidas pela Emitente 

perante si quer enquanto parte no presente Programa, 

quer enquanto detentor de valores mobiliários, exigindo 
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em consequência o cumprimento imediato das 

correspondentes obrigações, sempre que se verifique 

qualquer uma das seguintes situações: 

a) Se a Emitente não pagar, na data valor prevista, 

qualquer uma das Emissões, e/ou qualquer outro 

montante devido por força do Programa, comissões 

e outros encargos para si decorrentes do Programa; 

b) Se a Emitente não cumprir, pontual e 

atempadamente, qualquer outra obrigação para si 

decorrente desta Ficha Técnica; 

c) Se as declarações e garantias prestadas pela 

Emitente se revelarem ou tornarem falsas ou 

inexactas, por acção ou omissão, no todo ou em 

parte; 

d) Se a Emitente cessar pagamentos ou requerer 

concordata preventiva, se se apresentar à falência 

ou se esta for requerida por terceiros, ou se der azo 

à interrupção da sua actividade comercial ou à 

diminuição das suas garantias de solvabilidade; 

e) Se a Emitente entrar em mora  perante instituições 

de crédito no pagamento de quaisquer 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 emissões de valores 

monetários ou mobiliários de qualquer natureza, 

desde que, nas situações em que a mora ocorra e 

em que existam obrigações de pagamento que se 

venceriam posteriormente, qualquer credor invoque 

o vencimento antecipado das mesmas; 

f) Se, comprovadamente, a Emitente não cumprir os 

seus compromissos para com a Segurança Social ou 

para com as autoridades fiscais; 
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Líder: Millennium investment banking 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking 

Regime Fiscal: A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal actualmente em vigor, o 

qual poderá ser objecto de modificação, por via legal ou 

regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 

serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação a 

uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que a 

matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 

colectável total do titular exceda aquele montante; 

sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é 

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 

qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao 

excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao montante 

assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à taxa 

máxima de 1,5% calculada sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 

2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma 

taxa adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 
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Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial 

auferidos por pessoas singulares residentes em Portugal 

são tributados por retenção na fonte à taxa liberatória 

de 21,5%, excepto no caso de opção pelo englobamento 

em que a tributação final variará entre 0 e 45,88%. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS: Residentes: Nos termos da número 1, alínea b), do 

Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos 

que, não sendo considerados rendimentos empresariais 

e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de 

alienação onerosa de partes sociais e de outros valores 

mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é 

tributado à taxa de 20% (artigo 72º, nº 4, do Código do 

IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo 

positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

resultante da alienação de acções, de obrigações e de 

outros títulos de dívida, obtido por residentes em 

território português (Cf artigo 72º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais). 

Não Residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 
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Em sede de IRC: Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a 

formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a dupla tributação internacional. 

Legislação Aplicável: Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de 

Março e o Regulamento nº1/2004, da CMVM. 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se de seguida, as demonstrações financeiras históricas da EMITENTE relativas 

aos exercícios de 2007, 2008 e de 2009. 
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BALANÇO

Euro

2009 2008 2007

ACTIVO

Actividade em investimentos de Infra-Estruturas de Longa Duração 430.873.524 1.384.390.638 1.064.647.663

ACTIVOS NÃO CORRENTES

Activos Fixos tangíveis 39.855.916 42.371.945 49.996.752

Activos intangíveis 3.141.735 3.419.881 2.593.203

Investimentos em filiais e associadas 51.720.983 35.481.311 30.712.687

Activos financeiros disponíveis para venda 31.875 31.875

Empréstimos e contas a receber 2.497.861 9.849.012 39.529.625

Total de activos não correntes 97.248.370 91.154.024 122.832.267

ACTIVOS CORRENTES

Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Instrumentos financeiros derivados 26.947.070 17.596.647 35.135.954

Inventários 14.418.050 12.925.569 12.443.689

Clientes e Outras contas a receber 85.458.255 87.609.941 122.319.360

Impostos sobre o rendimento a receber 1.463.884 884.772 970.234

Caixa e equivalentes de caixa 635.789 249.760 209.719

Total de activos correntes 128.923.048 119.266.689 171.078.956

TOTAL DO ACTIVO 657.044.942 1.594.811.351 1.358.558.886

CAPITAL E RESERVAS ATRIBUÍVEIS AOS DETENTORES DO CAPITAL

Capital 305.200.000 305.200.000 305.200.000

Ajustamentos ao valor de activos financeiros

Resultados acumulados -1.460.438.516 -1.278.954.549 -1.116.124.148 

-1.155.238.516 -973.754.549 -810.924.148 

Resultado do exercício atribuível a detentores do capital -112.779.931 -181.483.966 -162.830.401 

Total do Capital Próprio -1.268.018.447 -1.155.238.515 -973.754.549 

PASSIVO

PASSIVOS NÃO CORRENTES

Empréstimos obtidos 1.093.660.099 1.112.971.309 1.600.000.000

Responsabilidades por benefícios de reforma

Provisões 11.702.371 10.568.997 11.048.392

Total de passivos não correntes 1.105.362.470 1.123.540.306 1.611.048.392

PASSIVOS CORRENTES

Empréstimos obtidos 547.901.255 1.392.150.268 480.679.653

Instrumentos financeiros derivados 99.504.050 104.716.922 74.043.570

Fornecedores e outras contas a pagar 172.295.614 129.642.370 165.628.357

Imposto sobre o rendimento a pagar 913.463

Total de passivos correntes 819.700.919 1.626.509.560 721.265.043

Total do Passivo 1.925.063.389 2.750.049.866 2.332.313.435

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 657.044.942 1.594.811.351 1.358.558.886  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2009 2008 2007

Proveitos operac ionais

Vendas e Prestações de serviços 71.540.838 71.628.679 73.212.389

Subsídios à exploração 36.149.307 33.612.872

Custo de Vendas -8.326.677 -5.885.660 -7.806.393 

Fornecimentos e Serviços Externos -108.341.163 -102.753.507 -108.136.743 

Custos com pessoal -96.861.419 -92.051.527 -85.598.462 

Depreciação e amortizaçõ do exercício -3.290.831 -3.448.426 -4.676.092 

Provisões para outros riscos e encargos -1.133.375 479.394 -141.351 

Ajustamentos de inventários e de contas a receber -138.696 136.894 6.530

Outros gastos -6.693.644 -12.067.567 -6.417.192 

Outros rendimentos 14.995.879 15.822.111 42.485.303

Resultado operac ional -102.099.781 -94.526.737 -97.072.010 

Custos de financiamento -181.297.391 -261.828.049 -228.034.130 

Proveitos financeiros 162.464.396 169.337.588 158.009.541

Ganhos / perdas em associadas 9.248.665 5.768.624 4.355.555

Ganhos / perdas em outras empresas -922.007 

Resultado antes de impostos -112.606.117 -181.248.575 -162.741.045 

Imposto do exercício -173.814 -235.392 -89.356 

Resultado Líquido do exerc íc io -112.779.931 -181.483.966 -162.830.401 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2009 2008 2007

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 90.786.528 90.676.858 78.000.384

Pagamentos a Fornecedores -129.702.096 -123.152.621 -141.177.801 

Pagamentos ao  Pessoal -116.603.662 -115.922.354 -104.983.742 

Fluxo gerado pelas operações -155.519.230 -148.398.117 -168.161.159 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 27.482.290 36.403.980 25.044.999

-128.036.940 -111.994.137 -143.116.160 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -128.036.940 -111.994.137 -143.116.160 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Subsídios de investimento 129.636.952 89.773.857 142.937.779

Pagamentos respeitantes a:

Activos Tangíveis 264.735.172 284.648.930 234.887.505

Fluxos das actividades de investimento (2) -135.098.220 -194.875.073 -91.949.726 

Actividades de financ iamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 1.678.598.222 944.665.791 479.966.321

Juros 114.723.055 128.271.788 94.842.143

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos 1.260.164.052 434.647.348 86.320.868

Juros e custos similares 269.636.036 331.380.979 269.167.721

Fluxos das actividades de financ iamento (3) 263.521.189 306.909.252 219.319.875

Variação de caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 386.029 40.041 -15.746.011 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 249.760 209.719 15.955.730

Caixa e seus equivalentes no início do período 635.789 249.760 3.736.966  

 


