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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES  

 

O presente documento constitui, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 17.º do  

Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 29/2014, de 25 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de junho (“Decreto-Lei 

69/2004”), uma Nota Informativa relativa a um Programa de Emissões de Papel Comercial 

(“Programa”), no âmbito do qual poderá ser emitido papel comercial através de subscrição 

particular, pelo que ao Programa e à presente Nota Informativa aplicam-se as regras previstas no 

referido Decreto-Lei 69/2004 para as ofertas particulares. 

A presente Nota Informativa é da inteira responsabilidade da REN – Redes Energéticas Nacionais, 

SGPS, S.A. (“Emitente”), que procederá à sua divulgação. A informação apresentada neste 

documento é da inteira responsabilidade dos seguintes membros dos respetivos órgãos sociais da 

Emitente: 

Conselho de Administração 

Presidente: Rodrigo Costa* 

Vice-presidente: Guangchao Zhu 

Administrador Executivo: João Faria Conceição ** 

Administrador Executivo: Gonçalo Morais Soares** 

Administrador Não Executivo: Mengrong Cheng 

Administrador Não Executivo: Longhua Jiang 

Administrador Não Executivo: Omar Al-Wahaibi 

Administrador Não Executivo: Jorge Magalhães Correia 

Administrador Não Executivo: José Luís Arnaut 

Administrador Não Executivo: Manuel Sebastião 

Administrador Não Executivo: Gonçalo Gil Mata 

Administrador Não Executivo: Maria Estela Barbot 

* Presidente da Comissão Executiva 

** Administradores da Comissão Executiva 

Comissão de Auditoria 

Presidente: Manuel Sebastião  

Membro: Gonçalo Gil Mata  

Membro: Maria Estela Barbot 
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Nos termos da legislação aplicável, a Deloitte & Associados, SROC, S.A., na qualidade de Revisora 

Oficial de Contas da Emitente, representada por Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, é responsável 

por examinar a informação financeira dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de 

dezembro de 2015, incluída nos respetivos Relatórios de Gestão, Balanços, Demonstrações de 

Resultados, dos resultados e do outro rendimento integral, das alterações no capital próprio e dos 

fluxos de caixa e correspondente Anexo da Emitente 

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

pela Emitente. 

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

Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, objetividade e atualidade do 

conteúdo da informação nela prestada pela 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 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 constante desta Nota Informativa será atualizada ou alterada exclusivamente pela 

Emitente, nos prazos e nas condições previstos na lei, não assumindo assim o Caixa – Banco de 

Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido.  

No âmbito do presente Programa (i) não existem garantias que assegurem o cumprimento das 

obrigações de pagamento decorrentes das respetivas Emissões e (ii) não existe um patrocinador 

nos termos previstos no Decreto-Lei 69/2004.   

À Emitente estão atribuídas as seguintes notações de rating: 

 -  Longo Prazo:  BBB- / Baa3 / BBB (S&P / Moody’s / Fitch) 

 -  Curto Prazo:  A-3 / F3 (S&P / Fitch) 

 -  Outlook: Positivo / Estável / Estável (S&P / Moody’s / Fitch). 

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

Caixa – Banco de Investimento, S.A.. 
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2. FATORES DE RISCO 

 

Previamente a qualquer decisão de subscrição ou aquisição do Papel Comercial a emitir ou emitido 

ao abrigo do presente Programa, os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente os 

fatores de risco enunciados no presente capítulo e as demais informações e advertências 

constantes da presente Nota Informativa. 

Os potenciais investidores deverão, ainda, ter em conta que os riscos identificados na presente Nota 

Informativa não são os únicos a que a Emitente está sujeita, podendo haver outros riscos e 

incertezas, atualmente desconhecidos ou que a Emitente não considera significativos e que, não 

obstante, poderão ter um efeito adverso na sua atividade, nos seus resultados operacionais, na sua 

situação financeira, nas suas perspetivas futuras ou ainda na sua capacidade para atingir os seus 

objetivos. 

A Emitente reconhece que os fatores de risco indicados no presente capítulo podem afetar a sua 

capacidade de cumprir as obrigações decorrentes do Papel Comercial emitido ao abrigo do 

Programa. Importa referir que esses fatores, na sua maioria, constituem contingências que podem, 

ou não, ocorrer, e à Emitente não lhe é possível formular um juízo quanto ao grau de probabilidade 

de que tais contingências possam vir a verificar-se. 

A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir enunciados não constitui qualquer indicação 

relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à sua importância. 

No processo de decisão para efeitos da eventual subscrição ou aquisição do Papel Comercial a 

emitir ou emitido ao abrigo do Programa, os potenciais investidores em Papel Comercial deverão 

tomar em consideração, em conjunto com a demais informação contida nesta Nota Informativa, os 

seguintes fatores de risco relativos aos valores mobiliários e à Emitente e respetiva atividade. 

 

2.1. Riscos inerentes ao Papel Comercial 

 

O Papel Comercial pode não ser um investimento adequado para todos os investidores 

Cada potencial investidor em papel comercial deve determinar a adequação desse investimento em 

função das suas circunstâncias próprias. Em particular, cada potencial investidor em papel 

comercial deverá: 

(i) Ter um conhecimento e experiência suficientes para fazer a avaliação ponderada dos 

méritos e riscos inerentes à aquisição de papel comercial e da informação contida ou 

incluída por remissão na Nota Informativa; 

(ii) Ter acesso e conhecimento de instrumentos de análise apropriados para avaliar, no 

contexto da sua situação financeira própria, as consequências da aquisição de papel 
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comercial e o impacto que tal aquisição terá na globalidade da sua carteira de 

investimentos; 

(iii) Ter recursos financeiros suficientes e liquidez para suportar todos os riscos de um 

investimento em papel comercial; e 

(iv) Ser capaz de avaliar (sozinho ou com ajuda de um consultor financeiro) possíveis cenários 

económicos, de taxas de juro e/ou de outros fatores que possam afetar o seu investimento 

e/ou a sua capacidade de suportar os riscos inerentes à aquisição de Papel Comercial. 

 

O Papel Comercial constitui obrigação apenas da Emitente 

A aquisição de Papel Comercial envolve uma confiança na capacidade de crédito da Emitente. O 

Papel Comercial não é garantido por nenhuma pessoa ou entidade. Além disso, a aquisição de 

Papel Comercial envolve o risco de que mudanças posteriores na capacidade real, ou percebida 

pelo mercado, de crédito da Emitente possam afetar negativamente o valor de mercado do Papel 

Comercial. 

O Papel Comercial não representa uma obrigação ou uma responsabilidade de qualquer outra 

pessoa ou entidade para além da Emitente. 

 

Riscos Fiscais 

Alteração da legislação fiscal ou da sua interpretação: a legislação fiscal associada ao Papel 

Comercial pode ser objeto de futuras alterações cujo impacto não é possível antecipar, havendo 

contudo a possibilidade de as eventuais mudanças terem efeito retroativo quanto à sua aplicação 

e/ou interpretação. 

 

O Mercado Secundário em geral 

O Papel Comercial, quando emitido, pode não ter um mercado de negociação estabelecido e pode 

nunca vir a desenvolver-se nenhum mercado para esse efeito. Se um mercado se desenvolver, 

pode não ser líquido. Portanto, os titulares de papel comercial podem não conseguir vender o Papel 

Comercial facilmente ou a preços que lhes proporcionem um retorno comparável com investimentos 

noutros instrumentos financeiros similares que se desenvolvam ou estejam integrados num tal 

mercado. A falta de liquidez pode ter um efeito adverso significativo no valor de mercado de Papel 

Comercial. 

 

Alteração de Lei ou da sua Interpretação 

Não pode ser dada qualquer garantia relativamente ao impacto de qualquer possível alteração das 

leis portuguesas, incluindo as que estabelecem o regime jurídico do Papel Comercial, ou da 
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interpretação dessas leis por via de decisão judicial ou prática administrativa, que ocorram depois 

da data de emissão do Papel Comercial. 

 

Risco de Taxa de juro 

O investimento em Papel Comercial envolve o risco de que mudanças subsequentes nas taxas de 

juro do mercado possam afetar negativamente o valor do Papel Comercial. 

 

Outros Riscos 

O rendimento ou as mais-valias do papel comercial podem variar (positiva ou negativamente) de 

acordo com as condições de mercado e com a fiscalidade aplicáveis. 

 

2.2. Riscos relacionados com a Emitente e respetiva atividade 

O investimento em Papel Comercial envolve riscos de naturezas diversas, os quais constituem um 

reflexo dos diversos tipos de riscos a que a Emitente está sujeita no âmbito da sua atividade e que 

podem afetar a capacidade da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) cumprir as 

obrigações decorrentes da emissão do Papel Comercial ao abrigo do Programa. Efetivamente, os 

riscos relacionados com a Emitente e respetiva atividade poderão afetar a evolução dos negócios, a 

situação financeira ou os resultados operacionais da REN. 

O texto que se segue descreve os riscos mais significativos e suscetíveis de afetar a REN, não 

constituindo, porém, um elenco taxativo. Adicionalmente podem surgir alguns riscos atualmente 

desconhecidos e outros que, apesar de serem atualmente considerados como não relevantes, se 

venham a tornar relevantes no futuro.  

Os principais riscos relacionados com a Emitente e a sua atividade são: 

 A atividade desenvolvida pela REN encontra-se sujeita a extensa regulamentação e os seus 

resultados operacionais são afetados por leis e regulamentos, incluindo regulamentos sobre 

a remuneração que a REN pode auferir pelo transporte de eletricidade e pelas atividades 

relacionadas com o gás natural.  

 A rendibilidade futura da REN pode ser afetada de forma adversa por alterações recentes 

ou futuras no regime de remuneração e tarifas estabelecido pela ERSE. 

 As tarifas que a REN aufere pelas atividades reguladas de transporte de eletricidade e de 

gás natural baseiam-se num conjunto de pressupostos, que podem revelar-se incorretos. 

 A REN pode ser afetada de forma adversa por alterações das leis ou regulamentos fiscais 

ou por aumento de impostos ou redução de benefícios fiscais. 

 O endividamento significativo da REN poderá afetar negativamente a situação financeira e 

capacidade para suportar desenvolvimentos adversos e aumentos nas taxas de juro e a 

ausência de financiamento em condições favoráveis poderão afetar, adversa e 

relevantemente a atividade, situação financeira e resultados operacionais da REN. 
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 A REN pode ser afetada de forma adversa por flutuações nas taxas de juro. 

 A REN pode não ter capacidade para financiar os investimentos planeados. 

 A REN pode não conseguir executar com sucesso a sua estratégia empresarial. 

 A não renovação ou o termo ou a resolução antecipada das concessões atribuídas à REN 

ou das autorizações ou licenças de que a REN dispõe podem impedir a realização do valor 

total de certos ativos e provocar perdas de lucros futuros, sem que haja uma compensação 

adequada. 

 Atrasos nos projetos de construção de redes podem afetar, adversa e relevantemente, a 

atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN. 

 A REN está exposta a riscos de crédito, os quais poderão ser intensificados pelas 

condições macroeconómicas.  

 As atividades da REN estão sujeitas a extensa regulamentação ambiental. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

3.1 Identificação do Programa 

Programa de Emissões de Papel Comercial da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

(“Programa”). 

 

3.2 Identificação do Código ISIN / Código da Central 

Não aplicável.  

 

3.3 Tipo de Programa 

O Programa respeita à emissão de valores mobiliários representativos de dívida de prazo inferior a 

1 ano (“Papel Comercial”). 

 

3.4 Nome da Emitente 

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

 

3.5 Tipo de Emitente 

A Emitente do presente Programa é uma sociedade comercial não financeira.  

 

3.6 Objetivo do Programa 

O presente Programa destina-se a ser utilizado pela Emitente, sendo que os fundos obtidos através 

de cada Emissão serão aplicados para a cobertura/satisfação das necessidades gerais de 

financiamento da sua atividade. 

 

3.7 Montante Nominal Máximo do Programa 

€ 400.000.000 (quatrocentos milhões de Euro). 

 

3.8 Forma e Modalidade do Papel Comercial 

O Papel Comercial a emitir ao abrigo do Programa assumirá a forma escritural e será nominativo. 
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3.9 Montante Mínimo / Máximo de cada Emissão 

Mínimo: € 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil Euro), sempre em múltiplos de  

€ 500.000 (quinhentos mil Euro). 

Máximo: corresponde ao Montante Nominal Máximo do Programa, conforme definido no ponto 3.7 

supra. 

 

3.10 Remuneração 

O Papel Comercial auferirá uma remuneração variável de acordo com a taxa de juro aplicável a 

cada Emissão. 

 

3.11 Modo de determinação da Taxa de Juro de cada Emissão 

Sobre os montantes de cada Emissão objeto de propostas aceites incidirão as taxas de juro que 

nessas propostas sejam referidas. 

 As taxas de juro aplicáveis a cada Emissão mantêm-se inalteradas durante o respetivo Prazo de 

Emissão. 

 

3.12 Moeda de denominação das Emissões 

Euro. 

 

3.13 Prazo das Emissões 

Entre 7 (sete) e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias.  

 

3.14 Valor Nominal Unitário 

€ 50.000 (cinquenta mil Euro). 

 

3.15 Legislação aplicável 

Lei Portuguesa.  

Em especial, é aplicável o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 

77/2017, de 30 de junho. 
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3.16 Admissão à negociação 

As Emissões realizadas ao abrigo do Programa poderão ser admitidas à negociação no “Euronext 

Lisbon”, devendo a instrução do processo de admissão ocorrer junto da Euronext  

Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..  

 

3.17 Identificação da Instituição Registadora 

Para as Emissões não admitidas à negociação no “Euronext Lisbon”: Caixa – Banco de 

Investimento, S.A., com sede em Lisboa, na Avenida João XXI, 63, com o capital social de  

€ 81.250.000 (oitenta e um milhões duzentos e cinquenta mil Euro), matriculado na Conservatória 

de Registo Comercial de Lisboa, com o Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva (NIPC) 

501 898 417. 

Para as Emissões admitidas à negociação no “Euronext Lisbon”: Interbolsa – Sociedade Gestora de 

Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.. 

 

3.18 Identificação do sistema de liquidação 

Para as Emissões não admitidas à negociação no “Euronext Lisbon”: Não aplicável. 

Para as Emissões admitidas à negociação no “Euronext Lisbon”: Interbolsa – Sociedade Gestora de 

Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.. 

 

3.19 Identificação da notação de risco 

O Programa e/ou as Emissões não são objeto de notação de rating. 

 

3.20 Identificação do garante 

Não aplicável. 

 

3.21 Natureza e âmbito das garantias prestadas 

Não aplicável. 

 

3.22 Agente Pagador e entidade colocadora 

Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede em Lisboa, na Avenida João XXI, 63, com o capital 

social de € 81.250.000 (oitenta e um milhões duzentos e cinquenta mil Euro), matriculado na 



     
 

  

Nota Informativa de Programa de Papel Comercial  13 / 28 

Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com o Número Único de Matrícula e de Pessoa 

Coletiva (NIPC) 501 898 417. 

 

3.23 Forma/Tipo de Colocação 

Por subscrição particular e por colocação direta a realizar através do Banco Dealer. 

Cada Emissão será subscrita ao respetivo Preço de Subscrição, calculado nos termos definidos no 

item “Preço de Subscrição e Método de Cálculo de Juros” constante do ponto 3.27 infra. 

 

3.24 Restrições de Venda 

Não aplicável.  

 

3.25 Regime Fiscal 

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

legislação aplicável. 

 

Imposto sobre o rendimento 

 

Juros e outras formas de remuneração de títulos de dívida  

Os juros e outras formas de remuneração do papel comercial são considerados rendimentos de 

capitais, independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, à 

taxa liberatória de 28%
1
.  

Caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e 

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

                                                 
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 35%, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais. 
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optar pelo englobamento, situação em que a taxa de imposto variará entre 14,50% e 48%
2
, tendo a 

retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

O englobamento é obrigatório quando os rendimentos sejam obtidos no âmbito do exercício de 

atividades empresariais e profissionais.  

Não residentes:  

Encontram-se isentos de IRS, nos termos e condições previstas no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 

de novembro
3
, quando obtidos por (i) beneficiários efetivos residentes em país ou jurisdição com o 

qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um acordo que 

preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou por (ii) beneficiários efetivos que não sejam 

residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista 

aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o papel comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o regime previsto no referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, o imposto é objeto 

de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 28%
1, 4

, excetuando-se os casos em que haja 

aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação Internacional que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

 

Auferidos por pessoas coletivas  

Residentes:  

Sujeitos a tributação à taxa geral de IRC de 21%
5
 (à qual acrescerá uma taxa de derrama municipal 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). Sobre a parte do 

                                                 
2
 A opção pelo englobamento dos rendimentos determina a obrigação de englobar a totalidade dos rendimentos da mesma 

categoria de rendimentos. Sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 80.000 e até € 250.000, incide ainda, 
para além da taxa de imposto de 48%, uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%, sendo que relativamente ao rendimento 
coletável remanescente superior a € 250.000, tal taxa adicional é de 5%. 
Relativamente aos rendimentos auferidos em 2017, e caso o sujeito passivo opte pelo seu englobamento, às taxas referidas 
poderá ainda acrescer uma sobretaxa de IRS de 0,88% a 3,21%, a aplicar nos termos previstos na Lei 
n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro e na Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2017), sobre 
a parte do rendimento coletável de IRS que exceda, por sujeito passivo, o montante de € 20.261. 
3
 Na redação dada pela Lei n.º 83/2013, de 9 de dezembro. 

 
4
 Tratando-se de rendimentos auferidos por entidades não residentes 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, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, os mesmos ficam sujeitos a retenção 
na fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 35%. 
 
5
 Tratando-se de sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza 

agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao 
Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, a taxa de IRC aplicável aos primeiros € 15.000 de matéria coletável é de 17% 
(nos termos do disposto no artigo 41.º - B do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a referida taxa poderá ser de 12,5% quando os 
referidos sujeitos passivos exerçam, diretamente e a título principal, a sua atividade em territórios do interior e desde que 
preenchidos os demais requisitos estabelecidos nesse mesmo artigo), aplicando-se ao excedente a taxa geral. 
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lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a € 1.500.000 e até  

€ 7.500.000, incide ainda, a título de derrama estadual, uma taxa adicional de 3%. Tal taxa é 

elevada para 5% relativamente ao lucro tributável remanescente superior a € 7.500.000 e até  

€ 35.000.000, sendo que relativamente ao lucro tributável remanescente superior a  

€ 35.000.000 tal taxa adicional é de 7%.  

O imposto é objeto de retenção na fonte à taxa de 25%
1,6

, a qual assume a natureza de pagamento 

por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  

Isentos de IRC, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, quando 

obtidos por (i) bancos centrais e agências governamentais, (ii) organizações internacionais 

reconhecidas pelo Estado português, (iii) beneficiários efetivos residentes em país ou jurisdição com 

o qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um acordo que 

preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou (iv) outras entidades que, em território 

português, não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao qual os 

rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou região com 

regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela 

Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o papel comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso não seja aplicável a referida isenção, os rendimentos são sujeitos a retenção na fonte a título 

definitivo à taxa de 25%
1, 4

, excetuando-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.  

 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário e, bem assim, por sociedades de 

investimento mobiliário e imobiliário, constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional 

Não sujeitos a tributação, nos termos do respetivo regime fiscal
7
.  

                                                                                                                                                      
 
6
 Quando, nos termos dos artigos 9.º e 10.º do Código do IRC, ou nas situações previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

se excluam da isenção de IRC todos ou parte dos rendimentos de capitais, o imposto é objeto de retenção na fonte, a título 
definitivo, à taxa de 21% (tratando-se de entidades que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, 
industrial ou agrícola). 
  
7
 Porém, caso os rendimentos provenham de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada em portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, os 
mesmos concorrerão para o apuramento do lucro tributável, em sede de IRC, destas entidades, o qual será tributado à taxa 
única de 21% (as entidades em questão estão isentas de derrama municipal e estadual).  
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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 respetivo regime fiscal. 

 

Mais-Valias  

 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais e as menos-valias, decorrentes da alienação onerosa de títulos de dívida, quando não 

apuradas no âmbito de atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais, 

concorrem para o apuramento do saldo global anual das mais e menos-valias. No caso de ser 

apurado um saldo global positivo, o mesmo é tributado à taxa de 28%, podendo os rendimentos em 

causa ser englobados por opção dos respetivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará 

entre 14,50% e 48%
2, 8

. 

Diferentemente, sendo as mais e menos-valias apuradas no âmbito de atividades geradoras de 

rendimentos empresariais e profissionais, o englobamento é obrigatório, o que significa que, no 

caso de ser apurado um saldo global positivo, o mesmo será tributado a uma taxa de imposto que 

variará entre 14,50% e 48%
2, 8

.  

Não residentes:  

Isenção nos termos do referido Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, quando obtidos por (i) 

beneficiários efetivos residentes em país ou jurisdição com o qual esteja em vigor um Acordo para 

evitar a Dupla Tributação Internacional ou um acordo que preveja a troca de informações em 

matéria fiscal, ou por (ii) beneficiários efetivos que não sejam residentes em país, território ou região 

com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 

13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada 

pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o papel comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

                                                                                                                                                      
 
8 
No caso de títulos adquiridos em mercado secundário, a diferença positiva ou negativa entre o valor de reembolso do título 

e o respetivo preço de aquisição é tratada como uma mais e menos-valia mobiliária, concorrendo para o apuramento do 
saldo global anual das mais e menos-valias. 
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Caso o referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, aplicar-se-á a isenção prevista no 

artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
9
 (“EBF”), exceto no que respeita a pessoas singulares 

sem estabelecimento estável em território português que estejam 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, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 

10 de março e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

 

Auferidas por pessoas coletivas  

Residentes:  

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

moldes acima descritos a propósito da tributação dos juros e outras formas de remuneração de 

títulos de dívida, quando obtidos por pessoas coletivas residentes. 

Não residentes:  

Isentos de IRC, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, quando 

obtidos por (i) bancos centrais e agências governamentais, (ii) organizações internacionais 

reconhecidas pelo Estado português, (iii) beneficiários efetivos residentes em país ou jurisdição com 

o qual esteja em vigor um Acordo para evitar a Dupla Tributação Internacional ou um acordo que 

preveja a troca de informações em matéria fiscal, ou (iv) outras entidades que, em território 

português, não tenham residência, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável ao qual os 

rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou região com 

regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela 

Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

Refira-se, no entanto, que o referido regime de isenção só é aplicável quando o papel comercial se 

encontre integrado em sistema centralizado previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005. 

Caso o referido Decreto-Lei n.º 193/2005 não seja aplicável, aplicar-se-á a isenção prevista no 

artigo 27.º do EBF
9
, exceto no que respeita a entidades não residentes e sem estabelecimento 

estável em território português que sejam detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25%, por 

entidades residentes
10

, e a entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território 

                                                 
9 De acordo com a versão dada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. Saliente-se, no entanto, que a Lei n.º 42/2016, de 28 
de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2017) não prorroga, de forma expressa, a vigência desta norma.  

 
10 

A referida limitação deixa de ser aplicável quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos e condições 
relativamente à sociedade alienante: i) seja residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado membro do 
Espaço Económico Europeu vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, equivalente à estabelecida no 
âmbito da União Europeia, ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar 
dupla tributação que preveja a troca de informações; ii) esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no n.º 2 da Diretiva 
2011/96/EU, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC, desde que a taxa 
aplicável não seja inferior a 60% da taxa prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código de IRC; e iii) não seja parte de uma 
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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, retificada pela Declaração de Retificação n.º 31/2004, de 10 de março e alterada pela 

Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 

Não sendo aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do EBF, 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 efetuada nos moldes supra referidos para as pessoas coletivas residentes.  

 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário e, bem assim, por sociedades de 

investimento mobiliário e imobiliário, constituídos e a operar de acordo com a legislação nacional 

Não sujeitas a tributação, nos termos do respetivo regime fiscal
7
. 

 

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 respetivo regime fiscal aplicável. 

 

Transmissões Gratuitas 

 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

 

Auferidas por pessoas coletivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas residentes em território português concorrem 

para efeitos de determinação da matéria coletável sujeita a IRC - tributação nos moldes referidos 

supra. 

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. 

                                                                                                                                                      
construção, ou série de construções, artificial ou artificiais, com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de 
obtenção de uma vantagem fiscal. 
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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;  

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 Autoridade 

Tributária e Aduaneira 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. 
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Auferidas por pessoas coletivas  

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

ainda que dele isentos. 

 

3.26 Contacto das pessoas responsáveis pelo Programa 

Dr. Nuno Rosário / Dr. Pedro Serrão 

Morada:  Avenida Estados Unidos da América, 55, 1749 – 061 Lisboa 

Telefone: 21 001 31 06 / 21 001 31 54 

Fax:  21 001 31 28 

 

3.27 Informações Adicionais sobre o Programa 

 

Prazo do Programa 

Até 8 de abril de 2018, inclusive. 

 

Preço de Subscrição e Método de Cálculo de Juros 

O Papel Comercial será emitido ao 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 (de cada parcela) da Emissão; 

TJ  =  Taxa de juro p.a. aplicável; 

PE  =  Prazo de Emissão (em dias). 

 

Banco Dealer 

Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede em Lisboa, na Avenida João XXI, 63, com o capital 

social de € 81.250.000 (oitenta e um milhões duzentos e cinquenta mil Euro), matriculado na 

Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, com o Número Único de Matrícula e de Pessoa 

Coletiva (NIPC) 501 898 417. 
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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. 

 

Pari Passu 

Cada Emissão constitui uma obrigação comum, direta, incondicional e geral 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. 

 

Vencimento Antecipado 

Os detentores do Papel Comercial poderão solicitar o reembolso imediato de quaisquer Emissões 

de que sejam titulares, bem como o pagamento dos respetivos juros devidos até à data em que se 

efetuar aquele reembolso, sempre que se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

a) Mora, que se prolongue por mais de 3 (três) Dias Úteis, no pagamento de qualquer das 

Emissões; 

b) Mora no pagamento de quaisquer outras obrigações resultantes de empréstimos, 

facilidades de crédito ou outros compromissos de incidência financeira, contraídos ou a 

contrair junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de 

obrigações decorrentes de valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza, e 

sempre que esse incumprimento não seja sanado no prazo de 3 (três) Dias Úteis; 

c) A Emitente cessar, de uma forma generalizada, o pagamento de obrigações vencidas; 

d) A declaração de insolvência da Emitente seja por esta requerida; 

e) A declaração de insolvência da Emitente seja peticionada por terceiro(s); 

f) A Emitente requeira a sua sujeição a procedimento de recuperação através do Sistema de 

Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) nos termos do Decreto-Lei  

n.º 178/2012, de 3 de agosto; 
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g) A verificação de quaisquer dos circunstancialismos que, de acordo com o disposto nas 

alíneas a) a h) do n.º 1 do artigo 20.º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas, permitem concluir pela situação de insolvência da Emitente, ainda quando esta 

não tenha sido, no prazo legal, requerida pela Emitente ou por terceiro; 

h) A Emitente deixar executar ou protestar quaisquer títulos de crédito; 

i) A Emitente não cumprir os seus compromissos para com a Segurança Social ou para com 

as autoridades fiscais. 
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4. DESCRIÇÃO DA EMITENTE 

 

4.1 Identificação 

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

 

4.2 Lei aplicável 

A Emitente é uma pessoa coletiva de direito português, mais especificamente uma sociedade 

comercial constituída nos termos e para os efeitos do Código das Sociedades Comerciais (aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, com a última alteração operada pela 

Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro)  designadamente na parte que respeita às sociedades 

anónimas. 

À Emitente aplica-se ainda a legislação e demais regulamentação relativa às Sociedades Gestoras 

de Participações Sociais (cujo regime jurídico foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 495/88, de 30 de 

dezembro, com a última alteração operada pela  Lei nº 109-B/2001, de 27 de dezembro). 

Na qualidade de sociedade aberta, a Emitente está sujeita à supervisão da Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários (“CMVM”), à respetiva regulamentação e ao disposto no Código dos Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, com as alterações 

introduzidas 

 

4.3 Data de Constituição 

A Emitente foi constituída sob a denominação de REN – Rede Elétrica 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 Emitente à EDP no âmbito da liberalização do mercado 

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

desenvolvem atividades de transporte de eletricidade, de distribuição e de produção de eletricidade.  

Até setembro de 2006, a atividade principal da Emitente consistia na exploração da RNT, a qual 

incluía a gestão técnica global do SEN, atuando ainda como “single-buyer” de energia elétrica, 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 Emitente adquiriu ao grupo Galp determinados ativos 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. 

http://extranet.legix.pt/default.aspx
http://extranet.legix.pt/default.aspx
http://extranet.legix.pt/default.aspx
http://extranet.legix.pt/default.aspx
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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 eletricidade e do gás natural. 

 

4.4 Sede Social e sede administrativa 

Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, 1749 – 061 Lisboa 

 

4.5 Número de Inscrição e local de matrícula 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

NIPC: 503 264 032 

 

4.6 Breve descrição da atividade 

 A sociedade tem por objeto a gestão de participações noutras sociedades que exerçam atividades 

nos sectores do transporte de eletricidade, do transporte e armazenamento de gás natural e da 

receção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito e ainda de outras que com estas 

estejam relacionadas, como forma indireta do exercício de atividade económica. 

A REN é a sociedade holding do Grupo REN, que está organizada em dois segmentos de negócio 

principais, a eletricidade e o gás, e uma área de negócio secundária, na área das telecomunicações. 

,O Grupo REN marca presença nas áreas da eletricidade e do gás natural na Europa é um dos 

poucos operadores com esta caraterística: 

 na eletricidade, através do transporte em Muito Alta Tensão (MAT) e da Gestão Técnica 

Global (GTG) do sistema elétrico nacional, na medida em que a REN – Rede Elétrica, S.A., 

sociedade detida integralmente pela REN, é titular da concessão de serviço público por 50 

anos, situação que vigora desde 2007; e 

 no gás natural, através do transporte em Alta Pressão e da GTG do sistema nacional de gás 

natural, da receção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito e do 

armazenamento subterrâneo de gás, a REN Gasodutos, S.A., a REN Atlântico – Terminal 

de GNL, S.A., a REN Armazenagem, S.A. (respetivamente), sociedades do Grupo REN, são 

titulares de concessões de serviço público por 40 anos desde 2006. 

A REN, através da REN Trading, S.A., promove a gestão da energia a adquirir a dois centros 

electroprodutores, no âmbito de contratos de aquisição de energia que não foram objeto de 

cessação antecipada. 

Desde 2002, a REN encontra-se também presente no setor das telecomunicações através da REN 

TELECOM – Comunicações, S.A., constituída com o propósito de explorar a capacidade 
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excedentária das redes de telecomunicações de segurança, essenciais ao suporte do transporte de 

eletricidade e de gás natural. 

Em outubro de 2010, o Estado Português atribuiu à Enondas - Energia das Ondas, S.A., sociedade 

detida integralmente pela REN, uma concessão para a produção de energia das ondas numa zona 

piloto a norte de S. Pedro de Moel. A concessão tem um prazo de 45 anos e inclui a autorização 

para a implantação das infraestruturas de ligação à rede elétrica pública. 

Um conjunto de funções de negócio do Grupo é executado pela REN Serviços, S.A. (REN Serviços) 

designadamente funções de apoio às concessões e de back-office. Para além destas ações de 

suporte, a REN Serviços funciona como extensão comercial da REN, prestando serviços de 

consultoria e/ou de engenharia, dentro do setor energético, a terceiros. 

Em maio de 2013 foi constituída a REN Finance, B.V., empresa totalmente detida pela REN, com 

sede na Holanda, cujo objeto social é participar, financiar, colaborar e conduzir a gestão de 

empresas relacionadas. 

Em dezembro de 2016 foi constituída a Aério Chile SPA, empresa totalmente detida pela REN 

Serviços, S.A., com sede em Santiago no Chile, cujo objeto social é a realização de investimentos 

em bens, ações, direitos de sociedades e associações. 

Em outubro de 2017 a subsidiária REN Gás, S.A. adquiriu à EDP Iberia, S.L.U. a totalidade do 

capital social da EDP Gás, S.G.P.S.,S.A. (“EDP Gás”) e das suas subsidiárias, EDP Gás 

Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.. 

 

4.7 Rácio de Autonomia Financeira 

Não aplicável. 

 

4.8 Capital Social 

O Capital Social da REN é atualmente de € 534.000.000, representado por 534 milhões de ações 

escriturais, nominativas, com o valor nominal de € 1 (um Euro) cada.  

O Capital Social da REN encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

 

4.9 Capitais Próprios evidenciados no último balanço individual aprovado 

Os Capitais Próprios da REN, conforme evidenciados no seu balanço individual aprovado referente 

ao exercício de 2016, ascendem a 1.147.859 milhares de euros. 
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4.10 Normas contabilísticas utilizadas na elaboração das contas individuais/ 

consolidadas 

As Contas individuais e consolidas da REN referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2016 (último ano com Contas aprovadas e objeto de Certificação Legal de Contas) foram 

elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. 

 

4.11 Identificação do mercado regulamentado e dos valores mobiliários do emitente 

que estejam admitidos à negociação 

Os valores mobiliários do emitente que se encontram admitidos à negociação são listados de 

seguida. 

 

Tipo de valor 

mobiliário 

Número de Valores 

Mobiliários 
ISIN Code Mercado Regulamentado 

Ações 534.000.000 PTREL0AM0008 Euronext Lisbon 

Obrigações 20 PTRELDOM0007 London Stock Exchange 

Obrigações 1.500 PTRELKOM0008 Euronext Lisbon 

Obrigações 1.628 PTRELBOE0017 London Stock Exchange 

Obrigações 2.677,55 XS0982774399 London Stock Exchange 

Obrigações 5.000 XS1189286286 Irish Stock Exchange 

Obrigações 5.500 XS1423826798 Irish Stock Exchange 

 

4.12 Notações de rating da Emitente 

À REN estão atribuídas as seguintes notações de rating: 

 

Agência Longo Prazo Curto Prazo Outlook Data de Publicação 

Standard & Poor’s BBB- A-3 Positivo 17-10-2016 

Fitch BBB F3 Estável 20-04-2017 

Moody’s Baa3 - Estável 12-04-2017 
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4.13 Identificação do sítio de internet onde podem ser consultadas as 

demonstrações financeiras dos últimos dois exercícios 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Emitente relativas aos dois últimos 

exercícios poderão ser consultadas através do site: www.ren.pt. 

 

4.14 Indicação sumária da dependência da Emitente relativamente a quaisquer 

factos que tenham importância significativa para a sua atividade e sejam 

suscetíveis de afetar a sua rentabilidade no prazo abrangido pelo Programa até 

à data do último reembolso, designadamente 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 atividade. 

A Emitente é detentora, direta ou indiretamente, de 100% do capital social da REN – Rede Elétrica 

Nacional, S.A., entidade concessionária, em regime de serviço público, da atividade de transporte 

de eletricidade através da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (“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, respetivamente, das atividades de transporte de gás natural através da 

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (“RNTGN”), de armazenamento subterrâneo de gás 

natural e de receção, armazenamento e regaseificação de GLN no Terminal de Sines, as quais 

celebraram com o Estado os respetivos contratos de concessão em 26 de setembro de 2006, bem 

como da sociedade Enondas – Energia das Ondas, S.A., entidade concessionária, em regime de 

serviço  público, da produção de energia elétrica 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, 

direta ou indiretamente, de 100% do capital Social da RENTELECOM - Comunicações, S.A., da 

REN Serviços, S.A., da REN Gás, S.A., da REN Trading, S.A., da REN Gás Distribuição SGPS S.A., 

da REN Portgás Distribuição S.A. e da REN Portgás GPL S.A.. De salientar ainda que a Emitente 

possui ainda   

a) Uma participação de 42,5% do capital da empresa chilena Electrogas, S.A., que tem por 

objeto social a prestação de serviços de transporte de gás natural e outros combustíveis; b)  

b) Uma participação de 40% do capital da empresa OMIP - Operador do Mercado Ibérico 

(Portugal), SGPS, S.A., que tem por objeto social a gestão de participações noutras 

sociedades, como forma indireta do exercício de atividades económicas; 

c) Uma participação de 10% no capital social do OMEL, Operador del Mercado Ibérico de 

Energia, S.A., polo espanhol do Operador Único; 

https://www.ren.pt/investidores/relatorio_anual/
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d) Uma participação de 1% na Red Eléctrica Corporación, S.A., entidade responsável pela 

gestão da rede elétrica em Espanha; 

e) Uma participação de 8,3% no capital social da Coreso, S.A., entidade que assiste os 

operadores das redes de transporte Europeus em atividades de coordenação e segurança 

para permitir o fornecimento de eletricidade em segurança na Europa; 

f) participações no capital social das empresas: (i) Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. 

(“HCB”), participação de 7,5%; e (ii) MIBGÁS, S.A., participação de 6,67%.. 

 
 

4.15 Informações adicionais sobre o Emitente 

Não aplicável. 


