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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 na sua redacção 

actual e no Regulamento da CMVM n.º 1/2004, de 25 de Maio. 

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

Informativa são da inteira responsabilidade da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

(“Entidade Emitente”), a qual autoriza o Banco Santander Totta, S.A., Agente e Instituição 

Registadora, a proceder à sua divulgação. 

 
O Banco Santander Totta, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela 

Entidade Emitente. 

 
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  

Banco Santander Totta, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 

previstos na lei. 

 
O Programa é organizado e liderado pelo Banco Santander Totta, S.A. que também assume as 

funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Santander Totta, S.A., sociedade aberta, 

doravante também designado por BST, garante a subscrição das emissões realizadas ao abrigo 

do Programa. 

 

À Entidade Emitente estão atribuídas as notações de rating BB+ pela Standard & Poor’s e Ba1 

pela Moody’s. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das emissões de papel comercial no 

mercado regulamentado “Euronext”, devendo a instrução do processo de admissão ocorrer junto 

da Euronext Lisboa. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

 
Emitente: REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA  

Líder, Agente e Instituição 

Domiciliária: 

Banco Santander Totta, S.A. 

Dealers: Banco Santander Totta, S.A. 

Montante do Programa: EUR 200.000.000 (Duzentos milhões de euros)  

Prazo de Programa: Até 28 de Abril de 2013, ou no final de qualquer período 

semestral de vigência do PROGRAMA, caso a EMITENTE e o 

BST não cheguem a acordo relativamente a uma proposta de 

alteração de condições financeiras do mesmo. 

 

Representação do Papel 

Comercial Emitido: 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal 

unitário mínimo de EUR 50.000 (cinquenta mil euros). 

 

Modalidade de colocação: 

 

 

Colocação Directa 

Por subscrição particular sendo a colocação efectuada por 

colocação directa. 

 

O montante e prazos pretendidos para a EMISSÃO deverão ser 

comunicados pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 

11 horas de Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data 

pretendida para a subscrição. 

 

Montante de Cada Emissão:

  

A definir pela EMITENTE antes de cada EMISSÃO, observando 

sempre, e em cada momento, os montantes mínimos e os 

múltiplos definidos assim como o montante nominal máximo de 

EMISSÕES não reembolsadas.  

 

Prazo de Cada Emissão: O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por colocação 

directa de 1 a 182 dias não podendo em caso algum 

ultrapassar cada período semestral de vida do PROGRAMA, o 

PRAZO do PROGRAMA ou qualquer uma das suas 



5 

 

prorrogações. 

 

Preço de Subscrição 

e Método de Cálculo dos 

Juros a Pagar: 

Os títulos serão emitidos a desconto na modalidade de 

"desconto por dentro", sendo considerados para o cálculo dos 

juros anos de 360 dias. O preço de subscrição de cada parcela 

da EMISSÃO será o que resultar da aplicação da seguinte 

fórmula: 

PS= VN / (1+ in / d), em que, 

PS = preço de subscrição; 

VN = valor nominal; 

i = taxa de juro p.a. aplicável; 

n = número de dias actuais do PERIODO DE EMISSÃO; 

d = 360 dias. 

 

Taxa de Intervenção: Para cada EMISSÃO o AGENTE determinará, nos termos dos 

números seguintes, a respectiva TAXA DE INTERVENÇÃO. 

Para EMISSÕES com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual 

a 30 dias, a TAXA DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR 

a 3 meses, calculada na base Actual/360, em vigor no segundo 

DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 

4% (quatro por cento) por ano.  

Para EMISSÕES com PERÍODOS DE EMISSÃO superiores a 

30 dias, a TAXA DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR 

calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE EMISSÃO 

escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE 

SUBSCRIÇÃO, adicionada de 4 % (quatro por cento) por ano. 

Se na hora de colocação directa não estiver, por qualquer 

motivo, disponível o valor da EURIBOR, tomar-se-á em sua 

substituição, como base de cálculo, o respectivo último valor 

disponível. 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos 

definidos para a EURIBOR, a TAXA DE INTERVENÇÃO será 

calculada através de interpolação linear, com base na fórmula 

seguinte: 

E1 + (E2 – E1)  ((A – B)  (C – B)) , em que: 

E1 = EURIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO 
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DE EMISSÃO; 

E2 = EURIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO 

DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B= Número de dias correspondente a E1; 

C = Número de dias correspondente a E2. 

 

Garantia de Tomada Firme: As emissões serão tomadas firmes à Taxa de Intervenção. 

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. 

 

Transmissibilidade: Os Títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão 

só produza efeito após a comunicação da mesma, pelo 

transmissário, à Instituição Domiciliária 

 

Convenção de datas: Se qualquer das datas coincidir com um sábado, domingo ou 

feriado em Lisboa, essa data passará para o dia útil 

imediatamente seguinte, excepto se este dia transitar para o 

mês de calendário subsequente, caso em que será considerado 

o dia útil imediatamente anterior. 

 

Admissão à negociação: Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma 

das EMISSÕES de PAPEL COMERCIAL no mercado 

regulamentado “Euronext”, devendo a instrução do processo de 

admissão ocorrer junto da EURONEXT LISBOA. 

 
Regime Fiscal 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos 

de capitais, independentemente dos valores mobiliários serem ou 

não emitidos a desconto. 

 

 

Imposto sobre o rendimento 
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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%1.  

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 11,50% e 46,50%, 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%1,  

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de 

Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas e sejam 

cumpridas determinadas formalidades. 

 

 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O 

IRC é apurado através de taxas progressivas em função da 

matéria colectável.  

Assim, o quantitativo da matéria colectável até € 12.500 

encontra-se sujeito a tributação à taxa de 12,5%
2
, sendo que ao 

                                            
1 Sempre que os rendimentos em causa forem pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, 
mas por conta de terceiros não identificados, os mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 30%, 
excepto quando seja identificado o beneficiário efectivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 
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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%1, a 

qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais. 

 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título 

definitivo à taxa de 21,5%1, 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%1. 

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 

                                                                                                                                                  

2 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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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 respectivos titulares, situação em 

que a taxa de imposto variará entre 11,50% e 46,50%, 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 

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, ou 

com o qual não esteja em vigor uma convenção destinada a 

evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca 

de informações em matéria fiscal. 

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.  

 

 

 



10 

 

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, ou com o qual não esteja em vigor 

uma convenção destinada a evitar a dupla tributação 

internacional ou um acordo sobre troca de informações em 

matéria fiscal. 

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.  
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Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que 

se constituam e operem de acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal 

aplicável. 

 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas 

residentes em território português concorrem para efeitos de 

determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação às 

taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra 

(às quais acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo 

de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, 

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%.   
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Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel 

comercial estão sujeitas a Imposto do Selo à taxa de 10%, a 

qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de 

transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais 

próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de 

cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último 

vencimento anterior à transmissão até à data da amortização do 

capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando 

os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

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; 
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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 com as respectivas alterações e o Regulamento da 

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

 
NOTA PRÉVIA  
 
A REN foi constituída sob a denominação de REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., em Agosto de 

1994, em resultado da cisão de uma unidade de negócio da EDP. Em Novembro de 2000, o 

Estado Português adquiriu 70% do capital social da REN à EDP no âmbito da liberalização do 

mercado interno de energia, cujo enquadramento legal determinava a separação jurídica das 

sociedades que desenvolvem actividades de transporte de electricidade, de distribuição e de 

produção de electricidade.  

Até Setembro de 2006, a actividade principal da REN consistia na exploração da RNT, a qual 

incluía a gestão técnica global do SEN, actuando ainda como “single-buyer” de energia eléctrica, 

no âmbito dos CAE celebrados entre 1993 e 1996 com os titulares de centros electroprodutores 

térmicos e hídricos localizados em Portugal Continental. 

Em Setembro de 2006, a REN adquiriu ao grupo Galp determinados activos relacionados com o 

transporte de gás natural em alta pressão e armazenamento subterrâneo, bem como a totalidade 

do capital da sociedade titular do terminal de GNL de Sines. 

Em 5 de Janeiro de 2007, a Emitente alterou a sua denominação para REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A, passando a assumir a forma de sociedade gestora de participações sociais 

para os negócios da electricidade e do gás natural. 

 

 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

Registo Comercial e NIPC: Matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o 

número único de matrícula e de pessoa colectiva 503 264 032 

Constituição: Agosto de 1994 

Objecto Social: Gestão de participações noutras sociedades que exerçam actividades nos 

sectores do transporte de electricidade, do transporte e armazenamento do gás natural e da 

recepção, armazenamento e regasificação de gás natural liquefeito e ainda de outras que com 

estas estejam relacionadas, como forma indirecta do exercício de actividades económicas. 

Sede Social: Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, em Lisboa. 

N.º CAE: 64 202 
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3.2. Capital Social e Estrutura Accionista 

O capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., integralmente subscrito e 

realizado, é de € 534.000.000 (quinhentos e trinta e quatro milhões de Euro) e é representado por 

534 milhões de acções escriturais, nominativas, com o valor nominal de € 1 (um Euro) cada, que 

se dividem em 261.660.000 Acções da Categoria A e 272.340.000 Acções da Categoria B. 

O montante do capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. não foi objecto 

de qualquer alteração desde a sua constituição em 1994, com excepção do acerto efectuado em 

2001, no montante de € 1.283.846, associado ao processo de redenominação do capital social 

para euros. 

A estrutura accionista de referência da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., em 

termos de direitos de voto, é, à data de 16 de Março de 2012, a seguinte: 

  

Entidade Nº de acções % do capital 

Parpública 266.471.340 49.9%(1)(2) 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 6.265.888 1,2%(1) 

EGF 44.935.176 8.4% 

Gestmin 30.998.591 5.8% 

REE 26.700.000 5.0% 

Oliren 26.700.000 5.0% 

EDP 26.700.000 5.0% 

Columbia Wanger 10.703.317 2.0% 

  

(1) Os direitos de voto imputáveis ao Estado Português, em 31 de Dezembro de 2011, em virtude das relações de 

domínio total sobre a Parpública e a CGD, correspondem, na sua globalidade, a 51,1% dos direitos de voto inerentes ao 

capital social da REN. 

 

(2) Em 22 de fevereiro de 2012, no âmbito da segunda fase do processo de reprivatização da REN, e em resultado da 

celebração de acordos de venda direta com a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., passaram a ser 

imputáveis: (i) às sociedades State Grid International Development Limited, State Grid Europe Limited e State Grid 

Corporation of China, empresa estatal da República Popular da China, 25% dos direitos de voto representativos do 

capital social da REN; (ii) à sociedade Oman Oil Company S.A.O.C., empresa detida integralmente pelo Sultanato de 

Omã, 15% dos direitos de voto representativos do capital social da REN. 
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Tendo em conta que os referidos acordos de venda direta estão sujeitos a condições suspensivas ainda não verificadas 

e, em consequência, as ações em causa ainda não foram transferidas para os adquirentes, continuam a ser imputáveis 

ao Estado Português 51,1% dos direitos de voto inerentes ao capital social da REN. 

 

 

 

3.3. Legislação Especial 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. rege-se pelos seus Estatutos e pela legislação 

geral. 

 

3.4. Principais Instalações 

A sede da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. sita na Avenida dos Estados Unidos 

da América, n.º 55, em Lisboa. 

 

3.5. Dependência de alvarás, patentes, contratos ou novos processos de fabrico 

 
A Emitente detém software de propriedade exclusiva que foi desenvolvido para a Empresa. Além 

deste, não existem patentes, marcas comerciais ou outra propriedade intelectual que sejam 

materiais para a actividade. 

 

A Emitente é detentora, directa ou indirectamente, de 100% do capital social da REN – Rede 

Eléctrica Nacional, S.A., entidade concessionária, em regime de serviço público, da actividade de 

transporte de electricidade através da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT), cujo 

contrato de concessão foi celebrado em 15 de Junho de 2007, das sociedades  REN – Gasodutos, 

S.A., REN Armazenagem, S.A. e  REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A., entidades 

concessionárias, em regime de serviço  público, respectivamente, das actividades de transporte de 

gás natural através da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), de armazenamento 

subterrâneo de gás natural e de recepção, armazenamento e regasificação de GLN no Terminal de 

Sines, as quais celebraram com o Estado os respectivos contratos de concessão em 26 de 

Setembro de 2006, bem como da sociedade Enondas – Energia das Ondas, entidade 

concessionária, em regime de serviço  público, da produção de energia eléctrica a partir das ondas 

do mar, a qual celebra com o Estado o contrato de concessão em 20 de Outubro de 2010. A 

Emitente é igualmente detentora, directa ou indirectamente, de 100% do capital Social da 

RENTELECOM - Comunicações, S.A., da REN Serviços, S.A., da REN Gás, S.A. e da REN 

Trading, S.A. De salientar ainda que a Emitente, no âmbito do processo de liberalização do 

mercado energético ibérico, detém uma participação de 45% do capital social do OMIP - Operador 
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do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.G.P.S., S.A., que virá, posteriormente, a ser 

reduzida para 10%. Ainda neste contexto, a Emitente adquiriu recentemente 10% do capital social 

do Operador del Mercado Ibérico de Energia, S.A., pólo espanhol do Operador do Mercado Ibérico 

(OMEL). 

 
 
 

3.6. Órgãos sociais 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Presidente:   Pedro Canastra de Azevedo de Maia 

Vice-Presidente:  Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos  

 

Secretário da Sociedade 

 

 Pedro Cabral Nunes 

 Secretária Suplente: Mafalda Rebelo de Sousa 

 

Conselho de Administração 

Na sequência da Assembleia Geral do dia 27 de março de 2012, foram eleitos os membros do 

Conselho de Administração e da Comissão Executiva da REN para o triénio 2012-2014. 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, a 

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., a EGF – Gestão e Consultoria Financeira, S.A., 

a Gestmin, SGPS, S.A. e a Red Eléctrica Corporación, S.A., respetivamente, procederam à 

nomeação das seguintes pessoas singulares para exercerem o cargo de administrador da REN em 

nome próprio e durante o triénio 2012/2014: 

 Aníbal Durães dos Santos (indicado pela Parpública – Participações Públicas (SGPS), 

S.A.); 

 Luis Guedes da Cruz Almeida (indicado pela EGF – Gestão e Consultoria Financeira, S.A.); 

 José Manuel Félix Morgado (indicado pela Gestmin, SGPS, S.A.);  

 José Folgado Blanco (indicado pela Red Eléctrica Corporación, S.A.). 
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Assim, o Conselho de Administração da REN, SGPS, S.A. é composto pelos seguintes membros: 

 

Cargo Nome 

Presidente Rui Manuel Janes Cartaxo 

Vogais Gonçalo João Figueira Morais Soares 

João Caetano Carreira Faria Conceição 

Gonçalo Morais Soares 

Aníbal Durães dos Santos 

Luís Guedes da Cruz Almeida 

José Manuel Félix Morgado  

José Folgado Blanco 

José Luís Alvim Marinho 

José Frederico Vieira Jordão 

 

O efetivo exercício dos respetivos cargos pela State Grid International Development Limited 

(representada por Guangchao Zhu) e por Mengrong Cheng e Haibin Wan, encontra-se 

condicionado à entrada em vigor do acordo de parceria estratégica entre a REN e a State Grid 

International Development Limited, e o efetivo exercício do respetivo cargo por Hilal Ali Saif Al-

Kharusi, condicionado à entrada em vigor do acordo de parceria estratégica celebrado entre a 

REN e a Oman Oil Company S.A.O.C., ambos celebrados no dia 22 de fevereiro de 2012. 

 

Os administradores independentes Emílio Rui Vilar e Luís Palha da Silva declararam pretender 

proceder à aceitação do respetivo cargo após a conclusão da 2.ª fase de reprivatização da REN. 

 

Comissão Executiva  

 

Cargo Nome 

Presidente Rui Manuel Janes Cartaxo  
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Vogais Gonçalo João Figueira Morais Soares  

João Caetano Carreira Faria Conceição 

 

Comissão de Auditoria 

 

Cargo Nome 

Presidente José Luís Alvim Marinho  

Vogais José Frederico Vieira Jordão  

Emílio Rui Vilar 

Revisor Oficial de Contas:  

 

Efectivo: Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Jorge 

Carlos Batalha Duarte Catulo 

Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC inscrito na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 572. 

 
 
 

3.7. Responsáveis por esta Publicação 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é da  

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., 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 respectiva sede e 

estão também disponíveis no sítio da Internet da REN, em www.ren.pt. 
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3.8. Informação aos Investidores 

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

A/C: Gabinete de Relações com o Investidor 

Avenida dos Estados Unidos da América, 55 

1749-061 LISBOA - Portugal 

 

Telefone:  21 001 35 46 

Telefax:    21 001 31 50
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3.9. Situação Económica e Financeira 

Apresentam-se em seguida as demonstrações financeiras da REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A., designadamente: 

 

3.9.1. Demonstrações Financeiras Individuais 

 
 
 
3.9.1.1. Balanços Individuais a 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011.  
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

        

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

ACTIVO       

Não Corrente 2.652.224 2.604.777 2.586.016 

Activos fixos tangíveis 290  386 263 

Particip. financ. ‐ método da equivalência patrimonial 805.605  1.281.394 1.251.256 

Activos por impostos diferidos 4.389  2.578 3.723 

Activos financeiros disponíveis para venda 82.051  83.267 89.386 

Outros activos financeiros 5.667  7.119 7.276 

Instrumentos financeiros derivados 26.696  20.699 - 

Outras contas a receber 1.727.525  1.209.333 1.234.113 

        

Corrente 893.036 661.654 529.943 

Clientes 197 51 - 

Estados e outros entes públicos 14.016 2 24.998 

Outras contas a receber 817.428 556.389 501.371 

Diferimentos 85 128 135 

Instrumentos financeiros derivados 1.144 2.212 - 

Caixa e equivalentes de caixa 60.166 102.872 3.439 

        

TOTAL DO ACTIVO 3.545.260 3.266.432 3.115.959 

        

Capital Próprio       

Capital realizado 534.000 534.000 534.000 

Acções Próprias -10.728 -10.728 -10.728 

Reserva legal 79.809 74.445 67.221 

Outras reservas 138.763 140.307 94.417 

Resultados transitados 221.596 220.944 262.065 

Ajustamentos em activos financeiros -3.171 -3.171 - 

        

Resultado líquido do período 112.553 107.277 102.723 
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TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1.072.823 1.063.075 1.049.699 

        

PASSIVO       

        

Não Corrente 2.244.228 1.784.573 1.583.390 

Financiamentos obtidos 2.229.987 1.778.856 1.573.241 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 1 6 - 

Provisões - 1.733 - 

Instrumentos financeiros derivados 14.239 2.875 10.149 

Passivos por impostos diferidos - 1.103 - 

        

Corrente 228.209 418.783 482.869 

Fornecedores 2.676 1.056 638 

Estado e outros entes públicos 369 60.148 306 

Instrumentos financeiros derivados 1.735 4.376 - 

Financiamentos obtidos 45.219 303.927 445.421 

Provisões 27.749 12.470 982 

Outras contas a pagar 148.404 36.062 34.846 

Diferimentos 2.057 745 676 

Imposto sobre o rendimento a pagar 

 
- - 

        

TOTAL DO PASSIVO 2.472.437 2.203.356 2.066.260 

        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 3.545.260 3.266.432 3.115.959 
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3.9.1.2. Demonstrações de Resultados Individuais a 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011.  
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

        

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

RENDIMENTOS E GASTOS       

Serviços prestados 11.013 10.218 9.963 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias e associadas 135.886 129.074 116.952 

Fornecimentos e serviços externos -10.087 -6.655 -4.773 

Gastos com pessoal -4.809 -4.018 -4.675 

Provisões (aumentos / reduções) -15.280 -12.470 -982 

Aumentos / reduções de justo valor - 640 - 

Outros gastos e perdas -1.352 -902 -1.701 

Outros rendimentos e ganhos 527 6.482 5 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 115.899 122.369 114.789 

Gastos / reversões de depreciações -149 -103 -85 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 115.750 122.267 114.704 

Juros e gastos similares suportados -106.741 -83.653 -77.447 

Juros e rendimentos similares obtidos 101.034 63.835 61.109 

Dividendos de empresas participadas 4.540 3.790 3.286 

Resultados antes de impostos 114.583 106.239 101.652 

Imposto sobre o rendimento do período -2.030 1.038 1.071 

Resultado líquido do período 112.553 107.277 102.723 

Resultado por acção básico 0,21 0,20 0,19 
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3.9.1.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa Individuais a 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011.  
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

 
      

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

        

Fluxos de caixa das actividades operacionais 
  

  

Recebimentos de clientes 47.720 34.895 117.812 

Pagamentos a fornecedores -10.240 -8.476 -10.698 

Pagamentos ao pessoal -4.552 -3.635 -4.236 

Caixa gerada pelas operações 32.928 22.783 102.878 

Pag./Receb. do imposto sobre o rendimento -42.264 -8.278 -148.634 

Outros recebimentos / pagamentos -2.000 -2.592 - 

Fluxos das actividades operacionais (1) -11.336 11.914 -45.756 

      

 Fluxos de caixa das actividades de investimento 
  

  

Recebimentos provenientes de: 

 
    

Juros e rendimentos similares 76.827 62.752 - 

Investimentos financeiros - alienação parcial de subsidiárias 11.577 - - 

Dividendos 72.261 101.659 162.009 

        

Pagamentos respeitantes a: 

 
    

Prestações suplementares -2.000  -   - 

Investimentos financeiros -7.488 -304 - 

Activos financeiros disponíveis para venda -1.045 - - 

Activos tangíveis -66 -48 -9 

Fluxos das actividades de investimento (2) 150.066 164.059 162.000 

        

Fluxos de caixa das actividades de financiamento 
  

  

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos 9.764.000 10.878.577 10.977.228 

Juros e rendimentos similares 205 188 68.282 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos -9.750.325 -10.781.303 -10.987.088 

Juros e gastos similares -105.867 -85.418 -79.569 

Aquisição de Acções Próprias - - -4.109 

Dividendos -89.060 -88.530 -88.110 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -181.047 -76.485 -113.366 

      

 Variação de caixa e seus equivalentes (4=1+2+3) -42.317 99.488 2.878 

Caixa e seus equivalentes no início do período 102.483 2.995 7.393 

Reclassificação para outros investimentos financeiros - - -7.276 
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Caixa e seus equivalentes no fim do período 60.166 102.483 2.995 
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3.9.2. Demonstrações Financeiras Consolidadas (IFRS) 

 
3.9.2.1. Balanços consolidados a 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011. 
  

IFRS (valores em milhares de euros)       

        

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

ACTIVO       

Não Corrente 4.158.691 3.965.255 3.646.157 

Activos fixos tangíveis 488 1.201 884 

Outros activos intangíveis 3.888.161 3.720.857 3.450.992 

Goodwill 3.774 3.774 3.774 

Interesses em "joint ventures" - - 11.063 

Activos por impostos diferidos 63.057 60.802 37.627 

Activos financeiros disponíveis para venda 82.051 84.301 90.419 

Instrumentos financeiros derivados 26.696 20.699 - 

Outros investimentos financeiros 5.667 7.119 7.276 

Clientes e outras contas a receber 80.079 66.505 44.122 

Participações financeiras em associadas 8.717 -  - 

        

Corrente 314.984 495.248 647.955 

Inventários 3.628 4.047 23.789 

Clientes e outras contas a receber 226.791 275.796 426.527 

Imposto sobre o rendimento a receber 14.015 361 25.115 

Depósitos de garantia recebidos - 74.234 102.637 

Instrumentos financeiros derivados 1.144 2.212 - 

Caixa e equivalentes de caixa 69.407 138.598 69.888 

        

TOTAL DO ACTIVO 4.473.675 4.460.503 4.294.112 

        

Capital Próprio       

Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital       

Capital Social 534.000 534.000 534.000 

Acções Próprias -10.728 -10.728 -10.728 

Outras reservas 215.401 211.582 161.638 

Resultados acumulados 178.189 170.453 177.067 

Resultado líquido consolidado 120.576 110.265 134.107 

        

Interesses minoritários - 6.329 514 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1.037.439 1.021.901 996.599 

        

PASSIVO       

        

Não Corrente 2.876.271 2.507.659 2.276.716 

Empréstimos obtidos 2.354.032 1.910.650 1.711.320 

Passivos por impostos diferidos 66.875 71.551 81.586 



27 

 

Obrigações de benefícios de reforma e outros 55.110 66.031 69.846 

Instrumentos financeiros derivados 14.239 2.875 10.149 

Provisões para outros riscos e encargos 4.520 4.611 4.307 

Fornecedores e outras contas a pagar 381.495 451.940 399.508 

    Corrente 559.965 930.944 1.020.799 

Empréstimos obtidos 53.587 347.134 497.456 

Provisões para outros riscos e encargos 27.794 12.470 981 

Fornecedores e outras contas a pagar 476.328 432.806 419.726 

Imposto sobre o rendimento a pagar 520 59.925 - 

Instrumentos financeiros derivados 1.735 4.375 - 

Depósitos de garantia a pagar - 74.234 102.637 

        

TOTAL DO PASSIVO 3.436.236 3.438.603 3.297.515 

        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 4.473.675 4.460.503 4.294.113 
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3.9.2.2. Demonstrações de Resultados consolidados em 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011. 

 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Vendas 798 917 1.299 

Prestações de serviços 530.023 509.848 550.179 

Rendimentos de construção em activos concessionados 349.269 420.483 458.024 

Outros rendimentos operacionais 26.909 37.806 25.809 

Ganhos/(perdas) em joint ventures - 8.092 10.033 

Ganhos/(perdas) em associadas 10.326 -  - 

Total dos proveitos operacionais 917.325 977.145 1.045.345 

        

Custo de vendas -1.417 -747 -1.120 

Gastos de construção em activos concessionados -316.305 -394.548 -434.154 

Fornecimentos e serviços externos -52.923 -80.423 -84.718 

Gastos com pessoal -48.284 -51.223 -55.844 

Amortizações e depreciações do exercício -181.765 -172.633 -160.491 

Reversões/ (Provisões) do exercício -15.234 -12.774 53.536 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -2.650 - - 

Outros gastos operacionais -15.558 -14.278 -103.854 

Total dos gastos operacionais -634.136 -726.626 -786.645 

Resultados operacionais 283.189 250.519 258.699 

        

Gastos de financiamento -111.942 -89.883 -85.216 

Rendimentos financeiros 3.995 2.194 8.103 

Dividendos de empresas participadas 4.596 3.790 3.338 

Resultados Financeiros -103.351 -83.900 -73.775 

Resultados consolidados antes de impostos 179.838 166.619 184.925 

        

Imposto sobre o rendimento -59.250 -56.353 -50.878 

Resultado Líq. consolidado do exercício antes de interesses não controlados 120.588 110.266 134.047 

        

Atribuível a:       

Accionistas do Grupo REN 120.576 110.265 134.107 

Interesses não controlados 12 1 -60 

Resultado líquido consolidado do exercício 120.588 110.266 134.047 
Res. por ação atribuível aos detentores do capital do Grupo durante o ano 
(expresso em euros) 

      

 - básico 0,23 0,21 0,25 

 - diluído 0,23 0,21 0,25 

 
3.9.2.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa consolidados a 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 
2011.  
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IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Fluxos de caixa das actividades operacionais     

Recebimentos de clientes 2.243.369 2.155.337 1.636.126 

Pagamentos a fornecedores -1.733.584 -1.528.101 -1.312.341 

Pagamentos ao pessoal -61.267 -61.759 -53.665 

Pagamento do imposto sobre o rendimento -137.288 -8.449 -148.990 

Outros Pag./Receb. relativos à Act. Operacional -14.613 -8.230 -3.948 

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais (1) 296.617 548.798 117.181 

        

Fluxos de caixa das actividades de investimento     

Recebimentos provenientes de:       

Investimentos financeiros 11.577 - - 

Activos fixos tangíveis - - - 

Subsídios ao investimento 33.609 22.501 32.632 

Juros e outros rendimentos similares 3.754 829 - 

Dividendos 4.761 3.859 12.014 

Pagamentos respeitantes a:       

Activos disponíveis para venda -1.045 - - 

Variação de perímetro - - - 

Investimentos financeiros -7.438 - - 

Activos fixos tangíveis -153 -123 -47 

Activos intangíveis -347.456 -363.401 -386.971 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (2) -302.390 -336.335 -342.372 

        

Fluxos de caixa das actividades de financiamento     

Recebimentos provenientes de:       

Empréstimos obtidos 9.764.000 11.065.763 11.010.571 

Aumento de capital - 6 - 

Juros e outros rendimentos similares 293 190 22.016 

Pagamentos respeitantes a:       

Empréstimos obtidos -9.588.200 -11.033.411 -10.652.338 

Juros e gastos similares -110.991 -91.918 -91.403 

Aquisição de acções próprias - - -4.109 

Dividendos -89.060 -88.530 -88.102 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (3) -23.958 -147.899 196.636 

      

 Aumento líq. (diminuição) de caixa equivalentes de caixa (4=1+2+3) -29.731 64.564 -28.555 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 101.871 24.576 60.407 

Inclusão no perímetro dos Gasodutos CMLB e Braga Tuy - 12.731 - 

Reclassificação para outros investimentos financeiros - - -7.276 
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Saída do perímetro do grupo OMIP -3.782 - - 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 68.357 101.871 24.576 

        

Detalhe da Caixa e equivalentes de Caixa       

Caixa - 10 1 

Descobertos bancários -1.049 -36.727 -45.312 

Depósitos bancários 69.407 138.588 69.887 

Outras Operações de Cobertura - - - 

  68.358 101.871 24.576 

 


