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I. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
 
A informação contida na presente Nota Informativa é da inteira responsabilidade da REDE 

FERROVIÁRIA NACIONAL – REFER, E.P.E. (EMITENTE) , a qual autorizou o Banco BPI 

(AGENTE) a proceder à sua divulgação. 

 

O AGENTE é responsável por assegurar que o lançamento do presente Programa de Papel Comercial 

(PROGRAMA) e, nomeadamente, a forma e conteúdo da Nota Informativa estão em conformidade 

com o disposto no Decreto-Lei nº 69/04 de 25 de Março e demais legislação aplicável. 

 

O Banco BPI, S.A. não é responsável pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do 

conteúdo da Nota Informativa nem emite juízos de valor quanto à situação económica e financeira da 

EMITENTE, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores do PROGRAMA, ou, ainda, quanto à 

oportunidade e validade do investimento no PROGRAMA.  

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa será actualizada e 

reformulada exclusivamente por iniciativa da EMITENTE e de acordo com a lei, não assumindo o 

AGENTE 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 A1 pela Moody’s e de BBB+ pela 

Standard & Poor’s.  

O PROGRAMA e as emissões de papel comercial que o constituem serão organizados e liderados 

pelo Banco BPI, S.A. 
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II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

FICHA TÉCNICA 
 

CONDIÇÕES DO PROGRAMA: 
 
 
Emitente: REDE FERROVIÁRIA NACIONAL – REFER, EPE 

 

Montante: EUR 30,000,000.00 (trinta milhões de Euros) 

 

Moeda de Denominação: Euro (EUR) 

 

Líder: Banco BPI, S.A. (BBPI) 

 

Agente e Entidade 

Registadora: 

BBPI 

 

Dealer: BBPI  

 

Garantia de Colocação: A colocação de todas as emissões é assegurada à taxa de 

intervenção pelo BBPI. 

     

Legislação Aplicável: O PROGRAMA é feito nos termos previstos pelo Decreto-Lei 

nº 69/2004, de 25 de Março e demais regulamentação aplicável. 

 

Representação: Valores mobiliários escriturais, nominativos com valor nominal 

de Euro 50,000.00 (cinquenta mil Euros). 

 

Prazo do Programa: 2 anos a contar da data de assinatura do contrato, ou seja, até 19 

Agosto de 2012, salvo denúncia expressa por qualquer uma das 

partes a efectuar por carta registada com aviso de recepção, 

comunicada com uma antecedência mínima de 30 dias 

relativamente a 19 de Fevereiro e 19 de Agosto de cada ano em 

que vigorar o contrato. 

O contrato será eventualmente prorrogável por períodos de 

tempo a fixar entre as partes, mediante acordo expresso e escrito. 

 

Prazo das Emissões: Poderão ser emitidos valores mobiliários pelo prazo de 3 a 6 

meses de acordo com a opção da EMPRESA antes de cada 



    

5/18 

Emissão. 

 

Utilização: Flexibilidade da utilização do Programa por parte das 

EMPRESA quer em montante quer em prazos dentro dos limites 

definidos. Contudo, o prazo de cada EMISSÃO não poderá 

ultrapassar a data de vencimento do PROGRAMA, nem a data 

de possibilidade de denúncia definida no PROGRAMA, excepto 

se nenhuma das partes denunciar o contrato e o montante de cada 

emissão, acrescido do montante em vida, não pode ser superior 

ao MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA. 

 

Forma de Utilização: A EMPRESA poderá proceder a emissões por meio de 

colocação directa do seguinte modo: 

 Até 2 dias úteis antes da data em que pretendem tomar os fundos, 

a EMPRESA contactará directa e exclusivamente a Sala de 

Mercados do Dealer, pedindo cotações para montantes e prazo. 

O montante de cada emissão por colocação directa junto do 

Dealer não pode ser inferior a EUR 1,000,000.00. 

 

Forma de Emissão: Os valores mobiliários serão emitidos ao valor nominal. 

O preço de subscrição resultará da aplicação da seguinte 

fórmula: 

JP = (VN x TJ x PE) / 360 

em que: 

    JP = Juros a pagar 

    VN = Valor nominal 

    TJ = Taxa de juro aplicável 

PE = Prazo de Emissão em Dias 

 

Taxa de Juro: Em cada colocação, a que resultar da abordagem directa ao 

Dealer para o prazo pretendido, em função das condições de 

mercado. 

 

Taxa de Intervenção: A correspondente à EURIBOR para o respectivo prazo 

prevalecente no dia da colocação, acrescida de um spread de 

2.75%, arredondada ao centésimo de ponto percentual 
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imediatamente superior, se necessário.  

 

A EURIBOR corresponde à taxa promovida pela Federação 

Bancária Europeia em conjunto com a Associação Cambista 

Internacional, resultante do cálculo da média das taxas de 

depósitos interbancários para cada prazo denominado 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 início de cada data de subscrição. 

 

Reembolso: Será efectuado ao Valor Nominal acrescido dos respectivos juros 

na data de reembolso de cada Emissão. 

 

  

Registo dos valores 

mobiliários: 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis efectuando-se 

o seu registo nos termos do artigo 61º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários. 

 

Vencimento Antecipado: Os detentores do Papel Comercial poderão solicitar o reembolso 

imediato de quaisquer Emissões de que sejam titulares, bem 

como o pagamento dos respectivos juros devidos até à data em 

que se efectuar aquele reembolso, sempre que se verifique 

qualquer uma das seguintes situações: 

a) se a EMPRESA não pagar, na data prevista, qualquer 

montante devido por qualquer uma das EMISSÕES; 

b) se a EMPRESA suspender ou ameaçar suspender os seus 

pagamentos ou a sua actividade ou requerer concordata 

preventiva, se deixar protestar quaisquer títulos de crédito, se 

por sua iniciativa ou de terceiros for iniciado processo de 

insolvência ou liquidação ou se for declarada insolvente ou 

se por qualquer outra forma justificadamente apreciada pelo 

BBPI der azo à interrupção da sua actividade comercial ou à 

diminuição da sua solvabilidade; 

c) se a EMPRESA entrar em mora no cumprimento de 

quaisquer obrigações resultantes de garantias, empréstimos, 

outras facilidades de crédito ou outros compromissos com 
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incidência financeira, contraídos no sistema financeiro 

nacional ou internacional, ou ainda no pagamento de 

obrigações decorrentes de valores mobiliários ou monetários 

incorporando créditos de qualquer natureza, desde que o 

valor acumulado das obrigações pecuniárias em mora, 

exceda o montante de € 10.000.000,00 (dez milhões de 

euros), ou o seu equivalente noutra moeda; 

d) se as obrigações decorrentes de cada uma das emissões 

deixarem de graduar “pari passu” com todas as outras 

obrigações não garantidas e não subordinadas da 

EMPRESA, sem prejuízo dos privilégios creditórios 

estabelecidos por Lei; 

e) se a EMPRESA deixar de cumprir qualquer das suas 

obrigações fiscais, ou para com as Autarquias Locais ou para 

com a Segurança Social; 

f) se a EMPRESA deixar de reunir os requisitos de que 

legalmente depende a EMISSÃO de papel comercial; 

g) se a EMPRESA deixar de deter o estatuto de Empresa 

Publica na acepção do disposto no Decreto-Lei nº 558/99 de 

17 de Dezembro. 

 

 

 

 

Papel Comercial - 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: 

 

Titulares em Sede de IRS 

 

Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação desde a data do seu 

vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, à 

taxa liberatória de 21.5% (nº 1 do artº. 7º e nºs. 1 e 4 do artº. 71º do 
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Código do IRS, adiante designado opor “CIRS”). 

A retenção na fonte libera a obrigação de imposto, salvo se o titular 

optar pelo englobamento, nos termos do disposto nos nºs 3 e 5 do 

artº. 22º e no nº 6 do artº 71º do CIRS, caso em que a taxa de 

imposto variará entre 11,08% e 45,88% (nos termos do nº 1 do artº 

68º do CIRS), tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por 

conta do imposto devido (nº 7 do artº. 71º do CIRS). 

 

Não Residentes: Os rendimentos são objecto de retenção na fonte a título definitivo à 

taxa de 21.5%, nos termos do nº 4 do artº 71 do CIRS, exceptuando-

se os casos em que haja aplicação de acordos de dupla tributação. 

 

Titulares em Sede de IRC 

 

Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação, desde a data do seu 

vencimento, sendo a taxa máxima de IRC de 25% (nº 1 do artº 87 do 

Código do IRC, adiante designado por “CIRC”) acrescida de 

eventual derrama à taxa máxima de 1,5% incidente sobre o lucro 

tributável. Sobre a parte do lucro superior a Eur 2,000,000.00 

incidirá uma taxa adicional de 2.5% a titulo de derrama estadual. O 

rendimento é objecto de retenção na fonte à taxa de 21.5%, a qual 

não libera as pessoas colectivas residentes em território nacional da 

obrigação de englobamento, tendo a natureza de imposto por conta 

(artº. 94 do CIRC).  

 

Não Residentes: Os rendimentos são objecto de retenção na fonte a título definitivo à 

taxa de 20% (nº 4 al. c) do art. 87º e nºs 3 e 5 do artº 94 do CIRC), 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de acordos de dupla 

tributação.  

 

Valores mobiliários emitidos a Desconto 
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No caso de valores mobiliários emitidos a desconto, a retenção na fonte do imposto para 

sujeitos passivos de IRS, só ocorre na data de reembolso dos mesmos, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº.5º e no nº 3 do art. 7º do CIRS, aplicável igualmente aos sujeitos 

passivo de IRC, por força do disposto no nº 6 do artº. 94º do CIRC. 

 

 

IMPOSTO SOBRE AS MAIS-VALIAS 

 

Em sede de IRS  

Residentes: 
As mais valias de obrigações e outros títulos de dívida serão 

tributadas à taxa de 20% em sede de IRS, nos termos do nº 4 do artº 

72º do CIRS. 

Fica isento de tributação, até ao valor de €500, o valor positivo entre 

as mais valias e menos valias resultantes da alienação de obrigações 

e outros títulos de dívida. 

 

Não Residentes: 
Isenção nos termos do art. 27º do EBF, excepto no que respeita a 

pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em 

território que sejam residentes em país, território ou região, sujeitas 

a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista 

aprovada pela portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada 

pela Declaração de Rectificação nº 31/2004, de 10 de Março. 

Caso o referido art. 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. 

 

Em sede de IRC  

Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da matéria colectável 

sendo englobadas e tributadas nos termos gerais. 
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Não Residentes: 
Tributação à taxa de 25%, eventualmente afastada por via da 

aplicação de um Acordo de Dupla Tributação.  

Para o caso dos valores mobiliários negociados em mercados 

regulamentados de bolsa, isenção nos termos do artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (“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. Caso o referido artigo 27º 

do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada ou reduzida 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.  

 

 

IMPOSTO DO SELO SOBRE AS TRANSMISSÕES GRATUITAS 

 

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 desses 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. 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. 
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Pessoas Colectivas  Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões 
gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 
dele isentos. 
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III. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 
 
 

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. 

Matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de: 

Nº 646 da C.R.C. de Lisboa 

Nº Único de Matricula e de 

Pessoa Colectiva: 

503 933 813 

 

2. Constituição e Capital 

 

A REFER foi criada pelo Decreto-Lei nº 104/97 de 29 de Abril. Possui um capital estatutário de 

€305.200.000 e reporta ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (tutela 

sectorial) e ao Ministério da Finanças e Administração Pública (tutela financeira). Através do DL 

141/2008 de 22 de Julho foi transformada em entidade pública empresarial. É detida a 100% pelo 

Estado Português. 

 

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. 
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4. Principais Instalações 

Todas as infra-estruturas ferroviárias integrantes da rede ferroviária nacional, incluindo terrenos, infra 

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

 

5. Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração 

Presidente: Eng.º Luís Filipe Melo e Sousa Pardal 

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 

 

6. Representante para as Relações com o Mercado 

 

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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7. Situação Económica e Financeira 

 
7.1. Balanços 
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7.2. Demonstrações de Resultados 
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7.3. Mapas de Fluxos de Tesouraria 
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