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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 

elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e 

respectivas normas complementares e regulamentares. 

 
Nos termos do artigo 17º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota 

Informativa são da inteira responsabilidade da Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 

(“Entidade Emitente”) a qual autoriza o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na sua qualidade 

de Agente Pagador e Instituição Registadora do Programa, a proceder à sua divulgação. 

 
O Caixa – Banco de Investimento, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação 

prestada pela Entidade Emitente. 

 
Esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso ou garantia por 

parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, objectividade 

e actualidade do conteúdo da informação nela prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, 

por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., qualquer avaliação ou juízo de valor quanto 

à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à qualidade dos valores mobiliários 

que constituem o Programa, ou ainda quanto à oportunidade e validade do investimento nos 

mesmos, o que 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 Entidade Emitente, não assumindo assim o 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas 

condições previstos na lei. 

 

À Entidade Emitente estão atribuídas as notações de rating BBB+ pela Standard & Poor’s e A1 

pela Moody’s. 

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

liderados pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A., sendo a Garantia de Subscrição prestada 

pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. até ao limite máximo global de € 50.000.000 (cinquenta 

milhões de Euro). 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 
 
EMITENTE 

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

LÍDER, ORGANIZADOR E AGENTE PAGADOR 

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

 

REGISTO DAS EMISSÕES 

O CaixaBI actuará como Instituição Registadora das Emissões na medida em que estas não 

estejam admitidas à negociação no “Euronext”.  

Nas Emissões admitidas à negociação no “Euronext” os respectivos valores mobiliários serão 

inscritos junto da Central de Valores Mobiliários, sistema gerido pela INTERBOLSA - 

Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A.. 

BANCO DEALER 

CaixaBI 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Até € 100.000.000 (cem milhões de Euro). 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição das Emissões será garantida, à Taxa de Intervenção, pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. (“CGD”), obrigando-se esta a subscrever a totalidade ou a parte daquelas 

Emissões que não tenha sido efectivamente colocada, até ao limite máximo global de  

€ 50.000.000 (cinquenta milhões de Euro), não sendo exigível que, em cada momento durante 

a vigência do Programa e relativamente às Emissões em vigor, a subscrição garantida pela 

CGD exceda esse quantitativo. 

GARANTIA DE REEMBOLSO 

Não existe garantia autónoma, a favor dos detentores, que assegure o cumprimento das 

obrigações de pagamento decorrentes das Emissões a realizar ao abrigo do Programa.  

DIVISA DE EMISSÃO 

Euro. 
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REPRESENTAÇÃO 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de € 50.000 

(cinquenta mil Euro). 

PRAZO DO PROGRAMA 

O Programa é válido até 29 de Setembro de 2014, inclusive. 

Quer a Emitente quer a CGD, têm o direito de, em 29 de Setembro de cada ano (ou, caso esta 

data não corresponda a um Dia Útil, no Dia Útil imediatamente anterior), e com um pré-aviso 

(“Data de Notificação”) mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias relativamente à data indicada 

para a denúncia (“Data de Denúncia”), denunciar o Contrato (e consequentemente o 

Programa), sem prejuízo das condições das Emissões ainda não reembolsadas na Data de 

Notificação se manterem inalteradas até à respectiva Data de Reembolso. 

No caso de denúncia do Contrato, a pedido da Emitente e/ou da CGD, o Contrato extinguir-se-

á na última Data de Reembolso da(s) Emissão(ões) ainda não reembolsada(s), com 

maturidade posterior à Data de Denúncia. 

DIA ÚTIL 

Dia em que os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário, se 

encontrem abertos e em funcionamento regular em Lisboa e em que o sistema de pagamentos 

TARGET2 esteja em funcionamento. 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular e por colocação directa a realizar através do Banco Dealer. O recurso 

à colocação directa só poderá ocorrer se o montante que a Emitente pretender colocar for 

igual ou superior a € 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil Euro), sempre em múltiplos de € 

500.000 (quinhentos mil Euro). 

A colocação deverá ser comunicada pela Emitente ao Banco Dealer no máximo até às 11 

horas de Lisboa do terceiro Dia Útil anterior à data pretendida para a subscrição sendo a 

colocação efectuada no segundo Dia Útil anterior à mesma. Para a colocação, a Emitente 

contactará, enviando a Notificação, o Banco Dealer pedindo cotações para o montante nominal 

e prazo da Emissão. Pretendendo apresentar proposta(s), o Banco Dealer terá de o fazer no 

máximo até às 12 horas e 15 minutos de Lisboa do segundo Dia Útil anterior à data pretendida 

para a subscrição. No máximo até às 12 horas e 30 minutos de Lisboa do segundo Dia Útil 

anterior à data pretendida para a subscrição a Emitente comunicará ao Banco Dealer se este 

tiver apresentado proposta(s) se aceita ou recusa, total ou parcialmente, a(s) sua(s) 

proposta(s). A Emitente deverá informar o Agente, no máximo até às 12 horas e 45 minutos de 
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Lisboa do segundo Dia Útil anterior à data pretendida para a subscrição, da distribuição do 

montante colocado e respectivas condições, para efeitos de controlo do Programa e da 

liquidação financeira. 

O Banco Dealer poderá ainda por sua iniciativa contactar, individual e directamente, a 

Emitente propondo a colocação directa de Papel Comercial, observando sempre os mínimos e 

os múltiplos acima referidos. Caso a Emitente aceite a proposta, a Emitente informará, no 

prazo acima referido, o Agente das condições aceites para a colocação (montante, taxa de juro 

e prazo). 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela Emitente antes de cada Emissão, observando sempre e em cada momento o 

montante mínimo e o múltiplo definido, assim como o montante nominal das Emissões ainda 

não reembolsadas. 

PRAZOS DE EMISSÃO 

O Papel Comercial poderá ser emitido por prazos entre os 7 (sete) a 181 (cento e oitenta e 

um) dias, de acordo com a opção da Emitente antes de cada Emissão e observando sempre o 

último dia de vigência do Programa.   

Em caso de denúncia do Contrato por qualquer uma das Partes, entre a Data de Notificação e 

a Data de Denúncia apenas serão permitidas Emissões cuja Data de Reembolso ocorra em 

data anterior à Data de Denúncia. 

TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada Emissão, o Agente determinará a Taxa de Intervenção calculada pelas normas 

seguintes:  

 A Taxa de Intervenção será igual à Euribor para o Prazo de Emissão respectivo, em 

vigor no segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 0,85% (zero 

vírgula oitenta e cinco por cento). 

 Nas Emissões com um Prazo de Emissão não idêntico aos prazos para os quais a 

Euribor seja oficialmente divulgada, a Taxa de Intervenção será determinada utilizando 

a taxa calculada por interpolação linear entre as taxas Euribor para o prazo, para o qual 

esta seja oficialmente divulgada, imediatamente inferior e imediatamente superior ao 

Prazo de Emissão, em vigor no segundo Dia Útil anterior à Data de Subscrição, 

adicionada de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento). 

TAXA DE JURO 

Sobre cada Emissão incidirão as seguintes taxas de juro fixas: 
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 sobre os montantes objecto de propostas aceites incidirão as taxas de juro que nessas 

propostas sejam referidas; 

 sobre os montantes remanescentes incidirá, caso exista garantia de subscrição, a Taxa 

de Intervenção que para a Emissão tenha sido calculada pelo Agente.  

EURIBOR 

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

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

para valor spot (TARGET + 2), na base Actual/360, e divulgada cerca das 11 horas de 

Bruxelas, na página EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no caso 

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

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 

Os valores mobiliários serão emitidos e subscritos ao par, isto é, ao seu valor nominal.  

Os juros serão pagos pela Emitente na Data de Reembolso de cada Emissão e serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE  360 

em que, 

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro p.a. aplicável; 

PE = Prazo 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. 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato todas as Emissões por si efectuadas e ainda 

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

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

Emissões, e desde que esse incumprimento não seja sanado no prazo de 5 (cinco) Dias 

Úteis; 

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

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

celebrados ou a celebrar junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no 

pagamento de obrigações decorrentes de valores monetários ou mobiliários de qualquer 

natureza, desde que o valor acumulado das obrigações pecuniárias em mora, exceda em 

qualquer momento, o montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros) ou o seu 

equivalente noutra moeda; 

c) A Emitente cessar pagamentos, a Emitente, ou qualquer terceiro, requerer a respectiva 

declaração de insolvência, a Emitente deixar protestar quaisquer títulos de crédito, for 

executada judicialmente ou se ocorrer a interrupção da sua actividade comercial; 

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

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

conforme alterado); 

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

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

sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis; 

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

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

com o acordo prévio, dado por escrito, de todos os titulares de Papel Comercial, ou (ii) de 

prestação de garantias reais constituídas sobre bens do “Activo Fixo Tangível” a adquirir 

ou a beneficiar pela Emitente, quando a referida aquisição configure exclusivamente uma 

substituição de bens do “Activo Fixo Tangível” obsoletos ou deteriorados, e desde que a 

garantia seja constituída em caução do respectivo preço, ou do crédito concedido para o 

efeito; 

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

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

g) Ocorra a resolução do Contrato. 

 
ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

As unidades de Papel Comercial representativas de cada uma das Emissões realizadas ao 

abrigo do Programa poderão ser admitidas à negociação no “Euronext”, devendo a instrução 

do processo de admissão ocorrer junto da Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.. 
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TRANSMISSIBILIDADE 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis. 

ESTATUTO DO PAPEL COMERCIAL 

Cada Emissão constitui uma obrigação comum da Emitente a que corresponderá um 

tratamento pari passu com todas as outras dívidas e compromissos presentes ou futuros não 

especialmente garantidos ou não subordinados da Emitente, sem prejuízo dos privilégios que 

resultem da lei. 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

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

a título definitivo, à taxa liberatória de 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 

11,08% e 45,88%, 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 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.  
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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). Sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 2.000.000, 

incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual.  

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, 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 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. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais e as menos-valias de títulos de dívida concorrem para o apuramento do saldo global 

das mais e menos-valias. No caso de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo é 

tributado à taxa de 20%, podendo os rendimentos em causa ser englobados por opção dos 

                                                 
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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respectivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará entre 11,08% e 45,88%, nos 

moldes supra referidos. 

Fica, no entanto, isento de tributação o saldo positivo entre as mais e menos-valias obtido por 

residentes em Portugal, que não ultrapasse o valor anual de € 500. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a pessoas singulares não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam residentes 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 27.º 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.  

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

moldes supra referidos. 

Não residentes:  

Isenção nos termos do artigo 27.º 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 27.º 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 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da alienação de títulos de dívida 

encontra-se excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos 

ou fechados de subscrição particular, caso em que as mais e as menos-valias de títulos de 

dívida concorrem para o apuramento do saldo global das mais e menos-valias.  



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

 

Nota Informativa de Programa de Emissões de Papel Comercial  EURO 100.000.000 

 
11 

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, 

bem como uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual, aplicável à parte do lucro 

tributável sujeito e não isento de IRC que exceda € 2.000.000).  

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; 
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N é o valor nominal do título; 

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

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

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

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

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

Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

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

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

títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

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

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

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

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

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

IRC, ainda que dele isentos. 

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

legislação aplicável. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

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

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

Regulamento da CMVM n.º 01/2004 de 25 de Maio. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
 

3.1. Elementos de Identificação 
 
Denominação Social: Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. (“REFER”). 

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. 

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

Matrícula: Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 646 

Número de 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. 

 

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 
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- 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 

 -Decreto-Lei n.º 141/2008 de 22 de Julho 

- Regulamento da CMVM n.º 11/2005 

- 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. (representada 

por Issuf Ahmad) 

Vogal   Hilário Manuel Marcelino Teixeira 

 

Auditoria Externa 

PriceWaterhouseCoopers & Associados – Sociedade Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

 

3.5. Responsáveis por esta Publicação 
 
A responsabilidade pela presente Nota Informativa é do Conselho de Administração da 

REFER, que declara que os elementos nela inscritos estão em conformidade com as 

disposições legais aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 

Os Estatutos e os Relatórios e Contas da Empresa poderão ser consultados na sua sede. 
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3.6. Representante para as Relações com o Mercado 
 
Dra. Maria do Carmo Almiro do Vale Duarte Ferreira 

Estação de Santa Apolónia  

1100-105 Lisboa 

E-mail: caferreira@refer.pt 

Telefone: 21 10 22 821 

Telefax: 21 10 21 726 
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4. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA ENTIDADE EMITENTE 

 

4.1. Balanços 
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4.2. Demonstrações de Resultados  
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4.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Nota Informativa de Programa de Emissões de Papel Comercial  EURO 100.000.000 

 
20 

 

 

 

 

 

 
 

 


