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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 no mesmo. 

 

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. 

 

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 de 

garantia de reembolso composto integralmente pelo Banco Espírito Santo, S.A.. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS 

 
EMITENTE: 
 

EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de Emissões de Papel Comercial por Oferta Particular 
de Subscrição. 
 

MOEDA: 
 

Euro (“€”). 

MONTANTE MÁXIMO 
DO PROGRAMA: 
 

€ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O prazo do Programa é de 5 anos menos 1 dia a partir da data de 
assinatura do Contrato, salvo denúncia nos termos seguintes: 
 
Qualquer uma das partes tem a faculdade de anualmente, 
produzindo efeitos no dia 22 de Maio de cada ano, denunciar o 
Programa, desde que comunique esta sua intenção ao Agente 
com uma antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do 
termo do período anual em causa. 
 

GARANTIA E TOMADA 
FIRME: 
 

O reembolso (Garantia) de todas as Emissões e a Subscrição 
(Tomada Firme) das Emissões colocadas por Leilão de Taxas de 
Juro serão totalmente garantidos pelo Banco Espírito Santo, S.A. 
(“BES”). 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

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

DEALERS: BES Investimento e BES. 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de Emissões, prazos e montantes, por opção e de 
acordo com as necessidades da Emitente, sendo que nenhuma 
Emissão poderá subsistir para além do respectivo Prazo do 
Programa, nem deverão coexistir em dado momento Emissões 
cujo montante global exceda o montante máximo do Programa 
em cada momento. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor nominal 
de € 50.000 (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: 
 

A Emitente poderá optar, para cada Emissão, pelas seguintes 
modalidades de colocação: 
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 1. Colocação Directa 
 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em múltiplos de € 
50.000; 
• Prazo: 7 dias a 182 dias, de acordo com o pretendido pela 
Emitente; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro) pelos 
Dealers, directamente à Emitente. 
 

 2. Colocação por Leilão 
 
• Montante mínimo: € 5.000.000,00 e em múltiplos de € 
50.000; 
• Prazo: 1, 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. 
 

MODO DE 
FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão  
 
4.º dia útil imediatamente anterior à data de cada tomada de 
fundos: 
 
Até às 12H00 – A Emitente comunicará ao Agente se pretende 
recorrer à modalidade de colocação por Leilão, definindo os 
respectivos montantes e prazo. 
 
Até às 13H00 – O Agente envia o convite para participação no 
Leilão à generalidade das Instituições de Crédito. 

 

 2.º dia útil imediatamente anterior à data de cada tomada de 
fundos: 
 
11h30 – 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 imediatamente anterior à data de cada tomada de 
fundos: 

Até às 10H00 – A Emitente definirá o montante e o prazo de 
cada 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. 
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TAXA DE 
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) + 1,50% 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. 
 

REGIME FISCAL: 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 25% (art. 71º do Cód.IRS).  
 
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 é progressiva de 11,5% aos 46,5%, tendo a retenção 
na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em 
termos finais. 
 
Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o imposto retido na 
fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 25%., excepto nos 
casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação 
que prevejam taxas mais reduzidas, e desde que cumpridas as 
formalidades legalmente requeridas (art. 71º do Cód.IRS). 
A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e sem 
estabelecimento estável em território português estiver 
domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada por 
portaria do Ministro das Finanças. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRC à taxa de 25% 
(acrescida de 3% para a parte do lucro tributável que exceda 
€1.500.000 mas não ultrapasse €10.000.000, e de 5% para a 
parcela que exceder €10.000.000). O imposto é objecto de 
retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza de 
pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 
 
 
Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à 
taxa de 25%, excepto nos casos em que haja aplicação de 
Acordos de Dupla Tributação, ou de outro tipo de acordos 
internacionais ou de legislação interna que prevejam taxas mais 
reduzidas, e desde que cumpridas as formalidades legalmente 
requeridas. 
A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e sem 
estabelecimento estável em território português estiver 
domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada por 
portaria do Ministro das Finanças. 
 
 
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 
25%. 
 
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. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Nos termos da alinea b) do n.º 1 do artigo 10.º Código do IRS, 
constituem mais-valias os ganhos obtidos que 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 25% (artigo 72.º, n.º4, 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 (nos termos do 
disposto no artigo 72.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais). 
 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares 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. 
 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da matéria 
colectável, sendo englobadas e 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 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla 
Tributação Internacional (excepto no que respeita a pessoas 
singulares 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 por portaria do Ministro das 
Finanças). 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Nos termos do art. 22º, n.º 16, do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos 
valias resultantes da alienação de títulos de dívida, está 
excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos 
de investimento mistos ou fechados de subscrição 
particular, aos quais se aplicam as regras previstas no 
Código do IRS 
 
 
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 
 
Nos termos do art. 12, nº 6, do CIRS, o IRS não incide sobre os 
incrementos patrimoniais provenientes de transmissões gratuitas 
sujeitas ao imposto do selo, nem sobre os que se encontrem 
expressamente previstos em norma de delimitação negativa de 
incidência deste imposto. 
 
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. 
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. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
 
Tributação à taxa de 25% (art. 87º, nº 4, do CIRC). 
 
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 
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. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 

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. 
 
Notas:  
O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral 
aplicável ao papel comercial com base na lei actual (que pode 
sofrer alterações) e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da 
Emitente, encontrando-se a cargo dos respectivos intermediários 
financeiros. 
 
 

COVENANTS: 
 

Negative Pledge 
 
A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações para si 
emergentes do Contrato de Colocação não se extinguirem, não 
dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os bens 
que constam ou venham a constar do seu activo, salvo no caso 
de: 
a) garantias existentes à presente data e aquelas que sejam ou 
venham a ser constituídas para garantia das obrigações 
decorrentes das Emissões realizadas ao abrigo do Programa; 
b) garantias constituídas com o acordo prévio dos titulares do 
Papel Comercial, obtido por maioria simples; 
c) garantias constituídas sobre bens do activo da Emitente a 
adquirir ou a beneficiar por ela, desde que a referida aquisição 
não se configure como mera substituição de activos, e desde que 
a garantia seja constituída em caução do respectivo preço, ou do 
crédito concedido para o efeito. 
 
Para efeitos do disposto na alínea anterior, não constitui mera 
substituição de activos o investimento nos bens do activo 
imobilizado que se encontrem obsoletos ou deteriorados. 
 
Pari Passu 
 
As responsabilidades assumidas para com os titulares do papel 
comercial e/ou para com o BES, 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. 
 
 
Ownership Clause do Estado Português sobre a totalidade do 
capital social e/ou dos direitos de voto da Emitente. 
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Cross Default 
 
Se a Emitente entrar em mora no pagamento de quaisquer 
obrigações por si assumidas emergentes de empréstimos, outras 
facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência 
financeira, contraídos junto do sistema financeiro português ou 
estrangeiro, ou ainda de emissões de valores mobiliários ou 
monetários de qualquer natureza: 
 

a) cada um dos titulares do papel comercial poderá exigir o 
reembolso antecipado dos respectivos títulos; e 

b) o BES poderá resolver o contrato, mediante comunicação 
enviada para a sede da Emitente, por carta registada com 
aviso de recepção ou protocolada. 

 
VENCIMENTO 
ANTECIPADO: 

A verificação de qualquer uma das situações abaixo enumeradas 
poderá constituir causa de vencimento antecipado do Contrato 
de Colocação: 
 
a) se a Emitente não reembolsar, na data-valor prevista, 

qualquer uma das Emissões e/ou não proceder ao pagamento 
de qualquer outro montante devido por força do Programa, 
nomeadamente a título de comissões, despesas e outros 
encargos para si emergentes do Contrato de Colocação; 

b) se a Emitente não cumprir qualquer outra obrigação para 
além das previstas na alínea a) supra, para si decorrente do 
Contrato de Colocação; 

c) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente nos 
termos do Contrato de Colocação incorrerem em algum 
vício de forma ou se se revelar terem sido prestadas com 
falsidade ou tornarem 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 comprometeu 
fornecer a qualquer uma das Instituições no âmbito do 
Contrato de Colocação; 

d) se a Emitente cessar pagamentos, se apresentar à falência, a 
processo especial de recuperação de empresas, ou processo 
equivalente em qualquer jurisdição relevante, ou se qualquer 
uma destas medidas for requerida por terceiros, se deixar 
protestar quaisquer títulos de crédito, 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; 

e) se a Emitente entrar em mora ou incumprimento no 
pagamento de quaisquer obrigações por si assumidas 
emergentes 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 
mobiliários ou monetários de qualquer natureza; 
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VENCIMENTO 
ANTECIPADO (cont.): 

f) se a Emitente deixar de cumprir qualquer uma das suas 
obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

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

h) se a Emitente deixar de reunir os requisitos de que 
legalmente depende a emissão de papel comercial; 

i) se as partes não chegarem a acordo nos termos do disposto 
na cláusula Trigésima Primeira do Contrato de Colocação; 

j) se o Estado Português deixar de deter, directa ou 
indirectamente, a totalidade do capital social e/ou dos 
direitos de voto da Emitente. 

 
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. 

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

Denominação Social: EP – Estradas de Portugal, S.A. (“EP”). 

Objecto: Concepção, projecto, construção, financiamento, conservação, 

exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária 

nacional, nos termos do contrato de concessão celebrado entre a 

EP- Estradas de Portugal, S.A. e o Estado Português. 

Capital Social: EUR 330.000.000,00 

Sede Social: Praça da Portagem, Edifício I, 2809-013 Almada. 

Matrícula e 

Contribuinte: 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

com o Número de Matrícula e de Pessoa Colectiva 504 598 686. 

 

 

3.2 - Constituição e capital 
 

Fundada em 1927 com a designação de Junta Autónoma das Estradas (JAE) teve ao longo dos 

anos diversas transformações orgânicas consentâneas com a evolução das estratégias nacionais e 

internacionais no sector das infra-estruturas rodoviárias, com maior relevo nos últimos 10 anos. 

Assim foi dado o primeiro passo em 1997 com a criação da JAE – Construção, S.A.. 

Em 1999, o Decreto-Lei n.º 237/99, de 25 de Junho, extingue a JAE e a JAE, S.A. e cria em sua 

substituição três Institutos Rodoviários: o Instituto de Estradas de Portugal (IEP), o Instituto 

para a Construção Rodoviária (ICOR) e o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede 

Rodoviária (ICERR). 

Em 2002, o Decreto-Lei n.º 227/202, de 30 de Outubro, opera a fusão no IEP, do ICOR e do 

ICERR, extinguindo estes dois últimos. 

Em 2004, através do Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro, publicado no Diário da 

República n.º 297 – I Série A, o IEP, foi transformado em entidade pública empresarial, com a 

denominação de EP – Estradas de Portugal, E.P.E.. 

Por último, através do Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, publicado no Diário da 

República n.º 214 – I Série, a EP – Estradas de Portugal, E.P.E. foi transformada em sociedade 

anónima de capitais públicos, com a denominação de EP – Estradas de Portugal, S.A., adiante 
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designada por EP, conservando a sua universalidade dos direitos e obrigações legais e 

contratuais que integravam a sua esfera jurídica no momento da transformação. 

As acções representativas do capital social da EP, no montante de €200.000.000, pertencem 

integralmente ao Estado sendo detidas pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças através da 

qual são exercidos os direitos do Estado como accionista. 

 

3.3 - Legislação Especial 
 
A EP rege-se pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, pelos seus estatutos, 

publicados em Anexo àquele diploma e que dele fazem parte, pelo regime jurídico do sector 

empresarial do Estado e das empresas públicas consagrado no Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 

Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto, 

pelos princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado constantes da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março, pelo Código das Sociedades 

Comerciais, pelos regulamentos internos, bem como pelas normas especiais que lhe sejam 

aplicáveis. 

A EP não se encontra dependente de alvarás, patentes ou novos processos de fabrico cuja 

importância seja significativa para a sua actividade ou possa afectar a sua rentabilidade durante 

o prazo abrangido pelo programa. 

O Contrato celebrado entre o Estado Português e a EP, S.A., decorrente da RCM n.º 147-

A/2007, na sequência do Decreto-Lei 374/2007, de 7 de Novembro e o Decreto-Lei de 

380/2007, de 13 de Novembro que, respectivamente, cria a empresa e aprova as bases da EP, 

S.A., atribuindo-lhe o contrato de concessão do financiamento, concepção, projecto, construção, 

conservação, exploração, requalificação e alargamento da Rede Rodoviária Nacional (RRN) por 

75 anos, culmina o caminho para a refundação de toda a estrutura organizacional do sector 

rodoviário, na prossecução dos seguintes objectivos principais: 

 

(i) Auto-sustentabilidade financeira; 

(ii) Maior coesão territorial; 

(iii) Solidariedade inter-geracional; 

(iv) Eficiência ambiental; 

(v) Associação do investimento privado; 

(vi) Reforço da segurança rodoviária; 

(Vii) Maior rigor e transparência. 
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3.4 - Principais Instalações 
 
Edifício sede situado na Praça da Portagem, 2809-013 Almada.  

 

3.5 - Órgãos Sociais  
 
 
Mesa da Assembleia-Geral 

Presidente:  Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes 

Vice-Presidente:  Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura  

Secretária:  Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins 

 
 
Conselho de Administração 

Vogais:  Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco 

  Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis 

  Dra. Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz 

 
Conselho Fiscal 

Presidente:  Dra. Graça Maria Valente Montalvão Fernandes 

Vogal:  Dr. William Hall Woolston 

Vogal:  Dr. António do Carmo Nuno de Abreu Peixoto 

Suplente:  Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa 

 

Comissão de Fixação de Remuneração 

 
Presidente:  Dr. Mário Alberto Duarte Donas 

Vogal:  Dra. Dina Celeste Carvalho Santos 

Vogal:  Dra. Filomena Bacelar 

 
 
 
Revisor Oficial de Contas 

Esteves & Pinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. Rui Pinho. 
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3.6 - Situação Económica e Financeira 
 

3.6.1 - Balanços 
  

Apresentam-se os Balanços Individuais (POC) referentes aos exercícios de 2008 e 2009. 
 

 
                                                                                                            Milhares de Euros 

 
Balanço 

 
2008 2009 

Activo   
Imobilizado   
Imobilizações Incorpóreas   

Propriedade Industrial e Outros direitos 11 483 138 11 557 886 
Imobilizações Incorpóreas em curso 3 425 144 4 204 866 

Imobilizações Corpóreas 31 652 30 025 
Investimentos Financeiros 0 0 
Circulante   
Existências 0 0 
Dividas de terceiros 192 506 271 102 
Titulos Negociáveis 0 0 
Depósitos bancários e caixa 165 207 
Acréscimos e diferimentos 98 465 93 340 
Total do Activo 15 231 070 16 157 426 

Capital Próprio   
Capital 200 000 200 000 
Reservas Legais 51 140 56 466 
Outras Reservas 0 37 444 
Resultados Transitados -11 008 -512 
Resultado do exercício 53 267 74 481 
Total do Capital Próprio 293 398 367 879 

Passivo   
Provisões 707 118 661 987 
Dividas a terceiros - Médio e Longo Prazo 0 200 659 
Dividas a terceiros - Curto Prazo 1 024 098 1 394 256 
Acréscimos e diferimentos 13 206 456 13 532 645 
Total do Passivo 14 937 673 15 789 547 
Total do Passivo e Capital Próprio 15 231 070 16 157 426 
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Apresentam-se os Balanços Individuais (IFRS) referentes aos exercícios de 2009 e 2010. 
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3.6.2 - Demonstrações de Resultados 
 

Apresentam-se as Demonstrações de Resultados (POC) referentes aos exercícios de 2008 e 

2009. 
                                                

                                                                                                                 Milhares de Euros                                                           
 

Demonstração de Resultados 
 

2008 2009 

Custos e Perdas   
Fornecimentos e Serviços Externos 66 621 66 121 
Custos com o Pessoal   

Remunerações 38 540 33 060 
Indemnizações - Plano Social 9 589 11 371 

Encargos Sociais   
Pensões 5 234 3 941 
Outros 7 363 6 617 

Amortizações e ajustamentos 395 176 386 525 
Provisões  21 559 456 
Impostos 5 491 5 518 
Outros Custos e perdas operacionais 17 1 381 

( A ) 549 590 514 989 
Juros e Custos Similares 32 117 30 234 

( C ) 581 707 545 222 
Custos e Perdas Extraordinárias 5 581 5 873 

( E ) 587 288 551 095 
Imposto sobre o rendimento do exercício 17 519 25 942 

( G ) 604 808 577 037 
   
Resultado Liquido do Exercício 53 267 74 481 
   
Proveitos e Ganhos   
Prestações de Serviços 577 577 570 442 
Variação da Produção             -                -    
Trabalhos para o próprio grupo             -                -    
Proveitos Suplementares 12 275 11 549 
Subsídios à exploração 4 334 4 051 
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 0 1 365 

( B ) 594 186 587 407 
Outros Juros e Proveitos Similares   

Relativos a Empresas do Grupo 0 0 
Outros 534 245 

( D ) 594 719 587 652 
Proveitos e Ganhos Extraordinários 63 355 63 866 

(F) 658 074 651 518 
   
Resultados Operacionais ( B ) - ( A ) 44 595 72 418 
Resultados Financeiros ( D - B ) - ( C - A ) -31 583 -29 988 
Resultados Correntes ( D ) - ( C ) 13 012 42 430 
Resultados antes de impostos ( F ) - ( E ) 70 786 100 423 
Resultados Líquidos ( E ) - ( G ) 53 267 74 481 
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Apresentam-se as Demonstrações de Resultados (IFRS) referentes aos exercícios de 2009 e 

2010. 
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3.6.3 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
 
 

Apresentam-se as Demonstrações de Fluxos de Caixa (POC) referentes aos exercícios de 2008 e 

2009. 
 
 

                                                                                                                      Milhares de Euros 
 

Demonstração de Fluxos de Caixa 
 

2008 2009 

Actividades Operacionais   
Recebimento de clientes 479 875 571 147 
Pagamento a Fornecedores -67 573 -66 001 
Pagamentos ao Pessoal -61 367 -55442 

Fluxos Gerados pelas Operações 350 935 449 704 
Pagamento/Recebimento de IR/IVA -176 -35 213 
Outros receb./pagam. Relat. Actividades operacionais -115 212 -124 773 

Fluxos Gerados antes de rubricas extraordinárias 235 547 289 718 
Receb./Pagam. Relacionados rubricas extraordinárias -2 675 1 953 

Fluxo das actividades operacionais (1) 232 872 291 671 
   
Actividades de Investimento   
Recebimentos provenientes de:   

Imobilizações corpóreas 368 042 2 256 
Imobilizações incorpóreas  0 
Subsídios Invest. Diversos 96 939 77 680 
Juros e Proveitos Similares 0 245 

 464 981 80 181 
Pagamentos respeitantes a:   

Imobilizações -1 119 736 -937 669 
Outros 0 0 

 -1 119 736 -937 669 
Fluxo das actividades de investimento (2) -654 735 -857 487 
   
Actividades de Financiamento   
Recebimentos provenientes de:   
Empréstimos obtidos 909 683 1 507 300 
Aumentos de capital, prestações suplementares              -                 -    
Subsídios e doações              -                 -    
 909 683 1 507 300 
Pagamentos respeitantes a:   
Empréstimos obtidos -459 789 -909 683 
Juros e custos similares -29 181 -31 759 
 -488 970 -941 442 
Fluxo das actividades de financiamento (3) 420 713 565 858 
   
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) -1 150 42 
Caixa e seus equivalentes no inicio do período 1 315 165 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 165 207 
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Apresentam-se as Demonstrações de Fluxos de Caixa (IFRS) referentes aos exercícios de 2009 

e 2010. 

 

 
 
 


