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CONVOCATÓRIA 

Assembleia Geral 

 

 

Convocam-se os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembleia 

Geral, no dia 17 de abril de 2015, pelas 10.30 horas, a realizar na Rua Cidade de 

Goa, n.º 4, 2685-038 Sacavém (em virtude de a sede social não dispor de condições 

satisfatórias para o efeito), com a seguinte 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e 

individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, 

acompanhados, designadamente, dos documentos de certificação legal de 

contas, do parecer do órgão de fiscalização, do relatório de atividade da 

Comissão de Auditoria e do relatório de governo societário. 
 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício findo em 31 

de dezembro de 2014. 
 

3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos 

termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. 
 

4. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para 

aquisição e alienação de ações próprias pela REN e sociedades participadas.  
 

5. Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de 

obrigações próprias e outros valores mobiliários próprios representativos de 

dívida, pela REN e sociedades participadas.  
 

6. Deliberar sobre uma declaração da Comissão de Vencimentos acerca da política 

de remuneração dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da 

Mesa da Assembleia Geral. 
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7. Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos Administradores OLIREN, SGPS, 

S.A. - a qual indicou Francisco João Oliveira para exercer o cargo em nome 

próprio -, Rodrigo Costa e Longhua Jiang, para desempenharem as funções de 

Vogais do Conselho de Administração, para completar o mandato 

correspondente ao triénio 2012-2014. 
 

8. Deliberar sobre a alteração, por meio de modificação, revogação parcial e/ou 

aditamento, dos artigos 4.º, 7.º-A, 7.º-B, 10.º, 12.º e 27.º do Contrato de 

Sociedade da REN. 
 

9. Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais da REN para um novo 

mandato, relativo ao triénio 2015-2017. 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO ESPECIAL AOS ACIONISTAS 

 

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (“ERSE”) emitiu, no dia 9 de 

setembro de 2014, decisão relativa à certificação da REN – Rede Eléctrica Nacional e 

da REN – Gasodutos como operadores da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, respetivamente, em regime de 

separação completa jurídica e patrimonial (full ownership unbundling). A 

certificação encontra-se, todavia, dependente do cumprimento, no prazo de oito 

meses, i.e., até 11 de maio de 2015, de um conjunto de condições destinadas a 

garantir a independência daqueles operadores (a “Decisão da ERSE”, disponível 

aqui). 

 

Para dar cumprimento a tal Decisão e em virtude de não terem sido ainda vertidas no 

contrato de sociedade as alterações necessárias (vide propostas no âmbito do ponto 8 

da Ordem do Dia), a Assembleia ora convocada ficará sujeita às regras abaixo 

descritas, estabelecidas pelo Presidente da Mesa, no exercício dos seus poderes. 

 
As condições exigidas pela Decisão da ERSE que terão de ser aplicadas já na AG ora 

convocada, incluem:  

http://www.erse.pt/pt/legislacao/Legislacao/Attachments/1825/Decis%C3%A3o%20Certifica%C3%A7%C3%A3o.pdf
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1. Restrições ao exercício de direitos de acionistas da REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.: os acionistas que exerçam controlo 

em empresas de produção ou comercialização de eletricidade ou gás 

natural estão impedidos de exercer quaisquer direitos na REN, sem 

prejuízo do direito de receber dividendos, salvo reconhecimento pela 

entidade certificadora da não existência de risco de conflito de 

interesses.  

2. Restrições ao exercício de cargo no conselho de administração ou 

comissão de auditoria da REN e dos operadores das redes de 

transporte: (a) não podendo ser designados por acionistas que exerçam 

controlo ou direitos sobre empresas de produção ou comercialização de 

eletricidade ou gás natural; e (ii) estando impedidos, designadamente, de 

integrar simultaneamente órgãos sociais em empresas de produção ou 

comercialização de eletricidade ou gás natural.  

3. Alteração do Contrato de Sociedade da REN, no sentido de dar 

cumprimento às restrições previstas nos dois pontos anteriores (v. ponto 8 

da Ordem do Dia).  

4. Comunicação à ERSE, em tempo útil, de qualquer alteração de 

circunstâncias que envolva as condições analisadas no processo de 

certificação.  

 

A Decisão da ERSE definiu ainda medidas adicionais de separação funcional, como no 

caso da REN Trading S.A., e de supervisão das atividades do grupo REN, 

pronunciando-se, igualmente, sobre os atuais acionistas da REN e sobre os membros 

dos órgãos de administração e de fiscalização da REN e dos operadores das redes de 

transporte. 

 

Para o cumprimento do sentido material da Decisão da ERSE e das exigências legais 

nacionais e comunitárias, é imprescindível assegurar que nenhum acionista, nas 

condições acima referidas, seja admitido a participar e a exercer o direito de voto, 

já na Assembleia Geral do dia 17 de abril de 2015, não obstante estas exigências 

ainda não se encontrarem refletidas no Contrato de Sociedade da REN.  
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Chama-se, por isso, a atenção dos Senhores Acionistas especialmente para o 

conteúdo da alínea l) de “REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO 

DE VOTO” infra. 

 

INFORMAÇÃO AOS ACCIONISTAS E QUÓRUM 

 

Se, na data marcada, a Assembleia Geral não puder realizar-se, por falta de quórum, 

fica desde já convocada uma segunda reunião, a realizar no dia 4 de maio 2015, no 

mesmo local e à mesma hora. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Contrato de Sociedade, para que a Assembleia 

Geral possa reunir e deliberar, em primeira convocação, é indispensável a presença 

ou representação de Acionistas que detenham, pelo menos, 51% do capital. 

 

As informações e os documentos preparatórios da Assembleia respeitantes aos pontos 

da Ordem do Dia (designadamente, os previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 289.º do 

Código das Sociedades Comerciais e no n.º 1 do artigo 21.º-C do Código dos Valores 

Mobiliários) estarão à disposição dos Senhores Acionistas, para consulta, na sede 

social durante a hora de expediente e no sítio da REN na Internet em www.ren.pt, a 

partir da data da divulgação da presente Convocatória. 

 

Os documentos de prestação de contas da Sociedade relativos ao exercício findo 

podem ser igualmente consultados, a partir da mesma data, no sítio da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários na Internet em www.cmvm.pt. 

 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 

 

Sem prejuízo das disposições legais imperativamente aplicáveis, advertem-se os 

Senhores Acionistas para que:  

a) Às reuniões da Assembleia Geral só podem assistir Acionistas titulares de acções 

com direito de voto; 

b) A cada ação corresponde um voto; 

http://www.ren.pt/
http://www.cmvm.pt/
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c) De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, e 

em virtude do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 

29/2006, de 15 de fevereiro, na alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º-A e na alínea 

h) do n.º 3 do Artigo 21.º, ambos do Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de 

fevereiro, todos nas suas redações atuais, não são contados os votos inerentes 

às ações de categoria A, emitidos por qualquer Acionista, em nome próprio ou 

como representante de outrem, que excedam 25% da totalidade dos votos 

correspondentes ao capital social; 

d) Consideram-se emitidos pelo mesmo Acionista os votos inerentes às ações de 

categoria A que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários, lhe sejam imputáveis; 

e) Para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, 

e de acordo com o seu artigo 13.º, os Acionistas têm o dever de prestar ao 

Conselho de Administração, de forma completa, objetiva e verídica, todas as 

informações que este lhes solicite, relacionadas com o cômputo dos votos a que 

têm direito, sob pena de inibição do exercício do direito de voto relativamente 

a quaisquer ações que excedam o limite aplicável nos termos do n.º 3 do artigo 

12.º do Contrato de Sociedade; 

f) Nos termos do disposto no artigo 23.º-C, n.º 1, do Código dos Valores 

Mobiliários, os Acionistas que às 00:00 horas (GMT) do dia 10 de abril de 2015 

(“Data de Registo”) sejam titulares de ações que confiram o direito a, pelo 

menos, um voto têm o direito a participar e votar na Assembleia Geral (sem 

prejuízo de outros requisitos legal e estatutariamente exigidos, 

designadamente os referidos infra nas als. g), h), k) e l)); 

g) Nos termos do artigo 23.º-C, n.º 3, do Código dos Valores Mobiliários, os 

Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declará-lo por 

escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1) e ao intermediário 

financeiro junto do qual tenham aberto a conta de registo individualizado de 

valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia 9  de abril  

de 2015, podendo, para o efeito, recorrer aos formulários disponíveis no sítio 

da REN na Internet em www.ren.pt e utilizar o endereço AG2015@ren.pt de 

correio eletrónico; 

http://www.ren.pt/
mailto:AG2015@ren.pt
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h) O intermediário financeiro que, nos termos da alínea anterior, seja informado 

da intenção do Acionista de participar na Assembleia Geral deverá enviar ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1), pelo menos, até às 23:59 horas 

(GMT) do dia 10  de abril  de 2015, informação sobre o número de ações 

registadas em nome do Acionista, com referência à Data de Registo, podendo 

remetê-la, por correio eletrónico, para o endereço AG2015@ren.pt; 

i) O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não será 

prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de 

Registo e não se encontra dependente do bloqueio das mesmas entre a Data de 

Registo e a data de realização da Assembleia Geral, mas, nesse caso, os 

Acionistas que tenham declarado a intenção de participar na Assembleia Geral, 

nos termos da alínea g) supra, devem comunicar imediatamente a transmissão 

ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1) e à Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários; 

j) Os Acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio, mas 

por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas ações, 

desde que, para além da declaração de participação e da informação do 

respetivo intermediário financeiro sobre o número de ações registadas em 

nome do Acionista, nos termos das alíneas g) e h) supra, apresentem ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1), até às 23:59 horas (GMT) do dia 9 

de abril  de 2015, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais: (i) 

a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta; e 

(ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, 

dadas por cada cliente; 

k) Apenas serão admitidos a participar e votar na Assembleia Geral os Acionistas 

relativamente aos quais seja recebida, até às 23:59 horas (GMT) do dia 9 de 

abril de 2015, a declaração quanto à intenção de participar na Assembleia 

Geral e, até às 23:59 horas (GMT) do dia 10 de abril de 2015, a informação 

do intermediário financeiro, junto do qual tenham aberto a conta de registo 

individualizado de valores mobiliários, sobre o número de ações registadas em 

nome do seu cliente, com referência à Data de Registo. 

l) Os acionistas que pretendam participar, pessoalmente ou através de 

representante, na Assembleia Geral de 17 de abril de 2015, devem declarar por 

mailto:AG2015@ren.pt
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escrito, em documento entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

até ao dia anterior à Data de Registo, que: 

1. O acionista não exerce, direta ou indiretamente, controlo sobre qualquer 

entidade que exerça uma das atividades de entre a produção ou a 

comercialização de eletricidade ou gás natural; ou  

2. O acionista não se encontra inibido de exercer os direitos sociais 

inerentes a quaisquer ações representativas do capital social da REN por 

ter sido reconhecida pela ERSE a inexistência de risco de conflito de 

interesses relativamente ao acionista. 

 

 

DIREITOS DOS ACIONISTAS 
 

1. Direito à informação em Assembleia Geral 

 

No decurso da Assembleia Geral, qualquer Acionista poderá requerer que lhe sejam 

prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe possibilitem 

formar opinião fundamentada sobre os assuntos previstos na Ordem do Dia. 

 

As informações solicitadas deverão ser prestadas pelo órgão social que para tal esteja 

habilitado, só podendo ser recusadas quando a sua divulgação possa ocasionar grave 

prejuízo à Sociedade ou a sociedade com esta coligada, ou violação de segredo 

imposto por lei. 

 

2. Direito de requerer a inclusão de assuntos na Ordem do Dia 

 

O(s) Acionista(s) que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 2% (dois por 

cento) do capital social da Sociedade têm o direito de requerer a inclusão de 

assuntos na Ordem do Dia, por via de requerimento escrito dirigido ao Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral(1), nos 5 dias seguintes à divulgação da presente 

Convocatória. 
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O mencionado requerimento escrito deverá ser acompanhado de documento 

comprovativo da titularidade da referida percentagem de capital social, de uma 

proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão for requerida e, ainda, a 

declaração referida na alínea l) e respeitante aos requisitos para participação e 

exercício do direito de voto na Assembleia Geral acima mencionados. 

 

3. Direito de apresentar propostas de deliberação 

 

Mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1), 

nos 5 dias seguintes à data de divulgação da presente Convocatória, o(s) Acionista(s) 

que detenha(m) ações correspondentes a, pelo menos, 2% (dois por cento) do capital 

social da Sociedade tem (têm) o direito de requerer a inclusão de propostas de 

deliberação, a divulgar previamente à reunião da Assembleia Geral, relativas aos 

assuntos constantes da Ordem do Dia. 

 

O requerimento deverá ser acompanhado de documento comprovativo da titularidade 

da referida percentagem de capital social, conter a informação que deva 

acompanhar a proposta de deliberação e, ainda, ser acompanhado da declaração 

referida na alínea l) e respeitante aos requisitos para participação e exercício do 

direito de voto na Assembleia Geral acima mencionados. 

 

REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL 

 

a) Qualquer Acionista poderá fazer-se representar na Assembleia Geral por 

pessoas com capacidade jurídica plena, comunicando a designação do 

representante ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1), mediante 

documento escrito que dê entrada na sede social até às 17 horas do penúltimo 

dia útil anterior ao da realização da Assembleia Geral, ou seja, do dia 15  de 

abril  de 2015, podendo ser remetido por correio eletrónico para o endereço 

AG2015@ren.pt. 

b) A partir da data de divulgação da presente Convocatória, a Sociedade 

disponibiliza aos Acionistas um formulário de carta de representação que pode 

mailto:AG2015@ren.pt
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ser obtido diretamente na respetiva página da Internet em www.ren.pt ou 

através de solicitação ao Gabinete de Relações com os Investidores. 

c) Qualquer Acionista pode nomear diferentes representantes em relação às ações 

detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo do princípio 

da unidade de voto, nos termos do artigo 385.º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

d) O pedido de documento de representação efetuado a mais de 5 Acionistas 

deverá conter os seguintes elementos: 

1. A especificação da Assembleia, pela indicação do local, dia, hora da 

reunião e Ordem do Dia; 

2. As indicações sobre consultas de documentos por Acionistas; 

3. A indicação precisa da pessoa ou pessoas que são nomeadas como 

representantes; 

4. O sentido em que o representante exercerá o voto na falta de instruções 

do representado; 

5. A menção de que, caso surjam circunstâncias imprevistas, o 

representante votará no sentido que julgar satisfazer melhor os interesses 

do representado; 

6. Os direitos de voto que são imputáveis ao solicitante, nos termos do n.º 1 

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários; e 

7. O fundamento do sentido de voto a exercer pelo solicitante. 

 

  EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA 

 

a) De acordo com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e nos 

n.ºs 5 e 6 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, os Acionistas habilitados a 

participar na Assembleia Geral podem também exercer o seu direito de voto 

por correspondência sobre cada um dos pontos da Ordem do Dia, mediante 

carta, com assinatura idêntica à do bilhete de identidade ou documento de 

identificação equivalente e acompanhada de fotocópia legível deste, dirigida 

ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral(1), por correio registado com aviso 

de receção, desde que dê entrada na sede social, no máximo, até ao terceiro 

dia útil anterior à data da reunião da Assembleia Geral, ou seja, até ao dia 14  

http://www.ren.pt/
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de abril de 2015, sem prejuízo da necessidade de prévia declaração de 

intenção de participação e da informação do respetivo intermediário financeiro 

referidas nas alíneas g) e h) da Secção “REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO” supra e de prévia declaração referida na 

alínea l) da mesma Secção. 

b) De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade, 

compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificar a autenticidade e 

a regularidade dos votos exercidos por correspondência, bem como assegurar a 

sua confidencialidade até ao momento da votação, considerando-se que estes 

votos valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação 

apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido 

emitidos. 

c) De modo a permitir o exercício do voto por correspondência em conformidade 

com as disposições legais e estatutárias aplicáveis, recomenda-se que os 

Senhores Acionistas que pretendam utilizar essa forma de exercício do voto 

procedam à sua solicitação à Sociedade, através de carta dirigida ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral(1) ou do formulário que consta da respetiva página 

na Internet em www.ren.pt, com a necessária antecedência, a fim de permitir 

o envio da documentação disponível, sem pagamento de portes, bem como a 

atempada entrega na Sociedade da documentação remetida por correio. 

 

(1) Contactos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

 Morada: Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa 

 Telefax:  (+351)210013334 

 E-mail:  AG2015@ren.pt 

 

Lisboa, 26 de março 2015 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

(Pedro Maia) 

http://www.ren.pt/
mailto:AG2015@ren.pt
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 2 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 
Nos termos das demonstrações financeiras anuais da REN – Redes Energéticas 

Nacionais, S.G.P.S, S.A. (doravante “REN”), no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2014, apurou-se como resultado líquido do exercício, nas contas consolidadas 

em IFRS, o montante de 112.777.355,64 Euros (cento e doze milhões, setecentos e 

setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e quatro 

cêntimos), e nas contas individuais, de acordo com o SNC, o montante de 

106.256.906,40 Euros (cento e seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, 

novecentos e seis euros e quarenta cêntimos). 

Considerando o exposto, e nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 1 do 

artigo 28.° dos Estatutos da REN e dos artigos 31.° a 33°, na alínea f) do n.° 5 do 

artigo 66.°, nos artigos 294.° e 295.° e nos n.ºs 1, alínea b) e 2 do artigo 376.°, 

todos do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração propõe 

que o resultado líquido do exercício de 2014, apurado nas demonstrações 

financeiras individuais no aludido valor de 106.256.906,40 Euros (cento e seis 

milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e seis euros e quarenta 

cêntimos) tenha a seguinte aplicação: 

 Para reserva legal: 5.312.845,32 Euros (cinco milhões, trezentos e doze mil, 

oitocentos e quarenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos); 

 Para dividendos: 91.314.000,00 Euros (noventa e um milhões e trezentos e 

catorze mil euros), correspondente a uma distribuição de 80.97% do 

resultado consolidado da REN, S.G.P.S., S.A. no exercício de 2014, que 

ascende a 112.777.355,64 Euros (cento e doze milhões, setecentos e setenta 
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e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e quatro 

cêntimos), o que equivale à distribuição de um valor de dividendo bruto por 

ação de 0.171€; 

 Para resultados transitados: 9.630.061,08 Euros (nove milhões, seiscentos 

e trinta mil, sessenta e um euros e 8 cêntimos); 

 Para distribuição a trabalhadores da REN e das suas subsidiárias: 

2.700.000 Euros (dois milhões e setecentos mil euros). Devido às regras 

contabilísticas em vigor, este montante já se encontra reflectido no 

resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 da REN, 

S.G.P.S., S.A. (312.777,68 Euros – trezentos e doze mil, setecentos e 

setenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos) e das suas subsidiárias 

(2.387.222,32 Euros – dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, 

duzentos e vinte e dois euros e trinta e dois cêntimos).   

 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 3 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que: 

 

A) Na alínea c) do n.° 1 do Artigo 376.° e no n.° 1 do Artigo 455.° do Código das 

Sociedades Comerciais, estipula-se a obrigatoriedade da apreciação geral da 

administração e fiscalização da REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., 

S.A. (doravante “REN” ou “Sociedade”) por parte da Assembleia Geral Anual;  

B) O Conselho de Administração da REN revelou um desempenho assinalável das 

suas funções de coordenação, orientação e prossecução dos negócios e 

atividades sociais durante o exercício de 2014; 

C) O aludido desempenho é especialmente louvável e digno de nota, tendo 

nomeadamente em consideração as condições económicas e financeiras de 

mercado adversas que caracterizaram e condicionaram a forma de condução 

da atividade social durante o exercício de 2014; 

D) Finalmente, é também assinalável a forma diligente, profissional e 

empenhada como a Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas da 

REN cumpriram as suas funções durante o mencionado exercício de 2014, 

tendo contribuído favoravelmente para o bom desempenho constatado. 

 

Propõe-se, assim, à Assembleia Geral Anual da REN que aprove: 
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1. Um voto de apreciação positiva e de louvor ao Conselho de 

Administração da Sociedade pelo desempenho das suas funções de 

administração durante o exercício de 2014; 

2. Um voto de apreciação positiva e de louvor à Comissão de Auditoria 

da Sociedade pelo desempenho das suas funções de fiscalização 

durante o exercício de 2014; 

3. Um voto de apreciação positiva e de louvor ao Revisor Oficial de 

Contas da Sociedade pelo desempenho das suas funções durante o 

exercício de 2014. 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

Os Acionistas, 

 

State Grid Europe Limited 

Mazoon BV 

Oliren, S.G.P.S., S.A. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 4 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que: 

A) Nos termos do n.º 2 do Artigo 5.º do Contrato de Sociedade da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. (doravante “REN” ou “Sociedade”), “a 

sociedade pode adquirir, deter e alienar acções próprias, nos casos previstos na 

lei e dentro dos limites nela fixados”; 

B) Em cumprimento do disposto nos Artigos 319.º e 320.º do Código das Sociedades 

Comerciais, a aquisição e alienação de ações próprias está sujeita a aprovação 

pela Assembleia Geral; 

C) O Regulamento (CE) n.º 2273/2003 da Comissão, de 22 de dezembro, estabelece 

um regime especial para certos programas de recompra de ações próprias, 

contendo, designadamente, requisitos de isenção do regime geral de abuso de 

mercado, o qual se revela conveniente observar, ainda que fora do âmbito de 

aquisições integradas nos programas abrangidos; 

D) O Regulamento da CMVM n.º 5/2008 estabelece determinados deveres de 

comunicação e divulgação da realização de operações sobre ações próprias por 

sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado; 

E) Foi concedida ao Conselho de Administração, pela Assembleia Geral de 3 de 

abril de 2014, autorização para adquirir, deter e alienar ações próprias, 

detendo a REN atualmente 3.881.374 ações próprias; 
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F) Se mantém a utilidade, do ponto de vista do interesse social, em dispor de 

autorização para a Sociedade e sociedades dependentes poderem adquirir, 

deter ou alienar ações próprias, designadamente tendo em vista a prática de 

atos que se revelem necessários ou convenientes para a prossecução do 

interesse da Sociedade, em condições que sejam adequadas às circunstâncias 

atuais do mercado de capitais; 

 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral da REN a aprovação das 

seguintes deliberações: 

 

1. Aprovar a aquisição de ações próprias pela REN e/ou pelas suas sociedades 

dependentes, atuais e/ou futuras, incluindo direitos à sua aquisição ou 

atribuição, sujeita à decisão do Conselho de Administração da REN e nos termos 

seguintes: 

a) Número máximo de ações a adquirir: até ao limite correspondente a 10% 

(dez por cento) do respetivo capital social, deduzidas as alienações 

efetuadas, sem prejuízo das exceções constantes do n.º 3 do Artigo 317.º 

do Código das Sociedades Comerciais e da quantidade que seja exigida 

para cumprimento de obrigações da adquirente, decorrentes da lei, de 

contrato ou de condições de emissão de valores mobiliários ou outros 

títulos, com sujeição, se for o caso, a alienação subsequente, nos termos 

legais, das ações que excedam aquele limite; 

b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: nos dezoito meses 

subsequentes à data da presente deliberação; 

c) Formas de aquisição: com sujeição aos termos e limites imperativamente 

estabelecidos na lei, a aquisição de ações ou direitos de aquisição ou 

atribuição de ações pode ser efetuada a título oneroso, em qualquer 

modalidade, em mercado regulamentado ou fora de mercado 
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regulamentado, por proposta negocial ou oferta ao público, com 

observância do princípio da igualdade de tratamento dos acionistas nos 

termos legalmente previstos, designadamente através de (i) transação 

realizada com entidades designadas pelo Conselho de Administração da 

REN, designadamente parceiros estratégicos e instituições financeiras com 

as quais a REN ou qualquer sociedade dependente haja celebrado ou 

venha a celebrar contratos de permuta de ações, contratos de equity 

swap ou outros instrumentos financeiros derivados similares; ou (ii) 

aquisição a qualquer título para, ou por efeito de, cumprimento de 

obrigação decorrente da lei ou contrato, incluindo vinculação contratual à 

prossecução de plano de atribuição de ações da REN ou de qualquer 

sociedade dependente, conversão ou troca de valores mobiliários ou 

outros títulos convertíveis ou permutáveis, emitidos pela respetiva 

sociedade, nos termos das respetivas condições de emissão ou de 

contratos celebrados em conexão com a referida conversão ou permuta; 

d) Contrapartida mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição 

onerosa terá como limites máximo e mínimo, respetivamente, 120% e 80% 

da média ponderada das cotações diárias de fecho das ações da 

Sociedade, no mínimo, nas últimas 3 e, no máximo, nas últimas 30 sessões 

do Eurolist by Euronext Lisbon imediatamente anteriores à data da 

aquisição ou à constituição do direito de aquisição ou atribuição de ações, 

ou corresponder ao preço de aquisição resultante de contratos de permuta 

de ações, de instrumentos financeiros contratados pela REN ou por 

sociedade dependente, dos termos de emissão, efetuada por qualquer 

dessas entidades, de valores mobiliários ou outros títulos convertíveis em, 

ou permutáveis por, ações da REN, ou de contratos celebrados com 

relação a tais conversões ou permutas, ou de plano de atribuição de ações 

em cada momento vigente na REN;  

e) Momento da aquisição: a determinar pelo Conselho de Administração da 

REN, tendo em especial consideração a situação do mercado de valores 



 

  

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | Sociedade Aberta 

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

Capital social: 534.000.000 Euros 

Pessoa coletiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503 264 032 

 

 4 

mobiliários e a conveniência ou as obrigações da REN, de outra sociedade 

sua dependente ou do(s) adquirente(s), efetuando-se por uma ou mais 

vezes nas proporções que sejam fixadas pelo Conselho de Administração 

da REN. 

 

2. Aprovar a alienação de ações próprias, incluindo direitos à sua aquisição ou 

atribuição, que hajam sido adquiridas pela REN ou por quaisquer sociedades 

dependentes, atuais ou futuras, mediante decisão do Conselho de 

Administração da REN e nos seguintes termos: 

a) Número mínimo de ações a alienar: o número de ações a alienar será 

definido pelo Conselho de Administração da REN, em função do que, em 

cada momento, seja considerado necessário ou conveniente para a 

prossecução do interesse social ou para cumprimento de obrigações 

assumidas, resultantes da lei, do contrato ou da emissão de valores 

mobiliários ou outros títulos; 

b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: nos dezoito meses 

subsequentes à data da presente deliberação; 

c) Modalidade de alienação: com sujeição aos termos e limites 

imperativamente estabelecidos na lei, a alienação de ações ou direitos de 

aquisição ou atribuição de ações pode ser efetuada a título oneroso, em 

qualquer modalidade, nomeadamente por venda ou permuta, por proposta 

negocial ou oferta ao público, com observância do princípio da igualdade 

de tratamento dos acionistas nos termos legalmente previstos, em 

mercado regulamentado ou fora de mercado regulamentado, a entidades 

designadas pelo Conselho de Administração da REN, designadamente a 

instituição financeira com a qual a REN ou qualquer sociedade dependente 

haja celebrado contrato de equity swap ou outros instrumentos 

financeiros derivados similares; ou quando deliberada no âmbito de, ou 

em conexão com proposta de aplicação de resultados ou distribuição de 
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reservas em espécie, sem prejuízo de, em caso de se tratar de alienação 

em cumprimento de obrigação ou decorrente de emissão de outros valores 

mobiliários pela REN ou sociedade sua dependente, ou de contratos 

relacionados com tal emissão, ou vinculação contratual à prossecução de 

plano de atribuição de ações da Sociedade, ser efetuada em conformidade 

com os termos e condições aplicáveis; 

d) Preço mínimo: contrapartida não inferior em mais de 80% da média 

ponderada das cotações diárias de fecho das ações da REN no Eurolist by 

Euronext Lisbon durante um mínimo de 3 e um máximo de 30 sessões de 

mercado regulamentado imediatamente anteriores à data da alienação, 

ou preço que estiver fixado ou resultar dos termos e condições de oferta 

pública de venda de ações da Sociedade, lançada por esta ou por 

acionistas, emissão de outros valores mobiliários, designadamente valores 

mobiliários ou outros títulos convertíveis ou permutáveis, ou de contrato 

celebrado com relação a tal emissão, conversão ou permuta, quando se 

trate de alienação dela decorrente; 

e) Momento da alienação: a determinar pelo Conselho de Administração da 

REN, tendo em especial consideração a situação do mercado de valores 

mobiliários e a conveniência ou as obrigações da REN, de outra sociedade 

sua dependente ou do(s) alienante(s), efetuando-se por uma ou mais vezes 

nas proporções que sejam fixadas pelo Conselho de Administração da REN. 

 

3. Aprovar que se transmita, ainda que de forma indicativa, ao Conselho de 

Administração da REN que, sem prejuízo da sua liberdade de decisão e atuação 

no quadro das deliberações dos números 1. e 2. supra, tenha em consideração, 

em função das circunstâncias que entenda relevantes e sem prejuízo da 

observância e do cumprimento das disposições legais previstas no Código dos 

Valores Mobiliários e na regulamentação da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, as seguintes práticas relativas à aquisição e alienação de ações 
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próprias ao abrigo das autorizações concedidas nos termos dos números 

anteriores: 

 

a) Divulgação pública, antes do início das operações de aquisição e alienação 

de ações próprias, do conteúdo da autorização constante dos números 1. e 

2. supra, em particular, o seu objetivo, o contravalor máximo e mínimo, o 

número máximo de ações a adquirir e o prazo autorizado para esse efeito; 

b) Manutenção de registo de cada operação realizada no âmbito das 

autorizações precedentes; 

c) Execução das operações em condições de tempo, modo e volume que não 

perturbem o regular funcionamento do mercado, devendo nomeadamente 

evitar a sua execução em momentos sensíveis da negociação, em especial, 

na abertura e fecho da sessão, em momentos de perturbação do mercado 

e em momentos próximos à divulgação de informação privilegiada, 

incluindo à divulgação de resultados; 

d) Realização das aquisições a preço não superior ao mais elevado de entre o 

da última operação independente e o da oferta independente de maior 

montante ao tempo da aquisição no Eurolist by Euronext Lisbon; 

e) Caso essas aquisições sejam feitas através de instrumentos derivados, o 

preço de exercício destes últimos não deverá ser superior ao mais elevado 

de entre o da última operação independente e o da atual oferta 

independente de maior montante; 

f) Limitação das aquisições a 25% do volume diário médio de negociação, ou 

a 50% desse volume, no caso de liquidez muito reduzida no mercado em 

causa e mediante comunicação à autoridade competente e divulgação ao 

mercado; 
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g) Divulgação pública das operações realizadas que sejam relevantes nos 

termos regulamentares aplicáveis, até ao final do terceiro dia útil a contar 

da data de realização da transação; 

h) Comunicação à autoridade competente, até ao final do terceiro dia útil a 

contar da data de realização da transação, de todas as aquisições e 

alienações efetuadas; 

i) Abstenção de alienação de ações durante a eventual execução de 

programa de recompra abrangido pelo Regulamento (CE) n.º 2273/2003 da 

Comissão, de 22 de Dezembro. 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 5 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que: 

 

A) Nos termos do n.º 1 do Artigo 6.º do Contrato de Sociedade da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. (doravante “REN” ou “Sociedade”), “a 

sociedade pode emitir obrigações ou quaisquer outros valores mobiliários nas 

modalidades e nos termos da legislação aplicável no momento da emissão, e 

bem assim efetuar sobre as obrigações próprias ou valores mobiliários por si 

emitidos as operações que foram legalmente permitidas”; 

B) Por força do disposto nos Artigos 319.º e 320.º, aplicáveis por remissão operada 

pelo Artigo 354.º, todos do Código das Sociedades Comerciais, a aquisição e 

alienação de obrigações próprias está, por regra, sujeita a aprovação pela 

Assembleia Geral; 

C) Constitui interesse da REN e, bem assim, das sociedades suas dependentes, 

dispor, em conformidade com as normas legais aplicáveis, da possibilidade de 

efetuar operações sobre obrigações próprias, incluindo operações de aquisição 

e de alienação de obrigações próprias ou de outros valores mobiliários ou títulos 

de dívida emitidos pela própria sociedade, em condições que sejam adequadas 

às circunstâncias atuais do mercado de capitais; 

 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral da REN a aprovação das 

seguintes deliberações: 



 

  

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | Sociedade Aberta 

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

Capital social: 534.000.000 Euros 

Pessoa coletiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503 264 032 

 

 2 

 

1. Aprovar a aquisição de obrigações próprias ou de outros valores mobiliários ou 

títulos de dívida emitidos pela REN e/ou pelas suas sociedades dependentes 

(atuais e/ou futuras), sujeita à decisão do Conselho de Administração da REN e 

nos termos seguintes: 

a) Número máximo de obrigações ou de outros valores mobiliários ou 

títulos de dívida a adquirir: o correspondente ao total de cada emissão, 

sem prejuízo dos limites resultantes da lei, deduzidas as alienações 

efetuadas; 

b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: nos dezoito meses 

subsequentes à data da presente deliberação; 

c) Formas de aquisição: a aquisição de obrigações ou de outros valores 

mobiliários ou títulos de dívida pode ser efetuada, a título oneroso, em 

qualquer modalidade legalmente permitida, em mercado regulamentado 

ou fora de mercado regulamentado, por negociação particular ou oferta 

ao público, por transação direta ou mediante instrumentos derivados, com 

recurso ou não a intermediários financeiros, sempre em observância das 

regras legais imperativas que sejam aplicáveis; 

d) Contrapartidas mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição 

onerosa deverá conter-se num intervalo de 20% para menos e para mais, 

aferido por referência: (i) quando esteja disponível uma cotação de 

mercado das obrigações ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida a 

adquirir, à média ponderada das cotações de fecho dessas obrigações ou 

outros valores mobiliários ou títulos de dívida no mercado em que se 

efetuar a aquisição, durante, no mínimo, as últimas 3 e, no máximo, as 

últimas 30 sessões anteriores à data da aquisição, ou correspondente ao 

preço de aquisição resultante de instrumentos financeiros contratados ou 

dos respetivos termos de emissão; (ii) não existindo cotação de mercado 

das obrigações ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida a 



 

  

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | Sociedade Aberta 

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

Capital social: 534.000.000 Euros 

Pessoa coletiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503 264 032 

 

 3 

adquirir, ao preço médio de compra e venda referenciado por uma 

entidade com reputação internacional no mercado de títulos de dívida; 

(iii) tratando-se de emissão não cotada nem referenciada nos termos do 

parágrafo (ii), ao valor estimado calculado por consultor independente e 

qualificado, designado pelo Conselho de Administração; (iv) tratando-se 

de aquisição em conexão com, ou cumprimento de, condições de emissão 

de outros valores mobiliários, ou de contrato relacionado com tal emissão, 

ao preço que resultar dos termos dessa emissão ou contrato. 

e) Momento da aquisição: a determinar pelo Conselho de Administração da 

REN, tendo em especial consideração a situação do mercado de valores 

mobiliários e a conveniência ou as obrigações da REN, de outra sociedade 

sua dependente ou do(s) adquirente(s), efetuando-se por uma ou mais 

vezes nas proporções que sejam fixadas pelo Conselho de Administração 

da REN. 

 

2. Aprovar a alienação de obrigações próprias ou de outros valores mobiliários ou 

títulos de dívida emitidos pela REN e/ou pelas suas sociedades dependentes 

(atuais e/ou futuras) que hajam sido adquiridas, sujeita a decisão do Conselho 

de Administração da REN, nos seguintes termos: 

a) Número mínimo de obrigações a alienar: o correspondente ao lote 

mínimo que, no momento da alienação, estiver legalmente fixado para as 

obrigações da REN ou das suas sociedades dependentes ou a quantidade 

inferior suficiente para cumprimento das obrigações assumidas, 

resultantes da lei, do contrato ou da emissão de outros valores 

mobiliários; 

b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: nos dezoito meses 

subsequentes à data da presente deliberação; 
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c) Modalidade de alienação: com sujeição aos termos e limites 

imperativamente estabelecidos na lei, a alienação de obrigações será 

efetuada a título oneroso, em qualquer modalidade legalmente permitida, 

por negociação particular ou oferta ao público, em mercado 

regulamentado ou fora de mercado regulamentado, a favor de entidades 

designadas pelo Conselho de Administração da REN, sempre em 

observância das regras legais imperativas que sejam aplicáveis, sem 

prejuízo de, em caso de se tratar de alienação em cumprimento de 

obrigação ou decorrente de emissão de outros valores mobiliários pela REN 

ou sociedade sua dependente, ou de contratos relacionados com tal 

emissão, ser efetuada em conformidade com os termos e condições 

aplicáveis; 

d) Preço mínimo: contrapartida não inferior em mais de 20% dos preços 

determinados em conformidade com os critérios constantes da alínea d) 

do n.º 1 da presente deliberação, consoante a situação aplicável, em 

relação a situações de alienação de obrigações ou de outros valores 

mobiliários ou títulos de dívida;  

e) Momento da alienação: a determinar pelo Conselho de Administração da 

REN, tendo em especial consideração a situação do mercado de valores 

mobiliários e a conveniência ou as obrigações da REN, de outra sociedade 

sua dependente ou do(s) alienante(s), efetuando-se por uma ou mais vezes 

nas proporções que sejam fixadas pelo Conselho de Administração da REN. 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 6 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 
 

 
DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE VENCIMENTOS SOBRE A POLÍTICA DE 

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
 

1. Em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 2.° da Lei n.°28/2009, 

de 19 de junho, o órgão de administração ou a comissão de remunerações, 

caso exista, das sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado, deve submeter anualmente à 

aprovação da assembleia geral uma declaração sobre a política de 

remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização; 

2. Por sua vez, a Recomendação II.3.3. do Código de Governo das Sociedades, 

aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(adiante abreviadamente designada “CMVM”) em 2013, recomenda que a 

declaração sobre política remuneratória dos órgãos sociais  contenha 

ainda as informações adicionais aí enumeradas, nomeadamente em 

relação (i) aos critérios para a determinação da remuneração a atribuir 

aos membros dos órgãos sociais, (ii) ao montante máximo potencial, em 

termos individuais e agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, 

assim como à identificação das circunstâncias em que tais montantes 

podem vir a ser devidos, e (iii) à exigibilidade de pagamentos relativos à 

destituição ou cessação de funções por administradores; 

3. Segundo o artigo 26.° do Contrato de Sociedade da REN – Redes Energéticas 

Nacionais, S.G.P.S., S.A. (adiante abreviadamente designada “REN”), a 

Comissão de Vencimentos da REN é o órgão competente e responsável pela 

fixação das remunerações fixas e, quando aplicáveis, variáveis de cada um dos 

administradores, bem como pela determinação da remuneração a atribuir aos 

membros dos restantes órgãos sociais; 

4. Nos termos estatutários e legais aplicáveis, a Comissão de Vencimentos foi 

designada pela Assembleia Geral, em 3 de abril de 2014, em virtude da 
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renúncia dos três anteriores membros da Comissão de Vencimentos, por carta 

de 29 de novembro de 2013, sendo composta por três membros, independentes 

em relação aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da REN, 

e com experiência adequada em matéria de remunerações;  

5. Assim, por um lado, em benefício da transparência e da legitimação da política 

de fixação de remunerações segundo o princípio say-on-pay, reconhecido 

internacionalmente em matéria de bom governo societário e, por outro, para 

efeitos do cumprimento dos normativos legais e recomendatórios supra 

descritos, a Comissão de Vencimentos submete à aprovação da Assembleia 

Geral anual a seguinte declaração sobre a política remuneratória dos órgãos 

sociais, cujos termos refletem a deliberação adotada por esta Comissão nesta 

matéria. 

I. CONTEXTO 

 

1.1. Para o mandato correspondente ao triénio 2012-2014, a Comissão de 

Vencimentos aprovou a política e condições remuneratórias aplicadas aos 

membros dos órgãos sociais da REN; 

1.2. Para esse efeito, a Comissão de Vencimentos realizou diversas diligências, 

designadamente, análises de mercado e estudo do quadro legal e 

recomendatório aplicável em matéria remuneratória, levadas a cabo em 

conjunto com assessores especializados e independentes; 

1.3. Em particular, consideraram-se as políticas e práticas remuneratórias dos 

seguintes peers enquanto elemento comparativo para a fixação das 

remunerações: Brisa (Portugal), Red Elétrica de España (Espanha), National 

Grid (Reino Unido), Dong (Dinamarca) e EDP Renováveis (Espanha). 

 

II. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EXECUTIVOS 

 

1. Princípios orientadores 

1.1. A política de remuneração dos administradores executivos segue os seguintes 

princípios orientadores: 

 Ser simples, clara, transparente e alinhada com a cultura da REN; 
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 Ser adequada e ajustada à dimensão, natureza, âmbito e especificidade 

da atividade da REN; 

 Assegurar uma remuneração total competitiva e equitativa que esteja 

alinhada com as melhores práticas e últimas tendências verificadas a 

nível nacional e europeu, em particular com os peers da REN; 

 Incorporar uma componente fixa ajustada às funções e responsabilidade 

dos administradores;  

 Incorporar uma componente variável globalmente razoável em relação à 

remuneração fixa, com uma componente de curto prazo e outra de médio 

prazo, ambas com limites máximos; 

 Estabelecer uma remuneração variável indexada à avaliação de 

desempenho individual e organizacional, de acordo com a realização de 

objetivos concretos, quantificáveis e alinhados com os interesses da 

Sociedade e dos acionistas; e 

 Estabelecer uma componente de remuneração variável de médio prazo 

indexada à evolução da valorização da REN, assegurando a vinculação da 

remuneração dos administradores executivos à sustentabilidade dos 

resultados e à criação de valor para os acionistas. 

1.2. Tendo em conta estes princípios, a remuneração do administrador executivo é 

determinada, essencialmente, com base em quatro critérios gerais: (i) 

competitividade, tendo em consideração as práticas do mercado português; (ii) 

equidade, sendo que a prática remuneratória deve assentar em critérios 

uniformes, consistentes, justos e equilibrados; (iii) avaliação do desempenho, 

de acordo com as funções e com o nível de responsabilidade da pessoa em 

causa, assim como com assunção de níveis adequados de risco e cumprimento 

das regras aplicáveis à atividade da REN; e (iv) o alinhamento dos interesses 

dos administradores com o interesse da sociedade e com a sua sustentabilidade 

e criação de riqueza a longo prazo. 

1.3. A remuneração dos administradores executivos integra uma componente fixa e 

uma componente variável, sendo esta constituída por uma parcela que visa 

remunerar a performance no curto prazo e por outra com a mesma finalidade 

aplicada à performance de médio prazo. 
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2. Componente fixa 

2.1. A componente fixa da remuneração é composta exclusivamente pela 

remuneração base, não havendo lugar a qualquer outra remuneração.  

2.2. Esta componente é paga em numerário, com periodicidade mensal.  

2.3. A remuneração fixa dos administradores executivos da Sociedade corresponde a 

um montante bruto anual de € 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil 

euros), no caso do Presidente da Comissão Executiva, e de € 305.000,00 

(trezentos e cinco mil euros), no caso dos restantes administradores executivos. 

A este montante base não acresce qualquer outra remuneração fixa, sem 

prejuízo dos benefícios complementares respeitantes à utilização de viatura, 

custos associados e seguros (em função do custo em 2014, estima-se que o valor 

destes benefícios em 2015 seja de 20.000€/administrador). 

2.4. Caso o administrador com funções executivas aufira qualquer remuneração pelo 

desempenho de outra atividade profissional, a remuneração fixa é reduzida em 

idêntico montante, de modo a que a remuneração fixa total corresponda à 

estabelecida pela Comissão de Vencimentos. 

3. Componente variável 

3.1. A componente variável da remuneração integra uma parcela de curto prazo e 

uma parcela de médio prazo. 

3.2. Requisitos de aplicação geral a ambas as parcelas: 

a) A atribuição da componente variável da remuneração só ocorre 

posteriormente à aprovação das contas de cada exercício, após a 

avaliação de desempenho relativa ao ano a que se refere o pagamento e 

apenas no caso de se verificar o cumprimento de objetivos predefinidos, 

medidos com recurso a indicadores de desempenho individuais e da 

empresa indexados a métricas do plano estratégico da REN.  

b) O grau de consecução dos objetivos definidos afere-se através da 

avaliação anual de desempenho, a qual assenta numa matriz predefinida. 

Assim, se o cumprimento dos objetivos se situar abaixo de 80% (nível 

mínimo de desempenho), não ocorre o pagamento de remuneração 

variável, mas, se o cumprimento dos objetivos se situar entre 80% e 120% 
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ou superior, a remuneração variável total atribuída correspondente 

situar-se-á, de forma gradativa, entre 20% e 120% da remuneração fixa.  

c) A avaliação anual de desempenho tem por base os Key Performance 

Indicators (KPI) da REN numa base consolidada (peso de 80%) e a 

avaliação individual de desempenho (peso de 20%), a qual, sendo 

negativa, resulta na não atribuição da Remuneração Variável. 

d) Para o efeito serão considerados os seguintes Key Performance Indicators 

ao longo do mandato: Average Cost of Debt, Return on Invested Capital, 

EBITDA abroad, Earnings per share (compound annual growth rate – 

CARG) e EBITDA CARG. 

e) Tendo em conta os objetivos prosseguidos pelo modelo de remuneração 

aqui previsto, os administradores executivos da Sociedade não deverão 

celebrar contratos destinados a mitigar o risco inerente à variabilidade da 

sua remuneração. 

f) Considerando os requisitos e critérios aplicáveis à componente variável da 

remuneração e o valor de remuneração fixa referida em 2.3., o montante 

máximo potencial (valor bruto anual) da remuneração variável poderá 

ascender a € 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil euros), no 

caso do Presidente da Comissão Executiva, e de € 366.000,00 (trezentos e 

sessenta e seis mil euros), no caso dos restantes administradores 

executivos, sem prejuízo da evolução do valor das unidades 

remuneratórias atribuídas, conforme descrito infra. O referido montante 

corresponde a um valor máximo potencial fixado em função de objetivos 

máximos de desempenho destinados essencialmente a motivar a equipa 

de gestão, os quais estão dependentes do grau de consecução de tais 

objetivos para um mandato de três anos e da avaliação desempenho a 

efetuar anualmente, assim como sujeitos a aspetos imponderáveis 

atinentes à conjuntura do setor e do país, assim como, às especificidades 

do negócio e da empresa. 

3.3. Remuneração Variável de Curto Prazo 

a) A Remuneração Variável de Curto Prazo (RVCP) é paga em numerário, em 

função da avaliação anual de desempenho, variando o seu montante de 
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acordo com o grau de consecução dos objetivos relativos aos referidos 

Key Performance Indicators. 

b) Assim, se a avaliação anual de desempenho se situar abaixo de 80% (nível 

mínimo de desempenho), não ocorre o pagamento da RVCP, sendo que, se 

a avaliação anual de desempenho se situar entre 80% e 120% ou superior, 

a RVCP correspondente situar-se-á entre 10% e 60% da remuneração fixa. 

c) A atribuição da RVCP corresponderá a um montante de até 50% da 

remuneração variável total atribuída relativamente a cada exercício em 

causa. 

3.4. Remuneração Variável de Médio Prazo 

a) A Remuneração Variável de Médio Prazo (RVMP) serve o propósito de 

reforçar o alinhamento dos interesses dos administradores executivos da 

REN com os da Sociedade e dos acionistas, variando em função da 

avaliação anual de desempenho (isto é, dos requisitos já especificados no 

ponto 3.2.) e segundo a mesma matriz da RVCP. Em acréscimo, a RVMP 

atribuível situar-se-á entre 10% e 60% da remuneração fixa. 

b) A RVMP é fixada em Unidades Remuneratórias (UR), respeitantes a cada 

exercício do mandato em que cada administrador executivo tenha 

exercido funções. 

c) Cada UR tem um valor correspondente à cotação da ação da REN à data 

da fixação da RVMP e esse valor tem uma evolução igual ao Total 

Shareholder Return (TSR) da ação da REN.  

d) O direito de cada administrador executivo à conversão das UR é de 

formação sucessiva, considerando-se consolidado quanto a 1/3 da 

respetiva quantidade no final do exercício a que respeitam, e quanto a 

cada 1/3 remanescente no final de cada um dos dois exercícios 

subsequentes, desde que o administrador exerça funções executivas no 

respetivo exercício. O direito de cada administrador executivo à 

conversão das UR manter-se-á mesmo que a cessação de funções ocorra 

na sequência de alteração de controlo acionista da REN, em virtude de o 

administrador ter estado efetivamente em funções no período em causa 

(não revestindo assim tal conversão um cariz indemnizatório), bem como 
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da natureza não voluntária da cessação de funções (contrariamente ao 

que sucede, designadamente, em caso de renúncia). 

e) As UR serão automaticamente convertidas em numerário ou, caso a 

assembleia geral da REN o venha a deliberar (e nos termos e condições 

por esta estabelecidos), parcial ou totalmente em ações representativas 

do capital da própria REN, decorridos três anos sobre a data da sua 

atribuição. Assim, e não obstante o direito à conversão das UR em 

numerário ser de formação progressiva, nos termos acima descritos, o seu 

pagamento é sempre diferido por três anos a contar da sua atribuição. 

3.5. Cessação de funções 

Em caso de destituição sem justa causa ou renúncia por acordo de membro executivo 

do conselho de administração, não será devida compensação, além da legalmente 

devida, no caso de a mesma resultar de desadequado desempenho do administrador.  

 

III. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS 

 

Os administradores não executivos (incluindo os membros da Comissão de Auditoria) 

auferem a remuneração fixa indicada infra, paga com periodicidade mensal e 

definida em linha com as melhores práticas verificadas em empresas de grande 

dimensão do mercado português, aplicando-se ainda o referido em 3.5. supra:  

 Um montante bruto anual de €80.000,00 (oitenta mil euros) para o Vice-

Presidente do Conselho de Administração; 

 Um montante bruto anual de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros) para 

o Presidente da Comissão de Auditoria; 

 Um montante bruto anual de € 60.000,00 (sessenta mil euros) para os 

restantes membros da Comissão de Auditoria; 

 Um montante anual bruto de € 36.000,00 (trinta e seis mil euros) para os 

restantes administradores não executivos. 
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IV. REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADA A PROMOVER 

O ALINHAMENTO DE INTERESSES COM A SOCIEDADE, SUSTENTABILIDADE E 

CRIAÇÃO DE RIQUEZA A LONGO PRAZO  

 

Tal como acima detalhado, a política de remuneração dos membros do Conselho de 

Administração permite assegurar a prossecução dos seguintes objetivos: 

 

 Uma remuneração total competitiva e equitativa que esteja alinhada com 

as melhores práticas e últimas tendências verificadas a nível nacional e 

europeus; 

 A motivação da equipa de gestão para a prossecução dos objetivos 

estabelecidos e a atração e retenção de quadros qualificados; 

 O equilíbrio entre uma componente fixa ajustada às funções e 

responsabilidade dos administradores e uma componente variável, 

globalmente razoável em relação à remuneração fixa; e 

 Uma remuneração variável indexada à avaliação de desempenho 

individual e organizacional de acordo com objetivos concretos, 

quantificáveis e alinhados com os interesses da Sociedade e dos 

acionistas. 

Considerando os princípios da política de remunerações aqui elencados, assim como 

nas secções acima sobre cada uma das suas componentes, o montante máximo 

potencial (valor bruto anual) da remuneração total agregada dos membros do 

Conselho de Administração e Comissão de Auditoria poderá ascender a € 

2.752.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil euros), acrescida dos 

benefícios complementares referidos em 2.3 supra e sem prejuízo da evolução do 

valor das UR atribuídas. O referido montante (i) corresponde, como precede, a um 

valor máximo potencial, que inclui todos os membros do Conselho de Administração 

(três membros executivos e doze não executivos) e os membros da Comissão de 

Auditoria (três dos administradores não executivos) e todas as componentes da 

remuneração, incluindo a remuneração variável dos administradores executivos, e (ii) 

apenas será pago na sua totalidade se forem atingidos os objetivos máximos de 

desempenho destes, nos termos melhor explicitados supra. 

Com efeito, e no que respeita à remuneração variável, não haverá lugar ao seu 

pagamento se o cumprimento dos objetivos fixados se situar abaixo de 80% e a 

mesma tem uma natureza gradativa, i.e., a remuneração variável total situar-se-á 
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entre 20% e 120% da remuneração fixa se o cumprimento dos objetivos se situar entre 

80% e 120% ou superior. O atingimento destes objetivos máximos de desempenho 

destinados a motivar e alinhar os interesses da gestão está, assim, dependente de um 

processo de avaliação, da evolução da empresa e do contexto envolvente. 

 

V. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral corresponde a um 

montante fixo anual, nos seguintes termos:  

 Para o Presidente, um valor de €5.000,00 (cinco mil euros); 

 Para o Vice-Presidente, um valor de € 3.000,00 (três mil euros); 

 Para o Secretário, um montante de € 2.000,00 (dois mil euros). 

 

VI. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O 

MANDATO CORRESPONDENTE AO TRIÉNIO 2015-2017 

 

Para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017, a Comissão de 

Vencimentos aprovará uma nova política e condições remuneratórias aplicáveis 

aos membros dos órgãos sociais da REN. 

 
Lisboa, 19 de março de 2015 

 

 
A COMISSÃO DE VENCIMENTOS 
 
 
Paulo Pimenta  
 
 
 
Manuel de Lencastre  
 
 
 
Fernando Neves de Almeida 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 7 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que: 

A) No dia 21 de abril de 2014, a sociedade “EGF – Gestão e Consultoria 

Financeira, S.A.” e o Senhor Filipe de Botton (indicado por aquela sociedade 

para exercer o cargo em nome próprio) renunciaram ao cargo de Vogal do 

Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 

(“REN”); 

B) Por seu turno, no dia 16 de dezembro de 2014, os Senhores Luis Amado e 

Haibin Wan apresentaram as suas renúncias aos cargos de Vogais do Conselho 

de Administração da REN; 

C) Nos termos da alínea b) do número 3 do artigo 393.º do Código das Sociedades 

Comerciais, faltando em definitivo um administrador, não havendo suplentes 

e sendo os administradores em exercício em número suficiente para o 

conselho de administração deliberar, deve este órgão proceder à substituição 

do administrador em falta por cooptação; 

D) Assim, no dia 8 de maio de 2014, e conforme comunicado ao mercado pela 

REN, o Conselho de Administração da REN deliberou a designação, por 

cooptação, da sociedade “OLIREN, SGPS, S.A.” como Vogal do Conselho de 

Administração da REN (a qual indicou o Senhor Francisco João Oliveira para 

exercer o cargo em nome próprio), para completar o mandato correspondente 

ao triénio 2012-2014; 

E) Adicionalmente, no dia 17 de dezembro de 2014, e conforme comunicado ao 

mercado pela REN, o Conselho de Administração da REN deliberou a 
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designação, por cooptação, dos Senhores Rodrigo Costa e Longhua Jiang como 

Vogais do Conselho de Administração da REN, para completar o mandato 

correspondente ao triénio 2012-2014; 

F) Segundo o disposto no número 4 do artigo 393.º do Código das Sociedades 

Comerciais, a cooptação deve ser submetida a ratificação na primeira 

assembleia geral seguinte; 

 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral da REN a aprovação da 

seguinte deliberação: 

 

 Ratificar a designação, por cooptação, da sociedade OLIREN, SGPS, S.A. como 

Vogal do Conselho de Administração da REN (a qual indicou o Senhor Francisco 

João Oliveira para exercer o cargo em nome próprio), para completar o 

mandato correspondente ao triénio 2012-2014, tal como deliberada pelo 

Conselho de Administração da REN em 8 de maio de 2014. 

 Ratificar a designação, por cooptação, do Senhor Rodrigo Costa como Vogal do 

Conselho de Administração da REN, para completar o mandato 

correspondente ao triénio 2012-2014, tal como deliberada pelo Conselho de 

Administração da REN em 17 de dezembro de 2014. 

 Ratificar a designação, por cooptação, do Senhor Longhua Jiang como Vogal 

do Conselho de Administração da REN, para completar o mandato 

correspondente ao triénio 2012-2014, tal como deliberada pelo Conselho de 

Administração da REN em 17 de dezembro de 2014. 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 



 
 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | Sociedade Aberta 

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

Capital social: 534.000.000 Euros 

Pessoa coletiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503 264 032 

 
 

 1 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 8 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

 

Considerando que: 

 

A) A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (“ERSE”) emitiu, no dia 

9 de setembro de 2014, decisão relativa à certificação da REN – Rede Eléctrica 

Nacional, S.A. e da REN – Gasodutos, S.A. como operadores da Rede Nacional 

de Transporte de Eletricidade e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 

(“Decisão da ERSE”), respetivamente, em regime de separação completa 

jurídica e patrimonial (full ownership unbundling); 

 

B) Nos termos da Decisão da ERSE, a certificação encontra-se dependente do 

cumprimento, no prazo de oito meses, i.e., até 11 de maio de 2015, de um 

conjunto de condições destinadas a garantir a independência daqueles 

operadores; 

 

C) As condições exigidas pela Decisão da ERSE incluem (i) restrições ao exercício 

de direitos sociais relacionados com a Assembleia Geral da REN - Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”); (ii) restrições ao exercício de cargo 

no Conselho de Administração ou na Comissão de Auditoria da REN e dos 

operadores das redes de transporte; e (iii) a alteração do Contrato de 

Sociedade da REN, no sentido de dar cumprimento às restrições previstas em (i) 

e (ii); 

 

D) Em Junho de 2014, foi concluída a 2.ª fase de reprivatização da REN, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 106-B/2011, de 3 de Novembro; 

 

E) Com a conclusão desta operação, a REN passou a ser uma sociedade totalmente 

participada por capitais privados, tendo o seu capital social deixado de ser 

composto por ações da Categoria B (anteriormente detidas pela Parpública – 

Participações Públicas (SGPS), S.A. e pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.), as 
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quais, em virtude da sua transmissão a entes não públicos, foram convertidas 

automaticamente em ações de categoria A, correspondentes a ações ordinárias; 

 

F) Pretende-se, assim, promover a alteração do Contrato de Sociedade da REN, no 

sentido de (i) refletir a extinção das ações da Categoria B, (ii) adaptar o 

Contrato de Sociedade às exigências da Decisão da ERSE e (iii) introduzir outras 

alterações. 

 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral da REN a aprovação da 

alteração do Contrato de Sociedade da REN, conforme o projeto de Contrato de 

Sociedade em anexo à presente Proposta, nos seguintes termos: 

 

1. Para refletir a extinção das ações da Categoria B, modificar e revogar 

parcialmente o Artigo 4.º, e modificar o Artigo 12.º; 

 

2. Para adaptação às exigências da Decisão da ERSE, aditar o Artigo 7.º-B e 

modificar os Artigos 7.º-A, 10.º e 12.º; 

 

3.  Para introdução de outras alterações, modificar o Artigo 12.º, e revogar 

parcialmente o Artigo 27.º. 

 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

 

Pelo Conselho de Administração da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  

AO 

PONTO 8 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS  

 (VERSÃO COMPARADA COM OS ESTATUTOS VIGENTES) 
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CONTRATO DE SOCIEDADE 

Capítulo I 

Denominação, duração, sede e objecto 

Artigo 1º 

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação REN - REDES 

ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, SA, e a sua duração é indeterminada. 

Artigo 2º 

1. A sede social é em Lisboa, na Avenida dos Estados Unidos da América, nº 55. 

2. Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode deslocar a sua sede para 

qualquer outro local dentro do território nacional, bem como criar e encerrar, no território 

nacional ou fora dele, agências, sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de 

representação. 

Artigo 3º 

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

actividades nos sectores do transporte de electricidade, do transporte e armazenamento de gás 

natural e da recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito e ainda de outras 

que com estas estejam relacionadas, como forma indirecta do exercício de actividade económica. 

Capítulo II 

Capital social, acções e obrigações 

Artigo 4º 

1. O capital social é de 534 000 000 euros e está integralmente realizado. 
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2. O capital social é dividido por 534 milhões de acções, sendo 261 660 000 acçõesacções da 

categoria A, que são ordinárias, e 272 340 000 acções da categoria B, com o valor nominal de 

um euro cada uma. 

3. As acções da categoria B são as acções a reprivatizar e têm como único direito especial a não 

sujeição dos accionistas que sejam seus titulares, ou que as representem, à limitação de voto 

prevista no número 3 do artigo 12º, por referência às mesmas acções. 

4. A transmissão para entes não públicos, por efeito de conclusão de uma fase do processo de 

reprivatização, de acções da categoria B determinará a conversão automática das acções 

reprivatizadas em acções da categoria A, sem que essa conversão necessite da aprovação dos 

respectivos titulares ou de deliberação de qualquer órgão da sociedade. 

Artigo 5º 

1. As acções são nominativas e assumem exclusivamente a forma escritural. 

2. A sociedade pode adquirir, deter e alienar acções próprias, nos casos previstos na lei e dentro 

dos limites nela fixados. 

Artigo 6º 

2. A sociedade pode emitir obrigações ou quaisquer outros valores mobiliários nas 

modalidades e nos termos da legislação aplicável no momento da emissão, e bem assim 

efectuar sobre obrigações próprias ou valores mobiliários por si emitidos as operações que 

forem legalmente permitidas. 

3. A emissão de obrigações ou de outros instrumentos ou valores mobiliários, designadamente 

representativos de dívida, sob qualquer tipo ou modalidade que sejam ou venham a ser 

legalmente permitidos, pode ser deliberada pelo Conselho de Administração que fixará o 

montante e as demais condições da respectiva emissão. 
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Capítulo III 

Órgãos sociais 

Artigo 7º 

1. São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de administração, compreendendo 

uma comissão de auditoria e o revisor oficial de contas. 

2. A sociedade dispõe, também, de um secretário da sociedade, bem como de um suplente, 

designados pelo conselho de administração.  

3. A sociedade tem, ainda, uma comissão de vencimentos, nomeada pela assembleia geral. 

 

Incompatibilidades 

Artigo 7º-A 

1. Sem prejuízo do imperativamente disposto na lei, do disposto no número 5 do artigo 7º-B e 

salvo o disposto nos números 3 e 4 deste artigo, o exercício de funções em qualquer órgão 

social é incompatível com: 

a) a qualidade de pessoa colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a 

REN ou de sociedade em relação de domínio ou de grupo com esta; 

b) a qualidade de pessoa, singular ou colectiva, relacionada com pessoa colectiva em 

situação de potencial conflito de interesses com a REN; 

c) o exercício de funções, de qualquer natureza ou a qualquer título, designadamente por 

investidura em cargo social, por contrato de trabalho ou por contrato de prestação de 

serviço, em pessoa colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a 

REN ou em pessoa colectiva relacionada com pessoa colectiva em situação de 

potencial conflito de interesses com a REN; 

d) a indicação, ainda que apenas de facto, para membro de órgão social por pessoa 

colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN ou pessoa, 

singular ou colectiva, relacionada com pessoa colectiva em situação de potencial 

conflito de interesses com a REN. 
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2. Para os devidos efeitos, considera-se como pessoa colectiva em situação de potencial 

conflito de interesses com a REN a pessoa colectiva que exerça, directa ou indirectamente, 

actividade no sector eléctrico ou no sector do gás natural, em Portugal ou no estrangeiro. 

3. Para os efeitos acima descritos, considera-se que exerce indirectamente actividade em 

situação de potencial conflito de interesses com a REN a pessoa colectiva que, directa ou 

indirectamente, participe ou seja participada em, pelo menos, 10% do capital ou dos direitos 

de voto de sociedade que exerça alguma actividade no sector eléctrico ou no sector do gás 

natural, em Portugal ou no estrangeiro. 

4. Para os efeitos acima descritos, considera-se como pessoa relacionada com pessoa colectiva 

em situação de potencial conflito de interesses com a REN: 

a) aquela cujos direitos de voto sejam imputáveis a esta última nos termos do artigo 20.° 

do Código dos Valores Mobiliários ou disposição que o venha a modificar ou substituir; 

b) aquela que, directa ou indirectamente, detenha, em pessoa colectiva em situação de 

potencial conflito de interesses com a REN, em sociedade com ela em relação de 

domínio ou de grupo, tal como configurada no artigo 21.° do Código dos Valores 

Mobiliários, ou em dependência, directa ou indirecta, da mesma sociedade, participação 

igual ou superior a 10% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da 

sociedade participada. 

5. Na medida do permitido por lei, a incompatibilidade prevista nos números anteriores não se 

aplica às pessoas colectivas em situação de potencial conflito de interesses com a REN em 

que esta detenha uma participação igual ou superior a 50% do respectivo capital social ou 

direitos de voto ou às pessoas singulares que exerçam funções de qualquer natureza ou a 

qualquer título, ou que sejam indicadas, ainda que apenas de facto, nessas pessoas colectivas 

em situação de potencial conflito de interesses com a REN, quando a investidura em cargo 

social de pessoa colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN ou o 

contrato com pessoa colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN 

hajam sido efectuados com base em indicação da REN ou de sociedade por si dominada. 

6. Sem prejuízo do disposto nos números 7 e 8, as incompatibilidades referidas nos números 

anteriores poderão não se aplicar ao exercício de funções como membro do conselho de 

administração, na medida do permitido por lei, mediante autorização dada por deliberação 

prévia, tomada pela: 
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a) maioria dos votos emitidos na assembleia geral que proceder à eleição, se o membro 

estiver relacionado com uma pessoa colectiva em situação de potencial conflito de 

interesses com a REN que detenha não mais de 10% do capital social da REN; 

b) maioria de dois terços dos votos emitidos da assembleia geral que proceder à eleição, se 

o membro estiver relacionado com uma pessoa colectiva em situação de potencial 

conflito de interesses com a REN que detenha mais de 10% do capital social da REN, 

salvo quando essa pessoa colectiva seja, individualmente, titular de acções 

representativas de um máximo de 15% do respectivo capital social, não lhe sejam 

imputáveis direitos de votos correspondentes a mais de 15% do capital social da REN e, 

directamente ou através de pessoa colectiva em relação de domínio, celebre e mantenha 

em vigor com a sociedade acordo de parceria estratégica para cooperação empresarial, 

de médio ou longo prazo, nas actividades de transporte de energia eléctrica, de 

transporte ou armazenamento subterrâneo de gás natural ou de recepção, 

armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, aprovado nos termos legais e 

estatutários pelo conselho de administração, caso em que não será considerado como 

pessoa colectiva concorrente ou em situação de potencial conflito de interesses com a 

REN, sendo, em tais circunstâncias, dispensada a necessidade de autorização por 

deliberação prévia da Assembleia Geral. 

A situação de potencial conflito de interesses com a REN deve encontrar-se expressamente 

referida e precisamente identificada na proposta de designação e podendo a deliberação de 

autorização ser subordinada a condições, nomeadamente a manutenção dos limites 

estabelecidos nas alíneas a) e b). 

7. O membro do conselho de administração eleito nos termos do número 6 deste artigo, salvo 

se eleito ao abrigo das excepções previstas na parte final da alínea b) do aludido número ou 

do número 10, não poderá assistir ou participar nas reuniões, ou nas partes de reuniões, em 

que sejam discutidas matérias com risco ou sensibilidade empresarial, designadamente 

matérias com incidência nos mercados em que exista potencial conflito de interesses com a 

REN, nem ter acesso à respectiva informação e documentação, cabendo ao conselho de 

administração velar pelo cumprimento da presente norma, podendo decidir a qualificação 

como matéria com risco ou sensibilidade empresarial. 
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8. Para além do especialmente disposto nestes estatutos, aplicar-se-ão sempre, em todos os 

órgãos sociais e actividade da sociedade, as normas legais e regulamentares destinadas a 

prevenir a intervenção em situação de conflito de interesses. 

9. O disposto no número 7 deste artigo aplicar-se-á igualmente aos membros de comissões 

específicas criadas por órgãos sociais que não sejam titulares de nenhum destes, e 

relativamente aos quais, se o fossem, se verificaria qualquer uma das incompatibilidades 

estabelecidas neste artigo. 

10. Não será considerado como pessoa colectiva concorrente ou em situação de potencial 

conflito de interesses com a REN o accionista que, individualmente, seja titular de acções 

representativas de um mínimo de 24% e de um máximo de 25% do capital social da REN e, 

directamente ou através de pessoa colectiva em relação de domínio, celebre e mantenha em 

vigor com a sociedade, na qualidade de principal parceiro estratégico industrial da REN, um 

acordo de parceria estratégica para cooperação de natureza industrial, de médio ou longo 

prazo, nas actividades de transporte de energia eléctrica, de transporte ou armazenamento 

subterrâneo de gás natural ou de recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural 

liquefeito, aprovado nos termos legais e estatutários pelo conselho de administração, sendo, 

em tais circunstâncias, dispensada a necessidade de autorização por deliberação prévia da 

Assembleia Geral. 

As pessoas colectivas abrangidas pela ressalva constante da alínea b) do número 6 e pelo 

número 10 anterior podem livremente, e sem necessidade de autorização por deliberação 

prévia da Assembleia Geral, nomear para o exercício de funções como membro do conselho 

de administração da REN pessoa singular em exercício de funções num órgão social de uma 

pessoa colectiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN, não sendo de 

aplicação, em tais circunstâncias, a incompatibilidade prevista na alínea c) do número 1 do 

presente artigo. 

Outras Incompatibilidades 

ARTIGO 7º-B 

1. As pessoas que exerçam controlo ou direitos sobre empresas que exerçam qualquer das 

actividades de produção ou comercialização de electricidade ou de gás natural não podem, 

em caso algum, directa ou indirectamente, designar membros do conselho de administração 

ou o revisor oficial de contas da Sociedade ou de órgãos que legalmente a representam, só 
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por si ou por outros com quem esteja ligado por acordos parassociais, salvo reconhecimento 

pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, da não existência de risco de 

conflito de interesses.  

2. Para efeitos do número anterior entende-se por:  

a) Designar: fazer eleger, só por si ou por outros com quem esteja ligado por acordos 

parassociais. 

b) Exercer controlo ou direitos: (i) o poder de exercer direitos de voto; (ii) o poder de 

designar, nos termos de alínea a) acima, membros do conselho de administração ou 

revisor oficial de contas da Sociedade; (iii) deter a maioria do capital social da Sociedade.  

3. A pessoa designada membro do Conselho de Administração deve declarar que não 

desenvolve nem desenvolverá durante o mandato em causa actividades de produção ou 

comercialização de electricidade ou gás natural em Portugal ou  em áreas geográficas que 

têm interface ou conexão, direta ou indireta, com  as redes portuguesas e não controla ou 

exerce direitos, nem o virá a fazer durante o mandato em causa, relativamente a 

entidades que desenvolvam tal actividade naquelas áreas, seja directa seja indirectamente. 

4. Em alternativa à apresentação da declaração prevista no número anterior, a pessoa 

colectiva designada membro do Conselho de Administração e que se encontre numa das 

situações previstas no número anterior deverá apresentar documento emitido pela ERSE – 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos em que esta reconheça a inexistência de 

conflito de interesses. 

5. Um accionista não terá os seus direitos políticos inibidos tal como previsto no artigo 7º-

A ou neste artigo 7º-B, incluindo o direito de indicar e eleger, directa ou indirectamente 

membros para o órgão de administração ou de fiscalização da sociedade ou para quaisquer 

outros órgãos com funções de representação desta, caso (i) a ERSE – Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos tenha reconhecido que não existe risco de conflito de interesses com os 

operadores de rede de transporte devido ao facto, nomeadamente, de a respectiva actividade 

de produção ou de comercialização de electricidade e ou gás natural desse acionista ser 

exercida em localizações geográficas que não têm ligação ou interface, directa ou 

indirectamente com as redes portuguesas  e (ii) não se tenham verificado alterações quanto 

aos fundamentos ou circunstâncias objectivas que levaram a ERSE – Entidade Reguladora dos 



 

REN –  REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS,  SGPS, S.A.  

 

8 
 

Serviços Energéticos.a reconhecer não existir risco de conflito de interesses com os operadores 

de rede de transporte portugueses 

6. Os accionistas estão obrigados a informar a REN e a ERSE – Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos, prontamente e, em qualquer caso, em momento anterior ao exercício 

de direitos sociais, sobre todas e quaisquer circunstâncias, alterações e/ou transacções que 

possam determinar a inibição dos seus direitos sociais e/ou a reapreciação das condições de 

certificação pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e, ainda, sobre o 

teor de quaisquer acordos parassociais que celebrem respeitantes à REN. 

 

Secção I 

Assembleia Geral 

Artigo 8º 

1. A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e este contrato lhe 

atribuam competência. 

2. Compete especialmente à assembleia geral: 

a) apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e votar o balanço, as contas e 

o parecer da comissão de auditoria e deliberar sobre a aplicação dos resultados do 

exercício; 

b) eleger e destituir os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de 

administração e da comissão de auditoria; 

c) nomear, sob proposta da comissão de auditoria, e destituir o revisor oficial de contas; 

d) designar os membros da comissão de vencimentos; 

e) deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos, incluindo aumentos de capital; 

f) autorizar o conselho de administração a proceder à aquisição ou alienação de bens, 

direitos ou participações sociais de valor económico superior a 10% dos activos fixos da 

Sociedade; 

g) autorizar o conselho de administração a proceder à aquisição e alienação de acções 

próprias; 
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h) tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada. 

Artigo 9º 

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um vice-presidente, eleitos pela 

assembleia geral, e pelo secretário da sociedade. 

Artigo 10º 

1. As assembleias gerais são convocadas pelos modos exigidos por lei e com observância dos 

prazos mínimos e demais termos legais. 

2. Os avisos convocatórios farão menção expressa dos assuntos a tratar. 

3. Caso um accionista pretenda requerer a convocação de assembleia geral, o aditamento de 

pontos à ordem de trabalhos e/ou a inclusão de propostas para deliberação, para além de ter 

que preencher os requisitos legais, deverá ainda enviar, juntamente com o respectivo 

requerimento, a declaração prevista no número 13 do Artigo 12º. 

Artigo 11º 

1. Para que a assembleia possa reunir e deliberar, em primeira convocação, é indispensável a 

presença ou representação de accionistas que detenham, pelo menos, 51% do capital. 

2. Tanto em primeiro como em segunda convocação, as deliberações sobre alterações do 

contrato de sociedade, cisão, fusão, transformação ou dissolução da sociedade, só se 

consideram aprovadas por dois terços dos votos emitidos. 

3. As deliberações de alteração dos estatutos que versem sobre qualquer disposição do artigo 

7.º-A e/ou o n.º 3 do artigo 12.º, assim como sobre qualquer disposição do presente artigo, 

enquanto a cada um deles se refere, carecem de ser aprovadas por três quartos dos votos 

emitidos. 

Artigo 12º 

1. Às reuniões da assembleia geral só podem assistir accionistas com direito de voto. 

2. A cada acção corresponde um voto. 
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3. Não são contados os votos inerentes às acções da categoria A, emitidos por qualquer 

accionista, em nome próprio ou como representante de outrem, que excedam 25% da 

totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 

4. Para efeitos do número anterior, consideram-se emitidos pelo mesmo accionista os direitos 

de voto inerentes àsa acções da categoria A que, nos termos do artigo 20º, número 1, do 

Código dos Valores Mobiliários, ou de norma legal que o venha a modificar ou substituir, lhe 

sejam imputáveis. 

5. Os accionistas podem exercer o seu direito de voto por correspondência sobre cada um dos 

pontos da ordem de trabalhos, mediante carta, devendo, no caso de accionista que seja 

pessoa singular, a sua assinatura ser idêntica à do documento de identificação e acompanhada 

de fotocópia legível deste e, no caso de accionista que seja pessoa colectiva, a assinatura do 

seu representante ser reconhecida nessa qualidade. A referida carta deverá ser dirigida ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral por correio registado com aviso de recepção, que dê 

entrada na sede social, pelo menos, até ao terceiro dia útil anterior à data da realização da 

Assembleia, salvo se da convocatória resultar prazo diferente. 

6. Havendo indicação expressa na convocatória da reunião da Assembleia Geral, os accionistas 

poderão exercer o direito de voto mediante comunicação electrónica, nos termos, prazo e 

condições que venham a ser definidos na respectiva convocatória. 

6.7. Cabe ao Presidente da Mesa verificar a autenticidade e regularidade dos votos exercidos por 

correspondência e por voto electrónico, quando aplicável, bem como assegurar a sua 

confidencialidade até ao momento da votação, considerando-se que estes votos valem como 

votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data 

em que esses mesmos votos tenham sido emitidos. 

7.8. Apenas podem participar e votar na Assembleia Geral os accionistas que às zero horas 

(GMT) do quinto dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia (a “Data de 

Registo”) forem titulares de acções que lhes confiram o direito a, pelo menos, um voto e que 

cumpram o disposto nos números 12 a 14 deste Artigo. 

8.9. Os accionistas que pretendam participar, pessoalmente ou através de representante, na 

Assembleia Geral devem declarar essa intenção, por escrito, ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e ao intermediário financeiro junto do qual tenham aberto a conta de 



 

REN –  REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS,  SGPS, S.A.  

 

11 
 

registo individualizado relevante, até ao dia anterior à Data de Registo, podendo fazê-lo por 

correio electrónico. 

9.10. Apenas serão admitidos a participar e votar em Assembleia Geral os accionistas referidos 

no número 7 deste Artigo que tenham manifestado a intenção de participar na Assembleia 

Geral nos termos do número anterior e cujo intermediário financeiro junto do qual tenham 

aberto a conta de registo individualizado relevante tenha enviado ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, até ao fim do dia correspondente à Data de Registo, informação sobre o 

número de acções registadas em seu nome, por referência à Data de Registo, informação essa 

que pode ser remetida por correio electrónico. 

10.11. Os accionistas podem fazer-se representar por pessoas com capacidade jurídica plena, 

comunicando a designação do(s) representante(s), mediante documento escrito, remetido ao 

Presidente da Mesa nos termos previstos na lei e na convocatória, podendo fazê-lo por 

correio electrónico. 

12. Os accionistas que, directa ou indirectamente, exercerem controlo sobre uma empresa que 

exerça uma das actividades de entre a produção ou a comercialização de electricidade ou gás 

natural estão inibidos de exercer direitos sociais na assembleia geral relativamente a quaisquer 

acções da Sociedade, salvo se a ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos tiver 

reconhecido a não existência de risco de conflito de interesses.  

13. Qualquer accionista que pretenda participar, pessoalmente ou através de representante, na 

Assembleia Geral devem declarar por escrito, em documento entregue ao Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral até ao dia anterior à Data de Registo, que não se encontra inibido 

de exercer direitos de voto nos termos do número anterior  

14. Os accionistas relativamente aos quais a ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos tenha reconhecido a não existência de risco de conflito de interesses, ficam 

dispensados de juntar prova do aludido reconhecimento com a referida declaração, salvo se 

entretanto se tiver verificado uma alteração nos fundamentos e circunstâncias objectivas que 

presidiu a esse reconhecimento que determine a inibição dos respectivos direitos políticos 

e/ou ao reexame das condições de certificação por parte daquela entidade. 

15. O teor da declaração escrita que, nos termos do número 13, é condição do exercício do 

direito de voto na assembleia geral pode ser estabelecido em termos padronizados pelo 

Presidente da Mesa. 
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16. É vedado aos accionistas a emissão de votos que, nos termos estatutários, não possam ser 

exercidos. 

 

Artigo 13º 

Para efeitos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 12º, os accionistas têm o dever de prestar 

ao conselho de administração, de forma completa, objectiva e verídica, todas as informações que 

este lhes solicite, relacionadas com o cômputo dos votos a que têm direito, sob pena da inibição 

do exercício do direito de voto relativamente a quaisquer acções que excedam o limite aplicável 

nos termos do número 3 do artigo 12º.  

 

Secção II 

Conselho de Administração 

Artigo 14º 

1. O conselho de administração, compreendendo a comissão de auditoria, é composto por um 

número de membros, entre um mínimo de sete e um máximo de quinze, fixado pela 

assembleia geral que os eleger. 

2. Na eleição dos administradores é aplicável o disposto nos números 6 e 7 do artigo 392º do 

Código das Sociedades Comerciais. 

3. O presidente do conselho de administração é escolhido pela assembleia geral, de entre os 

administradores eleitos, e dispõe de voto de qualidade. 

4. O conselho designa qual dos seus membros substitui o presidente, nas faltas e impedimentos 

deste. 

5. O administrador que actue em substituição do presidente, dispõe também de voto de 

qualidade. 

 

Artigo 15º 

1. Ao conselho de administração compete especialmente: 
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a) definir os objectivos e as políticas de gestão da sociedade; 

b) elaborar os planos de actividade e financeiros anuais; 

c) gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações relativos ao objecto social 

que não caibam na competência atribuída a outros órgãos da sociedade; 

d) representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo desistir, 

transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de 

arbitragem; 

e) adquirir, vender ou por outra forma alienar ou onerar direitos ou bens, móveis ou 

imóveis; 

f) constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais; 

g) propor à assembleia geral a aquisição e alienação de acções próprias, dentro dos limites 

fixados na lei; 

h) estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de 

funcionamento interno, designadamente relativas ao pessoal e sua remuneração; 

i) designar o secretário da sociedade e o respectivo suplente; 

j) constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes, incluindo os de 

substabelecer; 

k) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela assembleia geral. 

2. O conselho de administração deve submeter à aprovação prévia da assembleia geral a 

aquisição e alienação de bens, direitos ou participações sociais de valor económico superior 

a 10% dos activos fixos da Sociedade. 

 

Artigo 16º 

1. O conselho de administração pode delegar a gestão corrente da sociedade numa comissão 

executiva, indicando os administradores que a compõem e designando o respectivo 

presidente. 
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2. A deliberação do conselho que constituir a comissão executiva definirá as matérias que são 

delegadas, sem prejuízo da competência do conselho relativamente às mesmas, nos termos 

previstos na lei. 

Artigo 17º 

Compete especialmente ao presidente do conselho de administração: 

a) representar o conselho de administração; 

b) coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e presidir às 

respectivas reuniões; 

c) zelar pela correcta execução das deliberações tomadas. 

Artigo 18º 

1. A sociedade vincula-se perante terceiros: 

a) pela assinatura de dois administradores; 

b) pela assinatura de um administrador no âmbito dos poderes que lhe hajam sido delegados 

pelo conselho de administração; 

c) pela assinatura de mandatários constituídos, nos termos dos correspondentes mandatos. 

2. O conselho de administração pode determinar que certos documentos da sociedade sejam 

assinados por processos mecânicos, digitais ou por chancela. 

Artigo 19º 

1. O conselho de administração fixará a periodicidade das suas reuniões ordinárias, sendo, no 

entanto obrigatória uma reunião bimestral e reunirá extraordinariamente sempre que 

convocado pelo seu presidente, por dois administradores, ou a pedido do revisor oficial. 

2. O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja presente ou representada a 

maioria dos seus membros. 

3. Os membros do conselho de administração, que façam parte da comissão de auditoria, 

devem assistir às reuniões do conselho, mas estão impedidos de exercer funções executivas. 

4. Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reunião por outro administrador, 

mediante carta dirigida ao presidente, a qual apenas será válida para tal reunião. 
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5. Em cada reunião do conselho, nenhum administrador pode representar mais de um 

administrador. 

6. Nem os administradores com funções executivas podem fazer-se representar por membros 

da comissão de auditoria, nem os membros desta podem fazer-se representar por 

administradores com funções executivas. 

7. O conselho de administração pode deliberar que, quando necessário, as suas reuniões se 

realizem com recurso a meios telemáticos, desde que seja assegurada a autenticidade e 

segurança das intervenções e o respectivo conteúdo seja integralmente registado. 

8. A falta de qualquer administrador a mais de metade das reuniões ordinárias do Conselho de 

Administração durante um exercício, sejam essas faltas seguidas ou interpoladas, e não sendo 

a respectiva justificação aceite pelo Conselho de Administração, considera-se como falta 

definitiva desse administrador. 

9. A falta definitiva, tal como estabelecida no número anterior, deve ser declarada pelo 

Conselho de Administração, devendo proceder-se à substituição do administrador em causa 

nos termos da lei e dos presentes Estatutos. 

Artigo 20º 

1. O conselho de administração delibera por maioria dos votos dos administradores presentes 

ou representados. 

2. Em caso de deliberações urgentes, se um administrador não puder estar presente à reunião 

do conselho, poderá emitir o seu voto em carta dirigida ao presidente. 

 

Secção III 

Comissão de auditoria e Revisor Oficial de Contas 

Artigo 21º 

1. A fiscalização dos negócios sociais cabe a uma comissão de auditoria, composta por três 

membros e a um revisor oficial de contas, que terá um suplente. 

2. A comissão de auditoria terá um presidente, designado de entre os seus membros pela 

assembleia geral. 
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Artigo 22º 

1. A comissão de auditoria tem os poderes e os deveres estabelecidos na lei e nos presentes 

estatutos. 

2. À comissão de auditoria compete especialmente: 

a) Fiscalizar a administração da sociedade e vigiar pela observância da lei e do contrato de 

sociedade; 

b) Verificar a exactidão dos documentos de prestação de contas fiscalizar a respectiva 

revisão;  

c) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira; 

d) Propor à assembleia geral a nomeação do revisor oficial de contas; 

e) Convocar a assembleia geral sempre que o presidente da respectiva mesa o não faça, 

devendo fazê-lo. 

3. A comissão de auditoria elaborará anualmente o relatório sobre a sua actividade e dará 

parecer sobre o relatório do conselho de administração. 

Artigo 23º 

A comissão de auditoria deverá ter pelo menos uma reunião bimestral. 

Artigo 24º 

O revisor oficial de contas tem os poderes e as competências estabelecidos na lei, cabendo-lhe 

especialmente proceder a todos os exames e verificações necessários à revisão e certificação 

legais das contas. 

 

Secção IV 

Secretário da Sociedade 

Artigo 25º 

1. A sociedade tem um secretário, bem como um suplente, designados pelo conselho de 

administração, com as competências previstas na lei. 
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2. As funções do secretário cessam com o termo das funções do conselho de administração que 

o tiver designado. 

 

Secção V 

Comissão de Vencimentos 

Artigo 26º 

A comissão de vencimentos é constituída por três membros, designados pela assembleia geral, 

com o mandato de propor os princípios da política de remuneração dos órgãos sociais, bem 

como de fixar as respectivas remunerações anuais, incluindo os respectivos complementos. 

 

Capítulo IV 

Mandato dos órgãos sociais 

Artigo 27º 

1. Os membros dos órgãos sociais exercem as respectivas funções por períodos de três anos 

civis renováveis, contando-se como completo o ano civil da designação. 

2. Os membros dos corpos sociais exercerão o seu mandato até que os novos membros eleitos 

iniciem o exercício dos respectivos cargos, sem prejuízo das disposições aplicáveis à renúncia 

e ao impedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato. 

3. Sem prejuízo da aplicação dos números anteriores, o mandato actualmente em vigor, 

correspondente ao triénio 2010-2012, considera-se cessado e determina-se o ano de 2012 

como referência temporal para o início da contagem dos próximos mandatos dos órgãos 

sociais, o primeiro dos quais corresponde, assim, ao triénio 2012-2014. 

 

Capítulo V 

Aplicação dos resultados 

Artigo 28º 

1. Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, terão a seguinte aplicação: 
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a) cobertura de prejuízos de exercícios anteriores; 

b) constituição, reforço ou reintegração da reserva legal e de outras reservas determinadas 

por lei; 

c) dividendos a distribuir aos accionistas; 

d) gratificação a atribuir aos administradores e trabalhadores, a título de participação nos 

lucros, segundo critério a definir pela assembleia geral; 

e) outras finalidades conforme for deliberado pela assembleia geral. 

2. O conselho de administração pode deliberar que no decurso de um exercício seja feito aos 

accionistas um adiantamento sobre os lucros, mediante parecer favorável do órgão de 

fiscalização e observando os limites prescritos na lei. 

 

Capitulo VI 

Dissolução e Liquidação 

Artigo 29º 

1. A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal. 

A liquidação será efectuada nos termos da lei e das deliberações da assembleia geral. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

PONTO 9 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

 

 

Considerando que: 

 

A) Nos termos do Artigo 8.º, n.º 2, alínea b) do Contrato de Sociedade da REN – 

Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”), compete à Assembleia Geral 

eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração 

e da Comissão de Auditoria e nos termos do Artigo 8.º, n.º 2, alínea d) eleger os 

membros da Comissão de Vencimentos; 

 

B) Nos termos do Artigo 27.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade da REN, os membros 

dos órgãos sociais são eleitos para mandatos de três anos; 
 

C) Findou o mandato dos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2012-2014; 

 

 

Os Acionistas propõem à Assembleia Geral da REN que delibere: 
 
 

1. A eleição das pessoas identificadas na lista infra como membros do Conselho 

de Administração e da Comissão de Auditoria para o mandato correspondente 

ao triénio 2015-2017: 

 

- Rodrigo Costa – Presidente do Conselho de Administração; 

- State Grid International Development Limited (representada por 

Guanchao Zhu) – Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

- João Faria Conceição; 

- Gonçalo Morais Soares; 

- Mengrong Cheng; 

- Longhua Jiang; 

- Omar Al Wahaibi; 

- Manuel Champalimaud; 
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- Francisco João Oliveira; 

- Jorge Magalhães Correia; 

- José Luís Arnaut; 

- Manuel Sebastião – Presidente da Comissão de Auditoria; 

- Gonçalo Gil Mata – Membro da Comissão de Auditoria; e 

- Maria Estela Barbot – Membro da Comissão de Auditoria 

 

2. A eleição das pessoas identificadas na lista infra como membros da Mesa da 

Assembleia Geral para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017: 

 
- Pedro Maia – Presidente da Mesa da Assembleia Geral; e 

- Francisco Santos Costa – Vice- Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

 

3. A eleição das pessoas identificadas na lista infra para membros da Comissão 

de Vencimentos prevista no artigo 26.º dos estatutos para o mandato 

correspondente ao triénio 2015-2017 

 

- Paulo Pimenta – Presidente da Comissão de Vencimentos; 

- Manuel de Lancastre – Membro da Comissão de Vencimentos; e 

- Fernando Neves de Almeida – Membro da Comissão de Vencimentos.    

 

 

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

 

Os Acionistas 

 
State Grid Europe Limited 

Mazoon BV 

Oliren, S.G.P.S., S.A. 

Red Eléctrica Corporación, S.A. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 9 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Considerando que: 

A) Nos termos do Artigo 446.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais e do 

Artigo 22.º, n.º 2, alínea d) do Contrato de Sociedade da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”), compete à Comissão de Auditoria 

da REN propor à Assembleia Geral a eleição do Revisor Oficial de Contas; 

B) Findou o mandato dos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2012-2014; 

C) A Comissão de Auditoria concluiu que, durante o mandato correspondente ao 

triénio 2012-2014, o Revisor Oficial de Contas prestou os seus serviços de 

modo satisfatório e revelou adequado rigor técnico na sua atuação, 

justificando-se assim a sua reeleição para o mandato correspondente ao 

triénio 2015-2017; 

 

A Comissão de Auditoria propõe à Assembleia Geral da REN que delibere: 

Aprovar a eleição como Revisor Oficial de Contas Efetivo e Suplente para o mandato 

correspondente ao triénio 2015-2017:  

a) Deloitte & Associados, SROC S.A., representada por Jorge Carlos Batalha 

Duarte Catulo, na qualidade de Revisor Oficial de Contas Efetivo;  

b) Carlos Luis Oliveira de Melo Loureiro, na qualidade de Revisor Oficial de 

Contas Suplente.  

 

Lisboa, 19 de março de 2015 

 

A Comissão de Auditoria da 

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. 

 

José Luís Alvim (Presidente) 

 

José Frederico Jordão (Vogal) 

 

Aníbal Durães dos Santos (Vogal) 
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AO 
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS (TRIÉNIO 2015-2017) 
 

 

(CVs) 
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Rodrigo Jorge de Araújo Costa 
 

 

Atualmente Presidente da Comissão Executiva da REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A.  

 

2014 Presidente do Conselho de Administração e Presidente Executivo da 

Unicre 

Administrador não executivo da NOS SGPS 

Em Dezembro 2014 resignou dos cargos ocupados na Unicre e foi 

nomeado administrador não executivo da REN e indigitado para o lugar 

de Presidente Executivo com efeitos a Fevereiro de 2015 

 

Set/2007- Set/2013 Presidente da Comissão Executiva da ZON Multimédia - grupo ZON 

 

2006-2007 Administrador e Vice-Presidente Executivo do grupo PT  

Presidente Executivo da PTC 

 

1990-2005  Executivo da Microsoft Corporation, onde ao longo de 15 anos 

desempenhou várias funções: fundador e Diretor-Geral da Microsoft 

Portugal, Diretor-Geral da Microsoft no Brasil e, de 2001 a 2005, Vice-

Presidente Corporativo na sede da empresa em Seattle 

 

1979-1990  Participou no lançamento de diversas empresas nas áreas de tecnologia 

e retalho e foi consultor para as áreas de tecnologia em empresas 

nacionais e internacionais  

 

Em 2006, foi condecorado pelo Presidente da República com a comenda de Grande Oficial da 

Ordem do Infante D. Henrique. 

 

 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Guangchao Zhu 
 

É licenciado em Sistemas de Proteção pela Universidade de Shandong (China), Mestre em 

Sistemas Elétricos de Energia e Automação pela Universidade de Shandong (China). Tem um 

MBA pela Universidade de Baylor (EUA). 

Desempenha actualmente funções de Vice-Presidente do Conselho de Administração da REN-

Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA., Presidente e CEO da State Grid International 

Development Limited (China), e Presidente do Conselho de Administração da State Grid Brasil 

Holding, S.A. 

Entre outros desempenhou os seguintes cargos: Vice-Diretor Geral do Departamento 

Financeiro da State Grid Corporation of China, de Dezembro de 2005 a Dezembro de 2007; 

Líder-Adjunto do grupo preparatório da National Grid Corporation of the Philippines, de 

Dezembro de 2007 a Março de 2009; Assessor Executivo e membro do Conselho de 

Administração da National Grid Corporation of the Philippines, a partir de Março de 2009 a 

Junho de 2009; Diretor-Geral do Departamento de Cooperação Internacional da State Grid 

Corporation of China, entre Junho de 2009 e Março de 2010; Vice-Presidente Executivo e 

membro do Conselho de Administração da State Grid International Development Limited, 

entre Março de 2010 e Dezembro de 2011; Presidente e CEO da State Grid International 

Development Limited, desde janeiro de 2012. 
 

 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
São-lhe imputáveis 133.500.000 ações representativas de 25% capital social da REN, detidas 

através da State Grid Europe Limited, detida pela State Grid International Development 

Limited, que por sua vez é detida pela State Grid Corporation of China, sociedades das quais é 

membro do Conselho de Administração. 
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João Caetano Carreira Faria Conceição 

É licenciado em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico, tendo obtido 

formação complementar no Von Karman Institute for Fluid Dynamics em Bruxelas e, em 2005, 

um MBA pelo Insead (França). 

Iniciou a sua carreira profissional na JPMorgan em Bruxelas. 

Foi consultor, entre 2000 e 2007, na The Boston Consulting Group, tendo posteriormente, 

durante 2 anos, desempenhado funções no Ministério da Economia e da Inovação, em 

questões de política energética. 

Desempenha, desde 2009, funções de Administrador Executivo na REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, SA, sendo atualmente COO (Chief Operating Officer) responsável pelas áreas 

de negócio da Electricidade e do Gás Natural, e áreas corporativas de Regulação e de Apoio às 

Concessões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Detém 500 ações representativas do capital social da REN. 
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Gonçalo João Figueira Morais Soares  
 

É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, concluiu um MBA pela 

Georgetown University, Washington D.C. e um AMP (Advanced Management Program) pela 

Kellog Business School (Chicago) e Universidade Católica Portuguesa.  

Desempenha actualmente as funções de administrador executivo e de Chief Financial Officer 

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

Entre 2007 e 2012, foi Administrador da ZON TV Cabo, Administrador da ZON Lusomundo 

Audiovisuais e Director de Planeamento, Controlo e Corporate Finance da ZON Multimedia 

SGPS.  

De 2003 a 2007, desempenhou funções como Director da PT comunicações, sendo 

Responsável pela área de Planeamento e controlo do Negócio Fixo da PT.  

Entre 2000 e 2003, desempenhou funções como Chief Financial Officer da Jazztel em Portugal. 

De 1996 a 2000, foi Vice - Presidente do Santander Investment, na área de Corporate Finance. 
 

 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Mengrong Cheng  
 

Mengrong Cheng é licenciada em Literatura Inglesa pelo Instituto de Segunda Língua 

Estrangeira de Pequim e tem um Mestrado em Gestão de Empresas pela Universidade 

Tsinghua, Pequim, China. Mengrong Cheng é membro do conselho de administração da REN-

Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A..  

Entre 2006 e 2011, Mengrong Cheng foi Directora-Geral do Departamento de Cooperação 

Internacional na State Grid Corporation of China. Actualmente, Mengrong Cheng é Membro do 

Comité Chinês de IEC MSB; Co-Directora do Departamento de Cooperação Internacional, e 

membro do Comité de Gestão do Investimento Estrangeiro na State Grid Corporation of China. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Longhua Jiang  
 

 

Informação Pessoal 

Data de nascimento Maio, 1967 

Nacionalidade Chinesa 
 
 
 

Habilitações Literárias 
 

Licenciado em Tecnologia de isolamento elétrico, Universidade Xi’an Jiaotong, China  

Mestrado em Tecnologia de isolamento elétrico, Universidade Xi’an Jiaotong, China  

 

 
 
Experiência profissional 

Presente Diretor-Adjunto do Serviço de Representação Europeu da State 
Grid Corporation of China (SGCC) 

 
Dez/2012 – Nov/2014       Diretor-Adjunto do Serviço de Representação Australiano da State 

Grid Corporation of China (SGCC) 

Diretor do Conselho de Administração da ElectraNet, Austrália 
 

 
Maio/2011 – Dez/2012 Engenheiro Chefe na empresa Shandong Electric Power da SGCC  
 
1999 – Dez/2010 Tianjin Electric Power da SGCC 
 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Omar Khalfan Nasser Al-Wahaibi 

Data de nascimento: 02/10/1965 

Habilitações literárias: 
 
01/07/1988: Licenciado em Engenharia Mecânica - Universidade de Manchester, 

Institute of Science & Technology (UMIST) - Reino Unido 
 

Experiência Profissional: 

11/2011 até à data:  Presidente da Comissão Executiva do Grupo Electricity Holding; um 
grupo de empresas estatais que abrange negócios na aquisição de 
eletricidade e água e na produção, transmissão, distribuição e 
fornecimento de eletricidade. 

11/2003 a 11/2011: Presidente da Comissão Executiva da Oman Wastewater Services 
Company (Haya Water); uma empresa estatal incumbida de construir e 
explorar a infraestrutura de recolha, tratamento e redistribuição de 
águas residuais em Muscat, a capital do Sultanato de Oman. 

08/2001 a 12/2002: Líder da Equipa de Engenharia e Gerente do Projeto da Oman Norte na 
Petroleum Development Oman. 

04/1998 a 07/2001: Várias funções no Desenvolvimento de Novos Negócios incluindo Gestão 
de Carteiras e Planeamento Corporativo na Shell E&P International 
Ventures sediada em Haia nos Países Baixos. 

08/1988 a 03/1998: Várias funções no Petroleum Development Oman. 

 

Experiência como Membro do Conselho: 

2015 até à data:  Membro do Conselho de Administração da Oman Broad Band Company 

2014 até à data:  Membro do Conselho de Administração da Gulf Cooperative Council 
Interconnection Authority 

2014 até à data:  Presidente do Conselho de Administração da Dhofar Generation 
Company 

2012 a 2014:  Membro do Conselho de Administração da Dhofar Power Company 

2011 a 2014: Presidente do Conselho de Administração da Mazoon Electricity 
Company 

2010 a 2013:  Membro do Conselho de Administração da Autoridade Pública de Água e 
Eletricidade 

2005 a 2011:  Presidente do Conselho de Administração da Ghubra Power and 
Desalination Company 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Manuel Carlos Melo Champalimaud  
 
Manuel Champalimaud é membro do Conselho de Administração da REN-Redes Energéticas 

Nacionais, SGPS, S.A., Presidente do Conselho de Administração da Gestmin SGPS, S.A., 

Presidente do Conselho de Administração da Sogestão – Administração e Gerência, S.A., 

Gerente Delegado da Sogolfe – Empreendimentos Turísticos, Sociedade Unipessoal, Lda., 

Gerente Delegado da sociedade Agrícola São Barão – Unipessoal, Lda. e Gerente da Sociedade 

Da Praia – Promoção Imobiliária, Lda.. 
 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
São-lhe imputáveis 31.326.951 ações representativas de 5,81% do capital social da REN, 
participação que corresponde à titularidade direta de 280.000 ações, e 31.046.951 ações 
detidas pela GESTMIN, SGPS, S.A., sociedade da qual é acionista maioritário e Presidente do 
Conselho de Administração. 
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Francisco João Soares de Oliveira 
Qualificações Académicas 

B.A.A. em Business Administration e Marketing (Double Major), no American College in London, Inglaterra, 1991. 

Proficiency in English- Cambridge Exam, 1986. 

St. Clare’s College, Oxford, Inglaterra 1985. 

Secundário - Instituto Nun´Alvares, Caldas da Saúde. 

Qualificações Profissionais 

2010 – Real Estate Management Program, Harvard Business School, Boston, EUA. 

2001 – Avaliação de Imoveis, Ecociência, Lisboa. 

1996 – Análise de Investimentos e Financiamentos Imobiliários, Ecociência, Lisboa. 

 Experiencia Profissional 

2002 ao Presente – Administrador (CEO) na Imorendimento, Sociedade  Gestora de Fundos de Investimento 

Imobiliários, S.A., Portugal. 

1994 a 2002 – Adjunto da Administração na Diliva S.A., Sociedade de Investimentos Imobiliários, Porto. Portugal. 

1992 a 1993 – Director de Expansão (mercado Sul Americano) na Ameriloan Financial Corp., Florida, EUA. 

1991 a 1992 – Market Researcher na International Planning and Analyses Center (IPAC), Washington D.C., EUA. 

Funções Executivas em Empresas Associadas (Presente) 

Conselho de Administração – Fundos de Investimento Imobiliário: Natura, Historic Lodges, Prime Value, 

Continental Retail, Imorent, Gestimo e Imolux. 

Conselho de Administração – Oliren, S.G.P.S., S.A. 

Conselho de Administração – Sociedade de Investimentos Imobiliários (S.I.I.), S.A. 

Conselho de Administração – Cosoli, S.G.P.S. 

Gerente – MSR, Mediação de Seguros. 

Conselho de Administração – TWT, Planificação do transporte, S.A. 

Funções de Representação 

Conselho de Administração – E. S. Concessões, S.G.P.S, S.A. 

Conselho de Administração – Quinta da Foz, S.A., Empreendimentos Imobiliários. 

Funções Executivas em Empresas Associadas (Passado) 

Conselho de Administração – Cibercar, S.A., Comercio e Reparação de Automóveis 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 

São-lhe imputáveis 26.700.000 ações representativas de 5% capital social da REN, detidas pela OLIREN, 

SGPS, S.A., sociedade da qual é membro do Conselho de Administração. 
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Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia 
 
 

É presidente da comissão executiva das seguradoras Fidelidade, Multicare e Cares e presidente 

do conselho de administração da seguradora Universal Seguros (Angola). É presidente do 

conselho de administração da Luz Saúde SGPS. No plano associativo de incidência profissional 

é vice-presidente da Associação Portuguesa de Seguradores e membro da The Geneve 

Association. 

Iniciou a vida profissional como docente da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi dirigente da 

Inspeção-Geral de Finanças, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e Advogado. 

Desempenhou diversos cargos societários na área financeira e seguradora, tendo sido, 

nomeadamente, administrador e/ou presidente do conselho de administração das 

seguradoras Mundial-Confiança, Fidelidade Mundial, Império Bonança e Via Directa. Na área 

hospitalar foi administrador da USP Hospitales (Barcelona) e administrador e posteriormente 

presidente do conselho de administração da HPP - Hospitais Privados de Portugal SGPS.  

 
 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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José Luís Fazenda Arnaut Duarte 

José Luís Arnaut é licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, tendo obtido em 1999 o 

D.E.S.S. (Diploma de Estudos Superiores Especializados) da Universidade Robert Schuman, de 

Estrasburgo. Tem centrado a sua atividade profissional como advogado e predominantemente nas áreas 

do Direito da Propriedade Intelectual, com especial incidência no domínio do Direito das Patentes, 

Marcas, Nomes de Domínio, Novas Tecnologias e Direito da Concorrência. É desde 1992 Mandatário 

Europeu de Patentes junto do Instituto Europeu de Patentes (Munique) e desde 1996, Mandatário 

Europeu de Marcas junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno da União Europeia 

(Alicante) e Agente Oficial da Propriedade Industrial, junto do I.N.P.I. – Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial. 

Iniciou a sua atividade em 1989 na sociedade de advogados Pena, Machete & Associados. Sócio 

fundador da Rui Pena, Arnaut & Associados, em 2002, onde é atualmente Managing Partner. Em janeiro 

de 2012, a Rui Pena Arnaut & Associados tornou-se membro da CMS, o 6º maior escritório Europeu, 19º 

a nível global, na qual, José Luís Arnaut é atualmente membro da Comissão Executiva da CMS Legal, com 

sede em Frankfurt. 

É membro do Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; membro do 

Conselho Consultivo da AON; membro do Conselho de Administração da MOP, S.A.; Presidente do 

Subcomité LIDE Direito e Justiça; membro do Conseil des Sages da Fundação – Doha Freedom of 

Information Center; Presidente da Associação de Amizade Portugal-Qatar; membro do Conselho 

Consultivo do European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (OHIM - Office for 

Harmonization in the Internal Market); Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de 

Futebol; Presidente da Assembleia Geral da ÚNICA – União Cervejeira de Angola (Groupo UNICER); 

Presidente da Assembleia Geral da ANA - Aeroportos de Portugal (VINCI Airports); Presidente da 

Assembleia Geral da PORTWAY - Handling de Portugal, S.A. (VINCI Airports); Consultor da VINCI 

Concessions; Presidente da Assembleia Geral da SIEMENS Portugal; membro do Conselho de 

Administração da Discovery Portugal Real Estate Fund; membro do Conselho Consultivo da GOLDMAN 

SACHS International . 

Em 1999, foi eleito secretário-geral do Partido Social Democrata, liderado por José Manuel Durão 

Barroso, e tornou-se membro do Parlamento Português, onde presidiu à Comissão de Negócios 

Estrangeiros e à Comissão de Defesa Nacional. Foi Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro José Manuel 

Durão Barroso, no XV Governo Constitucional de Portugal. Foi Ministro das Cidades, Administração 

Local, Habitação e Desenvolvimento Regional do XVI Governo Constitucional de Portugal. Foi Comissário 

da LISBOA 94 - Capital Europeia da Cultura, em representação do Governo, tendo sido nomeado em 

Novembro de 1993. 

Entre 2005 e 2007 exerceu o cargo de Presidente do “Independent European Sports Review”, nomeado 

pela Presidência Inglesa da União Europeia. Entre 1997 e 2005 foi membro do Bureau Político do PPE 

(Partido Popular Europeu). Foi administrador do Instituto Francisco Sá Carneiro para o Desenvolvimento 

da Democracia entre 1996-1998 e 2005-2008. 

Em 1995, foi condecorado pelo Presidente da República com a "Comenda da Ordem do Infante Dom 

Henrique"; em 2004 foi agraciado pelo Presidente da República do Brasil com a Grã Cruz da Ordem 

Nacional do Cruzeiro do Sul; em 2005 foi agraciado com a Grã Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, 

pelo Presidente da República Portuguesa. Em 2006 foi condecorado com a insígnia de “Chevalier de la 

Legion d´Honneur” pelo Presidente da República Francesa e agraciado com a Grã Cruz da Ordem de 

Mérito pelo Presidente da República da Lituânia. 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 

Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Manuel Sebastião 
 
 

Manuel Sebastião é consultor do Banco de Portugal desde setembro de 2013 e professor de 

economia na Universidade Católica de Lisboa. Anteriormente, foi Presidente do Conselho da 

Autoridade da Concorrência de março de 2008 a setembro de 2013, Administrador do Banco 

de Portugal de fevereiro de 2000 a março de 2008, instituição onde desempenhou funções 

técnicas em 1986 - 1988 e mais tarde, em 1996 - 1998. Foi ainda vogal do Conselho Diretivo do 

Instituto de Seguros de Portugal de 1998 a 2000, Administrador do Banco de Fomento e 

Exterior de 1992 a 1996 e economista do Fundo Monetário Internacional de 1988 a 1992. 

Exerceu funções docentes em diversas fases da sua vida profissional. Licenciou-se em 

Economia pela Universidade Técnica de Lisboa em 1973 e concluiu os doutoramento de 3° 

ciclo em Planeamento Económico pela Universidade de Paris I Pantheon-Sorbonne em 1978 e 

o doutoramento em economia (Ph.D.) pela Universidade de Columbia em Nova Iorque em 

1986. Nasceu em Luanda, Angola, em 1949. 
 

 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Detém 1.000 ações representativas do capital social da REN. 
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Gonçalo Gil Mata 

Data de nascimento: 30/08/1970 

Nacionalidade: Portuguesa  

Habilitações literárias: 
 
1993 - 1994: MBA - Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal; 
1988 - 1993:  Bacharel em Engenharia de Software - Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 

Experiência Profissional: 

Capital Criativo - Soc. Capital de Risco (Lisboa, Portugal) 

2012 – ao presente:  Diretor Executivo I Membro do Concelho; 

Responsável pela angariação de fundos e a sua gestão numa das principais empresas portuguesas independentes de 
capital de risco (regulado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM). Atualmente a gerir 80m€ em 
dois fundos separados. 

Membro do Conselho (não-executivo) das empresas que se seguem: 

Isa Oil & Gas, SA (telecontagem de gás), Arquiled, SA (soluções de iluminação LED), Gypfor, SA 
(produção de placas de gesso), MVMS, SA (animação turística), Summer Portugal, SA e Vila Monte, SA 
(resorts turísticos). 

Anteriormente: 

Deutsche Bank AG -Investment Banking (Lisboa, Portugal) 

2001- 2012:  Diretor, Responsável pelo Departamento de Financiamento Empresarial; 

Responsável pelo financiamento empresarial, direcionado para F&A, mercados acionistas e financiamento 
estruturado. 

Destacam-se as transações nas quais prestou serviços como consultor: 

• Aquisição de 25% da REN pela State Grid of China. 

• Aquisição de 21 % da Cimpor pela Votorantim. 

• Avaliação do BPN pelo Governo de Portugal. 

• Aquisição de Relax Wind Parks na Polónia pela EDP. 

• Privatizações da Portucel (Lecta) e da Galp Energia pelo CVC. 
 
McKinsey & Company (Lisboa, Portugal) 

1998 - 2000:  Associado; 

• Vários projetos nos sectores financeiro e das telecomunicações, em Portugal e no Brasil. 

Banco Finantia, SA (Lisboa, Portugal) 

1995 - 1998:  Diretor Adjunto, Financiamento empresarial; 

Envolvido em vários Projetos Financeiros em Portugal, Brasil e África do Sul, com especial atenção aos 
sectores de produção de energia, logística de postos de abastecimento e estradas com portagem. Estes 
projetos, com valores compreendidos entre os 150 e os 500 milhões de dólares, envolveram o 
desenvolvimento e a aquisição de financiamento de recursos limitados a longo-prazo de bancos 
comerciais e organizações multilaterais (BEI, IFC e lDB) locais e internacionais. Envolvido também em 
vários projetos de avaliação e F&A, nomeadamente nos sectores do gás natural e da eletricidade. 

Línguas:  Fluente em Inglês e francês, nativo português 

Outros interesses:  BTT e ciclismo de estrada. 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 



  

REN –  REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.  

  

 

Maria Estela Rodrigues de Magalhães Barbot 

Experiência Profissional: 

Jan 2015 -: Instituição Financeira para o Desenvolvimento - Diretora 
2011 -:  ALETSE, LDA - Sócia Executiva (Imobiliário e Consultoria em gestão) 
2011 -: Young network, Marketing e Comunicação, Lda – Consultora Sénior (Comunicação, 

Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Criatividade, marketing digital, Eventos e 
Produção) 

2012-2014: Eurogroup Consulting Portugal - Consultadoria de Gestão, Lda - Consultora Sénior  
2010-2012: Banco Santander Totta S.A. – Membro suplente do Conselho de Administração 
2006-2001: AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A. – Diretora (Produtos Alcoólicos e 

Farmacêuticos) 
2005-2010: Banco Santander Negócios Portugal, S.A. – Diretora 
1999-2004: Produtos Sarcol, S.A. – Vice-Presidente (Produção e distribuição de matérias primas e 

embalagens para a indústria) 
1994-2006: AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A. – Vice-Presidente (Produtos Alcoólicos e 

Farmacêuticos) 
1994-1998: Empresa Industrial União S.A. – Diretora (Farinhas para a indústria de panificação) 
1988-2008: Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. – Diretora (Imobiliário) 
1986-2008: SAR – Sociedade de Participações Financeiras S.A. – Vice-Presidente 
1986-1987: Empresa Industrial União S.A. – Membro do Conselho Fiscal (Farinhas para a indústria 

de panificação) 
1981-1999: Produtos Sarcol, S.A. – Gerente (Produção e distribuição de matérias primas e 

embalagens para a indústria) 
 
Atividade Institucional: 

2012 -: Membro do Conselho Diretivo da Fundação Centro Cultural de Belém 
2012 -: Membro do Comité de Gestão do LlDE - Business Leadership Group 
2010 -: Membro do Comité Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance 
2001 -: Membro do Clube de Roma 
2000 -: Membro da Comissão Trilateral 
1996 -: Membro do Comité Consultivo do ARCO - Centro de Arte e Comunicação Visual 
1995 -: Membro do Conselho de Administração da Fundação Luso-Internacional 
1993 -: Secretária da Assembleia Geral da NOR_RISCO - Capital de Risco, S.A. 
1989 -: Membro do Conselho dos Fundadores do Museu de Arte Moderna da Fundação de 

Serralves 
2010-2012: Membro do Conselho Consultivo Europeu do IMF 
2010-2011: Membro do Comité Consultivo Europeu da Comissão Trilateral 
2006-2012: Membro do Conselho Geral da COTEC 
2006-2012: Membro do Conselho Geral da Fundação da Casa da Música 
1991-2003: Secretária da Assembleia Geral do Banco Português de Investimento - SGPS 
1990: Membro do Conselho dos Fundadores da Fundação Luso-Internacional 
 
Atividades associativas: 

2014 -: Membro do Júri do FAE - Fórum de Administradores de Empresas 
2006 -: Membro do Conselho Geral do Fórum Portugal Global 
2005 -: Vice-Presidente da Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto 
2004 -: Membro do Conselho Geral do FAE - Fórum de Administradores de Empresas 
2004 -: Jurada do Prémio "Primus Interpares" 
2002-2003: Membro do FREE - Fórum de Reflexão Estratégica e Empresarial 
2002-2003: Membro do Conselho Consultivo da CIP - Confederação da Indústria Portuguesa 
1999: Jurada do Prémio "Máxima Mulher de Negócios" 
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1999: Membro do Comité Consultivo do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
1996-2008: Membro do Conselho Geral da AEP - Associação Empresarial de Portugal 
1996-1999: Vice-Presidente do Conselho de Administração da AEP - Associação Empresarial de 

Portugal 
1996: Membro Fundador da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários 
 
Atividades diplomáticas: 

1994-2014: Cônsul Geral Honorário da Guatemala em Portugal 
1998: Comissária da Expo’98 
 
Distinções e Prémios: 

2010: Prémio de Empreendedorismo 
1999: Prémio Businesswoman of the Year 
1998: Prémio D. Antónia Adelaide Ferreira 
 
Filiações: 

Associada da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 
Associação Comercial do Porto 
AEP - Associação Empresarial de Portugal 
Ordem dos Economistas 
FAE - Fórum de Administradores de Empresas 
APGEI - Associação Portuguesa Gestão e Engenharia Industrial 
 

Habiltações Académicas e Formação: 
2007  Senior Executive Program – London Business School 
1981  Licenciatura em Economia - Universidade do Porto 
 
Idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano 
 
Aptidões e competências 
A capacidade de gerir o tempo e as prioridades traduziu-se na realização de várias atividades em simultâneo 
no decurso da carreira profissional. 
Mais de 20 anos de experiência no meio empresarial e de negócios na área dos produtos químicos para a 
indústria. Conhecimento profundo dos ambientes empresariais nacionais e internacionais. 
Responsável por negociações e desenvolvimento de parcerias com várias empresas multinacionais (Dupont, 
BP Chemicals, Rhone Poulenc, entre outros) nos setores das matérias-primas e da distribuição de 
embalagens (nomeadamente, Signode Packaging Solutions). 
Comandou o processo de aquisição da AGA - Alcool e Géneros Alimentares, SA que culminou com a compra 
desta empresa estatal Portuguesa (1994), na sua recuperação e no desenvolvimento de novas áreas de 
negócio (produtos para farmacêuticos). 
No setor bancário, a experiência na monitorização institucional e de negócios com clientes empresariais, de 
retalho e privados. 
Vasta experiência com associações nacionais (nomeadamente como vice-presidente da AlP) e 
internacionais (membro do Conselho Consultivo Europeu do IMF e da Comissão Trilateral). 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Pedro Canastra de Azevedo Maia 
 
Data de nascimento: 21/09/1967 

Nacionalidade: Portuguesa 

Graus Académicos: 

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (média final 16 valores) (1990); 

Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (dissertação 

intitulada: Função e funcionamento do conselho de administração da sociedade anónima) (“Muito bom com 

distinção” (dezoito valores) (1997); 

Doutorado em Ciências jurídico-empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (dissertação 

intitulada: Voto e corporate governance – um novo paradigma para a sociedade anónima) (“aprovado com 

distinção e louvor” por unanimidade) (2010). 

 

Qualificações Profissionais 

Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados em 1992 (presentemente, com inscrição suspensa por sua 

solicitação). 

 

Actividades Profissionais: 

I.  EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOCENTES E ACADÉMICAS  

Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  

É investigador integrado do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito. 

Integra o corpo docente 

-  de diversos cursos de Pós-Graduação: na Universidade de Coimbra (no Instituto de Direito das Empresas, no 

Curso dos Registos e do Notariado, no Centro de Estudos de Direito Público e Regulação), na Universidade 

Clássica de Lisboa (no Instituto dos Valores Mobiliários e na Associação Portuguesa de Direito Industrial) e na 

Universidade Católica Portuguesa (Lisboa); 

- do Curso de Mestrado da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Porto). 

Participou em dezenas de júris de provas de mestrado e de doutoramento na área de direito comercial, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. 

Foi e é orientador de mais de uma dezena de mestrandos e de doutorandos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. 

 

II. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INSTITUCIONAIS   

É sub-Director da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, desde Julho de 2013. 

É membro eleito do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (desde Junho de 

2011). 

É membro do Conselho Coordenador do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

(desde Fevereiro de 2013). 

É Presidente da Direcção do CDC — Centro de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. 

É Membro da Direcção do IFE-UC — Instituto de Formação de Executivos da Universidade de Coimbra. 

É membro da Direcção do IPCG — Instituto Português de Corporate Governance. 
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Presidente da Comissão de Redacção do Código de Corporate Governance. 

Foi Coordenador do Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2010-2013). 

 

III. OUTRAS ACTIVIDADES PROFISSIONAIS  

Jurisconsulto. 

Árbitro. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “Grupo Media Capital, SGPS, SA” (sociedade cotada na 

Euronext/Lisbon). 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “REN, Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA” (sociedade 

cotada na Euronext/Lisbon) 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “Estoril-Sol, SGPS, SA”  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “NOS, SGPS, SA” (sociedade cotada na Euronext/Lisbon) 

Proferiu dezenas de conferências em diversas áreas do direito comercial 
 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
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Francisco Santos Costa 
 
Data de nascimento: 15/11/1971 

Nacionalidade: Portuguesa  

Experiência Profissional: 

2011 - Presente: Sócio da Sociedade de Advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 Aconselhamento de clientes nacionais e estrangeiros em matéria de direito de Energia no 
mercado Ibérico, nomeadamente nos setores da eletricidade (incluindo cogeração, 
renováveis e resíduos), hídrico e do gás, assim como em processos jurisdicionais 
decorrentes de litígios nestes setores;  

 Membro do Cuatrecasas, Grupo de Energia Gonçalves Pereira, grupo detentor de uma vasta 
experiência na criação de empresas de fornecimento de energia, projetos de cogeração, 
recursos renováveis, unidades de autoprodução, centrais nucleares, adaptação de 
estruturas, contratos de aprovisionamento e acesso a redes de distribuição e transporte, e 
na defesa e interposição de ações perante as autoridades competentes e os tribunais;  

 Aconselhamento de empresas públicas e privadas, incluindo PMEs e negócios familiares, em 
todos os domínios do Direito das sociedades;  

 Vasta experiência na representação de empresas públicas e privadas, empresas de capitais 
privados e outros investidores em operações F&A nacionais e transfronteiriças, no setor 
Energético, assim como em reorganização e recuperação de empresas;  

 Membro do escritório Cuatrecasas, Gonçalves Pereira em Moçambique.  

2006 - 2011: Advogado associado Sénior da Sociedade de Advogados Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira   

2005 - 2006: Advogado associado Sénior na Sociedade de Advogados Garrigues Portugal 

2004 - 2005: Associado Executivo (Chefe do serviço jurídico) da Mazars Portugal 

1996 - 2003: Advogado associado da Sociedade de Advogados Luiz Gomes & Associados 

 

Habiltações Académicas e Formação: 

2009 - 2010: Pós-Graduação – Direito Comunitário da Concorrência / Direito da Energia e 
Regulamentação – Faculdade de Direito de Lisboa; 

1996 - 1997:  Pós-Graduação – Direito tributário e Planeamento fiscal internacional – ISCTE - 
Instituto Universitário de Lisboa; 

1989 – 1994: Licenciatura em Direito – Universidade Católica de Lisboa 

 
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês 
 
Aptidões e competências sociais 

Boa capacidade de comunicação / capacidade de adaptação a novos ambientes profissionais e culturais. 
Capacidade para estabelecer boas relações profissionais com pessoas oriundas de países e culturas diferentes. 
 
Aptidões e competências organizacionais 

Liderança / organização / vasta experiência em gestão de projetos e equipas / capacidade para trabalhar em 
equipa. 

 
Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Paulo Jorge Oliveira Pimenta de Araújo 
 
Curriculum Profissional: 

 
Administrador Adjunto  

Fábrica Têxtil Riopele, Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão - 1986 –2007 

 
CEO  

Filatex Têxteis, Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão - 1988 – 2007 
 
Administrador  

F. Pimenta, SGPS, SA, Vila Nova de Famalicão - Desde 2008  
 
CEO  

F. Pimenta, SGPS, SA  

Automóveis Século XXI, SA  

Jaguar Automóveis, S.A. (comércio e reparação viaturas da marca Jaguar e importação da marca 

Lotus)  

Jaguar Automóveis Lisboa, SA (comércio e reparação de viaturas das marcas Jaguar, Land Rover, 

Range Rover, Lotus e Maserati)  

AML Sport, SA (importador oficial das marcas Aston Martin e Maserati)  

Cibercar, S.A. (comércio e reparação de viaturas das marcas Jeep, Abarth, Alfa Romeo e Lancia)  

Aurecom, S.A. (comércio e reparação de viaturas da marca Honda) 

 
Curriculum Académico: 

Business Administration, Richmond College, UK - 1977-1980  
 
CALCOT, Bakersfield, USA - 1993 
 
REFCO, NY, USA - 1995 
 
Cargos desempenhados noutras instituições:  

Administrador, fundação Cupertino de Miranda, desde 2000  

Administrador, Energia Limpia Invest 

International Committee Tate Modern 
 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Detém 1.000 ações representativas do capital social da REN. 
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Manuel Corrêa de Barros Lancastre 
 
Licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (1988), tem um MBA 
pelo INSEAD (1995). Casado com cinco filhos. 
 
Administrador da FinSolutia (desde 2012); Presidente do Conselho Fiscal da Tagus-Sociedade 
de Titularização de Créditos do Deutsch Bank (desde 2009); membro do Comité de 
Investimentos do Espirito Santo Infrastructure Fund (desde 2009); Vice- Presidente do 
Conselho Geral da AIP-Associação Industrial Portuguesa (desde 2007); 
 
Assessor (externo) do Conselho Executivo da La Seda de Barcelona (2010-2012). Como gestor e 
investidor, participou no lançamento da Prio (Biocombustiveis) (até 2008); na Clean Energy 
Ventures (USA - até 2012); na Bluebird (até 2011), e na Patris 
Investimentos (até 2013). 
 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Económico do XVI Governo Constitucional (2004-
2005), e Encarregado de Missão para a Reforma da Administração Pública durante o XV 
Governo Constitucional (2004). Foi Vice-Presidente do PSD (2006-2007), Vice-Presidente do 
Instituto Francisco Sá Carneiro (2008-2010). 
 
Presidente da PT Multimédia (2002-2003), período durante o qual foi Presidente do Conselho 
de Administração da TV Cabo, Presidente da Lusomundo SGPS, e Presidente da Lusomundo 
Cinemas. Foi, no âmbito do mesmo mandato, Presidente da Lusomundo Media detentora do 
controlo do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, e da TSF. 
 
Foi Administrador do Banco Best (2002-2003). 
 
Foi Administrador Executivo da PT Comunicações (2000-2002), e Presidente Executivo da PT 
Sistemas de Informação (2001). 
 
Em 1998 liderou o projecto de compra da Telesp Celular, futura VIVO, como director de 
mercado da América do Sul, na Portugal Telecom Internacional, período durante o qual foi 
Administrador da Companhia Riograndense de Telecomunicações, no Brasil. 
 
Foi Consultor na Mckinsey & Company (1992-98), tendo assessorado empresas como a EDP, 
Portugal Telecom, TAP, BCP, Cimpor, Secil, Gás Natural em Espanha; no Brasil o Banco do 
Brasil, o Banco Boavista (Grupo BES), o Grupo Bunge y Born, e a Varig. 
 
Desenvolveu actividade científica e académica respectivamente no Fraunhofer Institut em 
Darmstadt na Alemanha (1987-88), e no Instituto Superior Técnico onde leccionou, como 
monitor, Álgebra Linear e Análise Matemática (1986-87). 
 
Foi membro da ONG Leigos para o Desenvolvimento, em São Tomé e Príncipe (1990- 92). 
Periodo durante o qual foi consultor do PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, e da CLUSA – Cooperative League of USA (1992). 
 
Cumpriu o Serviço Militar, como Aspirante a Oficial Miliciano, no Instituto de Altos Estudos 
Militares (1988-90). 
 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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Fernando Paulo Abreu Neves de Almeida 

 

É sócio internacional e Country-President do escritório de Lisboa desde 1998, da Boyden 

Global Executive Search. 

É diplomado em Gestão Hoteleira pela Universidade Internacional, licenciado em Gestão de 

Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, pela Universidade Europeia e MBA e Mestre em 

Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. A sua carreira profissional desenvolveu-se na 

área de vendas, tendo sido Vendedor, Chefe de Vendas, Director Comercial e Director-Geral, 

em várias organizações e várias indústrias (material eléctrico, hotelaria e IT) até 1993, 

momento em que fundou a Neves de Almeida Consultores, empresa de Formação e de 

Consultoria de Recursos Humanos, da qual é, hoje, Presidente não-executivo. 

É Docente Universitário, foi até Fevereiro de 2014 Coordenador Executivo dos programas de 

Doutoramentos, Mestrados e Licenciaturas de Gestão Estratégica de Recursos Humanos da 

Universidade Europeia (grupo Laureate Universities) escreveu mais de uma centena de artigos 

para várias publicações económicas e é autor dos livros Psicologia para Gestores e Avaliação 

de Desempenho para Gestores, ambos da editora McGraw Hill, do livro O gestor a Arte de 

Liderar da editorial Presença e coautor da obra a sorte dá muito trabalho da Almedina. 
 

 

 

 

 

Participação no capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) 
Não detém qualquer participação no capital social da REN. 
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