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Sede: Rua Laura Alves, n.º 4 – 8.º, 1050-138 Lisboa

Capital Social: 2.000.000.000 euros 
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EDP – Energias de Portugal, S.A.
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Capital Social: 3.656.537.715 euros
Número único de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

e de pessoa colectiva 500 697 256
(Entidade Oferente)
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OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE 80.100.000 ACÇÕES ORDINÁRIAS E DE 
CATEGORIA A, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, COM O VALOR NOMINAL DE 
UM EURO CADA UMA, REPRESENTATIVAS DE 15% DO CAPITAL SOCIAL DA 

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

E

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE UM MÁXIMO DE 261.660.000 ACÇÕES 
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O presente prospecto deverá ser lido em conjunto com os documentos inseridos por remissão, 
os quais fazem parte integrante do mesmo.
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ADVERTÊNCIAS 

O presente prospecto de oferta pública de venda e admissão à negociação é elaborado para 
efeitos do disposto nos artigos 114.º, 135.º, 135.º-A e 236.º do Cód.VM. A sua forma e conteúdo 
obedecem ao preceituado no Cód.VM, ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da 
Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de 
Junho de 2004, e demais legislação aplicável. O presente prospecto foi objecto de aprovação por 
parte da CMVM e encontra-se disponível sob a forma electrónica em www.cmvm.pt, 
www.ren.pt, www.parpublica.pt e em www.edp.pt.

A presente oferta enquadra-se na 1.ª Fase de Reprivatização da REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A.. Neste contexto, a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. irá 
oferecer 101.460.000 Acções, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada 
uma, da Categoria A, representativas de 19% do capital social da REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A. (que actualmente são acções da Categoria B, mas que se irão converter em 
Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) e a EDP – Energias de 
Portugal, S.A. irá oferecer 26.700.000 Acções da Categoria A, escriturais e nominativas, com o 
valor nominal de um euro cada uma, representativas de 5% do capital social da REN – Redes 
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (a “Oferta”).

O presente prospecto diz respeito à oferta pública de venda de 80.100.000 acções escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma, da Categoria A, (das quais 53.400.000 
são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A 
com a sua alienação no âmbito da Oferta), representativas de 15% do capital social da REN –
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., e de admissão à negociação de até 261.660.000 acções 
escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma, da Categoria A, 
representativas de 49 % do capital social desta Sociedade (a “Oferta Pública de Venda” ou 
“OPV”).

As entidades que, no âmbito do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, são responsáveis 
pela completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação contida 
no presente prospecto encontram-se indicadas no Capítulo 5, “Responsáveis pela Informação”.

O n.º 5 do artigo 118.º do Cód.VM estabelece que a aprovação do prospecto “é o acto que 
implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, 
actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do Cód.VM 
estabelece que a aprovação do prospecto não envolve “qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à 
viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”.

Nos termos do artigo 234.º, n.º 2 do Cód.VM, a decisão de admissão de valores mobiliários à 
negociação pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., “não 
envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira 
do emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos”.

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o Banco Millennium BCP investimento, S.A. são os 
Coordenadores Globais da Oferta responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao 
Oferente na preparação, lançamento e execução da OPV e de assessoria ao processo de admissão 
à negociação das acções representativas do capital social da REN, nos termos e para efeitos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 113.º do Cód.VM. O Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o Banco 
Millennium BCP investimento, S.A. são responsáveis, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, pela prestação dos serviços de assistência previstos no 
artigo 337.º do Cód.VM, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e regulamentares em 
especial quanto à qualidade da informação. Não obstante, o Caixa – Banco de Investimento, S.A. 
e o Banco Millennium BCP investimento, S.A., não realizaram uma verificação autónoma de 
todos os factos ou informação constantes deste Prospecto.
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A existência deste prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 
desde a data da sua disponibilização, não obstante, se, entre a data da sua aprovação e o fim do 
prazo da OPV, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto novo ou 
se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no prospecto, que sejam 
relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da OPV, o Emitente deverá requerer 
imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou rectificação do prospecto.

Os riscos associados à actividade do Emitente, à sua estrutura accionista, à Oferta e às Acções 
estão referidos no Capítulo 2 do presente prospecto (Factores de Risco). Os potenciais 
investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos referidos e as demais advertências 
constantes deste prospecto antes de tomarem qualquer decisão de investimento no âmbito da 
Oferta. Para quaisquer dúvidas que possam subsistir a este propósito, os potenciais investidores 
deverão informar-se junto dos seus consultores jurídicos e financeiros.

Os potenciais investidores devem informar-se sobre as implicações legais e fiscais, existentes no 
seu país de residência, que decorrem da aquisição, detenção ou venda das Acções do Emitente e 
que lhes sejam aplicáveis.

O presente prospecto não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite à 
aquisição de valores mobiliários por parte do Emitente ou dos coordenadores globais. O presente 
prospecto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Acções nem uma 
recomendação à sua aquisição. 

Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do prospecto no seu conjunto 
e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais 
elementos relativos ao Emitente. Em acréscimo, nenhuma decisão quanto à intenção de 
investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus 
eventuais consultores, do prospecto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja 
prestada mediante a remissão para outra parte deste prospecto ou para outros documentos 
incorporados no mesmo.

A distribuição do presente prospecto ou a aquisição das Acções pode estar restringida em certas 
jurisdições (Restrições à Participação na Oferta). Aqueles em cuja posse o presente prospecto se 
encontre deverão informar-se e observar essas restrições.
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DECLARAÇÕES RELATIVAS AO FUTURO

O presente prospecto inclui declarações relativas ao futuro. As palavras ou expressões “antecipa”, 
“acredita”, “espera”, “planeia”, “pretende”, “tem intenção de”, “estima”, “projecta”, “irá”, 
“procura(-se)”, “antecipa(-se)”, “prevê(-se)”, “perspectiva(-se)” e expressões similares destinam-
se a identificar declarações relativas ao futuro. Com excepção das declarações sobre factos 
pretéritos constantes do presente prospecto, quaisquer declarações que constem do presente 
prospecto, incluindo, sem limitar, em relação à situação financeira, às receitas e rendibilidade 
(incluindo quaisquer projecções ou previsões financeiras ou operacionais), à estratégia da 
actividade, às perspectivas, planos e objectivos de gestão para operações futuras constituem 
declarações relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro, ou quaisquer outras 
projecções contidas no prospecto, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e 
outros factores que podem conduzir a que os resultados concretos, a performance efectiva ou a 
concretização de objectivos da REN ou os resultados do sector sejam significativamente 
diferentes dos que constam ou estão implícitos nas declarações relativas ao futuro. Estas 
declarações relativas ao futuro baseiam-se numa multiplicidade de pressupostos, convicções, 
expectativas, estimativas e projecções da REN em relação às actuais e futuras estratégias de 
negócio da REN e do contexto em que a REN espera vir a desenvolver a sua actividade no 
futuro. Para além de outros referidos no presente prospecto, entre os mais importantes factores 
que podem causar uma variação significativa entre os resultados concretos, a performance 
efectiva ou a concretização de objectivos da REN e aquelas constantes das declarações relativas 
ao futuro incluem-se, nomeadamente, os seguintes:

 as alterações regulatórias, legislativas, políticas, sociais, económicas e outras alterações 
relacionadas que ocorram em Portugal e no Espaço Económico Europeu;

 os efeitos da legislação e regulamentação local, nacional ou internacional sobre os 
negócios da REN, em particular os efeitos decorrentes da regulamentação tarifária 
aplicável às actividades de transporte de electricidade e de gás natural, de recepção, 
armazenagem e regaseificação de GNL e de armazenamento subterrâneo de gás natural;

 a aptidão da REN para obter as licenças e outras autorizações necessárias para realizar os 
seus projectos;

 a aptidão da REN para cumprir com as regras sobre o ambiente e lidar com outras 
matérias de natureza ambiental;

 o impacto dos atrasos na construção dos projectos de desenvolvimento das redes;
 as alterações nas taxas de juro e na taxas de câmbio e a disponibilidade de meios de 

financiamento em condições favoráveis;
 a aptidão da REN para gerar receitas suficientes para satisfazer os avultados 

investimentos e o reembolso da dívida;
 a capacidade de executar as estratégias de negócio e de crescimento;
 a ocorrência de desastres naturais ou outros eventos de força maior;
 a aptidão da REN para conservar e atrair quadros superiores;
 os custos e o período de duração das servidões e outros direitos reais em relação aos 

terrenos necessários ao desenvolvimento dos negócios da REN;
 a aptidão da REN para negociar ou renegociar os termos das concessões, incluindo a 

taxa de rentabilidade na base dos Activos do Gás Regulados ou, conforme aplicável, para 
negociar as compensações decorrentes da modificação ou cessação das concessões;

 o resultado de litígios arbitrais ou judiciais para a REN ou para os seus activos;
 as restrições no pagamento de dividendos pelas sociedades participadas pela REN;
 o impacto do nível de endividamento da REN;
 a relação accionista com a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. e a Caixa 

Geral de Depósitos, S.A., enquanto accionistas maioritários após a realização da Oferta;
 o abrandamento sustentado do consumo no mercado ibérico da electricidade;
 as perdas potenciais eventualmente não cobertas por seguro ou insusceptíveis de 

cobertura através de seguro.
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Entre os factores adicionais que podem causar uma variação significativa entre os resultados 
concretos, a performance efectiva ou a concretização de objectivos da REN e aquelas constantes 
das declarações relativas ao futuro incluem-se, nomeadamente, aqueles analisados no Capítulo 2 
do presente prospecto (Factores de risco). As declarações relativas ao futuro referem-se 
exclusivamente à data do presente prospecto e recusa-se expressamente qualquer obrigação ou 
responsabilidade de actualizar ou rever publicamente quaisquer declarações relativas ao futuro 
constantes do presente prospecto para reflectir qualquer alteração nas expectativas da REN ou 
qualquer alteração nos eventos, condições ou circunstâncias em que essas declarações relativas ao 
futuro se baseiam, salvo se entre a data de aprovação do prospecto e o fim do prazo da Oferta 
for detectada alguma deficiência do prospecto, ocorrer algum facto novo ou se tomar 
conhecimento de qualquer facto anterior, não considerado no prospecto, que seja relevante para 
o processo de tomada de decisão pelos destinatários da Oferta, caso em que será requerida à 
CMVM a aprovação de uma adenda ou rectificação ao prospecto. Atentas as incertezas 
associadas às declarações relativas ao futuro não é possível assegurar que os resultados ou 
eventos projectados venham a ser alcançados e adverte-se expressamente os potenciais 
investidores para ponderarem cuidadosamente as declarações relativas ao futuro previamente à 
tomada de qualquer decisão de investimento no âmbito da Oferta. 
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DEFINIÇÕES

Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 
presente prospecto, os significados aqui referidos:

“Acções” As 128.160.000 acções escriturais e 
nominativas, com valor nominal de um euro, 
da Categoria A (das quais 101.460.000 são 
actualmente Acções da Categoria B, mas que se 
irão converter em Acções da Categoria A com 
a sua alienação no âmbito da Oferta),
representativas de 24% do capital social da 
REN que são objecto da Oferta pela 
Parpública e pela EDP (incluindo o Lote 
Suplementar de Acções).

“Acções a alienar a Trabalhadores da REN, 
Pequenos Subscritores e Emigrantes”

As 26.700.000 acções escriturais e nominativas, 
com valor nominal de um euro, da Categoria A 
(as quais são actualmente Acções da Categoria 
B, mas que se irão converter em Acções da 
Categoria A com a sua alienação no âmbito da 
Oferta), excluindo as Acções a alienar pela 
EDP, representativas de cerca de 5% do capital 
social da REN a alienar na OPV beneficiando 
de um desconto de 5% relativamente ao preço 
das acções oferecidas ao público em geral.

“Acções a alienar na OPV” As 80.100.000 acções escriturais e nominativas, 
com valor nominal de um euro, da Categoria A 
(das quais 53.400.000 são actualmente Acções 
da Categoria B, mas que se irão converter em 
Acções da Categoria A com a sua alienação no 
âmbito da Oferta), representativas de 15% do 
capital social da REN.

“Acções a alienar na Venda Directa” As 38.836.364 Acções com valor nominal de 
um euro, da Categoria A (que são actualmente 
Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua 
alienação no âmbito da Oferta), representativas 
de cerca de 7,27% do capital social da REN.

“Acções a alienar pela EDP” As 26.700.000 Acções, com valor nominal de 
um euro, da Categoria A, representativas de 
5% do capital social da REN a alienar pela 
EDP no segmento da OPV destinado ao 
público em geral, de acordo com a RCM 1 e 
com a deliberação do Conselho de 
Administração Executivo da EDP com data de 
29 de Maio de 2007.

“Acções a alienar pela Parpública” As 101.460.000 Acções, com valor nominal de 
um euro, da Categoria A (que são actualmente 
Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua 
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alienação no âmbito da Oferta), representativas 
de 19% do capital social da REN a alienar pela 
Parpública na Oferta de acordo com a RCM 1 
e com a deliberação do Conselho de 
Administração da Parpública com data de 4 de 
Junho de 2007. 

“Acções da Categoria A” As acções ordinárias, escriturais e nominativas, 
com valor nominal de um euro, representativas 
do capital social da REN.

“Acções da Categoria B” As acções escriturais e nominativas, com valor 
nominal de um euro, representativas do capital 
social da REN, cujo único direito especial 
consiste na não sujeição à limitação dos direitos 
de voto prevista no número 3 do artigo 12.º 
dos Estatutos da REN.

“Activos do Gás Regulados” Os seguintes activos:
a) a RNTGN;
b) o terminal de recepção, armazenamento e 

regaseificação de GNL;
c) três cavidades de armazenamento 

subterrâneo de gás natural no sítio da 
Guarda Norte, Carriço, em Pombal;

d) as instalações e equipamentos necessários
à adequada operação de todas as infra-
estruturas referidas nas alíneas anteriores;

e) os direitos, obrigações e responsabilidades 
associados aos referidos bens e às 
actividades de transporte de gás natural 
em alta pressão, de armazenamento 
subterrâneo e de recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL, 
relativas ao terminal de GNL de Sines.

“Bcm” Mil milhões de metros cúbicos.

“CAE” Contrato(s) de aquisição de energia.

“CaixaBI” O Caixa – Banco de Investimento, S.A.

“Central de Valores Mobiliários” ou “CVM” A central de valores mobiliários gerida pela 
Interbolsa.

“CGD” A Caixa Geral de Depósitos, S.A.

“Clientes regulados” Os consumidores fornecidos pelo 
Comercializador de Último Recurso do SEN.

“CMVM” A Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários.

“Cód.VM” O Código dos Valores Mobiliários, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de 
Novembro, com as alterações introduzidas 
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pelo Decreto-Lei n.º 61/2002, de 20 de Março, 
pelo Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março 
(rectificado pela Declaração de Rectificação 5-
C/2003, de 30 de Abril), pelo Decreto-Lei n.º 
107/2003, de 4 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 
183/2003, de 19 de Agosto, pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2004, de 24 de Março, pelo Decreto-Lei 
n.º 52/2006, de 15 de Março (rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 21/2006, de 30 
de Março) e pelo Decreto-Lei n.º 219/2006, de 
2 de Novembro.

“Comercializador de Último Recurso do SEN” O Comercializador de Último Recurso do 
Sistema Eléctrico Nacional – EDP Serviço 
Universal, S.A.

“Comercializador de Último Recurso do 
SNGN”

O Comercializador de Último Recurso do 
Sistema Nacional de Gás Natural a criar.

“Contrato de Venda Directa” O “Underwriting Agreement” a celebrar entre 
a Emitente, a Parpública, os Coordenadores 
Globais, os demais Bancos integrantes do 
Sindicato de Venda Directa e, se aplicável, a 
EDP.

“Coordenadores Globais” O CaixaBI, o Credit Suisse Securities (Europe) 
Limited, o Millennium investment banking e a 
UBS Limited.

“CSC” O Código das Sociedades Comerciais, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de 
Setembro, tal como alterado posteriormente.

“Decreto-Lei de Reprivatização” O Decreto-Lei n.º 228/2006, de 22 de 
Novembro, que aprova a 1.ª fase do processo 
de reprivatização da REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A.

“DGEG” A Direcção Geral de Energia e Geologia.

“EDP” A EDP – Energias de Portugal, S.A.

“EDP Comercial” A EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A.

“EDP Distribuição” A EDP – Distribuição – Energia, S.A.

“EDP Produção” A EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

“EDP Serviço Universal” A EDP – Serviço Universal, S.A.

“ERSE” A Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos em Portugal.

“Estatutos” ou “Contrato de Sociedade” Os estatutos actualizados do Emitente.
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“Euro” ou “€” A divisa dos Estados-Membros que participam 
na 3.ª fase da União Económica Monetária 
Europeia.

“Eurolist by Euronext Lisbon” O mercado regulamentado gerido pela 
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A.

“Euronext Lisbon” A Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A.

“Gasoduto Braga – Tuy” A sociedade Gasoduto Braga – Tuy, S.A.

“Gasoduto Campo Maior – Leiria – Braga” A sociedade Gasoduto Campo Maior – Leiria –
Braga, S.A.

“GNL” Gás natural liquefeito.

“IAS/IFRS” Os International Accounting Standards/ 
International Financial Reporting Standards, 
adoptados pelo Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho n.º 1606/2002, de 12 
de Julho de 2002.

“Interbolsa” A Interbolsa, Sociedade Gestora de Sistemas 
de Liquidação e de Sistemas Centralizados de 
Valores Mobiliários, S.A.

“Intervalo de Preços da Oferta” O intervalo de preços de 2,35 euros a 2,75 
euros por Acção estabelecido na alínea a) do 
n.º 8 da RCM2.

“Galp” A Galp Energia, SGPS, S.A.

“Grupo REN” Excepto se o contrário resultar do respectivo 
contexto, o grupo de sociedades composto 
pela REN – Redes Energéticas Nacionais, 
SGPS, S.A. e as sociedades que com esta se 
encontram em relação de domínio ou de 
grupo, nos termos do artigo 21.º do Cód.VM.

“Lei Quadro das Privatizações” A Lei n.º 11/90, de 5 de Abril.

“MIBEL” O Mercado Ibérico da Energia Eléctrica.

“Lote Suplementar de Acções” O lote suplementar de 9.223.636 Acções da 
Categoria A (que são actualmente Acções da 
Categoria B, mas que se irão converter em 
Acções da Categoria A com a sua alienação no 
âmbito da Oferta) que poderá acrescer às 
Acções a alienar na Venda Directa.

“MIE” Mercado interno de electricidade.

“Millennium Investment Banking” O Banco Millennium BCP investimento, S.A.
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“MWh” Um milhar de KWh.

“Oferentes” A Parpública – Participações Públicas (SGPS), 
S.A. e a EDP.

“Oferta” A Oferta Pública de Venda e a Venda Directa.

“Oferta Pública de Venda” ou “OPV” A oferta pública de venda de 80.100.000 acções 
escriturais, nominativas, com valor nominal de 
um euro, da Categoria A (das quais 53.400.000 
são actualmente Acções da Categoria B, mas 
que se irão converter em Acções da Categoria 
A com a sua alienação no âmbito da Oferta), 
representativas de 15% do capital social da 
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, 
S.A., prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
228/2006, de 22 de Novembro.

“Oferta Reservada a Trabalhadores, Pequenos 
Subscritores e Emigrantes”

A oferta reservada a Trabalhadores da REN,  
pequenos subscritores e emigrantes das Acções
a alienar a Trabalhadores da REN, Pequenos 
Subscritores e Emigrantes.

“OMEL” O Operador del Mercado Ibérico de Energia –
Polo Español, S.A.

“OMIP” O Operador do Mercado Ibérico de Energia –
Pólo Português, S.A.

“OMI Clear” A OMI Clear - Sociedade de Compensação de 
Mercados de Energia, S.A.

“Parpública” A Parpública – Participações Públicas (SGPS), 
S.A.

“PRE” Produção em regime especial

“Prospecto” O presente prospecto relativo à OPV e à 
admissão à negociação de um máximo de 
261.660.000 acções escriturais e nominativas, 
com valor nominal de um euro, da Categoria 
A, representativas de 49% do capital social da 
REN, aprovado pela CMVM em 22 de Junho 
de 2007.

“RCM1” A Resolução do Conselho de Ministros n.º 
74/2007, de 1 de Junho, que estabelece as 
condições finais e concretas da 1.ª fase de 
reprivatização da REN, quer no que se refere à 
OPV quer no que se refere à Venda Directa.

“RCM2” A Resolução do Conselho de Ministros 
aprovada em 21 de Junho de 2007, que 
complementa a definição das condições finais e 
concretas da 1.ª fase de reprivatização da REN 
– Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
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“REE” Red Eléctrica de España, S.A.

“REN”, “Emitente” ou “Sociedade” A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, 
S.A.

“REN Armazenagem” A REN – Armazenagem, S.A.

“REN Atlântico” A REN Atlântico – Terminal de GNL, S.A.

“REN Gasodutos” A REN – Gasodutos, S.A.

“REN Rede Eléctrica” A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

“REN Serviços” A REN Serviços, S.A.

“REN Trading” A REN Trading, S.A.

“RENTELECOM” A RENTELECOM – Comunicações, S.A.

“RNT” A Rede Nacional de Transporte de 
Electricidade em Portugal Continental.

“RNTIAT” Rede Nacional de Transporte, Infra-Estruturas 
de Armazenamento e Terminais de GNL em 
Portugal Continental.

“RNTGN” A Rede Nacional de Transporte de Gás 
Natural em Portugal Continental.

“ROR” A taxa de rendibilidade da base de activos 
regulados da REN estabelecida pela ERSE.

“SCADA” O sistema Supervisory Control and Data 
Acquisition.

“SEN” O Sistema Eléctrico Nacional, instituído pelos 
Decretos-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, 
e n.º 172/2006, de 23 de Agosto.

“Sessão Especial de Mercado Regulamentado” A sessão especial realizada pela Euronext 
Lisbon, destinada ao apuramento de resultados 
da OPV.

“Sindicato de Venda Directa” O conjunto das instituições financeiras 
adquirentes das Acções a Alienar na Venda 
Directa e das Acções a alienar pela EDP que 
eventualmente não sejam colocadas na OPV, 
ao abrigo do disposto no número 16 da RCM1 
e do número 4 da RCM2, conforme 
identificados no ponto 8.2.4.

“Sindicato de Colocação da OPV” O conjunto dos intermediários financeiros 
responsáveis pela prestação dos serviços de 
colocação das Acções a alienar na OPV, 
conforme identificados no ponto 8.2.4.
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“SNGL” SNGL – Sociedade Portuguesa de Gás Natural, 
S.A.

“SNGN” Sistema Nacional de Gás Natural instituído 
pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de 
Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 140/2006, de 
26 de Julho.

“Sociedades Elegíveis” As sociedades identificadas no Anexo I da 
RCM1 e no número 10 da RCM2.

“Trabalhadores da REN” As pessoas que, para efeitos do disposto no 
artigo 12.º da Lei Quadro das Privatizações, no 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei de 
Reprivatização e no número 7 da RCM1, 
estejam ao serviço da REN ou de quaisquer 
das Sociedades Elegíveis ou tenham mantido 
vínculo laboral por mais de três anos com a 
REN ou qualquer uma das Sociedades 
Elegíveis, excluindo as pessoas despedidas em 
consequência de processo disciplinar e as 
pessoas cujo contrato de trabalho tenha 
cessado por sua iniciativa, neste último caso 
quando tiverem passado a trabalhar noutras 
empresas com o mesmo objecto social que as 
Sociedades Elegíveis.

“Tejo Energia” A Tejo Energia – Produção e Distribuição de 
Energia Eléctrica, S.A. 

“TEP” Tarifa de Energia e Potência.

“Transgás” A Transgás – Sociedade Portuguesa de Gás 
Natural, S.A.

“Turbogás” A Turbogás – Produtora Energética, S.A.

“TWh” Um milhão de MWh.

“UAS” A Tarifa de Uso do Armazenamento 
Subterrâneo.  

“UE” União Europeia.

“UGS” Tarifa de Uso Global do Sistema, conforme 
aplicável ao sector da electricidade ou do gás 
natural.

“Unbundling” A operação de transferência dos Activos do 
Gás Regulados para a REN através de:
- transmissão da Transgás para a REN da 

universalidade constituída pelos Activos 
do Gás Regulados, e

- venda pelos accionistas da SGNL à REN 
das acções da SGNL e dos créditos
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accionistas.

“URT” Tarifa de Uso da Rede de Transporte, 
conforme aplicável ao sector da electricidade 
ou do gás natural.

“UTRAR” A Tarifa de Uso do Terminal de Recepção, 
Armazenamento e Reagaseificação de GNL.

“Venda Directa” A operação de venda directa de 38.836.364 
Acções da Categoria A (que são actualmente 
Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua 
alienação no âmbito da Oferta), representativas 
de 7,27% do capital social da REN, prevista no 
artigo 5.º do Decreto-Lei de Reprivatização.
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CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO

O presente prospecto é elaborado para efeitos do disposto nos artigos 114.º e 236.º do Cód.VM. 
A sua forma e conteúdo obedecem ao preceituado no Cód.VM, ao disposto no Regulamento 
(CE) n.º 809/2004 da Comissão de 29 de Abril, objecto de rectificação publicada no Jornal 
Oficial n.º L 215, de 16 de Junho, de 2004 e demais legislação aplicável. O presente prospecto foi 
objecto de aprovação por parte da CMVM em 22 de Junho de 2007.

O presente prospecto diz respeito à oferta pública de venda de 80.100.000 acções escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma, da Categoria A (das quais 53.400.000 
são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A 
com a sua alienação no âmbito da Oferta), representativas de 15% do capital social da REN e à 
admissão à negociação de até 261.660.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal 
de um euro cada uma, da Categoria A, representativas de 49% do capital social desta Sociedade

O presente sumário tem como objectivo descrever as características essenciais e os riscos 
associados à actividade do Emitente, à sua estrutura accionista, à Oferta e às Acções.

Este sumário deverá ser entendido apenas como uma introdução ao prospecto, elaborado em 
conformidade com o disposto no artigo 135.º-A do Cód.VM, não dispensando a leitura integral 
do mesmo, considerando que a informação aqui incluída se encontra resumida e não pretende ser 
exaustiva. Adicionalmente, este prospecto deverá ser lido e interpretado em conjugação com 
todos os elementos de informação que nele são incorporados por remissão, fazendo esses 
documentos parte integrante do prospecto.

Nos termos do n.º 4 do artigo 149.º do Cód.VM, nenhuma das pessoas ou entidades responsáveis 
pela informação contida no presente prospecto poderá ser tida por civilmente responsável 
meramente com base neste sumário do prospecto, ou em qualquer tradução deste, salvo se o 
mesmo contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes quando lido em conjunto com o 
prospecto ou com outros documentos incorporados no mesmo.

Nos termos do artigo 234.º, n.º 2, do Cód.VM, a decisão de admissão de valores mobiliários à 
negociação pela Euronext Lisbon, não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos 
valores mobiliários admitidos.

Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do prospecto no seu conjunto 
e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais 
elementos relativos ao Emitente. Adicionalmente, nenhuma decisão quanto à intenção de 
investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus 
eventuais consultores, do prospecto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja 
prestada mediante a remissão para outra parte deste prospecto ou para outros documentos 
incorporados no mesmo.

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o Banco Millennium BCP investimento, S.A. são os 
Coordenadores Globais da Oferta responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao 
Oferente na preparação, lançamento e execução da OPV e de assessoria ao processo de admissão 
à negociação das acções representativas do capital social da REN, nos termos e para efeitos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 113.º do Cód.VM. O Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o Banco 
Millennium BCP investimento, S.A. são responsáveis, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, pela prestação dos serviços de assistência previstos no 
artigo 337.º do Cód.VM, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e regulamentares em 
especial quanto à qualidade da informação. Não obstante, o Caixa – Banco de Investimento, S.A. 
e o Banco Millennium BCP investimento, S.A., não realizaram uma verificação autónoma de 
todos os factos ou informação constantes deste Prospecto.
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Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação contida no prospecto, 
o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação nacional do Estado-Membro em que tal 
queixa é apresentada, ter de suportar os custos de tradução do prospecto antes do início do 
processo judicial.

A existência deste prospecto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 
desde a data da sua disponibilização, não obstante, se, entre a data da sua aprovação e o fim do 
prazo da OPV, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer qualquer facto novo ou 
se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no prospecto, que sejam 
relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da OPV, o Emitente deverá requerer 
imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou rectificação do prospecto.

Os riscos associados à actividade do Emitente, à sua estrutura accionista, à Oferta e às Acções 
estão referidos no Capítulo 2 do presente prospecto (Factores de Risco). Os potenciais 
investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos referidos e demais advertências 
constantes deste Prospecto na tomada de decisão de investimento no âmbito da Oferta. Para 
quaisquer dúvidas que possam subsistir a este propósito, os potenciais investidores deverão 
informar-se junto dos seus consultores jurídicos e financeiros.

No que respeita às declarações relativas ao futuro constantes deste Prospecto, Ver “Declarações 
Relativas ao Futuro”.

Os potenciais investidores devem informar-se sobre as implicações legais e fiscais, existentes no 
seu país de residência, que decorrem da aquisição, detenção ou venda de acções do Emitente e 
que lhes sejam aplicáveis.

A distribuição do presente prospecto ou a aquisição das Acções aqui descritas pode estar 
restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o presente prospecto se encontre 
deverão informar-se e observar essas restrições.

1.1 Factores de risco

1.1.1 Riscos relacionados com a actividade do Emitente

 Os resultados operacionais são afectados por leis e regulamentos, incluindo os 
regulamentos sobre os preços que a REN pode cobrar pelo transporte de electricidade e 
de gás;

 A regulamentação da electricidade e do gás em Portugal está numa fase de transição;

 A REN pode não conseguir executar com sucesso a estratégia empresarial que definiu;

 A REN pode não conseguir integrar adequadamente os activos de gás que adquiriu;

 O termo ou a resolução antecipada das concessões atribuídas à REN ou das autorizações 
ou licenças que a REN dispunha podem impedir a realização do valor total de certos 
activos e provocar perdas de lucros futuros, sem que haja uma compensação adequada;

 Após a cessação de alguns dos CAE, a REN perderá grande parte das receitas 
provenientes da compra e venda de electricidade;

 Os resultados operacionais históricos e pró-forma podem não reflectir o desempenho 
financeiro futuro da REN;
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 As tarifas que a REN cobra pela actividade de transporte de electricidade e pelas 
actividades reguladas de gás natural baseiam-se num conjunto de pressupostos que 
podem revelar-se incorrectos;

 Atrasos nos projectos de construção de redes podem afectar negativamente a actividade, 
a situação financeira e os resultados operacionais da REN;

 A opinião pública pode reagir negativamente aos reajustamentos periódicos das tarifas;

 A REN pode ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal qualificado;

 É possível que a REN enfrente agitações laborais que poderão interferir nas suas 
actividades e operações;

 A REN pode incorrer em custos futuros relativos aos planos de pensões definidos;

 Os activos da REN poderão ser danificados por catástrofes naturais e por catástrofes 
provocadas pelo Homem e a REN pode incorrer em responsabilidades civis daí 
decorrentes;

 As actividades da REN estão sujeitas a extensa regulamentação ambiental;

 A REN depende da expropriação de terrenos e da constituição de direitos de servidão 
sobre terrenos para a construção das redes de transporte;

 Os aumentos nas taxas de juro e a ausência de financiamento em condições favoráveis 
poderá exercer um efeito negativo que seja significativo para a actividade, situação 
financeira e resultados operacionais da REN;

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

 A REN é parte em determinados litígios;

 O Acordo de Gestão de Consumo de Gás Natural celebrado entre a REN e a Transgás 
inclui uma disposição que pode ser entendida como uma “cláusula de nação mais 
favorecida”;

 A maioria dos activos imobiliários da REN não foi registada no Registo Predial;

 Certos passivos ligados aos activos de gás não foram formalmente assumidos pela 
Transgás.

1.1.2 Riscos relacionados com a estrutura accionista

 Após a Oferta, os principais accionistas da REN continuarão a deter uma participação 
maioritária no capital social.

1.1.3 Riscos associados à Oferta e aos valores mobiliários objecto da Oferta

 O preço de mercado das acções pode vir a ser negativamente afectado por vendas 
adicionais das acções por parte dos actuais accionistas;

 Não existe mercado secundário para as acções e é possível que esse mercado secundário 
não se desenvolva;

 A volatilidade do mercado poderá desencadear uma queda do preço das acções e do 
valor do investimento, pelo que os investidores poderão não conseguir revender as suas 
acções a um preço igual ou superior ao desta Oferta;

 A REN poderá não conseguir pagar dividendos;
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 Os accionistas de países que não adoptaram o euro enfrentam um risco de investimento 
suplementar decorrente das flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua 
participação no capital social da REN;

 Os direitos dos accionistas minoritários poderão ver-se limitados no quadro da lei 
portuguesa.

Não obstante, recomenda-se a leitura do Capítulo 2 do presente Prospecto, “Factores de Risco”.

1.2 Responsáveis pela informação

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM são responsáveis pelo conteúdo da informação 
contida no prospecto:

(a) Os Oferentes:

PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A., com sede na Rua Laura Alves, n.º 
4, 1050-138 Lisboa, e

EDP – Energias de Portugal, S.A, com sede na Praça do Marquês de Pombal, n.º 12, 
1250-162 Lisboa.

(b) Os membros dos órgãos de administração dos Oferentes

Conselho de Administração do Oferente PARPÚBLICA

Presidente: Dr. João Manuel de Castro Plácido Pires

Vogais: Dr. António José Gomes da Silva Albuquerque

Dr. Mário Alberto Duarte Donas

Conselho de Administração Executivo do Oferente EDP

Presidente: António Luís Guerra Nunes Mexia

Vogais: Ana Maria Machado Fernandes

António Fernando Melo Martins da Costa

António Manuel Barreto Pita de Abreu

João Manuel Manso Neto

Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

(c) O Emitente

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A, com sede na Avenida Estados Unidos 
da América, n.º 55, em Lisboa

(d) Os membros do órgão de administração do Emitente

Conselho de Administração do Emitente 

Presidente: José Rodrigues Pereira dos Penedos
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Vogais: Aníbal Durães dos Santos

Vítor Manuel da Costa Antunes Machado Baptista

Rui Manuel Janes Cartaxo

Fernando Henriques Viana Soares Carneiro

Luís Maria Atienza Serna

Gonçalo José Zambrano de Oliveira

Manuel Carlos Mello Champalimaud

(e) Os titulares do órgão de fiscalização e o Revisor Oficial de Contas do Emitente

Comissão de Auditoria do Emitente

Presidente: José Luís Alvim Marinho

Vogal: Carlos Manuel Baptista Lobo

Vogal: José Frederico Vieira Jordão

Revisor Oficial de Contas do Emitente

O Revisor Oficial de Contas Efectivo designado para o mandato 2007-2009 é a 
sociedade de revisores oficiais de contas J. Monteiro e Associados, SROC, inscrito na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 169 e registado na CMVM sob o n.º 
9155, com sede na Rua Augusto Macedo, n.º 10 – C, escritório 2, 1600-794 Lisboa, 
representada pelo Dr. José Manuel Carlos Monteiro (ROC n.º 592), com morada em Rua 
Abranches Ferrão, n.º 4 – 3.º B, 1600-001 Lisboa.

O Revisor Oficial de Contas Suplente designado para o mandato 2007-2009 é o Sr. Dr. 
Salvador Figueiredo Vás e Lima, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob 
o n.º 543.

O actual revisor oficial de contas efectivo foi designado no dia 30 de Maio de 2007, na 
sequência da carta de renúncia apresentada a 28 de Maio de 2007 pelo anterior revisor 
oficial de contas, o Sr. Dr. Luís Borges de Assunção, inscrito na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas sob o n.º 114, tendo até esta data desempenhado as funções de 
revisor oficial de contas suplente. A renúncia pelo anterior revisor oficial de contas ficou 
a dever-se ao facto de o mesmo não se encontrar registado na CMVM, facto pelo qual se 
encontra impedido de desempenhar as respectivas funções numa sociedade aberta, 
estatuto que se espera que a REN venha a obter, ao abrigo do artigo 13.º do Cód.VM,
após a Oferta e caso venham a ser alienadas acções representativas de mais de 10% do 
seu capital social.

O anterior revisor oficial de contas foi responsável pela revisão dos documentos 
financeiros do Emitente relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006, nomeadamente sendo 
responsável pela certificação legal das contas. O actual revisor oficial de contas será 
responsável pela revisão dos documentos financeiros do Emitente a partir da data da sua 
nomeação.

(f) O Auditor Externo do Emitente

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados 
SROC, Lda., com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 2º Esq., 1050-217 
em Lisboa, inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e registada na 
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CMVM sob o n.º 9077, representada pela Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão 
(ROC n.º 902) e pelo Dr. Jorge Manuel Santos Costa (ROC n.º 847) foi responsável pelo 
Relatório dos Auditores às demonstrações financeiras individuais da REN, reportadas a 
31 de Dezembro de 2004, 2005 e 2006, e às demonstrações financeiras consolidadas da 
REN, reportadas a 31 de Dezembro de 2004, 2005 e 2006 (em base POC) e pelo 
Relatório dos Auditores às demonstrações financeiras consolidadas da REN, reportadas 
a 31 de Dezembro de 2005 e 2006 (reexpressas de acordo com IFRS) e pelo relatório de 
exame simplificado às demonstrações financeiras consolidadas da REN, reportadas a 31 
de Março de 2007.
A PricewaterhouseCoopers & Associados SROC, Lda. foi ainda responsável emissão do 
parecer de auditoria sobre informações financeiras consolidadas pró-forma.

(g) Os intermediários financeiros encarregados da assistência à Oferta

O Caixa BI, com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, em Lisboa e o Millennium 
Investment Banking, com sede na Avenida José Malhoa, n.º 27, em Lisboa, enquanto 
intermediários financeiros responsáveis pela assistência da OPV. 

(h) Os consultores jurídicos da operação

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados, 
RL, na qualidade de advogados dos Oferentes e do Emitente, responsáveis pela 
elaboração da componente jurídica dos Capítulos “Legislação aplicável à actividade do 
Emitente” e “Regime Fiscal”.

Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do Cód.VM, a responsabilidade das pessoas acima referidas é 
excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de 
conteúdo do prospecto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a 
respectiva revogação ainda era possível.

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais danos 
resultarem apenas do sumário de prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo 
contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes, quando lido em conjunto com os outros 
documentos que compõem o prospecto.

Em conformidade com a alínea a) do artigo 150.º do Cód.VM, os Oferentes respondem 
independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu órgão de 
administração, do intermediário financeiro encarregado da assistência à Oferta ou das demais 
pessoas supra referidas que tenham aceite ser nomeadas como responsáveis por qualquer 
informação contida no presente prospecto. De acordo com a alínea b) do mesmo preceito, o 
Emitente responde independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros dos 
seus órgãos de administração e fiscalização, das sociedades de revisores oficiais de contas ou do 
Auditor Externo supra identificados ou das demais pessoas supra referidas que tenham 
certificado ou, de qualquer modo, apreciado os documentos de prestação de contas em que o 
prospecto se baseia.

Nos termos dos artigos 153.º e 243.º, alínea b), do Cód.VM, o direito à indemnização deve ser 
exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência deste prospecto ou da sua 
alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da respectiva data de 
divulgação do prospecto, ou da data da sua alteração, consoante aquela em que tenha sido 
introduzida a informação desconforme. 
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1.3 Características essenciais da operação

Resumo

De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas previstas que se consideram mais 
relevantes ao longo das principais fases da Oferta e do processo de admissão à negociação:

Descrição das principais fases da Oferta Data prevista

Disponibilização do Prospecto 22 de Junho de 2007

Período de recepção das ordens de compra na OPV 25 de Junho a 6 de Julho de 2007
1.º Período da OPV 25 de Junho a 29 de Junho de 2007
2.º Período da OPV 2 de Julho a 6 de Julho de 2007

Data a partir da qual as ordens de compra na OPV se
tornam irrevogáveis (inclusive) 3 de Julho de 2007

Período de bookbuilding para a Venda Directa 25 de Junho a 6 de Julho de 2007

Envio pelos intermediários financeiros das ordens de compra 
recebidas para a OPV à Euronext Lisbon

Diariamente desde as 8:00 horas às 
17:30 horas, do dia 25 de Junho a 6 de 

Julho de 2007

Fixação do preço final da OPV e da Venda Directa 9 de Julho de 2007

Alocação de Acções a alienar pela Parpública na Venda Directa 9 de Julho de 2007

Data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado para
apuramento dos resultados da OPV 9 de Julho de 2007

Liquidação física e financeira das Acções alienadas na OPV 10 de Julho de 2007

Data prevista para a admissão à negociação de até 261.660.000 
acções representativas de 49% do capital social da REN 

10 de Julho de 2007

Liquidação física e financeira das Acções a alienar pela Parpública 
alienadas na Venda Directa 12 de Julho de 2007

Prazo para exercício do Lote Suplementar de Acções (greenshoe) Até 8 de Agosto de 2007

Fim do período de indisponibilidade para as Acções destinadas à 
reserva de Trabalhadores e pequenos subscritores e emigrantes

8 de Outubro de 2007

Principais informações sobre a Oferta

Apresentamos em seguida as principais informações sobre a Oferta.

Tipo de Oferta, Montante e Destinatários
A Oferta compreende a oferta pela Parpública e pela EDP de 80.100.000 Acções da Categoria A 
(das quais 53.400.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em 
Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) através de uma Oferta Pública 
de Venda e a Venda Directa pela Parpública de 38.836.364 Acções da Categoria A (que são 
actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a 
sua alienação no âmbito da Oferta), nos termos infra descritos. Está prevista a comunicabilidade 
das Acções a alienar pela Parpública entre a OPV e a Venda Directa, usualmente designada por 
clawback e clawforward. De acordo com esses mecanismos de comunicabilidade das Acções a alienar 
pela Parpública: (i) se a procura verificada na OPV exceder as acções objecto da mesma, o lote 
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destinado à Venda Directa poderá ser reduzido, em percentagem não superior a 30%, daquele 
que seja destinado à OPV, acrescendo a este último a quantidade de acções reduzida àquele; (ii) se 
a procura verificada na Venda Directa exceder as acções objecto desta, o lote destinado à Venda 
Directa poderá ser aumentado em percentagem não superior a 30%, reduzindo-se no 
correspondente montante as Acções a alienar pela Parpública destinadas à OPV. 

A quantidade de Acções acima referida poderá ainda ser acrescida de um lote suplementar 
(greenshoe) de 9.223.636 Acções a alienar pela Parpública para colocação no âmbito da Venda 
Directa. 

O lote destinado à Venda Directa será acrescido das Acções a alienar pela Parpública e das 
Acções a alienar pela EDP que eventualmente não sejam colocadas no âmbito da OPV, ao abrigo 
do disposto no número 16 da RCM1 e do número 4 da RCM2.

Eventuais restrições à livre transferência de acções
Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006 e do artigo 21.º do Decreto-Lei 30/2006, 
nenhuma pessoa singular ou colectiva pode deter, directamente ou sob qualquer forma indirecta, 
mais do que 10% do capital social da REN Rede Eléctrica ou da REN Gasodutos, ou de uma 
empresa que a controle, a qual no caso é o Emitente. Esta limitação é de 5% para as entidades 
que exerçam actividades no sector eléctrico ou no sector do gás natural nacional ou estrangeiro. 
As limitações acima referidas não se aplicam ao Estado, a empresas por ele controladas, ao 
operador da RNT, ao operador da RNTGN ou a empresas por ele controladas.

Limitações aos direitos de voto
Em virtude do disposto nas alíneas e) e f) do número 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006, e 
nas alíneas e) e f) do número 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei 30/2006, enquanto não for 
declarada a invalidade de situações de detenção de acções em contrariedade a essas normas legais 
e sem prejuízo das demais consequências legais aplicáveis, 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 10% ou, no caso de se tratar de entidades com actividades 
ou interesses no sector energético, 5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social 
da REN.

Oferta Pública de Venda 
A Oferta Pública de Venda respeita a 80.100.000 Acções da Categoria A (das quais 53.400.000 
são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A 
com a sua alienação no âmbito da Oferta), e é dirigida a Trabalhadores da REN, pequenos 
subscritores e emigrantes e ao público em geral. No âmbito da OPV é reservado um lote de 
1.700.000 Acções a alienar pela Parpública para aquisição pelos Trabalhadores da REN e por 
pequenos subscritores e emigrantes, lote este que é dividido em duas sub-reservas, sendo uma 
destinada a Trabalhadores da REN e a outra a pequenos subscritores e emigrantes. Está prevista 
a comunicabilidade entre estas sub-reservas, pelo que as Acções que não sejam colocadas em 
qualquer uma delas acrescem às da outra sub-reserva. A oferta ao público em geral incluirá as 
Acções não abrangidas no lote acima referido, bem como as Acções reservadas a Trabalhadores 
da REN, pequenos subscritores e emigrantes não colocadas e, ainda, as Acções a alienar pela 
EDP.

Por outro lado, as Acções destinadas ao público em geral que não sejam colocadas, com 
excepção das Acções a alienar pela EDP, acrescerão às Acções eventualmente remanescentes dos 
segmentos dos Trabalhadores da REN e dos pequenos subscritores e emigrantes. No âmbito da 
OPV, os Trabalhadores da REN podem individualmente adquirir, na sub-reserva que lhes é 
destinada, até 5.000 Acções, estando garantida a atribuição a cada Trabalhador da REN de, no 
mínimo, 500 Acções e sendo as restantes, se necessário, objecto de rateio. Por seu turno, os 
pequenos subscritores e emigrantes podem individualmente adquirir, directa ou indirectamente, 
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na sub-reserva que lhes é destinada, até 10.000 Acções, devendo as ordens de compra ser 
expressas em múltiplos de 10 Acções. 

No âmbito da reserva destinada ao público em geral podem individualmente ser manifestadas 
ordens de compra até a um limite máximo de 40.000 Acções, devendo as ordens de compra ser 
expressas em múltiplos de 10 Acções. No caso de não ser observado este limite, serão as 
respectivas ordens de compra a ele reduzidas.

A OPV não é objecto de tomada firme nem de garantia de colocação.

Venda Directa
A Venda Directa compreende a oferta de 38.836.364 Acções da Categoria A (que são 
actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a 
sua alienação no âmbito da Oferta) a um conjunto de instituições financeiras seleccionadas pelo 
Governo, no número 7 da RCM 2, que se obrigam a promover a dispersão subsequente dessas 
acções, mediante oferta particular, nos mercados de capitais, parte da qual deve ser colocada em 
mercados internacionais. Esta dispersão deverá seguir a prática internacional de recolha prévia de 
intenções de compra (bookbuilding) que será objecto de acordo prévio entre as entidades 
adquirentes e a Parpública. A Venda Directa não fica condicionada à subsequente colocação 
efectiva das Acções junto de investidores qualificados.

Preço de Venda
Os preços por Acção na OPV e na Venda Directa serão fixados por despacho do Ministro de 
Estado e das Finanças ou, em caso de subdelegação, por despacho do Secretário de Estado do
Tesouro e Finanças. Estes valores serão definidos com base no resultado do processo de recolha 
prévia de intenções de compra (bookbuilding) e reflectindo as condições dos mercados financeiros 
nacional e internacional. O preço de venda das Acções na OPV deverá estar incluído no intervalo 
de preços fixado na RCM 2. As ordens de compra apresentadas nas reservas de trabalhadores e 
de pequenos subscritores e emigrantes beneficiam de um desconto de 5% sobre o preço da OPV. 
O preço unitário das Acções a alienar na OPV não pode ser inferior a €2,35 nem superior a 
€2,75. O preço de alienação das Acções a alienar pela Parpública na Venda Directa não poderá 
ser inferior ao preço fixado para a OPV.

Critérios de Rateio para a OPV
Em qualquer dos segmentos da OPV, a atribuição das Acções a cada ordem de compra far-se-á 
em múltiplos de 10 Acções, de acordo com os seguintes princípios: 

1º O conjunto de ordens de compra transmitidas durante o 1º período da OPV, compreendido 
entre o 1º dia útil em que este se inicia e o 5º dia útil antes do termo da OPV, inclusive, 
beneficiam de um coeficiente de rateio superior ao das demais ordens, na percentagem de 
100%, salvo se aquelas ordens puderem ser integralmente satisfeitas com a aplicação de 
coeficiente de rateio inferior. 

2º As Acções a atribuir a cada ordem serão iguais ao maior número inteiro múltiplo de 10 
contido na multiplicação do respectivo coeficiente pela quantidade da ordem. 

3º As Acções que remanescerem em resultado do processo de atribuição previsto nos números. 
anteriores serão atribuídas em lotes de 10 Acções, por sorteio, primeiramente entre o 
conjunto das ordens de compra manifestadas durante o primeiro período da OPV e após a 
satisfação de cada uma destas com um lote de 10 Acções cada, entre as demais ordens de 
compra. 

4º As Acções garantidas aos Trabalhadores da REN, e como tal não sujeitas a rateio, retirar-se-
ão à parcela da ordem que teria menor coeficiente de rateio, nos termos descritos no número 
1º, se a ele estivesse sujeito.

Admissão à negociação
As acções representativas do capital social da REN não se encontram actualmente admitidas à 
negociação em mercado regulamentado. Foi solicitada a admissão à negociação no Eurolist by 
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Euronext Lisbon de até 261.660.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 
euro, representativas de 49% do capital social da REN, correspondentes à totalidade das Acções 
da Categoria A (das quais 101.460.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), excluindo assim 
as acções que se mantenham na titularidade da Parpública e da CGD e que não sejam legalmente 
susceptíveis de negociação em mercado regulamentado, designadamente em virtude de não terem 
sido objecto de processo de reprivatização. O código ISIN destas acções é o PTREL0AM0008 e 
serão transaccionadas no Eurolist by Euronext Lisbon sob o símbolo RENE.

Divulgação dos Resultados da Oferta
Os resultados da OPV serão apurados pela Euronext Lisbon, em Sessão Especial de Mercado 
Regulamentado a realizar para o efeito, a 9 de Julho de 2007, em hora a designar no respectivo 
aviso da Sessão Especial de Mercado Regulamentado. A divulgação destes resultados deverá ter 
lugar logo após o apuramento e serão publicados no Sistema de Difusão de Informação da 
CMVM em www.cmvm.pt, no sítio na Internet da Euronext Lisbon em www.euronext.com e no 
Boletim de Cotações da Euronext Lisbon. Os resultados globais da Venda Directa serão 
divulgados pelos Coordenadores Globais através dos mesmos meios de divulgação.

Sindicato de Colocação da OPV 
O CaixaBI e o Millennium investment banking são os intermediários financeiros responsáveis 
pela assistência e colocação da OPV. Foi constituído um sindicato de colocação da OPV 
constituído pelos seguintes intermediários financeiros:

Chefes do Consórcio: Banco Millennium BCP Investimento, S.A.
Caixa – Banco de Investimento, S.A.

Líderes: Banco Comercial Português, S.A.
Banco ActivoBank (Portugal), S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Co-líderes: Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.
BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Banco BPI, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A.

Participante: Banco de Investimento Global, S.A.

A Venda Directa será contratada com um sindicato de instituições financeiras constituído por: 

Banco Millennium BCP Investimento, S.A.
Caixa – Banco de Investimento, S.A.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
UBS Limited
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A.
Banif – Banco de Investimento, S.A.

Estabilização
No âmbito da Oferta, o UBS Limited, na qualidade de agente de estabilização, actuando em 
representação e por conta dos Coordenadores Globais, poderá, não estando porém a isso 
obrigado, sujeito ao cumprimento das disposições legais aplicáveis, designadamente do 
Regulamento (CE) n.º 2273/2003, da Comissão, de 22 de Dezembro, realizar operações em 
mercado regulamentado, não regulamentado ou fora de mercado, com vista a estabilizar o preço 
das Acções a um valor superior àquele que poderia de outro modo resultar do funcionamento do 
mercado. As operações de estabilização poderão ser realizadas a partir de 10 de Julho de 2007 e 
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até um máximo de 30 dias, contados a partir daquela data, não existindo garantias de que as 
mesmas venham a ser efectivamente realizadas. Uma vez iniciadas as operações de estabilização 
poderão ser interrompidas a todo o momento. O agente de estabilização não pretende divulgar as 
condições de qualquer operação de estabilização, para além dos termos e condições legalmente 
exigidos. 

1.4 Motivos da Oferta e afectação das receitas

A OPV integra-se na 1.ª fase do processo de reprivatização de uma parcela do capital social da 
REN, aprovada pelo Decreto Lei de Reprivatização, de acordo com o qual a Oferta se destina a 
promover a diversificação nacional e internacional do capital da REN, com o consequente 
incremento da liquidez das suas acções, bem como a dotar a empresa de uma estrutura accionista 
abrangente. 

Na medida em que se enquadra no âmbito de uma operação de reprivatização, a OPV prossegue 
ainda os objectivos estabelecidos no artigo 3.º da Lei Quadro das Privatizações, os quais se 
encontram identificados no Capítulo 3 do presente prospecto (Motivos da Oferta e Afectação de 
Receitas) e para os quais se remete.

Por outro lado, as Acções a alienar pela EDP visam permitir, em conformidade com o regime 
estabelecido no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei de Reprivatização, a redução da participação 
social detida pela EDP para uma percentagem compatível com o limite de 5 % estabelecido na 
alínea f) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro (“Decreto-Lei 
29/2006”).

O preço de venda das Acções na Oferta apenas será definido imediatamente após o final do 
prazo da Oferta, pelo que não é possível indicar o montante líquido estimado da Oferta. No 
entanto, considerando o preço máximo por Acção do intervalo de preços definido na RCM 2 e o
desconto de 5% para as Acções compreendidas na reserva para Trabalhadores, pequenos 
subscritores e emigrantes, e bem assim assumindo a alienação da totalidade das Acções, o 
montante bruto máximo da Oferta corresponderá a 348.702.000 euros. 

As despesas com a Oferta estimadas em 5 milhões de euros serão suportadas pela Parpública e 
pela EDP e repartidas entre eles na proporção das acções alienadas por cada um dos Oferentes 
no âmbito da Oferta.

A totalidade das Acções será alienada pelos Oferentes, pelo que o produto líquido da OPV 
reverterá integralmente para os Oferentes, não revertendo qualquer parte deste para a REN.

Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2000, de 2 de Setembro, com a redacção 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 312/2000, de 2 de Dezembro, que procedeu à criação da 
Parpública, as receitas obtidas com as reprivatizações serão entregues ao Estado ou afectas pela 
Parpública a uma das seguintes finalidades legais: a) amortização da dívida de empresas 
participadas ou b) novas aplicações de capital no sector produtivo. A opção a tomar em cada caso 
será objecto de despacho do Ministro de Estado e das Finanças, que concretizará a afectação das 
receitas, nos termos da lei.

As receitas obtidas pela EDP com a alienação das Acções da sua titularidade serão afectas à 
prossecução da sua actividade.



29

1.5 Diluição

À data do presente Prospecto, a Parpública é titular de 267.005.340 Acções da Categoria B e a 
EDP é titular de 53.400.000 Acções da Categoria A representativas, respectivamente, de 50,001% 
e de 10% do capital social e dos direitos de voto correspondentes ao capital social da REN. 

O número máximo de Acções a alienar pelos Oferentes na Oferta é o seguinte: pela Parpública 
101.460.000 Acções da Categoria A (que são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), representativas 
de 19% do capital social da REN, e pela EDP 26.700.000 Acções da Categoria A representativas 
de 5% do capital social da REN, incluindo um número máximo de 9.223.636 Acções da 
Categoria A (que são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções 
da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) representativas de 1,73% do capital 
social da REN que pode ser alienado pela Parpública em virtude do exercício da opção de 
compra pelos Coordenadores Globais no âmbito da distribuição do Lote Suplementar de Acções.

Verificando-se a alienação da totalidade das Acções e do Lote Suplementar de Acções, em virtude 
do exercício da respectiva opção de compra pelos Coordenadores Globais, os direitos de voto 
imputáveis ao Estado, nos termos do artigo 20.º do Cód.VM e por efeito das participações sociais 
da titularidade da Parpública e da CGD, passará a ser de 272.340.000 Acções da Categoria B, 
representativas de 51% do capital social e dos direitos de voto correspondentes ao capital social 
da REN. Por sua vez, à EDP passará a ser imputável 5% dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social da REN nos termos do artigo 20.º do Cód.VM.

1.6 Informação sobre o Emitente

Informação societária
A denominação social do Emitente é REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., tendo 
sido denominada “REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.” até ao dia 5 de Janeiro de 2007. A REN 
tem a sua sede social na Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, em Lisboa, encontrando-se 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 503.264.032. O número de telefone da sede social da REN é o 21 001 35 00 e o 
sítio na Internet é o www.ren.pt.

Historial
A REN foi constituída, sob a denominação REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., em Agosto de 
1994, como resultado da cisão de uma unidade de negócio da EDP. A REN foi cindida do 
património da EDP em Novembro de 2000, no âmbito da liberalização do mercado europeu de 
energia, que determinava a separação legal das sociedades que desenvolvem actividades de 
transporte de electricidade, de distribuição e de produção de electricidade. No entanto, a história 
da REN remonta a 1947, ano em que a pioneira do transporte de electricidade em Portugal e 
antecessora da EDP, a CNE – Companhia Nacional de Electricidade, S.A.R.L., foi fundada. 

Entretanto, em 5 de Janeiro de 2007, a REN alterou a sua denominação para REN – Redes 
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A, passando a assumir a forma de sociedade gestora de 
participações para os negócios da electricidade e do gás natural.

Até Setembro de 2006, a actividade principal da REN consistia na operação da RNT e na gestão 
do Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), actuando ainda como “single-buyer” de energia eléctrica, 
em Portugal Continental, no âmbito dos contratos de aquisição de energia em regime vinculado 
celebrados entre 1993 e 1996 com alguns titulares de centros electroprodutores térmicos e 
hídricos localizados em Portugal.

Em Setembro de 2006, o Emitente adquiriu ao grupo Galp, determinados activos relacionados 
com o transporte, armazenamento subterrâneo e outras actividades de gás natural, incluindo a 
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rede nacional de transporte de gás, bem como participações em sociedades comerciais que 
operam nestes negócios, três cavidades de armazenamento subterrâneo (uma das quais ainda em 
fase de construção) e ainda o terminal de GNL e a unidade de regaseificação de Sines.

Estratégia

O objectivo da REN é ser um dos mais eficientes operadores de redes de transporte de energia 
na Europa e, ao mesmo tempo, criar valor para os seus accionistas dentro de um quadro de 
desenvolvimento sustentado. A REN pretende atingir estes objectivos através da implementação 
da seguinte estratégia: 

· focar-se nas actividades reguladas em Portugal;

· melhorar a performance operacional e a qualidade do serviço;

· criar uma infra-estrutura energética integrada;

· preservar uma estrutura de capital eficiente;

· promover a sustentabilidade ambiental, a pesquisa e o desenvolvimento;

· criar valor para o accionista. 

Principais accionistas

Os principais accionistas da REN à data do presente prospecto encontram-se elencados no 
quadro seguinte:

Accionistas % capital social % direitos de voto

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. 50,001%
Categoria B

50,001%

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 19,999%
Categoria B

19,999%

EDP – Energias de Portugal, S.A. 10%
Categoria A

10%
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Dados Financeiros Seleccionados

A síntese dos dados financeiros seleccionados é a seguinte:

Dados financeiros seleccionados (IFRS)

2004 2005 2006

2006 Pró-
forma
(não 

auditados)

1º Trimestre 
2006

(não auditado)

1º Trimestre 
2007
(não 

auditados)

Proveitos operacionais 282.316 364.533 387.720 483.203 110.805 137.959

Resultado Operacional 66.785 161.577 611.298 658.488 53.466 67.749

Resultado líquido do exercício 31.478 103.892 496.479 521.494 32.698 38.280

Total do Activo 2.577.400 3.370.672 3.860.841 3.886.600 3.860.840 3.742.274

Activo fixo 2.129.752 2.731.670 2.988.665 2.975.135 2.988.665 2.998.560

Activo circulante 122.348 141.799 377.132 383.493 377.131 374.067

Dívida líquida 1.200.237 1.368.257 1.824.982 1.792.054 1.824.982 1.876.106

EBITDA 134.527 232.456 700.191 771.459 71.978 98.004

1.7 Informação adicional

1.7.1 Capital social

O capital social da REN, integralmente subscrito e realizado, é de € 534.000.000 (quinhentos e 
trinta e quatro milhões de euros) e é representado por 534 milhões de acções escriturais, 
nominativas, com o valor nominal de € 1 (um euro) cada, que se dividem em 160.200.000 Acções 
da Categoria A e 373.800.000 Acções da Categoria B.

O montante do capital social da REN não foi objecto de qualquer alteração desde a sua 
constituição em 1994, com excepção do acerto efectuado em 2001, no montante de €1.283.846, 
associado ao processo de redenominação do capital social para euros.

À data do presente prospecto, a REN não tem emitidos quaisquer valores mobiliários 
convertíveis em acções.

1.7.2 Documentação acessível ao público

Durante o período da Oferta serão disponibilizadas na sede da REN cópias em suporte físico dos 
seguintes documentos:

- Os Estatutos da REN;
- As demonstrações financeiras individuais auditadas para os exercícios findos em 31 de 

Dezembro de 2004, em 31 de Dezembro de 2005 e em 31 de Dezembro de 2006, e as 
demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo REN para o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2006, preparadas de acordo com o Plano Oficial de 
Contabilidade, acompanhadas pelo respectivo relatório de auditoria, pela certificação 
legal de contas e pelo relatório do órgão de fiscalização; 
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- As demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo REN para os exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2005 e em 31 de Dezembro de 2006, reexpressas de 
acordo com as normas IAS/IFRS, acompanhadas pelo respectivo relatório de auditoria;

- As demonstrações financeiras consolidadas pró-forma do Grupo REN, reportadas a 31 
de Dezembro de 2006, preparadas de acordo com as normas IAS/IFRS;

- As demonstrações financeiras consolidadas condensadas do Grupo REN, reportadas a 
31 de Março de 2007, preparadas de acordo com as normas IAS/IFRS, acompanhadas 
pelo respectivo relatório de exame simplificado;

- Cópia do prospecto;
- Quaisquer futuros prospectos, memorandos de informação e adendas, e quaisquer 

outros documentos inseridos nestes ou naqueles por remissão.

Estes documentos estão também disponíveis nos sítios na Internet da REN, em www.ren.pt e da 
CMVM, em www.cmvm.pt.
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CAPÍTULO 2 – FACTORES DE RISCO

O investimento nas Acções envolve riscos de natureza diversa. Os potenciais investidores deverão ter em 
consideração toda a informação contida neste prospecto e em qualquer documento que no mesmo seja incorporado 
por remissão e, em particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de tomarem qualquer decisão de 
investimento. O texto que se segue descreve alguns dos riscos mais significativos e susceptíveis de afectar o Grupo 
REN. Adicionalmente, podem existir alguns riscos desconhecidos e outros que, apesar de serem actualmente 
considerados como não relevantes, se venham a tornar relevantes no futuro. Todos estes factores poderão vir a afectar 
de forma adversa a evolução dos negócios, a situação financeira, os proveitos, os resultados, o património e a 
liquidez do Grupo REN. O valor de mercado das acções da REN poderá diminuir e os investidores podem perder 
a totalidade ou parte do seu investimento. Este prospecto contém igualmente declarações sobre factos futuros que 
implicam riscos e incertezas. Os resultados efectivos podem diferir materialmente dos previstos nestas declarações 
sobre factos futuros devido a determinados factores, incluindo os riscos enfrentados pela REN, descritos abaixo e 
noutras partes do presente prospecto.

2.1 Factores de risco relacionados com a actividade do Emitente

Os resultados operacionais são afectados por leis e regulamentos, incluindo os regulamentos sobre os preços que a 
REN pode  cobrar pelo transporte de electricidade e gás

Enquanto prestadora de um serviço público, a REN opera num ambiente fortemente regulado. 
O Governo Português criou o actual quadro legal e regulador que rege os sectores de 
electricidade e gás onde a REN actua. A REN não pode prever quais as alterações regulatórias 
que virão a ser efectuadas no futuro ou, caso tais alterações sejam feitas, os efeitos que terão na 
actividade da REN, situação financeira e resultados operacionais da REN. 

O Governo Português criou a ERSE, entidade reguladora independente, para regular as 
indústrias de electricidade e gás através, entre outros, dos regulamentos tarifários que definem as 
tarifas que a REN pode cobrar pelos serviços que presta nas actividades reguladas de 
electricidade e gás. A ERSE e a DGEG estabelecem os níveis de qualidade de serviço que a REN 
está obrigada a garantir, respectivamente para o gás natural e a electricidade. Na tentativa de 
alcançar um equilíbrio adequado entre, por um lado, os interesses dos clientes de electricidade e 
gás e, por outro, a necessidade da REN e de outros intervenientes no sector energético para gerar 
lucros apropriados, a ERSE pode tomar medidas que tenham um impacto negativo na 
rendibilidade da REN. Embora a ERSE seja uma entidade reguladora independente, o Governo 
Português pode igualmente aprovar leis ou tomar medidas que podem ter impacto nas 
actividades da REN. 

Além disso, a realização de quaisquer desenvolvimentos na infra-estrutura de electricidade e gás 
natural gerida pela REN está sujeita a aprovação pela DGEG. Se a REN não conseguir obter 
estas aprovações, não poderá expandir as redes e aumentar a base de activos regulados.

A regulamentação da electricidade e do gás em Portugal está numa fase de transição

Em Portugal, o actual regime regulatório, nomeadamente por força do desenvolvimento do 
MIBEL, encontra-se numa fase de transição, no âmbito da qual o mercado de electricidade 
português caminha para a liberalização e o papel da REN como “single buyer” de electricidade 
cessará e a REN passará a desempenhar o papel de agente comercial em relação aos centros 
electroprodutores com CAE que não sejam objecto de cessação antecipada. O actual regime 
regulatório prevê a cessação antecipada dos CAE celebrados com a EDP Produção, com a Tejo 
Energia e com a Turbogás bem como o direito de estas sociedades de receberem uma 
compensação indemnizatória no caso de ocorrer essa cessação antecipada. Essa compensação 
visa garantir a manutenção do equilíbrio contratual entre as partes contraentes, subjacente ao 
respectivo CAE, e a obtenção de benefícios económicos equivalentes aos proporcionados por 
esse CAE que não sejam adequadamente assegurados através das receitas expectáveis em regime 
de mercado. Contudo, a REN não dispõe do direito a exigir que os produtores cessem 
antecipadamente os respectivos CAE e a extinção destes contratos estará sujeita a determinadas 



34

autorizações de terceiros, incluindo dos seus financiadores, sobre os quais a REN não tem 
qualquer controlo.

Como incentivo à optimização da produção de electricidade, a REN tem direito a reter um 
montante equivalente a 50% dos ganhos realizados no âmbito da compra e venda de electricidade 
em regime de mercado. Caso ocorra a cessação dos CAE celebrados com a EDP Produção, a 
Tejo Energia e a Turbogás, a REN deixará de comprar e vender electricidade e as suas 
actividades no sector eléctrico limitar-se-ão às que decorrem da  actuação como operador da 
RNT. Nestas circunstâncias, as receitas e a rentabilidade da REN no sector eléctrico vão ficar 
inteiramente dependentes do êxito no desempenho desta função de operador da RNT, que inclui 
a construção, operação e manutenção da RNT e a gestão técnica global do SEN.

A regulamentação da indústria do gás natural em Portugal também está a sofrer modificações 
significativas. Porém, a liberalização da indústria do gás natural encontra-se numa fase inicial de 
desenvolvimento e, por isso, é particularmente difícil avaliar o efeito total potencial das alterações 
regulamentares. A REN não pode garantir que a nova regulamentação que venha a ser aprovada 
não tenha um efeito negativo significativo para a sua actividade, situação financeira e resultados 
operacionais.

A REN pode não conseguir executar com sucesso a estratégia empresarial que definiu

A capacidade da REN para executar com sucesso a sua estratégia empresarial encontra-se 
dependente de um conjunto de factores, incluindo a capacidade para atingir os seus objectivos 
quanto a focar-se nas actividades reguladas em Portugal, melhorar a performance operacional e a 
qualidade de serviço, criar uma plataforma de infra-estrutura de energia integrada e optimizar a 
sua estrutura de capital.

Estes objectivos podem não ser atingidos parcial ou integralmente. Caso a REN não consiga 
atingir estes objectivos estratégicos, os seus resultados operacionais e o valor das suas acções 
poderá diminuir. A capacidade para atingir os objectivos da REN está sujeita a uma diversidade 
de riscos, incluindo os riscos específicos relacionados com o seu plano estratégico actual.

A REN pode não conseguir integrar adequadamente os activos de gás que adquiriu 

Em Setembro de 2006, a REN adquiriu os activos com base nos quais prossegue as suas 
actividades de gás natural. O sucesso da integração das actividades de gás natural dependerá, em 
parte, das operações e do pessoal afecto a essas actividades poderem ser integrados de uma forma 
eficiente, eficaz e atempada. Se a REN não for bem sucedida nesta integração, os resultados 
financeiros poderão sofrer um impacto negativo. Os desafios que esta integração implica 
incluem: manter os colaboradores chave; redistribuir os recursos pelas diferentes áreas de negócio 
para melhorar a eficiência; minimizar o desvio de atenção da administração de preocupações 
empresariais relacionadas com o dia-a-dia do negócio; e abordar eventuais diferenças existentes 
nas culturas, processos, controlos, procedimentos empresariais e nos sistemas da actividade do 
gás.

A REN efectuou uma estimativa razoável dos custos prováveis de integração das operações das 
actividades de gás natural e dos custos incrementais para operar tanto no sector da electricidade 
como no do gás natural. Contudo, é possível que custos de transacção imprevisíveis ou custos 
operacionais futuros, relações laborais problemáticas ou desenvolvimentos e responsabilidades 
contingentes não previstos venham a ter um efeito negativo significativo para a actividade da 
REN, situação financeira e resultados operacionais da mesma. Por outro lado, o mecanismo de 
ajustamento do valor dos Activos do Gás Regulados adquiridos pela REN que se encontra 
previsto contratualmente com base em avaliações a realizar por entidades financeiras 
independentes irá resultar numa variação positiva do valor de aquisição desses activos pela REN.

O termo ou a resolução antecipada das concessões atribuídas à REN ou das autorizações ou licenças de que a 
REN dispõe podem impedir a realização do valor total de certos activos e provocar perdas de lucros futuros, sem 
que haja uma compensação adequada

A REN actua nos sectores da electricidade e do gás natural ao abrigo de concessões e licenças 
atribuídas pelo Estado Português e vários municípios. A concessão para a exploração da RNT 
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tem um prazo de 50 anos, que se iniciou na data de assinatura do Contrato de Concessão que 
ocorreu em 15 de Junho de 2007, cessando o prazo da concessão em 15 de Junho de 2057, 
enquanto que as três concessões para as actividades do sector do gás natural foram concedidas 
por prazos de 40 anos, que se iniciaram na data de assinatura dos Contratos de Concessão que 
ocorreu a 26 de Setembro de 2006, cessando o prazo das concessões em 26 de Setembro de 
2046. Contudo, estas concessões estão sujeitas a cessação antecipada em circunstâncias 
específicas. Estas concessões incluem sistemas de compensação concebidos para proteger a 
recuperação dos investimentos efectuados pela REN. A recuperação destes investimentos está 
sujeita à formulação e estabilidade dos quadros legais e regulatórios a médio e longo prazo. Estes 
são aspectos que, em muitos casos, estão fora do controlo e da capacidade de gestão da REN. 
Novas normas sociais, políticas e económicas podem afectar a estabilidade dos quadros legais e 
regulatórios, causar efeitos imprevistos nos planos estratégicos da REN e comprometer o 
rendimento dos investimentos de longo prazo.

Em geral, o incumprimento dos termos de uma concessão pode originar a resolução da mesma. 
O termo ou a resolução de concessões, autorizações ou licenças teria um efeito negativo nas 
receitas operacionais da REN. Após o termo ou resolução das concessões, os activos fixos 
associados às mesmas reverterão, em geral, para o Estado Português ou para municípios, 
consoante o caso. Apesar de a REN ter o direito de receber montantes compensatórios em 
relação a estes activos, a perda dos activos poderá ter um efeito negativo significativo para os 
seus resultados operacionais.

Após a cessação de alguns dos CAE, a REN perderá grande parte das receitas provenientes da compra e venda 
de electricidade 

De acordo com a legislação actualmente em vigor, a REN actua como operador da RNT em 
Portugal e, de acordo com uma norma transitória, a REN actua tembém como “single buyer” de 
electricidade, ou seja, compra a totalidade de electricidade produzida nos centros 
electroprodutores com um CAE em vigor e, em seguida, vende-a a uma única entidade, o 
Comercializador de Último Recurso do SEN . Neste âmbito, foi prevista regulamentarmente a 
função de optimização da programação da exploração dos centros electroprodutores, a qual 
permite à REN substituir produção de energia proveniente de centros electroprodutores com um 
custo mais elevado pela importação de energia com um custo mais reduzido, ou vice-versa. Os 
benefícios resultantes desta optimização devem ser partilhados entre o consumidor de 
electricidade (através da sua repercussão nas tarifas) e a REN. Com a cessação antecipada dos 
CAE, nos termos do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, e em virtude da 
liberalização do sector eléctrico em Portugal, que se prevê tenha lugar no dia 1 de Julho de 2007, 
excepto para os CAE da Tejo Energia e da Turbogás, a REN ficará apenas a gerir, quanto à 
programação de exploração, os centros electroprodutores da Tejo Energia e da Turbogás, 
reduzindo-se fortemente o âmbito do programa de optimização acima descrito. Por conseguinte, 
a REN perderá receitas significativas provenientes desta actividade, as quais se encontram 
actualmente evidenciadas na informação financeira histórica e na informação financeira pró-
forma da REN, com um consequente efeito adverso nos seus resultados operacionais.

Não obstante não se prever que os CAE celebrados com a Tejo Energia e com a Turbogás 
venham a ser objecto de cessação antecipada no dia 1 de Julho de 2007, estes contratos poderão, 
após essa data e caso se estabeleça um acordo entre a REN e as referidas sociedades nos termos 
legais aplicáveis, vir a ser resolvidos antecipadamente.

Os resultados operacionais históricos e pró-forma podem não reflectir o desempenho financeiro futuro da REN.

Para além do disposto no factor de risco anterior – Após a cessação de alguns dos CAE, a REN 
perderá grande parte das receitas provenientes da compra e venda de electricidade – e considerando que em 
Setembro 2006, a REN adquiriu os activos e os negócios que constituem a sua actividade de gás 
natural, a informação financeira relativa ao trimestre findo em 31 de Março de 2007 e a 
informação financeira pró-forma, incluirão as receitas provenientes da actividade de gás, 
enquanto a restante informação financeira histórica apenas incluirá estas receitas em relação ao 
período em que aqueles activos já eram detidos pela REN.
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Por conseguinte a informação financeira histórica e pró-forma incluída neste documento pode 
ainda não reflectir necessariamente (i) o que poderá vir a ser a situação financeira, os resultados 
operacionais e os fluxos de caixa da actividade no futuro ou (ii) a situação financeira, os 
resultados operacionais e os fluxos de caixa que se teriam verificado caso a actividade relativa ao 
gás natural tivesse sido efectivamente detida pela REN durante os períodos indicados. Sendo 
assim, os investidores não devem basear-se na informação financeira histórica e pró-forma como 
indicador do desempenho financeiro futuro.

As tarifas que a REN cobra pela actividade de transporte de electricidade e pelas actividades reguladas de gás 
natural baseiam-se num conjunto de pressupostos que podem revelar-se incorrectos

O sistema tarifário actualmente em vigor nos sectores da electricidade e do gás procura 
proporcionar um retorno específico sobre o custo médio de capital da REN, sendo qualquer 
variação entre o retorno estimado e o retorno efectivo corrigida nas tarifas ao longo dos dois 
anos seguintes. Nos últimos anos, o retorno estimado pela ERSE para a fixação das tarifas de 
electricidade excedeu significativamente o retorno efectivo da REN, em parte devido aos custos 
mais elevados associados à produção com base em recursos renováveis. Apesar de a REN vir a 
ser compensada pela quebra no retorno efectivo face ao retorno estimado nas tarifas futuras, os 
proveitos mais baixos que a REN recebeu afectaram negativamente os fluxos de caixa em 
resultado do atraso do pagamento de compensação por esta diferença. Ver Capítulo 12, 
“Liquidez e Recursos de Capital”. A REN não pode garantir que as estimativas utilizadas na 
fixação de tarifas futuras não venham a revelar-se incorrectas, o que pode ter um efeito negativo 
significativo para a sua actividade, situação financeira e resultados operacionais.

Para além disso, os retornos previstos não têm em consideração os desastres, acidentes ou 
incumprimento por parte de terceiras entidades no fornecimento de electricidade ou gás para 
transporte. Na medida em que tais desastres, acidentes ou falhas de terceiras entidades reduzem a 
quantidade de electricidade ou gás transportada através das redes de transporte, as receitas e 
fluxos de caixa da REN poderão ser afectados negativamente. Adicionalmente, qualquer dano 
nos activos das concessões de electricidade ou gás poderá dar origem a uma desvalorização da 
base de activos regulados, a partir da qual é calculada a taxa de retorno autorizada da REN. No 
caso de a REN não conseguir negociar tarifas mais elevadas que permitam compensar a 
desvalorização da base de activos regulados, poder-se-ão vir a registar receitas inferiores no 
futuro, o que poderá ter um efeito adverso significativo na actividade, situação financeira e 
resultados operacionais da REN. O fornecimento de gás para transporte poderá também estar 
sujeito aos riscos de não cumprimento de contratos pelas contrapartes.

Atrasos nos projectos de construção de redes podem afectar negativamente a actividade, a situação financeira e os 
resultados operacionais da REN

Os projectos de construção de redes de grande escala que a REN executa, incluindo os projectos 
de interligação e cavidades de armazenamento de gás, comportam certos riscos tais como 
escassez de materiais e mão-de-obra, aumentos do custo de materiais e mão-de-obra, factores 
gerais que afectam a actividade económica e de empréstimos, atrasos na obtenção das aprovações 
regulamentares, incluindo autorizações ambientais, oposição ao desenvolvimento de infra-
estruturas de energia por parte de grupos políticos e outros grupos, termo e/ou renovação de 
direitos sobre bens imobiliários, desempenhos insuficientes e falhas por parte de empreiteiros e 
subempreiteiros e perturbações, quer resultantes de condições climatéricas adversas quer de 
problemas técnicos e ambientais imprevistos. Qualquer um destes factores pode originar atrasos 
na conclusão ou início das operações dos projectos de construção e pode aumentar os custos 
associados. Uma incapacidade para recuperar o aumento de custos através de tarifas mais 
elevadas numa base periódica, pode ter um efeito negativo que seja significativo para a actividade, 
a situação financeira e os resultados operacionais da REN.

A opinião pública pode reagir negativamente aos reajustamentos periódicos das tarifas 

A reacção pública negativa pode resultar numa pressão para restringir os aumentos das tarifas. 
Caso a pressão pública ou a acção governamental restrinja os aumentos ou reduções das tarifas e 
a REN não seja capaz de garantir a compensação adequada, a sua actividade, situação financeira e 
resultados operacionais poderão ser material e negativamente afectados.
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A REN pode ter dificuldades na contratação e retenção de pessoal qualificado

A REN tenciona ampliar e desenvolver a sua actividade e, para isso, necessita de contratar mais 
colaboradores para prosseguir a sua estratégia de expansão. Esta estratégia exigirá o recrutamento 
e a promoção de mais quadros executivos e pessoal técnico. A incapacidade para atrair e reter 
pessoal de direcção e técnico no futuro pode limitar ou atrasar os esforços de desenvolvimento 
das redes e infra-estruturas associadas, o que poderá ter um efeito negativo na actividade, situação 
financeira e resultados operacionais da REN.

É possível que a REN enfrente agitações laborais que poderão interferir nas suas actividades e operações

Aproximadamente 59% dos trabalhadores da REN Rede Eléctrica e 27% dos trabalhadores da 
REN Gasodutos estão sindicalizados. Apesar de existir uma comissão de trabalhadores, que 
reúne trimestralmente com o Conselho de Administração para discutir e resolver quaisquer 
questões laborais importantes, e da REN acreditar que mantém relações de trabalho satisfatórias 
com os seus trabalhadores, a REN continua a estar exposta ao risco de litígios laborais e de 
relações adversas com os seus trabalhadores, podendo tais litígios e relações adversas perturbar e 
afectar negativamente as operações da REN, e bem assim a sua situação financeira e os seus 
resultados operacionais. Embora a REN não tenha registado quaisquer litígios laborais 
significativos ou interrupções laborais, os actuais contratos de trabalho não impedem, no futuro, 
uma greve ou paragem de trabalho em qualquer das instalações da REN. Qualquer paragem de 
trabalho poderá ter um efeito negativo que seja significativo para a actividade, situação financeira 
e resultados operacionais da REN.

A REN pode incorrer em custos futuros relativos aos planos de pensões definidos

A REN concede aos seus trabalhadores um plano de complemento de pensões de reforma e de 
sobrevivência. Este plano de pensões passará a ser atribuído através do Fundo de Pensões da 
REN o qual será constituído na sequência da extinção da quota-parte do património do Fundo de 
Pensões do Grupo EDP afecta à REN Rede Eléctrica enquanto associada a este Fundo, tendo a 
constituição do Fundo de Pensões da REN e a referida extinção sido autorizadas por deliberação 
do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal de 17 de Maio de 2007. Este Fundo 
será gerido por uma terceira entidade independente para a qual a REN transferirá todas as 
obrigações e pagará as contribuições devidas para cobrir as responsabilidades decorrentes de cada 
período. As responsabilidades e os respectivos custos anuais serão determinados através de 
cálculos actuariais efectuados anualmente por um actuário independente, utilizando o método da 
unidade de crédito projectada. Os riscos mais críticos relacionados com a contabilização de 
pensões estão muitas vezes associados ao retorno dos activos do plano de pensões e à taxa de 
desconto utilizada para avaliar o valor actual de futuros pagamentos. As responsabilidades 
relativas a pensões podem exercer uma pressão significativa sobre os fluxos de caixa. Em 
particular, caso o fundo de pensões esteja subfinanciado, a REN pode ter necessidade de efectuar 
contribuições adicionais para o fundo, o que poderá afectar negativamente a sua actividade, a sua 
situação financeira e os seus resultados operacionais.

Os activos da REN poderão ser danificados por catástrofes naturais e por catástrofes provocadas pelo Homem e a 
REN pode incorrer em responsabilidades civis daí resultantes

Os activos da REN incluem postes de electricidade e linhas de transporte, gasodutos, instalações 
de compressão e armazenamento de gás natural e infra-estruturas relacionadas, edifícios, veículos 
e outros equipamentos. Estes activos podem ser danificados por incêndios, terramotos, actos de 
terrorismo, rupturas de condutas, explosões de gás ou danos causados por navios de transporte 
de gás natural, por outras catástrofes naturais bem como por catástrofes provocadas pelo 
Homem. Apesar de a REN procurar tomar medidas de prevenção contra tais catástrofes, manter 
estratégias de recuperação de desastres e assegurar níveis de cobertura de seguros que considera 
adequados do ponto de vista comercial, caso ocorra algum dano, e este seja substancial, a REN 
pode ter de responder por perdas e danos não cobertos pelas apólices de seguros em vigor, o que 
poderia ter um impacto negativo que seja significativo para a sua actividade, a sua situação 
financeira e os seus resultados operacionais.
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A REN pode também incorrer em responsabilidade civil ou contra-ordenacional no decurso 
normal da sua actividade em resultado de prejuízos causados a terceiros por via das referidas 
catástrofes naturais e catástrofes provocadas pelo Homem. Estas responsabilidades poderão 
obrigar a REN a efectuar pagamentos de indemnização de acordo com as leis aplicáveis na 
medida e no montante em que tais pagamentos de indemnização não sejam cobertos pelas 
apólices de seguros da REN.

As actividades da REN estão sujeitas a extensa regulamentação ambiental

A REN encontra-se sujeita a uma vasta regulamentação ambiental que, entre outros aspectos, 
poderá obrigar a Sociedade a pagar coimas no caso de não cumprir os requisitos e ainda sujeitá-la 
a contencioso com particulares. Por outro lado, essa regulamentação exige que se procedam a 
estudos de impacte ambiental para projectos futuros, que se obtenham licenças, autorizações e 
outras aprovações e que se cumpram os requisitos de tais licenças, autorizações e regulações. 
Neste âmbito a REN está sujeita aos seguintes riscos: 

 que os estudos de impacte ambiental não sejam aprovados pelas autoridades governamentais;

 que a oposição pública acarrete atrasos ou modificações de qualquer projecto aprovado; ou

 que as leis ou regulamentos possam ser alterados ou interpretados de um modo que aumente 
os custos das actividades desenvolvidas pela REN ou afecte negativamente as actividades 
desenvolvidas pela REN, ou os planos relativos às empresas em que a REN detém 
investimentos.

Nos últimos anos, as obrigações no domínio do ambiente tornaram-se mais rigorosas em 
Portugal. Embora a REN tenha vindo a efectivar os investimentos necessários para cumprir com 
esta legislação, a evolução pode ter um efeito negativo que seja significativo para a sua actividade, 
a sua situação financeira e os seus resultados operacionais.

A incapacidade da REN para cumprir com as regulamentações ou obrigações em vigor no 
domínio do ambiente ou alterações do regime ou obrigações aplicáveis neste domínio poderão 
ter um efeito negativo que seja significativo para a sua actividade, situação financeira e resultados
operacionais.

A REN depende da expropriação de terrenos e da constituição de direitos de servidão sobre terrenos para a 
construção das redes de transporte

Para construir ou alargar as redes de transporte de electricidade e de gás natural em Portugal 
Continental, a REN depende da expropriação de terrenos e da constituição de direitos de 
servidão sobre terrenos nos quais a rede será construída. Estes terrenos são utilizados para 
instalar, designadamente, sub-estações, postes das linhas aéreas de transporte, gasodutos de gás 
natural, postos de regulação e medida de gás natural, centros de operação e manutenção e 
estações de gás. A oposição por parte de proprietários de terrenos e de grupos ambientalistas ou 
de outro cariz poderá impedir a REN de obter as necessárias expropriações ou servidões, o que 
poderá tornar o processo mais dispendioso e poderá provocar atrasos, podendo afectar 
negativamente a expansão e modernização das redes de transporte de electricidade e de gás 
natural. 

Os aumentos nas taxas de juro e a ausência de financiamento em condições favoráveis poderá exercer um efeito 
negativo que seja significativo para a actividade, situação financeira e resultados operacionais da REN

Historicamente, a REN tem financiado as suas actividades fundamentalmente através da emissão 
de papel comercial a taxas variáveis. A REN não pode garantir a disponibilidade de meios de 
financiamento ou as condições ao abrigo das quais estará apta a assegurar o financiamento das 
suas actividades. Caso as taxas de juro subam acima das previsões da REN ou caso a obtenção de 
novas fontes de financiamento se revele mais dispendiosa do que no passado (devido, por 
exemplo, a uma redução das notações de risco), a actividade, situação financeira e resultados 
operacionais da REN poderão vir a ser negativamente afectados. 

Actualmente, a REN está exposta ao risco de taxa de juro. Na medida em que a REN não cobre 
a sua exposição a variações adversas nas taxas de juro, tais variações poderão exercer um efeito 
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material negativo na sua actividade, situação financeira e resultados operacionais. Ver Capítulo 
11, “Custos e proveitos financeiros”.

A REN pode não ter capacidade para financiar os investimentos planeados

As actividades da REN exigem investimentos significativos. A REN espera financiar uma parte 
substancial destes investimentos fazendo uso dos fluxos de caixa gerados pelas suas actividades 
operacionais. No entanto, caso as actividades operacionais da REN não gerem rendimentos 
suficientes, a REN pode vir a ter de financiar uma proporção maior dos investimentos previstos 
fazendo uso de fontes externas, incluindo empréstimos bancários e ofertas nos mercados de 
capitais. A REN não pode dar qualquer garantia de que terá capacidade para angariar os 
financiamentos exigidos para os investimentos planeados em condições aceitáveis. Caso a REN 
não consiga angariar o financiamento necessário, poderá ver-se forçada a reduzir os 
investimentos previstos. Qualquer redução como a que acima se refere poderá afectar 
negativamente a actividade, situação financeira e os resultados operacionais da REN.

A REN é parte em determinados litígios 

A REN é, ou foi, parte numa pluralidade de litígios relacionados com a sua actividade e poderá, 
no futuro, ser parte noutros litígios, incluindo aqueles cuja sentença lhe tenha sido favorável, total 
ou parcialmente e que possam vir a ser objecto de recurso ou acção de anulação pelas 
contrapartes nos termos das normas processuais aplicáveis e até ao trânsito em julgado dessas 
mesmas sentenças. 

A REN Rede Eléctrica tem pendente uma pluralidade de acções judiciais cujo desfecho não 
deverá surtir um impacto negativo significativo para o Grupo REN.

A REN não pode garantir que venha a ganhar estas acções ou quaisquer acções futuras 
respeitantes às suas actividades, além de que uma decisão negativa poderá ter um efeito negativo 
que seja significativo para a actividade, situação financeira e resultados operacionais da REN.

O Acordo de Gestão de Consumo de Gás Natural celebrado entre a REN e a Transgás inclui uma disposição 
que pode ser entendida como “cláusula de nação mais favorecida”

De acordo com esta cláusula, a Transgás compromete-se a não vender gás natural a terceiros a 
melhores preços e condições do que os dispostos no acordo. Na medida em que este tipo de 
cláusula pode ter por efeito a harmonização de preços e de outras condições de comercialização, 
poderá assim ser alegado que este acordo constitui um acordo proibido no quadro das regras da 
concorrência.

Assim sendo, embora a REN desenvolva uma actividade regulada, determinadas cláusulas 
relativas à fixação de preços constantes dos acordos nos quais a REN é parte podem, 
eventualmente, ser consideradas como uma violação da lei da concorrência aplicável.

A maioria dos activos imobiliários da REN não foi registada no Registo Predial

Dos 1719 activos imobiliários de que a REN é titular, apenas cerca de 460 estão descritos no 
Registo Predial e inscritos nos Serviços de Finanças. Em qualquer caso, a maioria dos activos 
imobiliários de que a REN é titular não se encontra descrita no Registo Predial nem inscrita nos 
Serviços de Finanças respectivos.

Apesar de o registo não ser obrigatório, os eventos sujeitos a registo não são oponíveis a 
terceiros, a não ser que estejam matriculados. Além disso, existe uma presunção legal de que o 
Registo Predial está correcto e que nenhuns direitos sobre bens imóveis podem ser transmitidos a 
terceiros, se não estiverem registados em nome da REN.

Nessa medida, caso as entidades em nome de quem os activos imobiliários estão actualmente 
registados vendam ou onerem esses bens a terceiros agindo de boa fé e estes últimos os registem 
no Registo Predial antes da REN o fazer, existe o risco dos titulares desses bens imóveis ou ónus 
poderem invocar a respectiva prioridade do registo.
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Certos passivos ligados aos activos de gás não foram formalmente assumidos pela Transgás

O contrato-promessa e a escritura notarial de transmissão parcial do estabelecimento comercial, 
nos termos dos quais a REN adquiriu os Activos do Gás Regulados, não dispõem expressamente 
sobre quem recai a responsabilidade em relação aos litígios pendentes sobre os Activos do Gás 
Regulados. No entanto, o Anexo 7 do contrato-promessa enumera diversos processos judiciais 
que afectam alguns dos Activos do Gás Regulados, mas não inclui informação sobre a sua 
natureza, extensão, implicações e valor. Assim sendo, a REN não pode garantir com segurança 
em que medida os litígios afectam alguns dos Activos do Gás Regulados, qual o seu impacto na 
transacção de separação dos Activos do Gás Regulados e quais as suas consequências na 
actividade, situação financeira ou resultados operacionais da REN.

2.2 Factores de risco relacionados com a estrutura accionista

Após a Oferta, os principais accionistas da REN continuarão a deter uma participação maioritária no capital 
social

Depois de concluída a Oferta, a Parpública deterá uma participação representativa de cerca de 
31% do capital social da REN (assumindo que o Lote Suplementar de Acções é alienado na 
totalidade) ou de cerca de 32,73% (caso o Lote Suplementar de Acções não seja alienado). A 
CGD manterá a sua participação representativa de 20% do capital social da REN (pressupondo a 
alienação total do Lote Suplementar de Acções). Em resultado, o Estado Português deterá 
indirectamente uma participação maioritária na REN e poderá decidir substancialmente todas as 
questões que exijam aprovação por uma maioria simples, tendo, nomeadamente, o direito de 
nomear a maioria dos administradores. Consequentemente, o Estado Português estará também 
apto a dirigir as actividades quotidianas e a desencadear ou evitar uma mudança no controlo da 
REN e poderá tomar decisões em benefício próprio. Ver Capítulo 14, “Principais Accionistas”.

2.3 Riscos associados à Oferta e aos valores mobiliários objecto da Oferta

O preço de mercado das acções pode vir a ser negativamente afectado por vendas adicionais das acções por parte dos 
actuais accionistas 

A venda de um número substancial de acções em mercado regulamentado após a realização desta 
Oferta, ou a percepção de que tais vendas poderão ter lugar, poderá afectar negativamente o 
preço de mercado das acções ou a capacidade da REN de angariar capital através de uma futura 
oferta pública das suas acções.  

Na sequência desta Oferta, o Estado Português, através da Parpública e, da CGD, deterá 51% 
das acções representativas do capital social da REN (pressupondo que o Lote Suplementar de 
Acções é alienado na totalidade). Salvo determinadas excepções, a REN e a Parpública 
concordaram em não oferecer nem vender acções adicionais sem o consentimento prévio dos co-
coordenadores globais no período de 120 dias posteriores à data da Oferta. Ver Capítulo 8, 
“Plano de distribuição e atribuição”. Após o termo do período de bloqueio, estes accionistas 
poderão vender as suas acções e novas acções em transacções públicas ou privadas. Por outro 
lado, o Estado Português anunciou a sua intenção de continuar a reduzir a sua participação no 
capital social da REN em posteriores transacções e a venda por parte do Estado Português ou 
dos outros accionistas de referência ou quaisquer ofertas de acções pela REN poderá afectar o 
preço das acções.

Os investidores de retalho que adquiram acções com desconto na Oferta Reservada a 
Trabalhadores, Pequenos Subscritores e Emigrantes estão proibidos de oferecer ou vender 
aquelas acções ou de conceder quaisquer garantias sobre aquelas acções (incluindo celebrar 
qualquer contrato de oferta ou conceder qualquer garantia sobre aquelas acções) durante um 
período de três meses a partir do dia da Sessão Especial de Mercado Regulamentado destinada ao 
apuramento do resultado da Oferta Pública de Venda.
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A  transmissão das acções representativas do capital social da REN detidas pela EDP, pela 
Gestmin, SGPS, S.A., pela Logoenergia, SGPS, S.A., pela Oliren, SGPS, S.A. e pela REE, que 
globalmente representarão, após a Oferta, 30% do capital social da REN, não ficará sujeita a 
qualquer restrição.

Não existe mercado secundário para as acções e é possível que esse mercado secundário não se desenvolva 

Esta Oferta constitui uma oferta pública inicial de acções e não existe actualmente mercado 
secundário bolsista para as acções. A REN requereu a admissão à negociação das acções no 
Eurolist by Euronext Lisbon (mercado de cotações oficiais), estando prevista a admissão à 
negociação em, ou em data próxima de, 10 de Julho de 2007. A REN não pode garantir que um 
mercado secundário para as acções se venha a desenvolver, nem que este venha a revelar-se 
consolidado, após a conclusão da Oferta. O preço de oferta para as acções será determinado por 
despacho do Ministro de Estado e das Finanças ou pelo Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças no âmbito do intervalo de valores estabelecidos por resolução do Conselho de 
Ministros. A REN não pode prever em que medida existirá oferta e procura para as acções, nem 
se o mercado secundário no qual se procede à transacção das acções terá liquidez ou não. Por 
outro lado, a REN não pode garantir que, na sequência da Oferta, as acções venham a ser 
negociadas a um preço igual ou superior ao preço desta  Oferta.

A volatilidade do mercado poderá desencadear uma queda do preço das acções e do valor do investimento, pelo que 
os investidores poderão não conseguir revender as suas acções a um preço igual ou superior ao desta Oferta

O preço das acções poderá revelar-se volátil. O preço desta Oferta pode não ser indicativo dos 
preços a que as acções irão ser transaccionadas posteriormente no mercado. Consequentemente, 
caso adquira acções no âmbito da Oferta, poderá não conseguir revender as suas acções a um 
preço igual ou superior ao preço de aquisição. Factores como alterações ao nível da 
regulamentação, flutuações nos resultados operacionais, variações nas recomendações dos 
analistas no que respeita à REN ou às indústrias de electricidade e de gás natural em geral e 
variações nas condições dos mercados financeiros poderão exercer um efeito negativo 
significativo no preço de mercado das acções da REN.

A REN poderá não conseguir pagar dividendos 

O pagamento de dividendos futuros dependerá das condições verificadas no momento, incluindo 
os resultados líquidos, proveitos, situação financeira, disponibilidade de reservas distribuíveis, 
perspectivas futuras, condições de negócio e outros factores relevantes. As fichas técnicas/ 
documentos de financiamento da REN contêm disposições que poderão limitar ou restringir o 
pagamento de dividendos. A REN espera que a principal fonte de receitas para o pagamento de 
dividendos consista em dividendos pagos pelas suas subsidiárias actuais ou futuras. A capacidade 
de pagar dividendos é determinada de forma independente para cada subsidiária em 
conformidade com as regras de distribuição de dividendos aplicáveis a cada uma das subsidiárias 
envolvidas. Ver Capítulo 10, “Política de Dividendos”.

As Acções estão sujeitas a determinadas limitações de voto
Os direitos de voto que podem ser exercidos por um único accionista titular das acções classe A 
da REN, em nome próprio ou em representação de outro accionista, estão limitados a 10% da 
totalidade dos direitos de voto representativos do capital social do Emitente. No caso de 
accionistas que exerçam actividades ou tenham interesses no sector da energia, o exercício dos 
direitos de voto está limitado a 5% da totalidade dos direitos de voto representativos do capital 
social do Emitente. As Acções da Categoria B são detidas pelo Estado Português e 
indirectamente através da Parpública e da CGD e não estão sujeitas a limitações de voto.

Os accionistas de países que não adoptaram o euro enfrentam um risco de investimento suplementar decorrente das 
flutuações da taxa de câmbio relativamente à sua participação no capital social da REN

As acções estão denominadas em euros e irão ser admitidas à negociação em euros. Quaisquer 
futuros pagamentos de dividendos sobre as acções serão efectuados em euros. Recentemente, o 
euro tem sofrido uma apreciação significativa em valor face a muitas divisas internacionais de 
referência, incluindo o dólar americano. Quaisquer dividendos pagos pela REN ou qualquer 
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receita proveniente de qualquer venda das acções poderão ser negativamente afectados pela  sua 
conversão em dólares americanos ou outra divisa equivalente, se se inverter esta tendência.

Os direitos dos accionistas minoritários poderão ver-se limitados no quadro da lei portuguesa

Os direitos dos accionistas minoritários, bem como outras questões que influenciem aqueles 
direitos, poderão ser diferentes em Portugal dos que se verificam fora do país e a capacidade de 
um investidor exercer tais direitos pode revelar-se limitada. Adicionalmente, processos 
instaurados contra a Sociedade ou qualquer um dos seus responsáveis por tribunais fora de 
Portugal poderão não ter valor legal em Portugal.

Rating
A Oferta não foi objecto de notação de risco por qualquer sociedade de prestação de serviços de 
notação de risco (rating) registada na CMVM. 
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CAPÍTULO 3 – MOTIVOS DA OFERTA E AFECTAÇÃO DAS RECEITAS

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2003, de 10 de Maio, que definiu as linhas gerais 
do quadro estratégico e organizativo do sector energético, estabeleceu o objectivo de constituir 
uma empresa capaz de integrar as infra-estruturas reguladas de gás e electricidade. Este objectivo 
foi retomado e desenvolvido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de 
Outubro, que aprovou a Estratégia Nacional para a Energia, criando assim uma quadro 
normativo e regulamentar adequado à autonomização dos activos regulados da electricidade e do 
gás natural e à criação do ambiente estrutural necessário para promover a concorrência nos 
sectores da electricidade e do gás natural, através da adopção de medidas que assegurem a 
existência de condições não discriminatórias no acesso às redes de transporte. 

Neste contexto e de acordo com o programa de privatizações para 2006-2007, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2006, de 28 de Fevereiro, o Governo decidiu iniciar 
o processo de reprivatização da REN, através da distribuição de parte do capital social da REN. 
Considerando o relevante interesse público das actividades exercidas pela REN no sector 
energético, o programa de privatização para 2006-2007 inclui uma opção que permite ao Estado 
manter uma participação maioritária no capital social da REN.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2006, de 30 de Junho, implementou uma série de 
alterações à estrutura societária da REN. Estas alterações visam desenvolver uma organização 
empresarial adequada a integrar, na REN, os Activos do Gás Regulados, bem como os do sector 
da electricidade. Em resultado disso a REN adoptou a denominação de REN – Redes 
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e constituiu cinco novas sociedades que são responsáveis pelo 
exercício das actividades de serviço público relacionadas com a RNT, o transporte em alta 
pressão de gás natural, o armazenamento subterrâneo de gás natural e a recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL. 

A OPV integra-se na 1.ª fase do processo de reprivatização de uma parcela do capital social da 
REN, aprovada pelo Decreto Lei de Reprivatização, de acordo com o qual a Oferta se destina a 
promover a diversificação nacional e internacional do capital da REN, com o consequente 
incremento da liquidez das suas acções, bem como a dotar a empresa de uma estrutura accionista 
abrangente.

O processo de privatização contempla uma oferta pública de acções da REN e uma venda directa 
a algumas instituições financeiras para distribuição destas acções pelos mercados nacional e 
internacional. O objectivo do processo é conseguir uma ampla distribuição do capital social da 
REN, dar à empresa uma estrutura accionista efectiva e qualificada e também reforçar a presença 
de Portugal e das suas empresas nos mercados internacionais.

As características específicas do processo de reprivatização estão definidas no Decreto-Lei de 
Reprivatização, e na Resolução n.º 74/2007, de 1 de Junho, do Conselho de Ministros. Ver 
Capítulo 8, “Descrição da Operação”.

Na medida em que se enquadra no âmbito de uma operação de reprivatização, a OPV prossegue 
ainda os objectivos estabelecidos no artigo 3.º da Lei Quadro das Privatizações, os quais 
consistem nos seguintes:

 Modernizar as unidades económicas e aumentar a sua competitividade e contribuir para as 
estratégias de reestruturação sectorial ou empresarial;

 Reforçar a capacidade empresarial nacional;

 Promover a redução do peso do Estado na economia;

 Contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais;

 Possibilitar uma ampla participação dos cidadãos portugueses na titularidade do capital das 
empresas, através de uma adequada dispersão do capital, dando particular atenção aos 
trabalhadores das próprias empresas e aos pequenos investidores;
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 Preservar os interesses patrimoniais do Estado e valorizar os outros interesses nacionais;

 Promover a redução do peso da dívida pública na economia.

Por outro lado, as Acções a alienar pela EDP visam permitir, em conformidade com o regime 
estabelecido no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei de Reprivatização, a redução da participação 
social detida pela EDP para uma percentagem compatível com o limite de até 5% estabelecido na 
alínea f) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006 e na alínea f) do n.º 4 do artigo 21.º do 
Decreto-Lei 30/2006.

O preço de venda das Acções na Oferta apenas será definido imediatamente após o final do 
prazo da Oferta, pelo que não é possível indicar o montante líquido estimado da Oferta. No 
entanto, considerando o preço máximo por Acção do intervalo de preços definido na RCM 2 e o 
desconto de 5% para as Acções compreendidas na Oferta Reservada a Trabalhadores, Pequenos 
Subscritores e Emigrantes, e bem assim assumindo a alienação da totalidade das Acções, o 
montante bruto máximo da Oferta corresponderá a 348.702.000 euros. Aos Coordenadores 
Globais e a outras instituições financeiras será paga uma comissão de 1,05% calculada sobre o 
produto resultante da Oferta. 

Os Oferentes auferirão o produto líquido resultante da venda das Acções no âmbito da Oferta e 
as despesas estimadas de 5 milhões de euros serão suportadas pela Parpública e pela EDP e 
repartidas entre eles na proporção das acções alienadas por cada um dos Oferentes no âmbito da 
Oferta.

A totalidade das Acções será alienada pelos Oferentes, a Parpública e a EDP, pelo que o produto 
líquido da venda das Acções a alienar na OPV reverterá integralmente para os Oferentes, não 
revertendo qualquer parte deste para a REN.

Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2000, de 2 de Setembro, com a redacção 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 312/2000, de 2 de Dezembro, que procedeu à criação da 
Parpública, as receitas obtidas com as reprivatizações serão entregues ao Estado ou afectas pela 
Parpública a uma das seguintes finalidades legais: a) amortização da dívida de empresas 
participadas ou b) novas aplicações de capital no sector produtivo. A opção a tomar em cada caso 
será objecto de despacho do Ministro das Finanças, que concretizará a afectação das receitas, nos 
termos da lei.

As receitas obtidas pela EDP com a alienação das Acções da sua titularidade serão afectas à 
prossecução da sua actividade.
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CAPÍTULO 4 – DILUIÇÃO

À data do presente Prospecto, a Parpública é titular de 267.005.340 Acções da Categoria B e a 
EDP é titular de 53.400.000 Acções da Categoria A representativas de, respectivamente, 50,001% 
e de 10% do capital social e dos direitos de voto correspondentes ao capital social da REN.

O número máximo de Acções a alienar pelos Oferentes na Oferta é o seguinte: pela Parpública 
101.460.000 Acções da Categoria B, representativas de 19% do capital social da REN, e pela 
EDP 26.700.000 Acções da Categoria A representativas de 5% do capital social da REN, 
incluindo um número máximo de 9.223.636 Acções da Categoria B representativas de 1,73% do 
capital social da REN que pode ser alienado pela Parpública no âmbito da distribuição do Lote 
Suplementar de Acções.

Verificando-se a alienação da totalidade das Acções, incluindo o Lote Suplementar de Acções, os 
direitos de voto imputáveis ao Estado, nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, por efeito das 
participações sociais da titularidade da Parpública e da CGD, passará a ser de 272.340.000 Acções 
da Categoria B, representativas de 51% do capital social e dos direitos de voto correspondentes 
ao capital social da REN. Por sua vez, os direitos de voto imputáveis à EDP passará a ser de 5% 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social da REN, nos termos do artigo 20.º do 
Cód.VM.

O quadro seguinte identifica as participações sociais e respectivos direitos de voto detidos pelos 
principais accionistas da REN à data do presente Prospecto e a estimativa das participações 
sociais e respectivos direitos de voto que serão detidos após a realização da Oferta, assumindo a 
alienação da totalidade das Acções, incluindo o Lote Suplementar de Acções.

À data do prospecto Estimativa após a Oferta

Accionistas Acções % capital e 
dtos votos

Acções % capital e 
dtos votos

Parpública –
Participações Públicas 
(SGPS), S.A.

267.005.340
Categoria B

50,001% 165.545.340
Categoria B

31,001%

Caixa Geral de 
Depósitos, S.A.

106.794.660
Categoria B

19,999% 106.794.660
Categoria B

19,999%

EDP – Energias de 
Portugal, S.A.

53.400.000
Categoria A

10% 26.700.000
Categoria A

5%

Existem ainda outros accionistas da REN cujo cômputo das respectivas participações sociais 
totaliza 20% do capital social da REN. Ver ponto 14.1.1, “Principais Accionistas antes da 
Oferta”.

De acordo com o preâmbulo da RCM 1, o Estado considera encontrarem-se reunidas as 
condições para que, a curto prazo, se possa proceder à realização de uma ou mais fases de 
reprivatização do capital social da REN, segundo termos a definir no próximo programa de 
privatizações, de cuja realização decorrerá um incremento da diluição da participação imputável 
ao Estado.
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CAPÍTULO 5 – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO

A forma e o conteúdo do presente prospecto obedecem ao preceituado no Cód.VM, ao disposto 
no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação 
publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de Junho de 2004, e demais legislação aplicável.

No âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º e 
243º do Cód.VM, as entidades a seguir indicadas são responsáveis pela completude, veracidade, 
actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação nele contidas à data da sua publicação.

5.1 Identificação dos responsáveis pela informação contida no prospecto

Nos termos dos artigos 149.º e 243º do Cód.VM são responsáveis pelo conteúdo da informação 
contida no prospecto:

(a) Os Oferentes:

PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A., com sede na Rua Laura Alves, n.º 
4, 1050-138 Lisboa

EDP – Energias de Portugal, S.A, com sede na Praça do Marquês de Pombal, n.º 12, 
1250-162 Lisboa.

(b) Os membros dos órgãos de administração dos Oferentes

Conselho de Administração do Oferente PARPÚBLICA

Presidente: Dr. João Manuel de Castro Plácido Pires

Vogais: Dr. António José Gomes da Silva Albuquerque

Dr. Mário Alberto Duarte Donas

Conselho de Administração Executivo do Oferente EDP

Presidente: António Luís Guerra Nunes Mexia

Vogais: Ana Maria Machado Fernandes

António Fernando Melo Martins da Costa

António Manuel Barreto Pita de Abreu

João Manuel Manso Neto

Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

(c) O Emitente

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A, com sede na Avenida Estados Unidos 
da América, n.º 55, em Lisboa
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(d) Os membros do órgão de administração do Emitente 

Conselho de Administração do Emitente 

Presidente: José Rodrigues Pereira dos Penedos

Vogais: Aníbal Durães dos Santos

Vítor Manuel da Costa Antunes Machado Baptista

Rui Manuel Janes Cartaxo

Fernando Henriques Viana Soares Carneiro

Luís Maria Atienza Serna

Gonçalo José Zambrano de Oliveira

Manuel Carlos Mello Champalimaud

José Luís Alvim Marinho

Carlos Manuel Baptista Lobo

José Frederico Vieira Jordão

(e) Os titulares do órgão de fiscalização e o Revisor Oficial de Contas do Emitente

Comissão de Auditoria do Emitente

Presidente: José Luís Alvim Marinho

Vogal: Carlos Manuel Baptista Lobo

Vogal: José Frederico Vieira Jordão

Revisor Oficial de Contas do Emitente

O Revisor Oficial de Contas Efectivo designado para o mandato 2007-2009 é a 
sociedade de revisores oficiais de contas J. Monteiro e Associados, SROC, inscrito na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 169 e registado na CMVM sob o n.º 
9155, com sede na Rua Augusto Macedo, n.º 10 – C, escritório 2, 1600-794 Lisboa, 
representada pelo Dr. José Manuel Carlos Monteiro (ROC n.º 592), com morada em Rua 
Abranches Ferrão, n.º 4 – 3.º B, 1600-001 Lisboa.

O Revisor Oficial de Contas Suplente designado para o mandato 2007-2009 é o Sr. Dr. 
Salvador Figueiredo Vás e Lima, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob 
o n.º 543.

O actual revisor oficial de contas efectivo foi designado no dia 30 de Maio de 2007, na 
sequência da carta de renúncia apresentada a 28 de Maio de 2007 pelo anterior revisor 
oficial de contas, o Sr. Dr. Luís Borges de Assunção, inscrito na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas sob o n.º 114, tendo até esta data desempenhado as funções de 
revisor oficial de contas suplente. A renúncia pelo anterior revisor oficial de contas ficou 
a dever-se ao facto de o mesmo não se encontrar registado na CMVM, facto pelo qual se 
encontra impedido de desempenhar as respectivas funções numa sociedade aberta, 
estatuto que se espera que a REN venha a obter, ao abrigo do artigo 13.º do Cód.VM,
após a Oferta e caso venham a ser alienadas acções representativas de mais do que 10% 
do seu capital social.
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O anterior revisor oficial de contas foi responsável pela revisão dos documentos 
financeiros do Emitente relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006, nomeadamente sendo 
responsável pela certificação legal das contas. O actual revisor oficial de contas será 
responsável pela revisão dos documentos financeiros do Emitente a partir da data da sua 
nomeação.

(f) O Auditor Externo do Emitente

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados 
SROC, Lda., com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 2º Esq., 1050-217 
em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e registada 
na CMVM sob o n.º 9077, representada pela Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes 
Bertão (ROC n.º 902) e pelo Dr. Jorge Manuel Santos Costa (ROC n.º 847) foi 
responsável pelo Relatório dos Auditores às demonstrações financeiras individuais da 
REN, reportadas a 31 de Dezembro de 2004, 2005 e 2006, e às demonstrações 
financeiras consolidadas da REN, reportadas a 31 de Dezembro de 2004, 2005 e 2006 
(em base POC) e pelo Relatório dos Auditores às demonstrações financeiras 
consolidadas da REN, reportadas a 31 de Dezembro de 2005 e 2006 (reexpressas de
acordo com IFRS) e pelo relatório de exame simplificado às demonstrações financeiras 
consolidadas da REN, reportadas a 31 de Março de 2007.
A PricewaterhouseCoopers & Associados SROC, Lda. foi ainda responsável emissão do 
parecer de auditoria sobre informações financeiras consolidadas pró-forma.

(g) Os intermediários financeiros encarregados da assistência à Oferta

O CaixaBI, com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, em Lisboa e o Millenium 
Investment Banking, com sede na Avenida José Malhoa, n.º 27, em Lisboa, enquanto 
intermediários financeiros responsáveis pela assistência da OPV.

(h) Os consultores jurídicos da operação

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados, 
RL, na qualidade de advogados dos Oferentes e do Emitente, responsáveis pela 
elaboração da componente jurídica dos Capítulos “Legislação aplicável à actividade do 
Emitente” e “Regime Fiscal”.

5.2 Disposições legais relevantes sobre responsabilidade pela informação

Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do Cód.VM, a responsabilidade das pessoas acima referidas é 
excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de 
conteúdo do prospecto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a 
respectiva revogação ainda era possível.

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a responsabilidade é ainda excluída se eventuais danos 
resultarem apenas do sumário de prospecto ou de qualquer das suas traduções, salvo se o mesmo 
contiver menções enganosas, inexactas ou incoerentes, quando lido em conjunto com os outros 
documentos que compõem o prospecto.

Em conformidade com a alínea a) do artigo 150.º do Cód.VM, os Oferentes respondem 
independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu órgão de 
administração, do intermediário financeiro encarregado da assistência à Oferta ou das demais 
pessoas supra referidas que tenham aceite ser nomeadas como responsáveis por qualquer 
informação contida no presente prospecto. De acordo com a alínea b) do mesmo preceito, o 
Emitente responde independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros dos 
seus órgãos de administração e fiscalização, das sociedades de revisores oficiais de contas ou do 
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Auditor Externo supra identificados ou das demais pessoas supra referidas que tenham 
certificado ou, de qualquer modo, apreciado os documentos de prestação de contas em que o 
prospecto se baseia.

Nos termos dos artigos 153.º e 243.º, alínea b), do Cód.VM, o direito à indemnização deve ser 
exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência deste prospecto ou da sua 
alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da respectiva data de 
divulgação do prospecto, ou da data da sua alteração, consoante aquela em que tenha sido 
introduzida a informação desconforme. 

5.3 Declaração emitida pelos responsáveis pela informação contida no prospecto

As pessoas e entidades mencionadas no ponto 5.1. supra, na sua qualidade de responsáveis pela 
informação contida no presente prospecto ou em determinada(s) parte(s) do mesmo, declaram 
que, tanto quanto é do seu conhecimento e após terem efectuado todas as diligências razoáveis 
para se certificarem de que tal é o caso, a informação constante do presente prospecto ou da(s) 
parte(s) do presente prospecto pelas quais são responsáveis está em conformidade com os factos, 
não existindo quaisquer omissões susceptíveis de afectar o seu alcance.
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CAPÍTULO 6 – DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS

Informação consolidada e pró-forma

A informação financeira e operacional consolidada que se apresenta nesta secção, relativa aos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2006, 2005 e 2004 e 1º trimestre de 2007, foi preparada 
a partir das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da REN, constantes de outra 
secção do presente prospecto. 

As demonstrações financeiras consolidadas da REN são apresentadas em milhares de euros. As 
mesmas foram preparadas em base POC e reexpressas de acordo com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro tal como as adoptadas na União Europeia (“Internacional Financial Reporting 
Standards” ou “IFRS”). A informação relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 foi 
preparada de acordo com as normas IFRS para efeitos comparativos com as demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005.

A 26 de Setembro de 2006, a REN procedeu à compra de uma parte do negócio do gás natural 
no âmbito do processo de “Separação dos Activos do Gás Regulados”. Desta forma a 
informação financeira do ano de 2006 não é susceptível de comparação directa com a informação 
histórica apresentada. Disponibiliza-se por este facto, informação pró-forma relativa ao ano de 
2006, a qual foi preparada pressupondo a aquisição dos activos do gás natural à data de 1 de 
Janeiro de 2006. Esta informação pró-forma não foi auditada.

A análise da informação financeira e operacional consolidada apresentada nesta secção deverá ser 
lida conjuntamente com a demais informação financeira constante do presente prospecto.

Por outro lado, chama-se a atenção para o facto de que os primeiros trimestres de 2006 e 2007 
(incluídos na tabela abaixo) não serem comparáveis. Com efeito, em 2006, as contas consolidadas 
do Emitente apenas incluem os fluxos financeiros resultantes das actividades no sector eléctrico 
(desenvolvidas pela REN Rede Eléctrica e pelo OMIP) e da actividade no sector das 
telecomunicações (desenvolvida pela RENTELECOM). Pelo contrário, as demonstrações 
financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2007 incluem, para além dos fluxos financeiros 
resultantes das actividades no sector eléctrico e no sector das telecomunicações, os fluxos 
financeiros resultantes da actividade no sector do gás natural (desenvolvida pela REN Gasodutos, 
pela REN Armazenagem e pela REN Atlântico por consolidação integral e pelas sociedades 
Gasoduto Braga-Tuy e Gasoduto Campo Maior-Leiria Braga por equivalência patrimonial).
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IFRS 2004 2005 2006
2006 Pro forma
(não auditado)

1º TRIMESTRE
 2006

(não auditado)

1º TRIMESTRE 
2007

(não auditado)

Demonstração de Resultados Consolidada

Vendas 30 126 112 112 6 84

Prestações de serviços 282.285 364.407 387.608 483.091 110.799 137.875

Proveitos operacionais 282.316 364.533 387.720 483.203 110.805 137.959

Custo das vendas -23 -137 -98 -98 -69 -77

Fornecimentos e serviços externos -118.081 -125.614 -130.866 -156.844 -28.808 -34.594

Custos com pessoal -29.017 -32.635 -33.979 -40.598 -7.666 -10.283

Amortizações do exercício -67.742 -70.879 -88.896 -112.972 -18.512 -30.255

Provisões para riscos e encargos 0 -295 -42.584 -42.584 0 0

Imparidade de contas a receber -1.268 493 0 -275 0 0

Imparidade de activos -102.476 -102.476

Outros gastos -8.275 -11.172 -17.654 -4.178 -2.186

Outros Rendimentos 8.875 37.284 637.552 622.193 1.894 7.185

Custos operacionais -215.531 -202.955 220.999 166.346 -57.339 -70.210

Resultado Operacional 66.784 161.578 608.719 649.549 53.466 67.749

Custos de Financiamento (líquido) -24.334 -29.330 -42.603 -54.264 -8.302 -17.937

(Perdas)/ganhos em joint ventures 2.577 8.938 1.790

Resultado antes de impostos sobre lucros 42.451 132.247 569.693 604.223 45.164 51.602

Imposto sobre o rendimento do exercício -10.973 -28.355 -73.213 -82.716 -12.466 -13.322

Resultado líquido do exercício 31.478 103.892 496.479 521.507 32.698 38.280

Atribuível a:

Detentores do capital 31.796 103.980 496.046 521.074 32.589 38.257

Interesses minoritários -318 -88 433 433 109 23

31.478 103.892 496.479 521.507 32.698 38.280

Resultado por acção atribuível aos detentores do 
capital 
durante o ano (expresso em euros por acção)

- Básico 0,30 0,97 4,64 4,88 0,31 0,36

- Diluído 0,29 0,97 4,65 4,88 0,31 0,36
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IFRS 2004 2005 2006
2006 Pro forma
(não auditado)

1º TRIMESTRE 
2006

(não auditado)

1º TRIMESTRE 
2007

(não auditado)

Balanço Consolidado

ACTIVO

Não corrente 2.252.100 2.873.469 3.365.797 3.358.628 3.365.796 3.372.627

Activos fixos intangíveis

Activos fixos tangíveis 1.058.702 1.219.915 2.523.496 2.509.966 2.523.496 2.537.796

Activos financeiros ((*)1) 421.935 925.010 1.033 1.033 1.033 1.033

Propriedades de investimento 649.115 586.745 464.136 464.136 464.136 459.731

Participações em joint ventures 2.577 8.938 2.577 4.367

Activos por impostos diferidos 39.558 48.516 19.647 19.647 19.647 19.662

Clientes e outras contas a receber 82.790 93.283 354.907 354.907 354.907 350.038

Corrente 325.300 497.203 495.044 527.972 495.044 369.647

Existências 791 878 3.089 3.089 3.089 3.171

Clientes e outras contas a receber 314.004 494.560 422.466 422.466 422.466 294.508

Activo por impostos correntes 7.690 94 94 94 0

Caixa e equivalentes de caixa 2.815 1.765 55.482 88.410 55.482 52.431

Depósitos de Garantia 13.913 13.913 13.913 19.537

Total do Activo 2.577.400 3.370.672 3.860.841 3.886.600 3.860.840 3.742.274

CAPITAL PRÓPRIO

Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital

Capital social 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000 534.000

Outras reservas 206.883 657.148 33.634 33.634 33.634 33.634

Resultados acumulados 58.109 29.148 -30.959 -37.310 -30.959 378.087
Resultado do exercício atribuível a detentores do 
capital (2) 31.795 103.980 496.046 521.074 496.046 38.257

Interesses minoritários 155 67 500 500 500 523

Dividendos antecipados -87.000 -87.000 -87.000

Total do Capital Próprio 830.942 1.324.343 946.221 964.898 946.221 984.501

PASSIVO

Não corrente 872.277 1.016.484 1.186.128 1.186.127 1.186.128 1.222.405

Empréstimos obtidos 578.600 604.761 686.544 686.544 686.544 727.238

Passivos por impostos diferidos 165.316 269.186 204.901 204.901 204.901 195.838

Obrigações de benefícios de reforma e outros 47.409 46.353 37.388 37.388 37.388 36.577

Contas a pagar a fornecedores e outros credores 78.100 93.037 211.563 211.563 211.563 217.021

Provisões para outros passivos e encargos 2.852 3.147 45.731 45.731 45.731 45.731

Corrente 874.181 1.029.845 1.728.491 1.735.575 1.728.491 1.535.368

Contas a pagar a fornecedores e outros credores 249.729 264.305 473.332 473.332 473.332 244.997

Passivos por impostos correntes 0 279 47.326 54.410 47.326 69.535

Empréstimos obtidos 624.452 765.261 1.193.920 1.193.920 1.193.920 1.201.299

Depósitos de garantia 13.913 13.913 13.913 19.537

Total do Passivo 1.746.458 2.046.329 2.914.619 2.921.702 2.914.619 2.757.773

Total do Capital Próprio e do Passivo 2.577.400 3.370.672 3.860.840 3.886.600 3.860.840 3.742.274
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IFRS 2004 2005 2006
2006 Pro forma
(não auditado)

1º TRIMESTRE
2006

(não auditado)

1º TRIMESTRE 
2007

(não auditado)

Cash Flows Consolidados

Fluxo das actividades Operacionais 2.327 3.737 255.178 n.d. 124.923 18.364

Fluxo das actividades Investimento -262.464 -92.657 253.435 n.d. -72.901 -49.858

Fluxo das actividades de Financiamento 266.871 66.519 -463.504 n.d. -51.038 49.271

Outra informação financeira

Investimento (3) 137.078 213.144 269.343 n.d. 35.465 40.432

Capital empregue médio 43) n.d. 2.361.779 2.731.618 n.d. n.d. n.d.

Dívida líquida (5) 1.200.237 1.368.257 1.824.982 1.792.054 1.824.982 1.876.106

EBITDA (6) 134.526 232.456 700.191 771.459 71.978 99.794

Dívida líquida / EBITDA 8,92 5,89 2,61 2,32 na na

EBITDA / Juros 5,53 7,93 16,44 14,22 8,67 5,28

Dívida líquida / Capital Próprio (7) 1,44 1,03 1,93 1,86 1,93 1,91
Rendibilidade do capital empregue médio 
(ROACE) (8) n.d. 5% 19% n.d. n.d. n.d.

(1) O valor da rubrica “Activos Financeiros” corresponde a activo não corrente disponível para venda, sendo composto exclusivamente pelo somatório das participações 
sociais que a REN deteve ou ainda detém, as quais correspondem à participação de 18,3% no capital social da Galp que a REN deteve e à participação de 10% no 
capital social da OMEL – Operador do Mercado Eléctrico Español que a REN detém.
(2) Neste montante inclui-se as distribuições aos accionistas, a título de dividendo, de um montante global de €46,7 milhões de euros, que corresponde a um valor de 
€0,437266 euros por acção no ano de 2004, de um montante global de €66,4 milhões de euros, que correspondeu a um valor de €0,621673 euros por acção no ano de 
2005 e de um montante de €184 milhões de euros que, face ao aumento do número de acções representativas do capital social da REN por efeito da alteração do valor 
nominal unitário das acções para €1, representou um valor por acção de €0,344569 euros em 2006. No final de 2006 foram ainda distribuídos aos accionistas 
adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício no montante de €87 milhões de euros, bem como €209.7 milhões de euros a título de distribuição de outras 
reservas e €78.9 milhões de euros relativos a resultados transitados.

(2) Adições em activos fixos tangíveis.

(4)  Capital próprio (excluíndo interesses minoritários) adicionado da dívida líquida no final do ano "n", adicionado do Capital próprio (excluíndo interesses minotários) 
adicionado da dívida líquida no final do ano "n-1", tudo dividido por 2.

(5) Empréstimos obtidos deduzido de caixa e equivalentes de caixa.
(6) Resultados operacionais adicionados das amortizações e ganhos em joint ventures. Se adicionarmos as provisões os valores para o EBITDA derão os seguintes: 
2004-134,257; 2005 – 232,751; 2006 PF – 814,013.

(7) Dívida líquida / (Capital Próprio mais interesses minoritários).

(8) Resultado líquido deduzido do resultado financeiro excluíndo os resultados de empresas do grupo e associadas multiplicado por (1 menos a taxa de IRC) e dividido 
pelo capital empregue médio do período.

Nota:

O EBTIDA do ano de 2006 está influenciado pelos ganhos na venda da participação de 18,3% da GALP no valor de €523,9 milhões de euros e da imparidade dos 
activos de €102,5 milhões de euros.



CAPÍTULO 7 – CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO

O quadro seguinte apresenta a capitalização e endividamento consolidado da REN a 31 de Março 
de 2007 e a 30 de Abril de 2007. Esta informação foi preparada de acordo com as normas 
contabilísticas IFRS. 
Este quadro deverá ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras intercalares 
consolidadas e com a Análise da Exploração e da Situação Financeira constante do prospecto.

Uma vez que a Oferta não envolve a emissão de novas acções pela Sociedade e que esta não 
auferirá qualquer ganho com a mesma, não haverá efeitos directos da Oferta sobre a capitalização 
da REN.

Capitalização e endividamento 31 de Março 30 de Abril
2007 2007
(em milhões de euros)

Capitais próprios e interesses minoritários
    Capital social 534,0 534,0
    Outras reservas 33,6 33,6
    Resultados acumulados 378,1 378,1
    Resultado do período 38,3 48,7
    Interesses minoritários 0,5 0,5
    Total 984,5 994,9

Dívida de curto prazo (inclui a dívida de longo
prazo classificada no curto prazo)
    Garantida 34,9 34,9
    
    Não garantida 1.166,4 1.161,1
    Total 1.201,3 1.196,0

Dívida total de longo prazo (exclui a dívida de
longo prazo classificada no curto prazo)
    Garantida 425,8 425,8
    
    Não garantida 301,4 301,4
    Total 727,2 727,2

Capitalização total 2.913,0 2.918,2



55

Endividamento líquido 31 de Março 30 de Abril
2007 2007
( em milhões de euros)

A. Caixa e seus equivalentes 52,4 62,9

B. Liquidez 52,4 62,9

C. Dívida bancária corrente 1.162,7 1.155,5
D Componente corrente da dívida bancária
não corrente 34,9 34,9

E. Outra dívida corrente 3,7 5,7
F. Dívida bancária corrente (C+D+E) 1.201,3 1.196,1
G. Dívida financeira líquida corrente (F-B) 1.148,9 1.133,2
H. Dívida bancária não corrente 725,8 725,8

I. Outra dívida financeira não corrente 1,4 1,4
J. Dívida financeira líquida não corrente
(H+I) 727,2 727,2
K. Dívida financeira líquida ( G+J) 1.876,1 1.860,5

Durante o exercício de 2006 foram pagos aos accionistas 209.7 milhões de euros a título de 
distribuição de outras reservas, €78.9 milhões de euros relativos a resultados transitados e 87 
milhões de euros de dividendos antecipados relativos aos resultados do próprio exercício. Em 20 
de Junho de 2007 procedeu-se ainda ao pagamento de dividendos no montante de €97 milhões 
de euros, relativos também ao exercício de 2006.
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CAPÍTULO 8 – DESCRIÇÃO DA OFERTA

8.1 Informação Relativa aos Valores Mobiliários a Oferecer/Admitir à Negociação

8.1.1 Tipo e categoria dos valores mobiliários

Os valores mobiliários objecto da Oferta são 128.160.000 acções ordinárias e de categoria A, 
escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma (das quais 101.460.000 são 
actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a 
sua alienação no âmbito da Oferta), representativas de 24% do capital social da REN. 

As Acções da Categoria A são acções ordinárias, enquanto que as Acções da Categoria B têm um 
direito especial único que se consubstancia na não sujeição dos accionistas que sejam seus 
titulares, ou que as representem, à limitação de direitos de voto prevista no número 3 do artigo 
12.º do Contrato de Sociedade do Emitente. Ver ponto 15.3.1 “Direito de Voto”.

As Acções da Categoria B que venham a ser objecto de reprivatização no âmbito da Oferta serão 
objecto de conversão automática em Acções da Categoria A, sem que essa conversão necessite de 
aprovação dos respectivos titulares ou de deliberação de qualquer órgão do Emitente, nos termos 
do número 4 do artigo 4.º do Contrato de Sociedade do Emitente. 

A Oferta será dividida entre uma Oferta Pública de Venda, na qual serão alienadas 80.100.000 
Acções da Categoria A (das quais 53.400.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se 
irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) e uma Venda 
Directa na qual serão alienadas 38.836.364 Acções da Categoria A (as quais são actualmente 
Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação 
no âmbito da Oferta). 

A Oferta Pública de Venda é dirigida a Trabalhadores da REN, pequenos subscritores e 
emigrantes e ao público em geral, ao passo que a Venda Directa compreende a oferta de Acções a 
alienar pela Parpública a um conjunto de instituições financeiras seleccionadas pelo Governo, 
sem prejuízo dos mecanismos de comunicabilidade adiante descritos.

Pode ser contratada com as referidas instituições financeiras a alienação de um Lote Suplementar 
de acções (greenshoe) desde que tal alienação se revele necessária para assegurar os compromissos 
por estes assumidos relativamente à dispersão das acções a alienar na Venda Directa.

8.1.2. Legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados

As Acções foram criadas ao abrigo do CSC, do Cód.VM e da demais legislação relevante aplicável 
à Emitente.

8.1.3. Modalidades e formas de representação dos valores mobiliários

As Acções são nominativas e escriturais. As Acções encontram-se inscritas na CVM e têm os 
seguintes códigos ISIN: 

 PTRELXAM0009 – em relação às Acções da Categoria B detidas pela Parpública e pela 
CGD;

 PTREL0AM0008 – em relação às Acções da Categoria A que serão objecto de admissão à 
negociação no Eurolist by Euronext Lisbon;

 PTRELTAM0005 – em relação às Acções da Categoria A a adquirir na tranche de 
Trabalhadores;
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 PTRELQAM0008 – em relação às Acções da Categoria A a adquirir adquiridas no 
segmento de Pequenos Subscritores e Emigrantes.

A entrega das Acções aos investidores que procedam à aceitação da Oferta será efectuada através 
da inscrição das Acções nas contas de registo individualizado de valores mobiliários da 
titularidade dos respectivos adquirentes, domiciliadas junto de intermediários financeiros 
legalmente habilitados para prestar a actividade de registo e depósito de valores mobiliários 
escriturais e que tenham conta aberta junto da CVM. 

Serão admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon um máximo de 261.660.000 
Acções da Categoria A, correspondentes ao código ISIN PTREL0AM0008 que serão 
transaccionadas sob o símbolo RENE. As acções adquiridas pelos Trabalhadores da REN e pelos 
pequenos subscritores e emigrantes, no âmbito das sub-reservas que lhes são destinadas, 
correspondentes aos códigos ISIN PTRELTAM0005 e PTRELQAM0008, respectivamente, 
apenas poderão ser admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon após o decurso do 
período de indisponibilidade. 

8.1.4. Moeda em que os valores mobiliários são emitidos

As Acções encontram-se denominadas em € (euro).

8.1.5. Direitos, incluindo eventuais restrições dos mesmos, inerentes aos valores 
mobiliários e o procedimento a observar para o exercício desses direitos

As Acções objecto da Oferta são Acções da Categoria A (das quais 101.460.000 são actualmente 
Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação 
no âmbito da Oferta).

O capital social da Emitente é ainda representado por Acções da Categoria B que não são objecto 
da Oferta.

As Acções da Categoria A são acções ordinárias, enquanto que as Acções da Categoria B têm um 
direito especial único que se consubstancia na não sujeição dos accionistas que sejam seus 
titulares, ou que as representem, à limitação de direitos de voto prevista no número 3 do artigo 
12.º do Contrato de Sociedade do Emitente. Ver ponto 15.3.1, “Direito de Voto”.

As Acções da Categoria B que venham a ser objecto de reprivatização no âmbito da Oferta serão 
objecto de conversão automática em Acções da Categoria A, sem que essa conversão necessite de 
aprovação dos respectivos titulares ou de deliberação de qualquer órgão do Emitente, nos termos 
do número 4 do artigo 4.º do Contrato de Sociedade do Emitente.

No que respeita à política de dividendos e aos principais direitos inerentes às Acções, 
nomeadamente no que se refere ao direito à informação, direito à participação na Assembleia 
Geral, direito de voto, direito a impugnar deliberações dos órgãos sociais em caso de violação de 
lei ou dos estatutos, direito a receber dividendos, direito de preferência em aumentos de capital 
por entradas em dinheiro e direito de partilha, ver pontos 10.12, “Política de dividendos” e ponto 
15.3.1, “Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às acções”.

No que respeita às principais restrições aos direitos inerentes às Acções, ver ponto 15.3.1, 
“Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às acções”. 

No que respeita ao regime fiscal aplicável à titularidade e à transmissão das Acções, ver Capítulo 
9, “Regime Fiscal”.
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8.1.6. Declaração sobre as resoluções, autorizações e aprovações ao abrigo das quais os 
valores mobiliários irão ser oferecidos

O Conselho de Administração da Parpública deliberou, por unanimidade, no dia 4 de Junho, 
vender 101.460.000 Acções da Categoria A (as quais são actualmente Acções da Categoria B, mas 
que se irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), 
representativas de 19% do capital social da REN, das quais 53.400.000 serão alienadas na OPV e 
48.060.000 na Venda Directa, incluindo as 9.223.636 Acções correspondentes ao Lote 
Suplementar de Acções, de acordo com as regras estabelecidas na RCM1 e RCM2. 

O Conselho de Administração Executivo da EDP deliberou, no dia 29 de Maio de 2007, por 
unanimidade vender 26.700.000 Acções da Categoria A, representativas de 5% do capital social 
da REN no âmbito da OPV, de acordo com as regras estabelecidas na RCM1 e RCM2.

Os Oferentes declaram que a Oferta se encontra conforme às deliberações supra referidas.

8.1.7. Eventuais restrições à livre transferência das Acções

Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006 e do artigo 21.º do Decreto-Lei 30/2006, 
nenhuma pessoa singular ou colectiva pode deter, directamente ou sob qualquer forma indirecta, 
mais do que 10% do capital social da REN Rede Eléctrica ou da REN Gasodutos, ou de uma 
empresa que a controle, a qual no caso é o Emitente. Esta limitação é de 5% para as entidades 
que exerçam actividades no sector eléctrico ou no sector do gás natural nacional ou estrangeiro. 
As limitações acima referidas não se aplicam ao Estado, a empresas por ele controladas, ao 
operador da RNT, ao operador da RNTGN ou a empresas por ele controladas.

Nos termos do número 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 26 de Agosto 
(“Decreto-Lei 172/2006”), as entidades que exerçam actividades no sector eléctrico nacional ou 
estrangeiro e que detenham, directa ou indirectamente, uma participação social no capital social 
do Emitente, deveriam reduzir essa participação para 5% até 31 de Dezembro de 2006. O 
incumprimento desta obrigação implica a imediata suspensão dos direitos de voto e de natureza 
patrimonial na proporção que exceda os 5% até que essa mesma participação seja reduzida para o 
limite máximo legal.

Nos termos do número 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei de Reprivatização, às acções utilizadas 
para efeitos da OPV e cuja alienação se destine a dar cumprimento à limitação de detenção de 
mais de 5% do capital social da REN prevista no 25.º do Decreto-Lei 29/2006, e até ao 
momento em que a OPV se encontre concluída, não é aplicável o regime referido no parágrafo 
anterior. 

Para além do referido nos parágrafos acima, existe ainda um mecanismo de bloqueio de acções 
(“lock-up”) previsto no Contrato de Venda Directa. Ver ponto 8.4, “Venda aos Titulares dos 
Valores Mobiliários”. 

As Acções que sejam alienadas no âmbito da Oferta Reservada a Trabalhadores da REN, 
Pequenos Subscritores e Emigrantes ficam sujeitas, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei de 
Reprivatização, a um regime de indisponibilidade quanto à sua transmissão ou oneração, por um 
prazo de 3 meses, a contar da data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado. 

Por outro lado, as Acções que sejam alienadas na Oferta a pequenos subscritores e emigrantes no 
âmbito da Oferta Reservada a Trabalhadores da REN, Pequenos Subscritores e Emigrantes ficam 
sujeitas a um regime de inibição do exercício, por si ou por interposta pessoa, dos respectivos 
direitos de voto inerentes, pelo período em que vigorar o regime de indisponibilidade.
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8.1.8. Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias

Uma vez que a REN, após a Oferta, e caso venham a ser alienadas acções representativas de mais 
do que 10% do seu capital social, passará a ser uma sociedade aberta ao abrigo do artigo 13.º do 
Cód.VM e que se prevê que um máximo de 261.660.000 acções representativas de 49% do seu 
capital social, correspondentes à totalidade das Acções da Categoria A (das quais 101.460.000 são 
actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a 
sua alienação no âmbito da Oferta) serão admitidas à negociação no Eurolist by Euronext 
Lisbon, a mesma encontrar-se-á sujeita ao regime aplicável às ofertas públicas de aquisição (OPA) 
voluntárias e obrigatórias, à aquisição potestativa e à perda de qualidade de sociedade aberta.

O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no Cód.VM, o qual transpõe 
para o ordenamento jurídico nacional as regras previstas na Directiva n.º 2004/25/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa às ofertas públicas de 
aquisição. 

Nos termos do disposto no artigo 187.º do Cód.VM, o dever de lançamento de uma OPA 
obrigatória sobre a totalidade das acções representativas do capital social de uma sociedade aberta 
e de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram o direito à subscrição 
ou aquisição das respectivas acções recai sobre qualquer pessoa singular ou colectiva que 
ultrapasse, directamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, um terço ou metade 
dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa sociedade.

De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, no cômputo dos direitos de voto imputáveis a 
um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se as acções de que este 
tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:
a) Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;
b) Detidos por sociedade que se encontre em relação de domínio ou de grupo com o 

participante, nos termos do artigo 21.º do Cód.VM;
c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado 

acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir 
instruções de terceiro;

d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de 
administração e de fiscalização;

e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos 
titulares;

f) Inerentes a acções detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou 
depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos; 

g) Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes 
discricionários para o seu exercício;

h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise 
adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro modo, 
constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade 
participada, sendo que, nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 20.º do Cód.VM, se 
presume, de forma ilidível perante a CMVM, serem instrumento desse exercício 
concertado de influência os acordos relativos à transmissibilidade das acções 
representativas do capital social da sociedade aberta participada;

i) Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, com 
as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do Cód.VM, a contrapartida de oferta pública de
aquisição obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes montantes: 

a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele, 
estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º pela aquisição de valores 
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mobiliários da mesma categoria, nos seis meses imediatamente anteriores à data da 
publicação do anúncio preliminar da oferta; 

b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamentado 
durante o mesmo período.

Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima indicados 
ou se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores mobiliários, proposta 
pelo oferente não se encontra devidamente justificada ou não é equitativa, por ser insuficiente ou 
excessiva, a contrapartida mínima será fixada a expensas do oferente por auditor independente 
designado pela CMVM. 

Nos termos do número 3 do artigo 188.º do Cód.VM, a contrapartida, em dinheiro ou em valores 
mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se não equitativa se:
a) o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante 

através de negociação particular;
b) os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao mercado 

regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação;
c) tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em causa e aquele 

ou o mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação tiverem sido 
afectados por acontecimentos excepcionais. 

A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores mobiliários. 
Porém, apenas se admite a entrega de valores mobiliários em contrapartida desde que se 
encontrem preenchidas duas condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como 
contrapartida sejam do mesmo tipo dos que são objecto da OPA; (ii) esses valores mobiliários 
encontrem-se admitidos ou sejam da mesma categoria de valores mobiliários de comprovada 
liquidez admitidos à negociação em mercado regulamentado. Porém, independentemente de se 
encontrarem verificadas as referidas condições, se o oferente ou pessoas que se encontrem em 
alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM tiverem adquirido, nos 6 meses 
anteriores ao anúncio preliminar e até ao encerramento da OPA, quaisquer acções representativas 
do capital social da sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser oferecida 
contrapartida equivalente em dinheiro.

8.1.9. Ofertas públicas de aquisição lançadas por terceiros durante o último exercício e 
o exercício em curso

Não foram lançadas por terceiros quaisquer ofertas públicas de aquisição sobre as acções 
representativas do capital social do Emitente durante o último exercício e/ou durante o exercício 
em curso.

8.2. Condições da Oferta

8.2.1. Condições, estatísticas da Oferta, calendário previsto e modalidades de aquisição

Condições, estatísticas da Oferta, calendário previsto e modalidades de aquisição

No âmbito da Oferta e conforme determinado pelo Decreto-Lei de Reprivatização e 
complementado pela RCM1 e pela RCM2, procede-se, mediante uma OPV, à alienação de 
80.100.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma, da 
Categoria A, (das quais 53.400.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), representativas 
de 15% do capital social da REN, e, mediante uma Venda Directa, à alienação de 38.836.364
acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada uma, da Categoria A (as 
quais são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria 
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A com a sua alienação no âmbito da Oferta), representativas de 7,27% do capital social da REN. 
Caso as Acções venham a ser integralmente alienadas, incluindo as compreendidas no Lote 
Suplementar de Acções, estima-se que o montante total da Oferta seja de 348.702.000 euros, 
apurado tomando em consideração o preço máximo da Oferta (ou seja, € 2,75 por acção) e o 
desconto de 5% para as Acções Reservadas a Trabalhadores da REN, Pequenos Subscritores e 
Emigrantes.

Das Acções a alienar na Oferta Pública de Venda é reservado um lote para aquisição por 
Trabalhadores da REN, por pequenos subscritores e emigrantes. Este lote é dividido em duas 
sub-reservas, sendo uma destinada a Trabalhadores da REN e a outra a pequenos subscritores e 
emigrantes. As Acções a alienar na Oferta Pública de Venda não abrangidas pelas referidas 
reservas, bem como as Acções não colocadas no âmbito dessas mesmas sub-reservas, são objecto 
de oferta dirigida ao público em geral. Por outro lado, as Acções destinadas ao público em geral, 
com excepção das Acções a alienar pela EDP, que não sejam colocadas acrescem às sub-reservas 
acima referidas. 

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei de Reprivatização, as Acções adquiridas no âmbito 
das reservas para Trabalhadores da REN, pequenos subscritores e emigrantes ficam indisponíveis 
por um prazo de 3 meses, contado a partir da data da Sessão Especial de Mercado 
Regulamentado destinada ao apuramento dos resultados da Oferta Pública de Venda. As Acções 
indisponíveis não podem ser oneradas nem ser objecto de negócios jurídicos que visem a 
transmissão da respectiva titularidade, ainda que com eficácia futura, até ao termo do período de 
indisponibilidade, sendo nulos os negócios celebrados em violação desta restrição, mesmo se 
celebrados antes de iniciado o período de indisponibilidade.

O artigo 4.º do Decreto-Lei de Reprivatização dispõe ainda que, durante o referido prazo de 
indisponibilidade, as Acções Reservadas a Trabalhadores da REN, Pequenos Subscritores e 
Emigrantes que sejam adquiridas por pequenos subscritores e emigrantes, no âmbito da reserva a 
eles destinada, não conferem direitos de voto. De acordo com a mesma disposição, os direitos de 
voto inerentes às Acções Reservadas a Trabalhadores da REN, Pequenos Subscritores e 
Emigrantes adquiridas por Trabalhadores da REN não podem ser exercidos por interposta 
pessoa, sendo nulos os negócios pelos quais estes se obriguem a exercer, em determinado sentido 
durante aquele prazo, os direitos de voto inerentes às Acções por si adquiridas, ainda que 
celebrados antes de iniciado o prazo de indisponibilidade.

As Acções a alienar pela Parpública que não forem destinadas à Oferta Pública de Venda, bem 
como aquelas que eventualmente não sejam colocadas no âmbito desta, são objecto de uma 
Venda Directa a um conjunto de instituições financeiras de lei pessoal portuguesa ou estrangeira, 
as quais ficam obrigadas a proceder à subsequente dispersão das Acções, nos termos de um 
caderno de encargos aprovado pela RCM1 e da qual constitui anexo.

Ao abrigo do disposto no número 16 da RCM1 e do número 4 da RCM2,  as Acções a alienar 
pela EDP que não sejam eventualmente colocadas no âmbito da OPV acrescem às acções que 
são objecto de Venda Directa.

O artigo 2.º do Decreto-Lei de Reprivatização dispõe ainda que, nenhuma entidade, singular ou 
colectiva, pode adquirir, directamente ou sob qualquer forma indirecta, no âmbito da Oferta 
Pública de Venda ou da Venda Directa, acções representativas de mais de 5% do capital social do 
Emitente, devendo ser reduzidas a este limite as propostas que o excedam. Considera-se, para 
este efeito, como a mesma entidade, duas ou mais entidades que se encontrem em alguma das 
situações previstas no número 1 do artigo 20.º do Cód.VM.

Para uma descrição dos destinatários da Oferta ver secção “Plano de distribuição e atribuição” 
infra.
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Prazo da OPV e processo de aquisição das Acções

As Acções a oferecer na Oferta Pública de Venda poderão ser adquiridas durante o período que 
decorrerá entre as 8h30m do dia 25 de Junho de 2007 e as 15h00 do dia 6 de Julho de 2007, 
inclusive.

O 1º período da OPV, relevante para efeitos das condições preferenciais de atribuição de Acções 
com maior coeficiente em caso de rateio, descritas no ponto 8.2.2, “Critérios de Rateio na OPV e 
Arrendondamento” do presente prospecto, decorre a partir do dia 25 de Junho de 2007 e até ao 
dia 29 de Junho de 2007, inclusive. O 2º período da OPV decorre a partir do dia 2 de Julho de 
2007 e até ao dia 6 de Julho de 2007.

As ordens de compra poderão ser revogadas até 4 dias antes de findar o prazo da OPV, por 
comunicação ao intermediário financeiro que a recebeu, ou seja, são revogáveis até ao dia 2 de 
Julho de 2007, inclusive. 

As ordens de compra poderão ser apresentadas junto dos intermediários financeiros legalmente 
habilitados a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários escriturais. Será 
disponibilizado aos intermediários financeiros que o desejem receber, um modelo de boletim para 
transmissão de ordens de compra para cada uma das tranches da OPV, sendo, no entanto, a sua 
utilização facultativa. 

Os referidos modelos de boletins deverão ser solicitados ao CaixaBI (através do telefone 21 313 
73 73 ou do fax 21 313 74 17) ou ao Millennium investment banking (através do telefone 21 721 
83 36 ou do fax 21 110 11 35). 

É da responsabilidade dos intermediários financeiros que recebam as ordens de compra o 
controlo da veracidade e da autenticidade dos elementos apresentados pelos investidores, bem 
como da qualidade em que os ordenantes actuem, face aos requisitos legais impostos pelas 
condições da presente operação, não podendo, no entanto, e salvo em caso de dolo, ser 
responsabilizados pela sua eventual falsidade.

Durante o prazo da OPV, os intermediários financeiros transmitirão diariamente à Euronext 
Lisbon, via Serviço de Centralização de Ordens em Ofertas Públicas, no período entre as 8:00 
horas e as 17:30 horas, as ordens de compra recolhidas, bem como as anulações e/ou alterações 
das ordens de compra recolhidas. A confirmação das ordens transmitidas é disponibilizada pela 
Euronext Lisbon, pelo mesmo sistema, imediatamente após o envio do ficheiro.

Os intermediários financeiros deverão igualmente enviar ao CaixaBI e ao Millennium investment 
banking, desde o primeiro dia do período de transmissão de ordens, o resultado diário da 
respectiva transmissão de ordens de compra por cada segmento.

Cada investidor apenas poderá apresentar uma ordem de compra por cada segmento, podendo 
candidatar-se a adquirir Acções cumulativamente em mais de um dos segmentos da OPV, desde 
que preencha os requisitos fixados para concorrer a cada um deles, não podendo nenhuma 
entidade, singular ou colectiva, directa ou indirectamente, adquirir, na Oferta, acções 
representativas de mais de  5% do capital social da REN.

Método, prazos de pagamento e entrega das Acções na OPV

A liquidação física e financeira da OPV deverá ocorrer previsivelmente no dia útil seguinte à 
Sessão Especial de Mercado Regulamentado, ou seja, deverá ter lugar no dia 10 de Julho de 2007. 
A liquidação da Oferta será efectuada através da inscrição das Acções nas contas de registo de 
valores mobiliários da titularidade dos respectivos adquirentes, domiciliadas junto dos 
intermediários financeiros legalmente habilitados para prestar a actividade de registo e depósito 
de valores mobiliários escriturais. 
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O montante provisionado para pagamento a contado, correspondente ao valor das Acções 
pretendidas e não atribuídas, ficará disponível junto do intermediário financeiro a quem haja sido 
entregue a respectiva ordem de compra. As eventuais despesas pela manutenção de contas de 
registo de valores mobiliários dependem do que estiver fixado, a cada momento, nos preçários 
dos intermediários financeiros para este tipo de serviços.

Apuramento e Divulgação dos resultados da OPV

Para apuramento dos resultados da OPV, foi já requerida à Euronext Lisbon a realização de uma 
Sessão Especial de Mercado Regulamentado que terá lugar no próximo dia 9 de Julho de 2007, 
em hora a designar no respectivo aviso da Sessão Especial de Mercado Regulamentado. Os 
resultados da OPV serão divulgados logo após o seu apuramento e publicados no sítio da 
internet da CMVM em www.cmvm.pt, no sítio da Internet da Euronext Lisbon em 
www.euronext.com e no Boletim de Cotações da Euronext Lisbon.

Momento e circunstâncias em que a Oferta pode ser alterada, retirada ou suspensa

Nos termos do disposto no artigo 128.º do Cód.VM, em caso de alteração imprevisível e 
substancial das circunstâncias que, de modo cognoscível pelos destinatários da OPV, haja 
fundado a decisão de lançamento da Oferta, excedendo os riscos a esta inerentes, podem os 
Oferentes, em prazo razoável e mediante autorização da CMVM, modificar a Oferta ou revogá-
la. A modificação da OPV constitui fundamento de prorrogação do respectivo prazo, decidida 
pela CMVM por sua iniciativa ou a requerimento dos Oferentes. Nesse caso, as ordens de 
compra manifestadas na OPV anteriormente à modificação consideram-se eficazes para a OPV 
modificada, sem prejuízo da possibilidade da sua revogação pelos investidores. 

Nos termos do disposto no artigo 131.º do Cód.VM, a CMVM deve ordenar a retirada da Oferta 
se verificar que esta enferma de alguma ilegalidade ou violação de regulamento insanáveis. A 
decisão de retirada é publicada, a expensas dos Oferentes, através de meios iguais aos utilizados 
para a divulgação do prospecto. A revogação e a retirada da OPV determinam a ineficácia da 
mesma e das ordens de compra anteriores ou posteriores à revogação, devendo ser restituído 
tudo o que foi entregue, tal como estabelecido pelo artigo 132º do Cód.VM. 

De acordo com o disposto no artigo 133.º do Cód.VM, a CMVM deve proceder à suspensão da 
Oferta quando verifique alguma ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. A mesma 
disposição legal determina que os Oferentes deverão suspender a OPV até à publicação de 
adenda ou de rectificação do prospecto aprovada pela CMVM se, entre a data de aprovação do 
prospecto e o fim do período da OPV, for detectada alguma deficiência no prospecto ou ocorrer 
qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no 
prospecto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da OPV. 

A suspensão da OPV faculta aos destinatários a possibilidade de revogar a sua ordem de compra 
até ao quinto dia posterior ao termo da suspensão, com direito à restituição do que tenha sido 
entregue. Cada período de suspensão da OPV não pode ser superior a 10 dias úteis. Findo tal 
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CMVM deve 
ordenar a retirada da OPV. 

Acresce que, nos termos da RCM1, se razões de relevante interesse público o aconselharem e até 
ao momento da liquidação física das compras e vendas realizadas na Sessão Especial de Mercado 
Regulamentado, a OPV poderá ser cancelada ou suspensa mediante despacho do Ministro do 
Estado e das Finanças.
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Calendário previsto

De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas previstas que se consideram mais 
relevantes ao longo das principais fases da Oferta e do processo de admissão à negociação:

Descrição das principais fases da Oferta Data prevista

Disponibilização do Prospecto 22 de Junho de 2007

Período de recepção das ordens de compra na OPV 25 de Junho a 6 de Julho de 2007

1.º Período da OPV 25 de Junho a 29 de Junho de 
2007

2.º Período da OPV 2 de Julho a 6 de Julho de 2007

Data a partir da qual as ordens de compra na OPV se
tornam irrevogáveis (inclusive) 3 de Julho de 2007

Período de bookbuilding para a Venda Directa 25 de Junho a 6 de Julho de 2007

Envio pelos intermediários financeiros das ordens de 
compra recebidas para a OPV à Euronext Lisbon

Diariamente desde as 8:00 horas às 
17:30 horas, do dia 25 de Junho a 

6 de Julho de 2007

Fixação do preço final da OPV e da Venda Directa 9 de Julho de 2007

Alocação de Acções na Venda Directa 9 de Julho de 2007

Data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado para
apuramento dos resultados da OPV

9 de Julho de 2007

Liquidação física e financeira das Acções alienadas na OPV 10 de Julho de 2007

Data prevista para a admissão à negociação das Acções da 
REN 

10 de Julho de 2007

Liquidação física e financeira das acções alienadas na Venda 
Directa

12 de Julho de 2007

Prazo para exercício do Lote Suplementar de Acções 
(greenshoe)

Até 8 de Agosto de 2007

Fim do período de indisponibilidade para as Acções 
destinadas à reserva de Trabalhadores e pequenos 
subscritores e emigrantes

8 de Outubro de 2007

8.2.2. Plano de distribuição e atribuição

8.2.2.1 Categorias de potenciais investidores que podem participar na Oferta

Podem participar na Oferta (i) investidores, nos segmentos de Trabalhadores da REN, pequenos 
subscritores e emigrantes e público em geral, na OPV a realizar no mercado nacional, e (ii) 
instituições financeiras, de lei portuguesa ou estrangeira, na Venda Directa que ficam obrigadas a 
proceder à subsequente dispersão das acções adquiridas nos mercados nacional e internacionais.
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8.2.2.2. Informação prévia à atribuição

De acordo com o disposto na RCM2, é reservado para a OPV um lote de 80.100.000 Acções da 
Categoria A (das quais 53.400.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão 
converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), incluindo lotes 
de 1.700.000, 25.000.000 e 53.400.000, respectivamente destinados a Trabalhadores da REN, 
pequenos subscritores e emigrantes e ao público em geral na OPV, bem como um lote de 
38.836.364 Acções da Categoria A (as quais são actualmente Acções da Categoria B, mas que se 
irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) para a Venda 
Directa.

Trabalhadores da REN

Tal como acima referido, é reservado de acordo com a RCM2 um lote de 1.700.000 Acções da 
Categoria A (as quais são, actualmente e na sua totalidade, Acções da Categoria B, mas que se 
irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta) para 
aquisição pelos Trabalhadores da REN. O artigo 3.º do Decreto-Lei de Reprivatização estabelece 
que são considerados Trabalhadores da REN as pessoas que, nos termos do artigo 12.º da Lei 
Quadro das Privatizações, estejam ou hajam estado ao serviço da REN e das restantes sociedades 
do grupo por mais de três anos, excluindo as que tenham sido despedidas em consequência de 
processo disciplinar e as que tendo passado a trabalhar noutras empresas com o mesmo objecto 
social daquelas, o respectivo contrato de trabalho tenha cessado por sua iniciativa. As sociedades 
do Grupo REN a cujos trabalhadores é reservado um lote para aquisição nos termos daquele 
preceito legal, tal como identificadas no Anexo I à RCM1, alterado pelo número 10 da RCM2, 
são as seguintes:

- REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
- REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
- REN – Gasodutos, S.A.
- REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A.
- REN – Armazenagem, S.A.
- RENTELECOM – Comunicações, S.A.
- OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.A.
- OMI CLEAR – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.A.

De acordo com a RCM1, os Trabalhadores da REN podem, individualmente e na sub-reserva 
que lhes é destinada, manifestar ordens de compra até 5.000 Acções, devendo as ordens de 
compra ser expressas em múltiplos de 10 Acções. No caso de não ser observado este limite, serão 
as respectivas ordens de compra a ele reduzidas.

A cada Trabalhador da REN é garantida, ao abrigo da RCM1, a aquisição de um mínimo de 500 
Acções, sendo as restantes, se necessário, objecto de rateio nos termos a seguir descritos.

As Acções adquiridas neste segmento ficarão indisponíveis durante um prazo de três meses a 
contar da data da Sessão Especial de Mercado Regulamentado e sujeitas às restrições referidas em 
“Condições, estatísticas da Oferta, calendário previsto e modalidades de aquisição” supra.

Está prevista a comunicabilidade entre os segmentos destinados aos Trabalhadores da REN, 
pequenos subscritores e emigrantes e ao público em geral, pelo que às Acções destinadas à sub-
reserva de Trabalhadores da REN acrescerá o número de Acções eventualmente remanescente 
do segmento reservado a pequenos subscritores e emigrantes e do segmento reservado ao 
público em geral, com excepção das Acções a alienar pela EDP. Na situação descrita, as Acções 
remanescentes serão distribuídas pelo segmento dos Trabalhadores da REN e pelo segmento dos 
pequenos subscritores e emigrantes proporcionalmente à procura não satisfeita, com respeito por 
lotes de 10 Acções.
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Pequenos Subscritores e Emigrantes

Um lote de 25.000.000 Acções da Categoria A (as quais são, actualmente e na sua totalidade, 
Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação 
no âmbito da Oferta), fixado pela RCM2, é reservado para aquisição por pequenos subscritores e 
emigrantes. Nos termos da RCM1, os pequenos subscritores e emigrantes podem 
individualmente adquirir, directa ou indirectamente, na sub-reserva que lhes é destinada, até 
10.000 Acções, devendo as ordens de compra ser expressas em múltiplos de 10 Acções. No caso 
de não ser observado este limite serão as respectivas ordens de compra a ele reduzidas.

Estas ordens de compra ficam sujeitas a rateio, se necessário, nos termos referidos neste Capítulo 
“Critérios de rateio na OPV e arredondamento”. 

As Acções adquiridas neste segmento ficarão indisponíveis durante um prazo de três meses a 
contar da Sessão Especial de Mercado Regulamentado e sujeitas às restrições referidas em 
“Condições, estatísticas da Oferta, calendário previsto e modalidades de aquisição” supra. 

Tal como supra referido, em virtude da comunicabilidade entre os segmentos destinados aos 
Trabalhadores da REN, pequenos subscritores e emigrantes e ao público em geral, às Acções 
destinadas ao segmento de pequenos subscritores e emigrantes acrescerá o número de Acções 
remanescente do segmento dos Trabalhadores da REN e, ainda, as que remanesçam do segmento 
reservado ao público em geral, com excepção das Acções a alienar pela EDP. Na situação 
descrita, essas Acções remanescentes serão distribuídas pelo segmento dos pequenos subscritores 
e emigrantes e pelo segmento dos Trabalhadores da REN proporcionalmente à procura não 
satisfeita, com respeito por lotes de 10 Acções.

Público em geral

Nos termos do Decreto-Lei de Reprivatização, da RCM1 e da RCM2, é objecto de oferta 
destinada ao público em geral, um lote de 53.400.000 Acções da Categoria A (das quais 
26.700.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da 
Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), incluindo (i) 26.700.000 Acções não 
abrangidas pela Oferta Reservada aos Trabalhadores da REN, Pequenos Subscritores e 
Emigrantes, (ii) as acções não colocadas no âmbito daquela reserva e (iii) 26.700.000 Acções a 
alienar pela EDP.

No âmbito da reserva destinada ao público em geral podem individualmente ser manifestadas 
ordens de compra até a um limite máximo de 40.000 Acções, devendo as ordens de compra ser 
expressas em múltiplos de 10 Acções. No caso de não ser observado este limite, serão as 
respectivas ordens de compra a ele reduzidas.

Estas ordens de compra ficam sujeitas a rateio, se necessário, nos termos referidos neste Capítulo 
em “Critérios de rateio na OPV e arredondamento”. 

Às Acções destinadas a este segmento acrescerão as Acções eventualmente remanescentes dos 
segmentos dos Trabalhadores da REN e dos pequenos subscritores e emigrantes.

A RCM1 dispõe que, se a procura verificada no âmbito da OPV for inferior à oferta, as Acções a 
alienar  pela EDP são atribuídas apenas depois de concluída a atribuição das Acções a alienar pela 
Parpública.

Adicionalmente, e ao abrigo do disposto no número 16 da RCM1 e do número 4 da RCM2, caso 
as Acções a alienar pela EDP não sejam eventualmente colocadas na sua totalidade no âmbito da 
OPV, essas acções não colocadas acrescem às acções que são objecto de Venda Directa.
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Critérios de rateio na OPV e arredondamento

Havendo necessidade de rateio, devem ser seguidos os critérios abaixo enunciados para a 
atribuição das Acções, conforme definido na RCM1. Em qualquer dos segmentos da OPV, a 
atribuição das Acções a cada ordem de compra far-se-á em lotes de 10 Acções, de acordo com os 
seguintes princípios:

1º O conjunto de ordens de compra transmitidas durante o 1º período da OPV, compreendido 
entre o 1º dia útil em que este se inicia e o 5º dia útil antes do seu termo, inclusive, beneficiam de 
um coeficiente de rateio superior ao das demais ordens, na percentagem de 100%, salvo se 
aquelas ordens puderem ser integralmente satisfeitas com a aplicação de coeficiente de rateio 
inferior;

2º As Acções a atribuir a cada ordem serão iguais ao maior número inteiro múltiplo de 10 
contido na multiplicação do respectivo coeficiente pela quantidade da ordem;

3º As Acções que remanescerem em resultado do processo de atribuição previsto nos números 
anteriores serão atribuídas em lotes de 10 Acções, por sorteio, primeiramente entre o conjunto 
das ordens de compra manifestadas durante o primeiro período da OPV e após a satisfação de 
cada um destas com um lote cada, entre as demais ordens de compra;

4º As acções garantidas aos Trabalhadores da REN, e como tal não sujeitas a rateio, retirar-se-ão 
à parcela da ordem que teria menor coeficiente de rateio, nos termos descritos no número 1º, se a 
ele estivesse sujeito.

Venda Directa

O número de Acções da Categoria A reservado para a Venda Directa é de 38.836.364 (as quais 
são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A 
com a sua alienação no âmbito da Oferta), conforme estabelecido na RCM2. Este lote será 
acrescido das Acções a alienar pela Parpública e das Acções a alienar pela EDP que 
eventualmente não sejam colocadas no âmbito da OPV, ao abrigo do disposto no número 16 da 
RCM1 e do número 4 da RCM2. 

Os termos e condições da Venda Directa foram fixados no Caderno de Encargos anexo à RCM1.

A Venda Directa é uma operação instrumental, contratada em bloco com um conjunto de 
instituições financeiras, que visa a subsequente dispersão das Acções nos mercados de capitais 
nacionais e internacionais como forma de promover a diversificação nacional e internacional do 
capital da REN, com o consequente incremento da liquidez das acções representativas do seu 
capital, bem como de dotar a Emitente de uma estrutura accionista abrangente.

A assinatura do Contrato de Venda Directa está prevista para o dia da Sessão Especial de 
Mercado Regulamentado. As instituições financeiras adquirentes das Acções a alienar na Venda 
Directa (as quais são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções 
da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), bem como das Acções a alienar pela 
Parpública e das Acções a alienar pela EDP que eventualmente não sejam colocadas no âmbito 
da OPV, obrigam-se a, posteriormente, diligenciar a promoção das operações necessárias à 
dispersão das Acções, mediante oferta particular, parte da qual em mercados internacionais. 

Não obstante, a Venda Directa das Acções da Categoria A (as quais são actualmente Acções da 
Categoria B, mas que se irão converter em Acções da Categoria A com a sua alienação no âmbito 
da Oferta) não fica condicionada à sua subsequente dispersão efectiva. As operações de dispersão 
das Acções seguem a prática internacional de recolha prévia de intenções de compra (bookbuilding) 
junto de investidores qualificados, com aplicação do critério de alocação considerado mais 
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adequado aos interesses do Emitente e objecto de acordo prévio entre as instituições financeiras 
adquirentes na Venda Directa e a Parpública.

O preço das Acções a alienar na Venda Directa e de outras Acções que venham a acrescer a este 
lote é pago no prazo de 3 dias a contar da data da aquisição. Por razões de interesse público, a 
Venda Directa pode ser resolvida até ao momento da sua liquidação física, pela Parpública após 
autorização do Ministro de Estado e das Finanças. 

Mecanismos de Clawback / Clawforward e opção de distribuição do Lote Suplementar 
de Acções (greenshoe)

O Decreto-Lei de Reprivatização e a RCM1 prevêm regras de comunicabilidade das Acções a 
alienar pela Parpública entre a OPV e a Venda Directa, usualmente designados por mecanismos 
de clawback e clawforward. Assim, se a procura verificada na OPV exceder as Acções a alienar pela 
Parpública objecto da mesma, o lote destinado à Venda Directa poderá ser reduzido em 
percentagem não superior a 30% das Acções a alienar pela Parpública inicialmente destinadas à 
OPV, acrescendo a esta último a quantidade de acções reduzida àquele lote. Por outro lado, se a 
procura verificada na Venda Directa exceder as Acções a alienar pela Parpública objecto desta, o 
lote destinado à Venda Directa poderá ser aumentado em percentagem não superior a 30%, 
reduzindo-se no correspondente montante o lote de Acções a alienar pela Parpública destinado à 
OPV. 

De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei de Reprivatização, pode ser contratada com os 
Coordenadores Globais a venda de um lote suplementar de Acções a alienar pela Parpública, 
desde que esta se revele necessária para assegurar os compromissos assumidos pelos mesmos, 
com vista ao cumprimento da operação de dispersão das acções estabelecida no Decreto-Lei de 
Reprivatização, na RCM1 e no Contrato de Venda Directa. O referido lote suplementar não pode 
ter por objecto acções representativas de uma percentagem superior a 10% da quantidade total 
das Acções a alienar pela Parpública e a respectiva venda deve ser realizada, a pedido dos 
Coordenadores Globais, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de assinatura do Contrato 
de Venda Directa. O preço devido pela venda das Acções a alienar pela Parpública que 
eventualmente vierem a compor o lote suplementar de Acções (greenshoe) será pago no prazo de 3 
dias a contar da data da aquisição, nos termos definidos no Anexo II da RCM1 e no Contrato de 
Venda Directa. O regime e o preço unitário das Acções a alienar pela Parpública objecto do lote 
suplementar são iguais ao das acções objecto da Venda Directa.

8.2.3. Fixação dos preços

Os critérios e os modos de fixação dos preços de venda das Acções encontram-se estabelecidos 
pelo Conselho de Ministros, mediante a RCM2. 

De acordo com o número 8 da RCM2, o preço unitário de venda das Acções deve ter em conta a 
prospecção alargada de intenções de compra efectuada junto de vários investidores institucionais, 
nacionais e internacionais, e as condições dos mercados nacional e internacional, devendo ainda 
obedecer cumulativamente às seguintes condições:

a) o preço unitário das Acções a alienar na OPV não pode ser inferior a €2,35 nem superior a 
€2,75;

b) O preço unitário das Acções a alienar pela Parpública na Venda Directa não poderá ser 
inferior ao preço fixado para a OPV.

O preço das Acções adquiridas no âmbito da reserva destinada à aquisição por Trabalhadores da 
REN, pequenos subscritores e emigrantes beneficia de um desconto de 5% relativamente ao 
preço que venha a ser fixado pelo Ministro de Estado e das Finanças ou, em caso de 
subdelegação, pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças.
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8.2.4. Colocação e tomada firme

O CaixaBI e o Millennium investment banking são os intermediários financeiros responsáveis 
pela organização e assistência à OPV. Este segmento da Oferta será apenas realizada no mercado 
nacional.

Foi constituído um sindicato para a colocação das Acções na OPV, constituído pelos seguintes 
intermediários financeiros: 

Chefes do Consórcio: Banco Millennium BCP Investimento, S.A.
Caixa – Banco de Investimento, S.A.

Líderes: Banco Comercial Português, S.A.
Banco ActivoBank (Portugal), S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Co-líderes: Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.
BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Banco BPI, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A.

Participante: Banco de Investimento Global, S.A.

A Venda Directa será contratada com um sindicato de instituições financeiras constituído por: 

Banco Millennium BCP Investimento, S.A.
Caixa – Banco de Investimento, S.A.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
UBS Limited
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A.
Banif – Banco de Investimento, S.A.

A OPV não é objecto de tomada firme nem de garantia de colocação.

Qualquer intermediário financeiro devidamente autorizado e registado para o efeito poderá 
assumir a função de entidade receptora de ordens de compra e entidade registadora.

8.2.5 Interesses de pessoas singulares e colectivas envolvidas na Oferta

No que respeita quer à Oferta Pública de Venda quer à Venda Directa, os Oferentes pagarão aos 
Coordenadores Globais e a outras instituições financeiras integrantes do sindicato da OPV e do 
sindicato da Venda Directa, uma comissão global de 1,05% calculada sobre o resultado global 
bruto da alienação das Acções na Oferta.

8.3. Admissão à Negociação e Modalidades de Negociação

8.3.1. Admissão à negociação

As acções representativas do capital social do Emitente não se encontram admitidas à negociação 
em mercado regulamentado.

Foi solicitada a admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon de um máximo de 
261.660.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 euro, representativas de 



70

49% do capital social da REN, correspondentes à totalidade das Acções da Categoria A (das 
quais 101.460.000 são actualmente Acções da Categoria B, mas que se irão converter em Acções 
da Categoria A com a sua alienação no âmbito da Oferta), excluindo assim as acções que se 
mantenham na titularidade da Parpública e da CGD e que não sejam legalmente susceptíveis de 
negociação em mercado regulamentado, designadamente em virtude de não terem sido objecto 
de processo de reprivatização. O código ISIN destas acções é o PTREL0AM0008 e serão 
transaccionadas no Eurolist by Euronext Lisbon sob o símbolo RENE.

É previsível que a admissão das acções, caso venha a ser decidida favoravelmente pela Euronext 
Lisbon, ocorra em 10 de Julho de 2007.

O serviço financeiro das acções, nomeadamente no que respeita ao pagamento de dividendos, 
será assegurado pelo intermediário financeiro que venha a ser designado para o efeito, podendo 
vir a ser cobradas comissões por esse serviço, bem como pelo serviço de registo de acções.

8.3.2. Mercados em que as Acções já foram admitidas

As Acções não se encontram admitidas em nenhum outro mercado regulamentado.

8.3.3. Subscrição ou colocação em privado das Acções

Não aplicável.

8.3.4. Criadores de mercado

Não aplicável.

8.3.5. Estabilização

No âmbito da Oferta, a UBS Limited, na qualidade de agente de estabilização, actuando em 
representação e por conta dos Coordenadores Globais, poderá, não estando porém a isso 
obrigado, sujeito ao cumprimento das disposições legais aplicáveis, designadamente do 
Regulamento (CE) n.º 2273/2003, da Comissão, de 22 de Dezembro, realizar operações em 
mercado regulamentado, não regulamentado ou fora de mercado, com vista a estabilizar o preço 
das Acções a um valor superior àquele que poderia de outro modo resultar do funcionamento do 
mercado. 

As operações de estabilização poderão ser realizadas a partir de 10 de Julho de 2007 e até um 
máximo de 30 dias, contados a partir daquela data, não existindo garantias de que as mesmas 
venham a ser efectivamente realizadas. Uma vez iniciadas as operações de estabilização poderão 
ser interrompidas a todo o momento. O agente de estabilização não pretende divulgar as 
condições de qualquer operação de estabilização, para além dos termos e condições legalmente 
exigidos. 

Não se pretende divulgar as condições de qualquer operação de estabilização, para além dos 
termos e condições legalmente exigidos. 

8.4. Venda aos Titulares dos Valores Mobiliários

As entidades oferentes das Acções são a Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., com 
sede na Rua Laura Alves, n.º 4, em Lisboa, e a EDP – Energias de Portugal, S.A., com sede na 
Praça do Marquês Pombal, n.º 12, Lisboa. Quanto às relações de natureza significativa com a 
REN, ver ponto 14.2 “Transacções com Entidades Terceiras Ligadas”.

A REN comprometeu-se a não emitir ou praticar quaisquer actos destinados à emissão de acções 
ou valores mobiliários convertíveis ou com direito de subscrição/troca de acções, warrants ou 
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outros valores mobiliários equivalentes, por um período de 120 dias após a admissão à 
negociação das acções representativas do seu capital social no Eurolist by Euronext Lisbon, salvo 
com o prévio consentimento escrito de cada um dos Coordenadores Globais, o qual apenas 
deverá ser retido ou diferido com base em fundamento razoável.

Este acordo de bloqueio está sujeito às seguintes excepções: 
(i) a emissão de acções no âmbito da conversão ou da troca de valores mobiliários 
convertíveis ou permutáveis ou no âmbito do exercício de opções ou warrants, em qualquer dos 
casos, desde que já emitidos;
(ii) a aprovação de stock options de acordo com as regras do respectivo plano em vigor;
(iii) a emissão de acções com vista ao exercício das referidas opções ou à emissão de acções 
ordinárias em conformidade com um eventual plano de reinvestimento dos dividendos do 
Emitente.

A Parpública compromete-se a não alienar por qualquer forma as acções de que seja titular 
(incluindo, directa ou indirectamente, oferecer, onerar, prometer vender, transferir qualquer 
opção ou direito à aquisição, adquirir qualquer opção ou direito a transferir, conceder qualquer 
opção, direito ou warrant para a aquisição ou, de qualquer outro modo, transferir ou dispor de 
quaisquer acções ou valores mobiliários) por um período de 120 dias após a admissão à 
negociação das acções Eurolist by Euronext Lisbon, salvo com o prévio consentimento escrito 
de cada um dos Coordenadores Globais, o qual apenas deverá ser retido ou diferido com base em 
fundamento razoável. A Parpública compromete-se ainda a, nas condições acima referidas, não 
celebrar quaisquer contratos de swap, outros derivados ou qualquer outro contrato ou transacção 
com um efeito económico equivalente à transmissão, no todo ou em parte, directa ou 
indirectamente, da propriedade das acções representativas do capital social da REN, quer tal swap
ou transacção seja liquidado em dinheiro, mediante a entrega de acções da REN ou de quaisquer 
valores mobiliários convertíveis ou com direito de subscrição / troca de acções ou por outra 
forma.
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CAPÍTULO 9 – REGIME FISCAL 

Enquadramento

O presente capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, à data do 
presente prospecto, à compra, titularidade e disposição de acções quando o accionista não 
detenha 10% ou mais do capital social da REN sob qualquer forma. O enquadramento descrito é 
o geral e está sujeito a alterações, incluindo alterações com efeito retroactivo. Não foram 
tomados em consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis.

Os potenciais investidores devem consultar os seus próprios consultores sobre as consequências 
e implicações da aquisição, titularidade e disposição de acções à luz das suas circunstâncias 
particulares, incluindo as implicações de outros ordenamentos jurídicos.

Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal

Dividendos 
Pessoas singulares
Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte de IRS, com carácter liberatório, à taxa de 20%, 
sem prejuízo de opção pelo englobamento. Caso seja exercida a opção pelo englobamento, os 
dividendos auferidos são apenas considerados em 50% do seu valor, tendo a retenção na fonte a 
natureza de pagamento por conta do imposto devido a final, a taxas progressivas que podem 
atingir 42%.

Pessoas colectivas
Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte de IRC, à taxa de 20%, com natureza de 
imposto por conta do IRC devido a final. Para efeitos de determinação do lucro tributável, são 
dedutíveis 50% dos rendimentos incluídos na base tributável correspondentes a dividendos.  A 
taxa geral de IRC corresponde a 25%, a que pode acrescer Derrama à taxa máxima de 1,5% sobre 
o lucro tributável.

Quando o sujeito passivo pessoa colectiva (i) não seja abrangido pelo regime de transparência 
fiscal; (ii) detenha directamente uma participação no capital da sociedade que distribui os 
dividendos não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a 20.000.000 de euros; 
(iii) e a dita participação tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o 
ano anterior à data de colocação à disposição dos dividendos ou, se detida há menos tempo, a 
mesma seja mantida durante o tempo necessário para completar aquele período, a totalidade dos 
rendimentos incluídos na base tributável correspondentes aos lucros obtidos será dedutível para 
efeitos de apuramento do lucro tributável.

No caso de partes de capital detidas por sociedades gestoras de participações sociais (“SGPS”) e 
por sociedades de capital de risco (“SCR”), são igualmente dedutíveis na sua totalidade os 
resultados incluídos na base tributável correspondentes a lucros distribuídos, neste caso sem 
dependência dos requisitos antes enunciados respeitantes à percentagem de participação ou ao 
valor de aquisição da participação.

Não existe obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC nas situações antes descritas, desde 
que a participação tenha permanecido na titularidade da entidade beneficiária dos rendimentos, 
de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação dos dividendos à disposição.

São tributados autonomamente, à taxa de 20%, os dividendos distribuídos a entidades que 
beneficiam de isenção total ou parcial de IRC quando as acções não tenham permanecido na sua 
titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e 
não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período.
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Ganhos ou perdas na transmissão de acções a título oneroso

Pessoas singulares
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de acções 
detidas por período igual ou inferior a 12 meses (e outros activos) é tributado à taxa especial de 
IRS de 10%, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares e tributação a 
taxas progressivas que podem atingir 42%.
Para apuramento do referido saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando 
a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um regime 
fiscal claramente mais favorável, constantes da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
Fevereiro.
Estão excluídas de tributação as mais-valias realizadas com a alienação de acções detidas pelo seu 
titular durante mais de 12 meses.  Esta exclusão não abrange as mais-valias provenientes de 
acções de sociedades cujo activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por 
bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis situados em território português.

Pessoas colectivas
Consideram-se proveitos ou ganhos ou custos ou perdas, para efeitos de determinação do lucro 
tributável em IRC, as mais-valias ou as menos-valias realizadas.  A taxa de IRC é de 25%, a que 
pode acrescer a Derrama à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro tributável.
Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as 
menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital é considerada em 
apenas 50% do seu valor, desde que respeitadas as seguintes condições:

- O valor de realização deve ser reinvestido no exercício anterior ou até ao fim do segundo 
exercício seguinte ao da realização (i) na aquisição de participações no capital de 
sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial; (ii) na aquisição de títulos do 
Estado Português; (iii) e/ou na aquisição, fabricação ou construção de elementos do 
activo imobilizado corpóreo afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em 
estado de uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos 
termos do artigo 58.º, n.º 4 do Código do IRC (“entidades relacionadas”);

- As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a 
um ano e corresponder a, pelo menos, 10% do capital da sociedade participada ou ter 
um valor de aquisição não inferior a 20.000.000 de euros, devendo as partes de capital e 
os títulos do Estado Português adquiridos ser detidos por igual período;

- As transmissões onerosas e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas 
com:
- entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em país, território ou região 

sujeito a um regime fiscal mais favorável, constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 
de Fevereiro;

- entidades relacionadas, excepto quando se destinem à realização de capital social, 
caso em que o reinvestimento se considerará totalmente concretizado quando o 
valor das participações sociais assim realizadas não seja inferior ao valor de mercado 
daquelas transmissões.

Não sendo concretizado o reinvestimento até ao fim do segundo exercício seguinte ao da 
realização, considera-se como proveito ou ganho desse exercício a parte da diferença acima 
referida ainda não incluída no lucro tributável, majorada em 15%.
A diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão 
onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, 
concorre para a formação do lucro tributável em IRC em apenas 50% do seu valor.
Não são, contudo, dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as perdas 
realizadas na alienação de partes de capital detidas por período inferior a três anos quando 
tenham sido adquiridas (i) a entidades relacionadas; (ii) a entidades com domicílio em país, 
território ou região com um regime de tributação claramente mais favorável, constantes da 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (iii) ou a entidades residentes em território português 
sujeitas a um regime especial de tributação.
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Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as perdas 
realizadas na alienação de partes de capital a (i) entidades relacionadas; (ii) a entidades com 
domicílio em país, território ou região com um regime de tributação claramente mais favorável, 
constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; (iii) ou a entidades residentes em 
território português sujeitas a um regime especial de tributação.
Não são, por fim, dedutíveis para os efeitos referidos as perdas suportadas com a transmissão 
onerosa de partes de capital sempre que a entidade alienante tenha resultado de transformação, 
incluindo a modificação do objecto social, de sociedade à qual fosse aplicável regime fiscal 
diverso relativamente a estes custos ou perdas e tenham decorrido menos de três anos entre a 
data da verificação desse facto e a data da transmissão.
As mais-valias e as menos-valias realizadas por SGPS e SCR mediante a transmissão onerosa de 
acções detidas por um período não inferior a um ano, bem como os encargos financeiros 
suportados com a sua aquisição, não concorrem para a formação do respectivo lucro tributável, 
ou seja, não são tributadas, no primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo.  O regime 
descrito não é aplicável, relativamente às mais-valias realizadas e aos encargos financeiros 
suportados, quando as partes de capital tenham sido adquiridas a:

- entidades relacionadas;
- entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime 

fiscal mais favorável, constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro;
- entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de tributação,

e tenham sido detidas pela alienante por período inferior a três anos e ainda quando a alienante 
tenha resultado de transformação de sociedade à qual não fosse aplicável este regime 
relativamente às mais-valias das partes de capital, desde que, neste último caso, tenham decorrido 
menos de três anos entre a data da transformação e a data da transmissão.

Transmissão de acções a título gratuito

Pessoas singulares

Estão sujeitas a Imposto do Selo à taxa de 10% as transmissões a título gratuito (por vida ou em 
morte) de acções emitidas por sociedade residente a favor de pessoas singulares domiciliadas em 
território nacional. O cônjuge, ascendentes ou descendentes beneficiam de isenção de Imposto 
de Selo nas transmissões gratuitas de acções a seu favor.

Pessoas colectivas

Não estão sujeitas a Imposto do Selo as transmissões a título gratuito de acções a favor de 
pessoas colectivas residentes sujeitas a IRC, ainda que dele isentas.  No entanto, dando origem a 
variações patrimoniais positivas, concorrem para a formação do lucro tributável em sede de IRC, 
à taxa geral de 25%, a que pode acrescer Derrama à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro 
tributável.

Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal

Dividendos

Pessoas singulares
Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 20%, podendo esta taxa ser 
reduzida para 10% ou 15%, nos termos de Acordo de Dupla Tributação (“ADT”) que tenha sido 
celebrado entre Portugal e o país de residência do beneficiário dos dividendos e que se encontre 
em vigor, cumpridas que sejam as formalidades para o efeito previstas na lei para aplicação dos 
referidos ADT.
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Pessoas colectivas
Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 20%, podendo esta taxa ser 
reduzida para 5%, 10% ou 15%, nos termos de ADT que tenha sido celebrado, e que se encontre 
em vigor, entre Portugal e o país de residência do beneficiário dos dividendos, cumpridas que 
sejam as formalidades para o efeito previstas na lei para aplicação dos referidos ADT.

Ganhos ou perdas na transmissão de acções a título oneroso

Pessoas singulares
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas na alienação de acções (e 
de outras mais e menos-valias em valores mobiliários) é tributado à taxa de 10%.

Estão excluídas de tributação as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de 
acções por pessoas singulares não residentes quando detidas pelo seu titular durante mais de 12 
meses.  Esta exclusão não abrange as mais-valias provenientes de acções de sociedades cujo 
activo seja constituído, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por bens imóveis ou direitos 
reais sobre bens imóveis situados em território português.

Se alienadas antes de decorrido o prazo de 12 meses referido, as mais-valias realizadas por 
pessoas singulares não residentes estão isentas de imposto, excepto:

- quando o alienante seja residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro; ou

- as mais-valias realizadas resultem da transmissão onerosa de partes sociais em sociedades 
residentes em território português cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por 
bens imobiliários aí situados ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de 
participações sociais, se encontrem em relação de domínio, tal como esta é definida no 
artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a título 
de dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes em território 
português, cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens imobiliários aí 
situados.

Os ADT podem impedir Portugal de tributar as mais-valias realizadas com a alienação de partes 
sociais quando realizadas por pessoas não residentes que podem beneficiar dos ADT, se forem 
cumpridas as formalidades previstas na lei para os efeitos de aplicação dos referidos ADT.

Pessoas colectivas
As mais-valias realizadas com a transmissão de partes sociais por pessoas colectivas não 
residentes e sem estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis são tributadas à 
taxa de 25%. No entanto, aquelas entidades beneficiam de uma isenção em sede de IRC, excepto:

- quando as pessoas em causa sejam detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25% 
por entidades residentes; ou

- quando as pessoas em causa sejam residentes em país, território ou região, sujeitos a um 
regime fiscal claramente mais favorável, constantes da Portaria n.º 150/2004, de 13 de 
Fevereiro; ou

- as mais-valias resultem da transmissão onerosa de partes sociais em sociedades residentes 
em território português cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens 
imobiliários aí situados ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de participações 
sociais, se encontrem em relação de domínio, tal como esta é definida no artigo 13.º do 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a título de 



76

dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes em território português, 
cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens imobiliários aí situados.

Os ADT podem impedir Portugal de tributar as mais-valias quando realizadas por pessoas 
colectivas não residentes que podem beneficiar dos ADT, quando sejam cumpridas as 
formalidades previstas na lei para os efeitos de aplicação dos ADT.

Transmissão de acções a título gratuito

Pessoas singulares
Não estão sujeitas a Imposto do Selo as transmissões a título gratuito de acções efectuadas a 
favor de pessoas singulares não domiciliadas em território nacional.

Pessoas colectivas
Não estão sujeitas a Imposto do Selo as transmissões a título gratuito de acções a favor de 
pessoas colectivas sujeitas a IRC; os incrementos patrimoniais derivados de aquisições a título 
gratuito respeitantes a acções emitidas por entidades com sede ou direcção efectiva em território 
português consideram-se obtidos em território português, estando sujeitos a IRC quando obtidos 
por pessoas colectivas não residentes sem estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam 
imputáveis, à taxa de 25%.

Os ADT podem impedir Portugal de tributar os incrementos patrimoniais quando obtidos por 
pessoas que podem beneficiar dos ADT, quando sejam cumpridas as formalidades previstas na 
lei para os efeitos da aplicação dos referidos ADT

Custos de transacção em Portugal

Nos termos do Decreto-Lei n.º 183/2003, de 19 de Agosto, que revogou a Portaria n.º 
1303/2001, de 22 de Novembro, com a redacção dada pela Portaria n.º 323/2002, de 27 de 
Março, ambas do Ministério das Finanças, e nos termos da Portaria n.º 913-I/2003, de 30 de 
Agosto, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1018/2004, de 31 de Agosto e pela 
Portaria n.º 712/2005, de 25 de Agosto, todas do Ministério das Finanças, as taxas sobre 
operações realizadas em bolsa, outros mercados regulamentados ou fora deles foram abolidas e 
substituídas por taxas de supervisão pagas pelas entidades sujeitas à supervisão da CMVM, taxas 
essas relativas a serviços de gestão de activos como a manutenção de registos e seus 
averbamentos ou a supervisão contínua ou prudencial.

É devido imposto do selo, à taxa de 4,0%, sobre comissões de corretagem, comissões bancárias e 
outras contraprestações por serviços financeiros.
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CAPÍTULO 10 – DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DO EMITENTE

10.1. Organograma do grupo de sociedades do Emitente

As participações sociais detidas pelo Emitente (e os respectivos direitos de voto) nas sociedades 
que compõem o seu grupo de sociedades são as que constam do organograma seguinte.

100%

90%

100%

REN Telecom

100% 100% 100%

REN Rede 
Eléctrica

REN
Gasodutos

REN
Armazenagem

REN
Atlântico

100%

Gasoduto Braga – Tuy (51%)
Gasoduto Campo Maior – Leiria - Braga (88%)

OMIP

REN Trading  

REN Serviços
100%

10.2. Aspectos gerais

A actividade do Emitente abrange duas áreas de negócio principais: (i) o transporte de 
electricidade em muito alta tensão e a gestão técnica global do SEN, sendo titular da concessão 
de serviço público para a exploração da RNT, a única rede de transporte de electricidade em 
muito alta tensão em Portugal Continental; e (ii) o transporte de gás natural em alta pressão 
através da RNTGN e a gestão técnica global do SNGN, a recepção, armazenamento e 
regaseificação de GNL e o armazenamento subterrâneo de gás natural, sendo titular das 
respectivas concessões de serviço público.

Os negócios do Emitente constituem o resultado da liberalização das indústrias de electricidade e 
de gás natural, já que certas actividades previamente conduzidas pela EDP (a anterior EDP –
Electricidade de Portugal, S.A.) e pela Galp, empresas verticalmente integradas de electricidade, 
petróleo e gás de Portugal, foram atribuídas a sociedades distintas. Ver Capítulo 10, “Separação 
dos Activos do Gás Regulados”.

A actividade de transporte de electricidade é assegurada pela participada do Emitente, a REN 
Rede Eléctrica, que detém a concessão para a exploração da RNT. Esta concessão encontra-se 
atribuída nos termos do contrato de concessão, assinado entre o Estado e a REN, em 15 de 
Junho de 2007, em conformidade com os princípios gerais e demais regras definidas pelo 
Decreto-Lei 29/2006, e pelo Decreto-Lei 172/2006 e tem a duração de 50 anos, terminando em 
15 de Junho de 2057. No âmbito desta concessão, o Emitente desenvolve, em Portugal 
Continental, um serviço de utilidade pública que inclui o planeamento, a construção, a operação e 
a manutenção da RNT e também a gestão técnica global do SEN.

O negócio do gás natural constitui o resultado da aquisição pelo Emitente, em 26 de Setembro de 
2006, de determinados activos da Transgás, sociedade integrada no grupo Galp. O negócio do 
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gás natural abrange a titularidade e operação (i) da RNTGN, incluindo a gestão técnica global do 
SNGN, (ii) do terminal de GNL de Sines, no qual se desenvolvem as actividades de recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL, e (iii) das infra-estruturas de armazenamento 
subterrâneo e estruturas de apoio situadas no Carriço, concelho de Pombal. O desenvolvimento 
destas actividades é efectuado através de concessões de serviço público com a duração de 40 
anos, atribuídas pelo Estado Português em 26 de Setembro de 2006, terminando em 26 de 
Setembro de 2046.

A aquisição do negócio do gás natural teve lugar no quadro de uma reorganização do sector 
energético português, que visou reforçar a concorrência e liberalizar o mercado do gás natural. 
Esta reorganização incluiu, entre outros aspectos, a separação das infra-estruturas reguladas de 
gás natural para o transporte, armazenamento subterrâneo e recepção, armazenagem e 
regasificação de GNL, com o objectivo de integrar a infra-estrutura regulada de gás natural e a 
infra-estrutura de transporte de electricidade, num único operador.

Por outro lado, o Emitente opera ainda em outras áreas de negócio que complementam as suas 
actividades principais na área da electricidade e gás natural: a área das telecomunicações, 
orientada para a exploração da capacidade excedentária de telecomunicações das respectivas redes 
de electricidade e de gás natural, a área da comercialização de energia, no âmbito dos CAE em 
vigor e, no futuro, dos CAE que não sejam objecto de cessação antecipada ao abrigo do regime 
previsto no Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, e a área de mercado de derivados de 
energia através da participação de 90% no Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo 
Português), S.A. (“OMIP”), o pólo português do mercado ibérico para a transacção de derivados 
de electricidade.

Os proveitos operacionais da REN na área da electricidade para os anos de 2004, 2005 e 2006 
foram de 282,3 milhões de euros, 364,5 milhões de euros e 352,8 milhões de euros, 
respectivamente. Para a área do gás natural os proveitos operacionais para o último trimestre de 
2006 foram de 35 milhões de euros.

Em 2005 o segmento de negócio da electricidade representava cerca de 99% dos proveitos 
operacionais, 98% do EBITDA e 98% dos resultados operacionais da REN.

No ano findo a 31 de Dezembro de 2006, numa base pró-forma que reflecte a aquisição do 
negócio de gás natural como se tivesse ocorrido a 1 de Janeiro de 2006, o total de proveitos 
operacionais consolidados atingiu um montante de 483,2 milhões de euros e o EBITDA atingiu 
um montante de 350 milhões de euros (excluindo 523,9 milhões de euros de ganhos provenientes 
de investimentos financeiros decorrentes da venda da participação de 18,3% na Galp, associada à 
aquisição do negócio de gás e da imparidade de activos reconhecida na demonstração de 
resultados de 102,5 milhões de euros).

Mantendo a mesma base pró-forma, com os ajustes acima mencionados, os resultados 
operacionais do Emitente atingiram um montante de 237,1 milhões de euros. Deste valor, 73% 
das vendas e prestações de serviços, 73% do EBITDA e 75% dos resultados operacionais são 
atribuíveis ao negócio de electricidade e 27% das vendas e prestações de serviços, 27% do 
EBITDA e 25% dos resultados operacionais são atribuíveis ao negócio de gás natural. Os activos 
totais consolidados a 31 de Dezembro de 2006 cifravam-se em 3.860,8 milhões de euros, 2.649,3 
milhões dos quais respeitantes ao negócio de electricidade e 1.202,1 milhões ao negócio de gás 
natural. 

A REN acredita que as actividades do sector da electricidade e do gás natural têm um 
considerável potencial de crescimento face ao ambiente estável, de um ponto de vista regulatório, 
em que a REN opera, à existência de concessões com uma vigência alargada, ao crescimento 
histórico e projectado do consumo de electricidade e de gás natural em Portugal e à infra-
estrutura energética integrada de que a REN é operadora. A este respeito ver ainda Capítulo 10, 
“Estratégia e pontos fortes”.
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10.3. Historial

A REN foi constituída sob a denominação de REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., em Agosto 
de 1994, em resultado da cisão de uma unidade de negócio da EDP. Em Novembro de 2000, o 
Estado Português adquiriu 70% do capital social da REN à EDP no âmbito da liberalização do 
mercado interno de energia, cujo enquadramento legal determinava a separação jurídica das 
sociedades que desenvolvem actividades de transporte de electricidade, de distribuição e de 
produção de electricidade. Ver Capítulo 10, “Legislação aplicável à actividade do Emitente”, 
“Legislação da União Europeia” e “Sector Eléctrico”.

No entanto, a história da REN remonta a 1947, ano em que foi fundada a empresa pioneira no 
transporte de electricidade em Portugal, a CNE – Companhia Nacional de Electricidade, 
S.A.R.L., a qual viria a ser uma das sociedades antecessoras da EDP. 

No dia 5 de Janeiro de 2007, em virtude de alterações estatutárias destinadas a permitir a 
reorganização do Grupo REN, a REN alterou a sua denominação para REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A, passando a assumir, naquela data, a forma de sociedade gestora de 
participações sociais para os negócios da electricidade e do gás natural.

Até Setembro de 2006, a actividade principal da REN consistia na exploração da RNT, a qual 
incluía a gestão técnica global do SEN, actuando ainda como “single-buyer” de energia eléctrica, no 
âmbito dos CAE celebrados entre 1993 e 1996 com os titulares de centros electroprodutores 
térmicos e hídricos localizados em Portugal Continental.

Em Setembro de 2006, o Emitente adquiriu ao grupo Galp activos relacionados com o transporte 
de gás natural em alta pressão e armazenamento subterrâneo, bem como a totalidade do capital 
da sociedade titular do terminal de GNL de Sines.

10.4. Actividade de Transporte de Electricidade da REN

Aspectos gerais

A concessão da exploração de RNT foi atribuída à REN Rede Eléctrica pelo Estado Português, 
em regime de serviço público e de exclusividade, nos termos do contrato de concessão assinado 
entre o Estado Português e a REN, em 15 de Junho de 2007, em conformidade com os 
princípios gerais e demais regras definidas pelo Decreto-Lei 29/2006, e pelo Decreto-Lei 
172/2006 e tem a duração de 50 anos a contar daquela data. A concessão inclui a construção, 
operação e manutenção da RNT, abrangendo ainda o planeamento e a gestão técnica global do 
SEN de forma a assegurar o funcionamento integrado e harmonizado das infra-estruturas que 
integram o SEN e a continuidade e a segurança do abastecimento de electricidade. 

Como concessionária da RNT, a REN Rede Eléctrica está obrigada a assegurar o abastecimento 
contínuo de electricidade, de acordo com padrões de qualidade e critérios de segurança 
estabelecidos pela DGEG e demais legislação aplicável. Nesta medida, o Regulamento da 
Qualidade de Serviço inclui um sistema de penalizações aplicável às entidades que operam no 
SEN e não cumpram os referidos padrões de qualidade e critérios de segurança. Ver Capítulo 10, 
“Legislação aplicável ao Sector da Electricidade – Regulamentos em vigor”.

A REN Rede Eléctrica esforça-se, em particular, por manter e melhorar a qualidade do serviço 
que presta através de um planeamento adequado da construção de novas infra-estruturas, um 
investimento adequado na renovação das linhas e subestações mais antigas e de políticas e 
estratégias de manutenção adequadas e utilização eficiente de recursos técnicos e humanos na 
operação e manutenção da RNT, tendo em vista a segurança da RNT e a garantia do 
abastecimento contínuo. 

Nos quadros abaixo apresentam-se os valores da evolução da base de activos regulados, da 
evolução dos proveitos permitidos, no horizonte 2002 a 2006, incluindo por segmento tarifário e 
por tipo de remuneração, uma comparação entre custos permitidos e custos reais, bem como 
uma demonstração gráfica do processo de recuperação de desvios tarifários.
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Evolução da média anual da base de activos regulados (€ milhões)
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Evolução dos proveitos permitidos por tarifa
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Evolução dos proveitos permitidos por tipo de remuneração
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Custos permitidos (ex-ante) versus custos reais
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Desvios Tarifários

Desvio tarifário 
total em Dez. 2006: 

€650 milhões

Desvios acumulados 
relativos a terrenos

(1999-2003)
€164,5 milhões

Vida média para os 
terrenos do domínio 
hídrico público de 
24,5 anos (início em 
Julho de de 2007)

10 anos de 
prestações 
constantes (início em 
2008)

2007 e  2008

Taxa de inflação

Euribor 3M + 50 
b.p.

Euribor 3M + 50 
b.p.

Período de 
recuperação

Remuneração

Clientes de tarifa de 
baixa tensão com 

limite de IPC (2006)
€263,6 milhões

Desvios de 2006 e 
anos anteriores
€222,2 milhões

A RNT

A RNT cobre a totalidade do território de Portugal Continental e tem interligações à rede 
espanhola de electricidade em nove pontos, incluindo quatro interligações de 400 kV e três de 
220 kV, além de uma interligação de 130 kV e outra de 60 kV. A capacidade actual das 
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interligações depende de um conjunto de factores relacionados com a operação da rede. Ao 
longo do primeiro trimestre de 2007, o valor médio da capacidade de importação para fins 
comerciais foi de 1.333 MW. Está prevista a construção de duas interligações adicionais, que 
deverão estar concluídas em 2010.

A 31 de Março de 2007, a RNT tinha em operação 1.590 quilómetros de linhas de 400 kV, 3.080 
quilómetros de linhas de 220 kV e 2.431 quilómetros de linhas de 150 kV, totalizando 7101 
quilómetros de linhas e uma capacidade total de transformação de 21.135 MVA.

A rede de muito alta tensão desenvolve-se, no que respeita às linhas de 400 kV, no sentido norte-
sul junto à costa, do centro electroprodutor de Sines, no sul, até ao centro electroprodutor do 
Alto Lindoso, no norte, e também no sentido leste-oeste, do referido centro electroprodutor 
Sines até à interligação com Espanha, perto de Balboa (interligação Alqueva – Balboa), e da 
subestação de Rio Maior até à interligação com Espanha, próximo de Cedillo (interligação Pego –
Cedillo). As linhas de 220 kV desenvolvem-se fundamentalmente entre Lisboa e Porto, e, na 
diagonal, entre Coimbra e Miranda do Douro. A rede de muito alta tensão é ainda 
complementada por um conjunto de linhas de 150 kV. 

Em 31 de Dezembro de 2006, a RNT ligava 38 centros electroprodutores e 383 subestações. Do 
total de centros electroprodutores, 63% são hídricos, 18% são térmicos e 19% são centros 
electroprodutores em regime especial. Do total de subestações, 50 são subestações de 
transformação em operação e 11 são postos de corte. Estas subestações ligam as diferentes partes 
da RNT e fornecem os pontos de entrada e saída através dos quais a electricidade transita entre 
produtores e distribuidores ou grandes consumidores.

As principais componentes da RNT apresentam uma vida útil média estimada de 35 a 40 anos a 
partir da data de construção inicial, à excepção das linhas de transporte de energia eléctrica, com 
uma vida útil média estimada de cerca de 50 anos a partir da data de construção inicial. A 
construção da RNT foi iniciada nos anos 50 com linhas que actualmente se encontram na sua 
maioria desactivadas e substituídas ou que foram alvo de reparações e remodelações.

Qualidade de serviço da RNT

A qualidade de serviço da RNT, entendida como segurança e continuidade do abastecimento de 
energia eléctrica com características técnicas adequadas, apresenta um nível muito elevado.

Os valores registados em 2006 pelos cinco indicadores de continuidade de serviço, previstos no 
Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS), foram os segundos melhores de sempre, só 
ultrapassados em 2005, mantendo a REN, neste plano, o seu posicionamento entre as melhores 
empresas congéneres europeias.

No que respeita ao tempo de interrupção equivalente da responsabilidade da REN, mantém-se a 
tendência sustentada de descida, sendo o valor de 2006 (0,57 minutos) o segundo melhor de 
sempre.

O gráfico abaixo ilustra o Tempo de Interrupção Equivalente na RNT de 1997 a 2006, incluindo 
uma divisão genérica das causas dessa interrupção:



84

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

M
in

ut
os

RNT Casos Fortuitos ou de Força Maior RNT-Incidentes de Carácter Excepcional

Fonte: REN

Durante 2006 verificou-se uma melhoria global significativa do comportamento da rede, com 
diminuição de 13 % no número total de incidentes. A maioria destes incidentes não teve qualquer 
reflexo na continuidade de serviço observada pelos consumidores, como consequência de uma 
rede fortemente malhada e bem dimensionada, construída e operada, pelo que apenas oito dos 
incidentes implicaram interrupções de longa duração, o que corresponde a 3,7% do total de 
incidentes.

Em 2006 ocorreram oito incidentes que provocaram interrupções na alimentação de energia 
eléctrica a clientes com duração superior a 3 minutos (interrupções longas). A energia não 
fornecida estimada, associada a estas interrupções e da responsabilidade da REN, corresponde a 
um Tempo de Interrupção Equivalente inferior a 1 minuto (0,57 min.), que é ligeiramente 
superior ao do ano passado, embora  significativamente melhor que a média dos últimos cinco 
anos.

Em 2006, a taxa global de indisponibilidade associada a falhas e manutenção programada de 
transformadores de potência e de circuitos de linha situou-se em 0,42% e 0,73%, 
respectivamente. Consolida-se, assim, a tendência dos últimos anos para a disponibilidade destes 
elementos de rede se situar claramente acima de 99%.

Qualidade da Onda de Tensão

A REN procede, anualmente, à caracterização da onda de tensão, em conformidade com um 
plano de monitorização, realizando para o efeito medições, nos pontos de entrega seleccionados, 
das seguintes características:

 Distorção harmónica;

 Tremulação (flicker);

 Desequilíbrio do sistema trifásico de tensões;

 Valor eficaz da tensão;

 Cavas de tensão;

 Frequência.

As características da onda de tensão nos pontos de entrega aos clientes de Muito Alta Tensão 
(MAT) e Alta Tensão (AT) devem respeitar os limites estabelecidos no Regulamento da 



85

Qualidade do Serviço. No caso das cavas de tensão, o referido regulamento estabelece os 
procedimentos para a sua monitorização mas não especifica limites a respeitar.  

Os sistemas de controlo da REN Rede Eléctrica conseguiram resolver de forma eficiente as 
falhas de energia, causando poucas perturbações no funcionamento geral do SEN. A eficiência de 
resolução do operador automático foi de 96,5% em 2006, face a 92,0% em 2005, e a eficiência da 
resolução remota foi de 99,6% em comparação com 99,8% em 2005.

Plano de Monitorização na RNT

O plano de monitorização elaborado e implementado pela REN, em 2006, contemplou a 
realização de medições em 59 subestações e pontos de interligação da RNT, abrangendo a 
totalidade dos pontos de entrega em que é viável a medição. A taxa de realização do plano de 
monitorização foi de 97%. 

Das medições efectuadas constatou-se que, em 2006 e à semelhança do verificado em anos 
anteriores, são, de uma maneira geral, observados os valores de referência adoptados pelo 
Regulamento de Qualidade do Serviço para os parâmetros da qualidade da onda de tensão. Em 
alguns pontos de entrega registaram-se algumas perturbações de carácter pontual e confinadas no 
tempo.

Actualização e expansão da RNT

A REN Rede Eléctrica investe constantemente na actualização e na expansão da cobertura e 
melhoria da qualidade da RNT. A REN Rede Eléctrica conta actualizar e/ou expandir a RNT em 
resposta à dinâmica da oferta e da procura. Identificam-se, de seguida, os principais catalisadores 
dos planos actuais de actualização e expansão:

 Aumentar a capacidade de transporte em linha com o consumo crescente de electricidade. A REN 
acredita que o crescimento a longo prazo do consumo da electricidade em Portugal 
motivado pelo aumento do Produto Interno Bruto, pela convergência com os padrões 
europeus de consumo, e por projectos específicos como a linha do comboio de alta 
velocidade e como o novo aeroporto internacional de Lisboa, implicarão uma 
necessidade de aumento da capacidade de transporte de electricidade do Emitente, 
impulsionando assim o crescimento dos activos regulados do sector eléctrico.

 Promover ligações a novos centros electroprodutores e produtores em regime especial. A crescente 
procura de electricidade em Portugal, aliada à liberalização da produção de electricidade, 
deverá conduzir à construção de grandes centros electroprodutores, bem como a um 
crescente número de produtores em regime especial, designadamente produtores eólicos. 
Prevê-se que a capacidade instalada dos produtores em regime especial aumente de 1.513 
MW em 2006 para 5.100MW em 2013.

 Aumentar o número de interligações com Espanha. A REN Rede Eléctrica planeia instalar duas 
novas interligações, as quais se prevê que estejam operacionais em 2010, aumentando a 
capacidade de interligação de 1.800 MW (em 2006) para 3.000 MW, estando em análise a 
construção de outras duas interligações.

Os planos de investimento da REN Rede Eléctrica contabilizam cerca de 1,4 mil milhões de 
euros para o período compreendido entre 2007 e 2012. O gráfico seguinte ilustra a afectação, por 
principais áreas, dos investimentos previstos: 
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Gestão técnica global do SEN

Para além da construção e operação da RNT, a REN Rede Eléctrica actua também como o 
gestor técnico global do SEN. Tal envolve o planeamento da produção de forma a que esta 
corresponda, tão próximo quanto possível, à procura na RNT e o controlo em tempo real das 
instalações como forma de corrigir desequilíbrios. No âmbito da gestão técnica global do SEN, a 
REN Rede Eléctrica é também responsável pelo planeamento e controlo das importações e 
exportações com Espanha e pela gestão dos mecanismos destinados a lidar com os 
congestionamentos nas interligações.

10.5. Actividade de Gás Natural da REN

Panorama

O sector de gás natural foi reestruturado no sentido de separar as actividades de recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL, armazenamento subterrâneo de gás natural e 
transporte de gás natural das restantes actividades do sector, passando aquelas actividades a ser 
concessionadas e exercidas por três entidades integralmente detidas pela REN. 

A REN Gasodutos detém a concessão para o transporte de gás natural em alta pressão, que inclui 
igualmente a gestão técnica global do SNGN e a coordenação das infra-estruturas de distribuição 
e transporte de gás natural, com vista a proteger a continuidade e a segurança do abastecimento, 
bem como a assegurar o abastecimento integrado e eficiente e o desenvolvimento do SNGN.

A REN Atlântico, detém a concessão para a recepção, armazenamento e regaseificação de GNL 
no terminal de GNL de Sines.

A REN Armazenagem detém uma concessão de armazenamento subterrâneo de gás natural no 
Carriço, no concelho de Pombal. 

Os contratos relativos a estas três concessões foram celebrados em 26 de Setembro de 2006 entre 
o Estado Português e os respectivos concessionários por um período de 40 anos. 
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O seguinte gráfico descreve a divisão por sociedade do valor dos Activos do Gás Regulados (no 
caso da REN Armazenagem e da REN Atlântico, líquido de subsídios):
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Fonte: REN

Transporte de gás natural

A REN constituiu, em 26 de Setembro de 2006, utilizando os activos de transporte de gás natural 
adquiridos ao grupo Galp, a sociedade REN Gasodutos. A concessão de transporte de gás 
natural incorpora a actividade de transporte de gás natural em alta pressão, exercida em regime de 
serviço publico através da RNTGN, incluíndo: 

 A recepção, transporte e entrega de gás natural em alta pressão;

 A construção, operação e manutenção de todas as  infra-estruturas da RNTGN e das 
interligações às redes a que esteja ligada e das instalações necessárias à sua operação;

 O planeamento, desenvolvimento, expansão e gestão técnica da RNTGN, a construção 
das respectivas infra-estruturas e das instalações necessárias à sua operação;

 A gestão da interligação da RNTGN com as redes internacionais e as infra-estruturas de 
armazenamento subterrâneo e com os terminais de GNL;

 A gestão técnica global do SNGN;

 O planeamento da RNTIAT e da sua utilização;

 O controlo da constituição e manutenção das reservas de segurança de gás natural.

A RNTGN é constituída por gasodutos principais e por ramais com um total de 1.218 
quilómetros, divididos em sete secções onde se incluem 198 quilómetros de ramais, com 
tubagens cuja dimensão nominal varia entre os 150 mm e os 800 mm de diâmetro, sendo que 
mais de metade dessas tubagens excede um diâmetro de 700 mm. Em 2006, a RNTGN 
transportou 51 TWh de gás natural. O principal centro de despacho da rede nacional de 
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transporte de gás natural encontra-se localizado em Bucelas (Loures), existindo também um 
centro de despacho de emergência em Pombal, situando-se este último numa zona sísmica 
diferente do principal centro de despacho. Existem quatro centros de operação e manutenção 
localizados em Sandim (V. Nova de Gaia), Pombal, Portalegre e Bucelas (Loures). A RNTGN 
compreende 172 estações de gasodutos, que incluem 41 estações de seccionamento, 61 estações 
de derivação e 69 sistemas de regulação de pressão e medição, 2 estações de medição de gás e 1 
estação de transferência de custódia.  

O quadro abaixo descreve a extenção da RNTGN, por secções:  

 (mm) km

Secção 1 (L1) Setúbal - Leiria 700 173
Secção 2 (L2) Leiria - Gondomar 700 164

Gondomar - Braga 500 50
Secção 3 (L3) C. Maior - Leiria 700 220
Secção 4 (L4) Braga - Valença 500 74
Secção 5 (L5) Monforte - Guarda 300 184
Secção 6 (L6) Mealhada - Viseu 500 68
Secção 7 (L7) Sines - Setúbal 800 87
Ramais de alta pressão 150-700 198

Total 1.218

Fonte: REN

A imagem abaixo identifica as secções da RNTGN:
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Dado que a sua construção só teve início em 1994, a RNTGN é uma das mais recentes na 
Europa, integra modernas soluções tecnológicas, que incluem a protecção de corrosão catódica, 
válvulas duplicadas de corte rápido, um sistema integrado de simulação e detecção de fugas, um 
sistema de controlo e supervisão e aquisição de dados, um sistema redundante de 
telecomunicações e um sistema rádio móvel terrestre.

O quadro abaixo descreve a evolução da construção da RNTGN, em quilómetros totais, de 2002 
a 2006:
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A REN tem intenção de continuar a manter a RNTGN de acordo com os mais elevados padrões 
operacionais. Até hoje, de acordo com o índice Accumulated Performance Indicator of Non-Intentional 
Gas Leak publicado pelo European Gas Pipeline Incident Data Group (“EGIG”), não foram 
registados quaisquer incidentes. Este índice mede o número de incidentes com fuga incontrolada 
de gás por: “1000 km x ano”. A REN sucedeu à Transgás na qualidade de membro da EGIG, a 
qual é uma entidade que recolhe e divulga os dados sobre segurança de incidentes ocorridos nos 
gasodutos dos seus membros. 

Em Portugal, o mercado do gás natural continua a desenvolver-se e a REN planeia construir 
novas infra-estruturas para apoiar o crescimento previsto da procura de capacidade, incluindo 
uma estação de compressão de gás e ligações a novos centros electroprodutores. Todos os 
investimentos em infra-estruturas encontram-se sujeitos a aprovação pela DGEG.

Através da REN Gasodutos, a REN detém também uma participação de 51% na Sociedade 
Gasoduto Braga-Tuy, S.A. e uma participação de 88% na Sociedade Gasoduto Campo Maior-
Leira-Braga, S.A., as quais foram adquiridas à Transgás em Setembro de 2006. Estas empresas são 
detidas em conjunto pela REN e pela Enagás, S.A., a empresa de transporte de gás natural 
espanhola. Estas empresas instrumentais foram constituídas no sentido de partilharem a 
capacidade de transporte dos gasodutos portugueses de Campo Maior-Leiria-Braga-Tuy e, ao 
mesmo tempo, permitirem o trânsito de gás natural com origem e destino em território espanhol, 
através do território português.
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Recepção, armazenamento e regaseificação de GNL

A REN adquiriu o terminal de GNL de Sines, em 26 de Setembro de 2006, através da aquisição 
da totalidade do capital social da SGNL. A REN Atlântico é proprietária do terminal de GNL, 
tendo-lhe sido atribuída uma concessão mediante a qual prossegue as actividades de recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL em regime de serviço público. 

Esta concessão abrange a recepção de GNL, o armazenamento de GNL, a regaseificação de 
GNL e a entrega de gás natural à RNTGN. A REN Atlântico desenvolve ainda ao abrigo da 
referida Concessão, a carga e expedição de camiões cisterna e navios metaneiros, a construção, 
operação, exploração, manutenção e a expansão das referidas infra-estruturas.

Em Janeiro de 2004, o terminal entrou na primeira fase da sua operação em termos comerciais. 
Este terminal é composto por (i) uma estação de acostagem para navios com uma capacidade de 
40.000 a 165.000 m3 com um tempo de descarga de, aproximadamente, 20 horas, (ii) dois tanques 
de armazenamento com uma capacidade comercial de 230.000 m3 e (iii) cinco vaporizadores 
destinados à regaseificação. O terminal de GNL tem uma capacidade (nominal) de emissão 
garantida de 600.000 m3 por hora (5,26 bcm por ano), uma capacidade de pico de 900.000 de m3

por hora e pode carregar até 3.000 camiões cisternas por ano (ou um equivalente de 0,08 bcm por 
ano).

Os gráficos abaixo ilustram a evolução da capacidade de descarga, emissão e carregamento de 
camiões cisternas do terminal de GNL de Sines nos anos de 2004, 2005 e 2006:
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Armazenamento subterrâneo

A concessão de armazenamento subterrâneo incorpora a actividade de armazenamento 
subterrâneo exercida em regime de serviço público, incluindo:

 o armazenamento subterrâneo, a extracção, o tratamento e a entrega de gás natural;

 A construção, operação, manutenção e expansão das instalações e infra-estruturas 
relacionadas com o armazenamento de gás natural.

A REN constituiu, em 26 de Setembro de 2006, utilizando os activos de armazenamento 
subterrâneo adquiridos ao grupo Galp, a sociedade REN Armazenagem. Esses activos integram a 
estação de gás, a estação de lixiviação e três cavidades de armazenamento subterrâneo com uma 
capacidade de 47, 53 e 52 (estimada) milhões de m3, respectivamente, duas das quais se 
encontram a operar e uma terceira que se encontra em fase de construção e que se prevê que 
venha a ser concluída durante o segundo trimestre de 2008.

A REN tem ainda o direito de construir e, caso seja necessário para efeitos de constituição de 
reserva de segurança, e se autorizada pelo Ministro responsável pela área da energia, adquirir 
novas cavidades de gás natural para expansão do sistema. 

Actualmente, as duas cavidades de gás em operação dispõem de uma capacidade de 
armazenamento total de 1,185 TWh. Estima-se que, com a conclusão da terceira cavidade, a 
capacidade de armazenamento total atinja aproximadamente 1,5 TWh.

A estação de gás dispõe de dois compressores alternativos accionados por motor a gás natural 
com uma capacidade de injecção de 110.000 m3 por hora e de instalações de desidratação de gás 
para extracção com uma capacidade de 300.000 m3 por hora. Esta estação de gás serve também 
outras duas cavidades de armazenamento de gás, existentes no local, que não são detidas pela 
REN Armazenagem.

As cavidades de armazenamento de gás são construídas através da injecção de água em maciços 
de sal-gema existentes a mais de mil metros de profundidade e da extracção da salmoura 
resultante daquele processo, denominando-se esta actividade de lixiviação. A água doce ou 
salgada é bombeada através de um furo e absorve o sal-gema, deixando uma bolsa onde mais 
tarde se injecta gás natural. As cavidades são submetidas a testes de fugas após a fase de 
lixiviação. Por último, uma válvula de segurança de sub-superfície encontra-se instalada a uma 
profundidade de cerca de 50 metros para impedir qualquer saída não intencional de gás da 
cavidade.

Sistemas de controlo

A infra-estrutura de gás natural da REN foi construída recentemente, utilizando a tecnologia mais 
actual. A sua monitorização é efectuada nos centros de controlo locais e no centro de despacho 
de gás natural por sistemas de última geração, que utilizam a tecnologia de telecomunicações com 
base em fibra óptica para ligar as estações remotas do gasoduto aos principais componentes da 
infra-estrutura, tais como o terminal de GNL de Sines e as instalações de armazenamento 
subterrâneo no Carriço. Estes sistemas de telecomunicações transmitem também informação dos 
sistemas de medição.

No sentido de manter os gasodutos e as estações remotas em segurança, a REN Gasodutos 
utiliza o sistema SCADA e equipas de manutenção especializadas. O sistema SCADA, com 
redundância integrada, permite o diagnóstico precoce de problemas e uma rápida resposta. As 
equipas de manutenção no local inspeccionam regularmente os requisitos de segurança 
minimizando o risco de interferências ou danos na infra-estrutura. Os dados são 
automaticamente recolhidos, reduzindo o risco de erro humano, sendo registados no local e 
centralmente, o que permite a sua avaliação posterior de modo a detectar tendências e anomalias. 
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A REN Atlântico e a REN Armazenagem desenvolveram ainda sistemas automáticos específicos. 
Por exemplo, o cais de carregamento de camiões no terminal de GNL da REN Atlântico 
encontra-se totalmente automatizado. O nível de automação alcançado permite à REN Atlântico 
ter uma equipa reduzida para gerir as instalações e assegurar que a infra-estrutura se encontra a 
funcionar devidamente, bem como dispor de um acesso rápido aos dados sobre as condições da 
infra-estrutura.

Gestão técnica global do SNGN

A gestão técnica global do SNGN natural envolve a coordenação das diversas infra-estruturas do 
sistema, com a finalidade de assegurar um acesso aberto e não discriminatório à infra-estrutura, 
bem como a monitorização, planeamento de capacidades e gestão da rede nacional de transporte 
de gás natural, de modo a permitir a todos os utilizadores o acesso em segurança.

A REN Gasodutos, na sua qualidade de gestor técnico global do sistema, é responsável pelo 
acesso às infra-estruturas nos seus diferentes ciclos operacionais, incluindo a coordenação e o 
processamento de nomeações e contabilização  de gás por utilizador, promovendo uma utilização 
eficiente da rede.

De um ponto de vista técnico, a REN Gasodutos deve ainda assegurar que os gasodutos têm 
capacidade suficiente para processar os pedidos dos utilizadores, gerir as diversas pressões e 
fluxos para manter a capacidade de resposta e a disponibilidade da rede. Além disso, a REN 
Gasodutos é também responsável pela monitorização do cumprimento pelos agentes de mercado 
que operam no SNGN das obrigações legais e operacionais em relação à segurança do 
abastecimento.

Investimentos nas infra-estruturas 

Prevê-se um investimento global para os próximos anos (2007-2012) de,  aproximadamente, 330 
milhões de euros. Deste valor destacam-se as áreas mais importantes em percentagem do valor 
apresentado: ligação de clientes, 22,1%, cavidades do armazenamento subterrâneo, 19,6%, uma 
estação de compressão para a rede de transporte, 6,3%, um terceiro tanque de GNL para o 
terminal de Sines, 27,1%, redes de interligação com Espanha, 16,5% e reforço interno da infra-
estrutura, 5,3%.
Os gráficos abaixo ilustram a repartição dos investimentos no sector do gás natural entre 2007 a 
2012:
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Os principais catalizadores do investimento no sector do gás natural são o incremento da 
capacidade em resultado da evolução da procura de gás natural em Portugal no longo prazo, a 
construção de ligações a novos centros electroprodutores, a construção de novas interligações 
com Espanha.

Novo sistema tarifário do gás natural

As infra-estruturas de gás natural da REN destinam-se principalmente à prossecução de 
actividades reguladas. Até 1 de Julho de 2007, o ano de arranque da regulação do gás natural ao 
abrigo do novo regime tarifário, essas actividades são realizadas de acordo com um conjunto de 
contratos bilaterais entre as empresas e o seu único utilizador, a Galp. Após 1 de Julho de 2007, 
as actividades de gás natural prosseguidas pela REN passarão a ser realizadas com base nos 
regulamentos e tarifários publicados pela ERSE.

Recursos humanos

Os recursos humanos de base necessários às actividades desenvolvidas no sector do gás natural 
têm-se mantido, não obstante o crescimento da infra-estrutura. 

O gráfico abaixo evidencia o número de trabalhadores da REN Gasodutos em relação ao número 
de quilómetros da RNTGN:
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10.6. Outras actividades

Telecomunicações

Em 2002, foi constituída a RENTELECOM, uma subsidiária integralmente detida pela REN, 
para a exploração comercial da capacidade excedentária da rede de telecomunicações de 
segurança da RNT. Em 2006, nesta actividade foi integrada a capacidade excedentária da rede de 
fibra óptica da RNTGN. A RENTELECOM visa a prestação de serviços de telecomunicações, 
no âmbito da licença de operador de rede pública de telecomunicações, de que é titular.

Os gráficos abaixo ilustram os proveitos e o EBITDA da RENTELECOM:
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2 – Aproximadamente €1,6 milhões são originados pelo pagamento de serviços que 
foram controlados mas não pagos em anos anteriores
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Negociação de energia

No contexto da cessação antecipada dos CAE, o artigo 70.º do Decreto-Lei 172/2006 veio 
estabelecer que os CAE que não sejam objecto de cessação antecipada devem ser geridos até ao 
seu termo pela REN Rede Eléctrica ou por uma entidade específica a constituir para o efeito. No 
sentido de dar execução a esta norma, a REN constituiu, no dia 13 de Junho de 2007, uma 
sociedade dedicada à gestão da energia a adquirir no âmbito dos CAE que se mantenham em 
vigor, sob a denominação REN Trading, S.A..

A REN Trading foi especificamente constituída para gerir os dois CAE residuais, um dos quais 
foi celebrado com a Tejo Energia, respeitante ao centro electroprodutor térmico do Pego (600 
MW), e o outro com a Turbogás, respeitante ao centro electroprodutor térmico da Tapada do 
Outeiro (990 MW). O objectivo principal da REN Trading é a maximização dos proveitos da 
venda de energia em mercado e a minimização dos custos de aquisição de electricidade com 
origem naquelas centrais. Uma parte dos lucros que venham ser obtidos pela actividade da REN 
Trading serão divididos entre aquela sociedade e os consumidores, de acordo com uma fórmula a 
ser definida pela ERSE. 

Plataforma de Negociação de Derivados de Electricidade

Em 2003, a REN constituiu o OMIP com o objectivo de capitalizar a sua experiência e 
conhecimento dos sistemas e mercados de electricidade. O OMIP funciona como plataforma 
para a negociação de derivados de electricidade na Península Ibérica. Actualmente, a REN detém 
uma participação de 90% no OMIP, sendo os restantes 10% detidos pelo OMEL, desde Janeiro 
de 2004. O OMIP iniciou a sua actividade comercial a 3 de Julho de 2006.

Em 8 de Março de 2007, os Governos de Portugal e Espanha acordaram o modelo de 
organização do Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMI), resultante da integração entre 
os pólos português e espanhol, o qual se baseará em duas holdings com sede, respectivamente, 
em Portugal e Espanha e deverá ser concretizado antes de Outubro de 2007. A participação dos 
Operadores de Sistema (REN e REE) em cada uma das holdings accionistas poderá alcançar um 
máximo de 10%, prevendo-se que a REN venha a deter o máximo permitido.
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A necessária dispersão do capital social do OMIP detido pela REN, que tem como objectivo 
adaptar a estrutura do capital do OMIP aos limites definidos pelo Governo Português e 
Espanhol, deverá ocorrer até ao final de 2007. 

Os gráficos abaixo ilustram os proveitos e o EBITDA do OMIP:
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10.7. Principais Mercados

Electricidade

Aspectos gerais

A indústria de electricidade em Portugal registou um crescimento consistente ao longo dos 
últimos dez anos, com uma taxa anual composta de cerca de 5 %. Este crescimento tem sido 
impulsionado por um conjunto de factores, tais como o crescimento do Produto Interno Bruto 
nacional e a convergência entre os padrões de consumo de electricidade per capita em Portugal e 
os outros países da UE. Ainda assim, em 2005, o consumo de electricidade per capita em 
Portugal alcançou os 4,5MWh, em comparação com 5,6MWh em Espanha e uma média de 
6,3MWh na União Europeia. 

O gráfico abaixo ilustra o consumo per capita na Europa dos 15:

Per capita consumption CAGR 2000-05: 
Portugal 3,2%
Spain 3,6%
EU 1.5%

Fonte: Eurostat
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A tabela abaixo ilustra o crescimento do consumo por fonte anual de electricidade em Portugal 
entre 2000 e 2006:

Consumo (TWh) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Carvão 13,69 12,70 14,33 13,64 13,95 14,29 14,07
Hídrica 10,29 12,91 6,59 14,18 8,81 3,95 9,50
Gás 6,46 6,17 7,72 6,10 9,81 11,49 9,90
Fuel 4,11 5,44 7,32 2,65 1,98 4,84 1,50
PRE 2,46 2,55 2,82 3,69 4,46 6,55 8,76
Importações 0,92 0,24 1,90 2,79 6,48 6,82 5,44

Total 37,93 40,01 40,68 43,05 45,49 47,94 49,17

Fonte: REN

Portugal tem assistido a um aumento na diversidade das suas fontes de produção de electricidade, 
reduzindo a sua dependência face a qualquer fonte individual. Enquanto os centros 
electroprodutores a carvão e os centros electroprodutores hídricos não têm apresentado um 
crescimento significativo, embora continuem a contribuir de modo relevante para o 
abastecimento dos consumos, os centros electroprodutores a gás e a produção em regime 
especial (quer com base em cogeração quer com base em recursos renováveis, particularmente o 
vento) têm vindo a aumentar. O Emitente prevê que estas tendências se mantenham no futuro e 
espera, em particular, que os recursos renováveis, especialmente a produção eólica, continuem a 
crescer de forma a alcançar a meta estabelecida pelo Governo para o consumo de energia 
eléctrica a partir de fontes renováveis em 2010. Essa meta, que foi estabelecida em 2005, através 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro, prevê o abastecimento 
de 39% do consumo de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, embora em declarações 
oficiais recentes o Governo tenha preconizado uma nova meta situada nos 45%. 

O sector eléctrico em Portugal pode ser dividido em cinco actividades principais: produção, 
transporte, distribuição, comercialização de electricidade e operação dos mercados organizados 
de electricidade. A actividade principal do Emitente neste sector é o transporte de electricidade.

A electricidade é produzida com recurso a diversas tecnologias e a diferentes fontes primárias de 
energia (carvão, gás, fuel, gasóleo, água, vento, biomassa, entre outros). Em Portugal, os 
principais produtores são a EDP Produção, a Turbogás e a Tejo Energia.

A REN Rede Eléctrica opera a RNT que liga os produtores aos centros de consumo assegurando 
o equilíbrio entre a procura e a oferta. No âmbito do respectivo contrato de concessão, o 
Emitente é a única entidade de transporte de electricidade em Portugal continental.

Os pontos de entrega da RNT permitem alimentar a rede de distribuição a partir da qual são 
abastecidos os consumos da maioria dos consumidores finais. A EDP Distribuição é actualmente 
a entidade concessionária da rede nacional de distribuição em alta e média tensão, em Portugal 
Continental.

As empresas de comercialização de electricidade são responsáveis pela gestão das relações com os 
consumidores finais, incluindo a facturação e o serviço ao cliente. A EDP Serviço Universal, que 
actua como Comercializador de Último Recurso do SEN, é actualmente o maior comercializador 
em Portugal. Adicionalmente, as principais empresas de comercialização em Portugal são a EDP 
Comercial, a Endesa, a Iberdrola e a Unión Fenosa. 

O desenvolvimento do SEN

O sector da electricidade em Portugal encontra-se actualmente em fase de transição. Até 1999, as 
actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização encontravam-se reunidas num 
único grupo societário, o grupo EDP. 
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A partir de 2000, o sector eléctrico foi alvo de uma liberalização parcial, a qual resultou na divisão 
das actividades acima descritas entre diferentes empresas. No quadro da estrutura do sector 
eléctrico instituída pelo pacote legislativo de 1995 (o “Antigo Sistema Eléctrico”), foi 
desenvolvido um sector público (o “SEP”) e um sector liberalizado (o “Sistema Eléctrico Não 
Vinculado” ou “SENV”). No SEP, os produtores vendiam electricidade, no âmbito dos CAE, a 
um único comprador – a REN Rede Eléctrica – e os consumidores adquiriam energia no quadro 
de tarifas reguladas. No SENV, os produtores não vinculados vendiam a energia aos 
comercializadores, quer através de mercados grossistas ou com recurso a contratos bilaterais 
físicos e os comercializadores competiam por consumidores elegíveis. Às redes de transporte e 
distribuição tinham acesso todos os produtores de energia e comercializadores com base em 
tarifas reguladas. Em última análise, os clientes decidiam se queriam comprar electricidade no 
SEP ou no SENV. Contudo, até 2004, o SENV só estava disponível a clientes com valores 
anuais de consumo muito elevados.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 29/2006, e do Decreto-Lei 172/2006 (o “Novo Sistema 
Eléctrico”), o SEP e o SENV foram substituídos por um sistema de mercado e a produção e 
comercialização de electricidade, bem como a gestão dos mercados organizados de electricidade, 
estão agora totalmente abertos à concorrência, encontrando-se apenas sujeitos à obtenção das 
necessárias licenças e aprovações. As actividades de transporte e de distribuição continuam a ser 
asseguradas através da atribuição de concessões de serviço público. Como consequência da 
liberalização do mercado de produção de electricidade, prevê-se que, a partir de 1 de Julho de 
2007, os produtores de energia eléctrica que ainda se encontrem a funcionar no quadro dos CAE 
celebrados ao abrigo do Antigo Sistema Eléctrico sejam compensados pelas diferenças entre os 
preços de electricidade que lhes sejam pagos no mercado liberalizado de electricidade e as 
quantias a que teriam direito nos termos dos CAE, através do pagamento de custos de 
manutenção do equilíbrio contratual (“CMEC”). Ver Capítulo 10, “Legislação aplicável à 
actividade do Emitente”.

O actual SEN

No âmbito do Novo Sistema Eléctrico, o SEN pode ser dividido em cinco actividades principais: 
produção, transporte, distribuição, comercialização e operação dos mercados organizados de 
electricidade. Cada uma destas actividades deve ser independente das demais, do ponto de vista 
jurídico, organizacional e de tomada de decisões, encontrando-se esta restrição sujeita a 
determinadas excepções. Ver Capítulo 10, “Legislação aplicável à actividade do Emitente”.

Produção de electricidade

A produção de electricidade, agora inteiramente aberta à concorrência, encontra-se apenas sujeita 
à obtenção das necessárias licenças e aprovações. A produção de electricidade é dividida em dois 
regimes: produção em regime ordinário, relativa à produção de electricidade com base em fontes 
tradicionais não renováveis e em grandes centros electroprodutores hídricos, e produção em 
regime especial, relativa à cogeração e à produção eléctrica a partir da utilização de fontes de 
energia renováveis. A produção em regime especial está sujeita a diferentes requisitos de 
licenciamento e a benefícios decorrentes de um regime tarifário favorável. No âmbito do Novo 
Sistema Eléctrico, o Comercializador de Último Recurso do SEN (actualmente a EDP Serviço 
Universal) é obrigado a adquirir toda a electricidade produzida no quadro da produção em regime 
especial.  

No Novo Sistema Eléctrico, a lógica do planeamento centralizado de produção de electricidade é 
substituída por uma lógica de mercado e de iniciativa privada, havendo apenas lugar à intervenção 
do operador do sistema para efeitos de segurança do abastecimento de energia eléctrica no SEN 
quando se perspectivem situações de escassez energética.

O abastecimento de electricidade em Portugal tem por base a produção a partir de um conjunto 
de fontes térmicas, incluindo carvão, gás natural e fuelóleo, de fontes hídricas e de outras fontes 
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renováveis, principalmente o vento. Por outro lado, o recurso à importação de electricidade 
através das interligações com Espanha constitui uma fonte alternativa de abastecimento.

O gráfico abaixo ilustra o consumo de electricidade em Portugal por fonte energética de 2002 a 
2006:
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A base do diagrama de consumo em Portugal é satisfeita por centros electroprodutores a carvão, 
responsáveis por 28,6% do consumo total durante o ano de 2006. Em anos de hidraulicidade 
média ou baixa, a base do diagrama de consumo é também satisfeita, em menor grau, por centros 
electroprodutores a gás. As pontas do diagrama de carga são, geralmente, preenchidas com 
recurso à produção hidroeléctrica, com baixos custos operacionais e curtos tempos de arranque e 
paragem. No entanto, a produção hidroeléctrica depende em grande medida das condições 
meteorológicas, podendo apresentar fortes variações, em função das afluências e dos 
armazenamentos de água existentes. A produção em regime especial assume uma importância 
crescente, tendo passado de 6,5% do consumo total em 2000 para 17,8% em 2006. Prevê-se que 
as fontes renováveis, em especial a produção eólica, continuem a crescer no futuro de forma a 
alcançar a meta estabelecida pelo Governo para 2010: abastecimento de 39% do consumo de 
energia eléctrica a partir de fontes renováveis. No Antigo Sistema Eléctrico, a optimização da 
produção baseava-se nos custos variáveis de produção de cada centro electroprodutor, sendo que 
no Novo Sistema Eléctrico, passa a basear-se numa lógica de preços de mercado.

Transporte de electricidade

A actividade de transporte de electricidade é efectuada através da RNT, mediante uma concessão 
atribuída pelo Estado Português, em 15 de Junho de 2007 e em regime de serviço público e de 
exclusividade, à REN Rede Eléctrica, por um período de 50 anos. Para uma descrição detalhada 
das actividades de transporte de electricidade desenvolvidas por esta sociedade, ver ponto 10.4, 
“Actividade de transporte de electricidade da REN”.

Distribuição de electricidade

A distribuição de electricidade processa-se através da exploração da rede nacional de distribuição, 
que corresponde à rede em média e alta tensões, e da exploração das redes de distribuição de 
baixa tensão. A rede nacional de distribuição é operada através de uma concessão exclusiva 
atribuída pelo Estado Português. Actualmente, a concessão exclusiva para a actividade de 
distribuição de electricidade em alta e média tensão pertence à EDP Distribuição. As redes de 
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distribuição de baixa tensão continuam a ser operadas no âmbito de contratos de concessão 
atribuídos pelos municípios, geralmente, à EDP Distribuição.

Comercialização de electricidade

A comercialização de electricidade encontra-se agora inteiramente aberta à concorrência, estando 
apenas sujeita à obtenção das necessárias licenças e aprovações. Os comercializadores podem 
comprar e vender electricidade livremente e têm o direito de aceder às redes de transporte e de 
distribuição mediante o pagamento de tarifas de acesso estabelecidas pela ERSE. No âmbito do 
Novo Sistema Eléctrico, os consumidores podem escolher o seu comercializador e trocar de 
comercializador sem quaisquer encargos adicionais. Deverá ser constituída uma nova entidade, 
cuja actividade será regulada pela ERSE, para supervisionar as operações logísticas de mudança 
de comercializador. 

Os comercializadores estão sujeitos a certas obrigações de serviço público no que respeita à 
qualidade e ao abastecimento contínuo de electricidade e também a fornecer acesso à informação 
em termos simples e compreensíveis. 

Por outro lado, foi criada a função de comercializador de último recurso, a qual deverá existir até 
que o mercado liberalizado se mostre totalmente eficiente e até ao termo dos contratos de 
concessão, em conformidade com a Directiva 2003/54/CE. Esta nova função, que está sujeita a 
regulação por parte da ERSE, foi assumida pela EDP Serviço Universal, uma entidade 
independente constituída para este fim e por alguns concessionários de distribuição de baixa 
tensão locais. O comercializador de último recurso é responsável pela aquisição de toda a 
electricidade produzida pelos produtores em regime especial, obrigação que, até 1 de Janeiro de 
2007, era assumida pela REN Rede Eléctrica, e pelo abastecimento a clientes que adquirem 
electricidade sujeita a tarifa regulada ou Clientes Regulados, recaindo sobre aquele uma obrigação 
de serviço universal.

Operação dos mercados organizados de electricidade

Os mercados organizados de electricidade operam num regime livre e estão sujeitos a 
autorizações concedidas conjuntamente pelo Ministro das Finanças e pelo ministro responsável 
pelo sector energético. A operação do mercado de electricidade deve ser integrada no âmbito do 
funcionamento de quaisquer mercados organizados de electricidade estabelecidos entre o Estado 
Português e outros Estados-membros da UE. Os produtores que operem sob o regime ordinário 
e os comercializadores, entre outros, podem tornar-se membros do mercado.

Tarifas

As tarifas de electricidade são uniformes ao longo do território de Portugal Continental e são 
fixadas anualmente pela ERSE “ex ante”, com base em previsões de investimento, custos e
quantidades, em conformidade com as regras estabelecidas no Regulamento Tarifário. O 
Regulamento Tarifário classifica as actividades desenvolvidas pela REN Rede Eléctrica no âmbito 
do respectivo contrato de concessão em três tipos de actividades, relativamente às quais a REN 
Rede Eléctrica é obrigada a manter contas reguladas separadas, a saber: (i) Aquisição de Energia 
Eléctrica (“AEE”), (ii) Gestão Global do Sistema (“GGS”) e (iii) Transporte de Electricidade 
(“TEE”). Cada uma destas actividades é remunerada por uma tarifa específica. A Tarifa de 
Energia e Potência (“TEP”), a Tarifa de Uso Global do Sistema (“UGS”) e a Tarifa de Uso da 
Rede de Transporte (“URT”). Estas tarifas baseiam-se em “proveitos permitidos”, sendo as 
diferenças entre os proveitos supostos “ex ante” nas tarifas e os proveitos efectivamente 
ocorridos compensadas nas tarifas dois anos depois (no caso da TEP, uma estimativa do valor de 
compensação das diferenças é incluída nas tarifas do ano seguinte), contemplando ainda uma 
componente de juro (actualmente a Euribor a três meses + 0,5%). Efectivamente, o proveito 
permitido reflecte os custos operacionais líquidos (incluindo a amortização de activos fixos) e 
também uma remuneração sobre o valor contabilístico líquido dos activos fixos de cada 
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actividade, calculada com uma taxa (“ROR”) fixada pela ERSE no início de cada período 
regulatório, cuja duração é de três anos. Adicionalmente, os proveitos permitidos incluem as 
diferenças tarifárias de anos anteriores acrescidas dos correspondentes juros. A ERSE permite, 
ainda, que a REN retenha 50% da margem bruta das compras e vendas no Mercado Espanhol de 
Electricidade (“ganhos comerciais”), no âmbito da optimização dos custos dos CAE efectuada 
pela REN. 

A TEP constitui a tarifa mediante a qual a REN vende energia ao comercializador regulado, que 
reflecte essencialmente os custos dos CAE (corrigidos pelo “Mecanismo de Correcção de 
Hidraulicidade”) e do saldo de importação/exportação. Estes custos são deduzidos dos custos 
incorridos no âmbito dos CAE considerados como custos de “serviços de sistema” transferidos 
para a Tarifa UGS. Até ao final de 2006, quando a REN tinha ainda a obrigação de adquirir 
electricidade produzida em regime especial, os custos excedentários associados àquela produção, 
tendo por referência os custos unitários médios de produção no âmbito dos CAE, eram 
transferidos da TEP para a UGS. No início de 2007, a obrigação de adquirir “produção em 
regime especial” (com base em energias renováveis, resíduos e cogeração) foi transferida da REN 
para o Comercializador de Último Recurso do SEN. Prevê-se que, ao longo de 2007, a maioria 
dos CAE terminem, continuando a REN a adquirir electricidade no âmbito dos CAE que não 
sejam objecto de cessação antecipada. Ver Capítulo 10, “Contratos Significativos”.

A tarifa UGS não constitui apenas uma tarifa de “serviços de sistema”. Para além dos custos 
transferidos da tarifa TEP, acima mencionados, inclui os custos do centro de despacho, os custos 
da rede de segurança de telecomunicações, os custos do sistema de acerto de contas dos desvios 
de energia associados aos programas dos agentes de mercado e, ainda, alguns “custos globais” do 
sistema eléctrico nacional, como sejam os custos do regulador, imputáveis ao sector eléctrico, e 
os custos com a “convergência tarifária das regiões autónomas dos Açores e da Madeira”. Esta 
tarifa é paga à REN pela entidade concessionária da rede de distribuição em função do consumo 
de energia de todos os clientes do SEN. 

A tarifa URT, cujas principais componentes são a remuneração e amortização dos activos fixos 
da actividade de transporte de electricidade, inclui também os custos de manutenção e operação 
da rede de transporte aprovados pelo regulador. Esta tarifa é paga à REN pela entidade 
concessionária da rede de distribuição e aplica-se ao consumo de energia de todos os clientes. A 
tarifa URT apresenta duas componentes: uma para a potência activa e outra para a potência 
reactiva. A componente de potência activa, por seu turno, apresenta dois preços distintos, a 
aplicar em função do nível de tensão do ponto de entrega (muito alta tensão ou alta tensão). A 
fronteira física entre transporte e distribuição verifica-se ao nível da alta tensão; o preço da tarifa 
URT em muito alta tensão é aplicado aos clientes directamente ligados àquele nível de tensão.

Até ao final de 2006, o aumento anual médio das tarifas de baixa tensão dos consumidores 
regulados estava limitado à taxa de inflação prevista. No final de 2006, para efeitos de fixação das 
tarifas de 2007, foi excepcionalmente estabelecido, no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 237-
B/2006, de 18 de Dezembro, um aumento máximo de 6%, em relação às tarifas em baixa tensão 
normal dos consumidores regulados.

O sistema tarifário actualmente em vigor no sector da electricidade procura proporcionar à REN 
Rede Eléctrica um resultado operacional regulado, essencialmente constituído pela remuneração, 
à taxa ROR, da base de activos regulados da REN Rede Eléctrica, pelos juros dos desvios 
tarifários de anos anteriores e pelos “ganhos comerciais”, calculado “ex ante” sobre valores 
pressupostos nas tarifas fixadas. A ocorrência de valores diferentes dos pressupostos poderá 
provocar oscilações dos proveitos ocorridos, embora as tarifas futuras venham a corrigir, com 
dois anos de atraso, os desvios entre os resultados operacionais regulados previstos e ocorridos. 
Nos últimos anos, o resultado estimado pela ERSE na fixação das tarifas excedeu 
significativamente o resultado real da REN Rede Eléctrica, devido, em parte, aos custos mais 
elevados associados à produção com base em recursos renováveis e ao défice tarifário de 2006 
associado à limitação à taxa de inflação das tarifas de baixa dos consumidores regulados, ocorrida 
naquele ano. Embora a REN venha a ser compensada nas tarifas futuras pelo défice do resultado 
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real face ao resultado estimado, os proveitos mais baixos que REN Rede Eléctrica recebeu 
afectaram negativamente os fluxos de caixa em resultado do atraso do pagamento da 
compensação por esta diferença. Ver Capítulo 12, “Liquidez e Recursos de Capital”.

Gás Natural

Aspectos gerais

As infra-estruturas do gás natural em Portugal Continental entregaram ao mercado nacional 
aproximadamente 45,9 TWh de energia em 2006. A procura de gás natural em Portugal 
Continental pode ser dividida em três segmentos de mercado: centros electroprodutores, grandes 
consumidores industriais e distribuição local. Os grandes centros electroprodutores de ciclo 
combinado e os centros electroprodutores a gás constituíram cerca de 44% do mercado em 2006. 
Não obstante, a procura de gás natural para este segmento varia de ano para ano dependendo da 
disponibilidade de outras fontes de geração, em especial da hidroeléctrica. Os grandes 
consumidores industriais, representaram 38% do mercado em 2006. O gás natural utilizado para 
a distribuição é entregue aos clientes residenciais, comerciais e pequenos industriais pelos 
distribuidores e fornecedores retalhistas. Este segmento do mercado representou 
aproximadamente 18% da procura em 2006.  

O Gráfico seguinte ilustra a evolução do consumo de gás natural na Europa dos 15 em Bcm:
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O gráfico que se segue ilustra o consumo per capita de gás natural na Europa dos 15:
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A procura de gás natural em Portugal Continental registou um aumento geral nos últimos cinco 
anos, tendo o aumento da procura sido liderada por todos os três segmentos do mercado. 

O gráfico seguinte ilustra o crescimento da procura de gás natural em Portugal Continental desde 
2000, em milhões de metros cúbicos:

Fonte: REN

De acordo com os dados disponíveis da International Energy Agency (IEA) para o ano de 2004, 
os gráficos que se seguem ilustram a contribuição do gás natural na oferta global de energia 
primária em Portugal, em Espanha e nos países europeus da OCDE, respectivamente.
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Oferta global de energia primária em Portugal
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Oferta global de energia primária na Europa (OCDE)
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Para o aumento da procura de gás natural é de especial importância o desenvolvimento da 
produção de electricidade com base em centros electroprodutores de ciclo combinado. Esta 
tecnologia consiste na utilização da combustão do gás natural num ciclo de turbina de gás em 
cascata com um ciclo de Rankine, o qual utiliza o vapor produzido pelo calor dos gases de escape 
da turbina para produzir electricidade. Estes dois processos são complementares e permitem 
níveis de desempenho energético elevado. A produção de electricidade utilizando ciclos 
combinados de gás natural é eficiente e origina um impacte ambiental mínimo. Trata-se da 
principal tecnologia utilizada para projectos de produção de electricidade de grande escala, que 
está a ser implementada actualmente em países desenvolvidos devido aos seus custos iniciais mais 
reduzidos, à sua elevada eficiência e às emissões de dióxido de carbono mais reduzidas, face a 
outros combustíveis.

A utilização industrial de gás natural está a generalizar-se devido às suas reconhecidas vantagens 
em relação aos combustíveis tradicionais, nomeadamente em termos de funcionamento e 
manutenção mais fáceis e  limpas, múltiplos usos do mesmo tipo de combustível e custo inferior 
ao da maioria. Nas grandes indústrias, o gás natural permite a utilização da cogeração, um sistema 
em que o gás natural é utilizado para fins industriais e para produzir electricidade. A REN 
acredita que o crescimento da RNTGN será motivado sobretudo pela procura de capacidade. 
Contudo, com o crescimento das redes de distribuição, uma cobertura crescente dos 
consumidores irá permitir às pequenas e médias indústrias utilizar o gás natural como 
combustível principal. 

O uso doméstico do gás natural continua a crescer à medida que as empresas de distribuição de 
gás ligam mais utilizadores à rede de distribuição, nomeadamente nos novos desenvolvimentos 
em áreas urbanas.

Prevê-se que a procura de capacidade nas infra-estruturas de gás natural em Portugal continue a 
aumentar nos próximos anos. 

O Sistema Nacional de Gás Natural

O SNGN pode ser dividido em seis actividades principais: recepção, armazenamento e 
regaseificação de GNL, armazenamento subterrâneo de gás natural, transporte de gás natural, 
distribuição de gás natural, comercialização de gás natural e operação do mercado do gás natural. 
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Como acontece com a electricidade, cada uma destas actividade deve ser operada 
independentemente das outras, salvo certas excepções. Ver Capítulo 10, “Legislação aplicável ao 
Emitente”.

Muito à semelhança do SEN, foi estabelecido um SNGN integrado, em que a comercialização de 
gás natural e a gestão dos mercados organizados estão abertos à concorrência e encontram-se 
sujeitos à obtenção de licenças e autorizações. As actividades de recepção, de armazenamento e
regaseificação de GNL, de armazenamento subterrâneo de gás natural e de transporte de gás 
natural continuam a ser exercidas através de concessões de serviço público. A distribuição de gás 
natural é exercida através da adjudicação de concessões ou licenças de serviço público.

Portugal não é um país produtor de gás natural. Este é adquirido maioritariamente ao abrigo de 
contratos de longo prazo. O gás natural pode entrar na RNTGN através de três pontos:  Campo 
Maior, que recebe o gás natural com origem na rede espanhola, o terminal de GNL localizado em 
Sines que recebe os carregamentos de GNL  por navio, e Valença do Minho, que pode 
ocasionalmente receber gás natural de Espanha.

Recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, armazenamento subterrâneo de gás 
natural e transporte de gás natural

Nas instalações do terminal de Sines, o GNL é descarregado e bombeado para os tanques de 
armazenamento intermédio onde fica armazenado até que haja ordem de regaseificação emitida 
pelo proprietário do gás. A vaporização é realizada fornecendo calor proveniente da água do mar 
captada nas instalações do terminal, após a bombagem de alta pressão, sendo o gás emitido para a 
rede de alta pressão no ponto de entrega do terminal. As instalações possuem equipamentos para 
enchimento de camiões cisterna  que transportam GNL em estado líquido.

Armazenamento subterrâneo

Ao contrário da electricidade, o gás natural pode ser armazenado no seu estado natural para 
utilização futura. O armazenamento cumpre funções de segurança de abastecimento e de 
flexibilidade para os utilizadores. Nas instalações de armazenamento subterrâneo o gás natural é 
armazenado em cavidades criadas no interior de um maciço salino através de um processo de 
dissolução controlada (lixiviação). Estas cavidades são caracterizadas pela elevada disponibilidade 
e rapidez de mobilização do gás nelas contido. Associado ao complexo de cavidades, a concessão 
inclui a estação de gás constituída pelos equipamentos de exsicação que removem a humidade do 
gás extraído das cavidades para que possa ser injectado na rede de alta pressão, e o equipamento 
de compressão responsável pela injecção do gás natural nas cavidades. As cavidades operam 
normalmente a pressões superiores às da rede.

Transporte

O gás natural é recepcionado e transportado através dos gasodutos de alta pressão da rede 
nacional de transporte que ligam através de estações de medição e redução de pressão aos 
gasodutos de média e baixa pressão operados pelas empresas de distribuição com vista à 
distribuição aos utilizadores finais. 

As actividades de recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, armazenamento 
subterrâneo de gás natural e transporte de gás natural são realizadas ao abrigo de concessões, 
com um prazo de 40 anos, concedidas, em 26 de Setembro de 2006, pelo Estado Português em 
regime de exclusividade a três entidades integralmente detidas pela REN (REN Gasodutos, REN 
Armazenagem e REN Atlântico). Estas entidades concessionárias devem permitir o acesso de 
terceiros às suas infra-estruturas de acordo com as tarifas em vigor para todos os clientes 
elegíveis, incluindo as empresas fornecedoras. Estas tarifas devem ser aplicadas de forma 
objectiva, sem discriminação de quaisquer utilizadores do sistema e sem prejuízo da celebração de 
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contratos de comercialização a longo prazo, nos termos das disposições previstas na lei da 
concorrência.

Distribuição de gás natural

A distribuição de gás natural através de gasodutos de média e baixa pressão é realizada através de 
concessões e licenças concedidas pelo Estado Português. As entidades que operavam a rede de 
distribuição de gás natural à data de entrada em vigor do Decreto-Lei 30/2006, continuam a ter 
direito a operar a rede de distribuição de gás natural como concessionárias ou licenciadas sob um 
regime exclusivo de serviço público de âmbito territorial.

O gás natural proveniente dos gasodutos de alta pressão da RNTGN, é transportado para uma 
rede de gasodutos de média e baixa pressão pertencente a empresas de distribuição que entregam 
o gás natural aos utilizadores finais.

O acesso de terceiros ao sistema de distribuição deve ser assegurado pelos respectivos 
concessionários, com base nas tarifas em vigor aplicáveis a todos os clientes elegíveis, incluindo 
as empresas fornecedoras, e sem qualquer discriminação entre utilizadores do sistema.

Numa escala mais reduzida, são igualmente empreendidas actividades de regaseificação por parte 
de algumas empresas de distribuição locais em instalações criogénicas localizadas em 
determinadas regiões de Portugal, em que  o GNL é transportado e armazenado para fornecer os 
clientes que não estão ligados à rede nacional de transporte de gás.

Comercialização de gás natural

A liberalização da comercialização de gás natural teve início em 2007 (no que se refere a centros 
electroprodutores) e, em 2008, prevê-se que seja alargada aos consumidores que utilizam mais de 
1 milhão de m3 de gás natural e, em 2009, aos consumidores que utilizam mais de 10 mil m3 de 
gás natural por ano. Prevê-se que as actividades de comercialização de gás natural estejam 
inteiramente abertas à concorrência em 2010, ficando apenas sujeitas a um regime de 
licenciamento. Os comercializadores podem comprar e vender livremente o gás natural no 
mercado aberto ou através de contratos bilaterais. No novo sistema, os consumidores podem 
escolher o seu comercializador e trocar por outro comercializador sem quaisquer encargos 
adicionais. Será criada uma nova entidade, cuja actividade será regulada pela ERSE, para 
supervisionar as operações de logística de troca de fornecedores.

Os fornecedores estão sujeitos a determinadas obrigações de serviço público e é-lhes exigido que 
assegurem a qualidade e o abastecimento contínuo de gás natural.  

Além disso, foi criada a função de comercializador de último recurso até o mercado liberalizado 
estar completamente operacional. Esta nova função foi assumida por uma subsidiária 
integralmente detida pela Galp para os clientes grossistas e por quaisquer outros distribuidores, 
concessionários ou distribuidores licenciados de gás natural, na sua área de cobertura, para 
clientes retalhistas, sujeita a requisitos de licenciamento.  

Operação dos mercados de gás natural

Os mercados de gás natural são operados numa base de mercado aberto, estando sujeitos a 
autorização, que tem de ser concedida conjuntamente pelo Ministro das Finanças e pelo ministro 
responsável pelo sector energético. A entidade gestora do mercado organizado está também 
sujeita a autorização a ser concedida pelo Ministro responsável pelo sector energético e, sempre 
que previsto na lei, pelo Ministro da Finanças.
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10.8. Legislação Aplicável à Actividade do Emitente

Enquadramento

A actividade da REN enquadra-se nos sectores da electricidade, do gás natural e, 
complementarmente, das telecomunicações, estando, nessa medida, sujeita a um amplo acervo de 
normas legais e regulamentares. O interesse económico geral associado aos serviços prestados 
pelo Emitente e a titularidade maioritária do capital social da REN por entidades do sector 
público empresarial, nomeadamente pela Parpública e pela CGD, determinam ainda a aplicação 
de normas relativas às empresas públicas constantes do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 
Dezembro. 
De acordo com essas normas, as empresas públicas dispõem de poderes e prerrogativas de 
autoridade que lhes permitem, nos termos legais aplicáveis, proceder a expropriações por 
utilidade pública e à utilização, protecção e gestão de infra-estruturas afectas ao serviço público. 
Essas prerrogativas são orientadas para permitir, de acordo com os princípios orientadores 
previstos no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, a prossecução dos fins 
de serviço público que lhes estão associadas, devendo as empresas, nomeadamente, promover, na 
medida do possível, o acesso a serviços essenciais em condições idênticas para todos os 
utilizadores e zelar pela eficácia da gestão das redes de serviços públicos.
Não obstante, as empresas públicas desenvolvem as suas actividades em conformidade com as 
regras gerais de concorrência nacionais e comunitárias aplicáveis e com as demais regras a que se 
encontram sujeitas as entidades com capitais exclusivamente ou maioritariamente privados, nos 
termos previstos nos artigos 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro. A 
participação maioritária de entes públicos no capital de uma empresa apenas determina, na 
medida aplicável em cada caso concreto, a sujeição, segundo os artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei 
n.º 558/99, de 17 de Dezembro, a alguns deveres especiais de informação perante o Ministro das 
Finanças em matérias que, numa sociedade aberta, são geralmente do conhecimento dos 
accionistas, tais como os planos e orçamentos de actividade ou os documentos de prestação de 
contas, tendo nomeadamente em vista permitir a realização de um controlo financeiro que 
estimule a eficiência e eficácia da gestão.

Em 2006, o sector energético português sofreu uma significativa reestruturação, resultante da 
implementação de directivas da União Europeia sobre electricidade e gás (Directiva 2003/54/CE 
(a “Directiva da Electricidade”) e Directiva 2003/55/CE (a “Directiva do Gás”) ambas do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e de 26 de Junho, e também da definição de novos 
objectivos estratégicos, princípios e directrizes gerais.

Os principais objectivos desta reestruturação são (i) garantir a segurança do abastecimento de 
energia a Portugal, com base na diversificação dos principais recursos usados (nomeadamente, 
reforçando o desenvolvimento de fontes de energia renováveis, visando atingir, em 2010, um 
abastecimento de 39% do consumo de energia eléctrica através de fontes de energia renováveis) e 
promovendo a eficiência, (ii) estimular e beneficiar a competição de forma a promover a 
protecção ao consumidor, bem como a concorrência e eficiência das empresas portuguesas que 
operam no sector energético e no sector de produção nacional e (iii) garantir a adequação 
ambiental do sector energético, reduzindo o impacte ambiental a nível local, nacional e global.

A 24 de Outubro de 2005, o Conselho de Ministros de Portugal aprovou a Resolução n.º 
169/2005 (“Resolução 169/2005”), que estabeleceu uma nova estratégia nacional para o mercado 
energético. A Resolução 169/2005 substituiu a anterior estratégia energética nacional, introduzida 
pelo Conselho de Ministros através da Resolução n.º 63/2003, de 28 de Abril. A nova estratégia 
energética nacional revê a estrutura legal e regulatória, aumenta a esfera de actividades das 
empresas do sector, assegura um ambiente de concorrência onde passa a poder existir mais do 
que um operador integrado nos sectores de gás e electricidade, garante independência a 
participantes regulados no sector de gás natural e introduz medidas para promover a coordenação 
entre estas empresas e as empresas que operam a RNT.
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Entidades Reguladoras do Mercado

A responsabilidade pela regulamentação do sector energético em Portugal está actualmente 
dividida entre a DGEG, a ERSE e a Autoridade da Concorrência.

Obrigações, Poderes e Objectivos da DGEG 

A principal responsabilidade da DGEG é o planeamento e desenvolvimento do SEN, incluindo a 
aprovação da emissão, alteração e revogação de planos de criação e preparação de expansão, em 
conjunto com a REN, para aprovação do Ministro da Economia português. A DGEG é também 
responsável por regulamentações aplicáveis à RNT e de distribuição e pela qualidade do serviço. 
Após consulta à ERSE, a DGEG é responsável por submeter uma proposta de Regulamento da 
Qualidade de Serviço, a ser aprovada pelo Ministro responsável pelo sector energético. A DGEG 
é igualmente responsável por submeter uma proposta de Regulamento da Rede de Transporte e 
de Regulamento da Rede de Distribuição a serem aprovadas pelo Ministro responsável pelo 
sector energético.

No que respeita ao sector do gás natural, a DGEG é responsável pela monitorização da 
segurança na comercialização e, para esse efeito, esta entidade deverá colaborar de perto com o 
Emitente. A DGEG é ainda responsável pela publicação futura de uma série de regulamentos 
aplicáveis ao sector do gás natural, como sejam o Regulamento da Operação das Infra-Estruturas, 
o Regulamento Técnico relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção do 
Armazenamento Subterrâneo, o Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, 
Exploração e Manutenção de Terminal de recepção armazenamento e regaseificação de GNL e o
Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção da RNTGN.

Obrigações, Poderes e Objectivos da ERSE 

A ERSE foi criada como reguladora independente do sector eléctrico em Fevereiro de 1997. A 
25 de Março de 2002, as atribuições da ERSE relativamente ao sector da electricidade foram 
ampliadas para passar a abranger as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A 12 de Abril 
de 2002, as atribuições da ERSE passaram a compreender as actividades do sector do gás natural, 
tendo sido alterada a sua denominação para Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 

Nos termos do Decreto-Lei 29/2006 e do Decreto-Lei 172/2006, a ERSE dispõe de 
competência em matéria de regulação das actividades de transporte, distribuição, abastecimento, 
operações logísticas para mudança de comercializador e de operação dos mercados de 
electricidade, bem como para a aprovação dos principais regulamentos aplicáveis ao sector da 
electricidade:

· o Regulamento Tarifário (com base no qual são fixados os valores a praticar para as tarifas e 
preços);

· o Regulamento de Relações Comerciais;

· o Regulamento do Despacho;

· o Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações;

· o Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos.

Por outro lado, as actividades de transporte e armazenamento subterrâneo de gás natural, de 
recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, de distribuição e comercialização de último 
recurso de gás natural e as actividades de operação logística de mudança de comercializador de 
gás natural encontram-se também sujeitas a regulação da ERSE, a qual tem a obrigação de 
preparar e entregar ao Governo um relatório periódico sobre a matéria.

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 30/2006, e no Decreto-Lei n.º 140/2006, de 
26 de Junho, (“Decreto-Lei 140/2006”) as atribuições da ERSE em relação ao sector do gás 
natural incluem a aprovação dos principais regulamentos aplicáveis ao sector do gás natural, os 
quais são os seguintes:

· o Regulamento da Qualidade de Serviço;
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· o Regulamento Tarifário (com base no qual são fixados os valores em matéria de tarifas e 
preços a aplicar);

· o Regulamento das Relações Comerciais;

· o Regulamento de Acesso às Redes, às Infra-estruturas e às Interligações; e

· o Regulamento da Mediação e Conciliação de Conflitos.

Obrigações, Poderes e Objectivos da Autoridade da Concorrência

A Autoridade da Concorrência é uma instituição independente e financeiramente autónoma que 
tem como missão assegurar o cumprimento em Portugal das leis da concorrência nacionais e da 
União Europeia, especificamente no que se refere a concentrações, auxílios de Estado e a práticas 
restritivas da concorrência. A Autoridade da Concorrência dispõe de poderes regulatórios sobre 
todos os sectores da economia, incluindo os sectores regulados, tais como a electricidade e o gás, 
devendo, contudo, actuar em coordenação com os reguladores de cada sector.

Legislação da UE

A legislação nacional aplicável ao sector energético tem por base a transposição de legislação da 
União Europeia. O antigo regime da União Europeia foi substituído em 2003 pela Directiva da 
Electricidade e pela Directiva do Gás, bem como por outras directivas e demais legislação 
emanada pelos órgãos competentes da União Europeia com relevo para o sector energético. As 
principais medidas legislativas tomadas no âmbito da UE encontram-se identificadas abaixo.

Sector eléctrico

Nos anos 90, a União Europeia deu início ao processo de criação do Mercado Interno de 
Electricidade (“MIE”). O MIE tem como objectivo a promoção da concorrência e a tendencial 
eliminação de obstáculos causados por transacções comerciais transfronteiriças, assegurando aos 
consumidores a livre escolha dos seus comercializadores. O MIE visa a criação de um mercado 
único em que a circulação de electricidade entre Estados-Membros se realize tendencialmente de 
forma tão fácil como a sua circulação dentro de cada Estado-Membro.

A aprovação da Directiva 96/92/CE (Primeira Directiva da Electricidade) estabeleceu um 
conjunto de princípios gerais que definem regras comuns para a produção, transporte e 
distribuição de electricidade e criou a estrutura necessária à privatização de empresas públicas e, 
consequentemente, a liberalização das actividades. A Directiva aboliu os monopólios legais e 
impôs aos Estados-Membros que gradualmente permitam a escolha dos comercializadores pelos 
grandes consumidores de electricidade. Do mesmo modo, determina a obrigação de as empresas 
verticalmente integradas concederem a terceiros o acesso às suas redes de transporte e de 
distribuição. Acresce que, para as empresas verticalmente integradas que operem nos negócios da 
produção, transporte e comercialização, a Directiva impôs um grau mínimo de separação entre os 
negócios de rede e as outras actividades (“Unbundling”). Em resumo, a Directiva introduziu a 
distinção entre o sector regulado do mercado (redes de transporte e distribuição) do sector 
liberalizado do mercado (produção e comercialização).

Em Junho de 2003 foi adoptada a Directiva 2003/54/CE (Segunda Directiva da Electricidade) 
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às regras comuns para o mercado interno da 
electricidade. A Segunda Directiva da Electricidade revogou a Directiva 96/92/CE, tendo como 
objectivo concretizar a abertura do mercado e estabelecer as regras para a organização e 
funcionamento do sector da electricidade, acesso ao mercado, critérios e procedimentos 
aplicáveis a concursos e a concessão de autorizações, e a operação do sistema. Os Estados-
Membros deviam proceder à transposição desta Directiva até 1 de Julho de 2004.

Posteriormente, devido à necessidade de estabelecer condições para o acesso à rede para trocas 
de electricidade através das fronteiras, foi publicado o Regulamento 1228/2003/CE 
(Regulamento sobre a negociação transfronteiriça de electricidade), através do qual se definiu um 
mecanismo único para compensação entre operadores do sistema de transporte, e a Decisão 
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1229/2003/CE, na qual se estabelece um conjunto de directrizes relativas às redes de 
electricidade transeuropeias.  

A política de energia da UE tem também como objectivo a manutenção de um elevado nível de 
segurança do abastecimento, a qual compreende dois elementos: a necessidade da segurança do 
sistema e a necessidade de equilíbrio entre a procura e a oferta de electricidade a médio e longo 
prazo. Embora a questão da segurança do abastecimento se encontrasse já referida na Segunda 
Directiva da Electricidade e no Regulamento sobre a negociação transfronteiriça de electricidade, 
a Comissão fez, em 2003, uma proposta para um conjunto de normas mais abrangente nesta 
matéria. A recentemente adoptada Directiva acerca da segurança do fornecimento de 
electricidade e do investimento em infraestruturas (2005/89/CE) impõe que os Estados-
Membros assegurem a manutenção de um nível apropriado de segurança na rede e a adopção de 
regras de mercado estáveis e transparentes no que respeita a qualquer medida tomada para 
equilibrar a oferta e a procura. A Directiva deverá ser transposta até Fevereiro de 2008.

A 23 de Maio de 2006, a Comissão Europeia decidiu dispensar a aplicação ao Arquipélago da 
Madeira, por um período de tempo não definido, de várias disposições da Directiva 
2003/54/CE. Esta dispensa justificou-se pelo facto de Portugal enfrentar problemas com o 
funcionamento das suas pequenas redes isoladas insulares relativamente à renovação, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento da capacidade existente. Contudo, as autoridades 
portuguesas devem acompanhar a evolução do sector da electricidade no Arquipélago da Madeira 
e transmitir à Comissão Europeia qualquer alteração importante que possa tornar necessária uma 
revisão da isenção concedida.

O processo de liberalização do sector eléctrico encontra-se actualmente numa fase de transição. 
Em alguns Estados-Membros da União Europeia, a legislação que implementa as Directivas 
acima referidas entrou em vigor há cerca de um ano, para além de que a transposição dessas 
Directivas ainda não se encontra realizada em alguns dos Estados-Membros, o que tem resultado 
em níveis variáveis de liberalização do sector da electricidade no seio da União Europeia. 

No que se refere à concorrência, todas as empresas que desenvolvam a sua actividade no âmbito 
da UE estão sujeitas à legislação de concorrência adoptada pela Comissão Europeia e pelo 
Parlamento Europeu. À face da lei da concorrência da UE, a Direcção Geral Europeia para o 
Comércio e Concorrência pode avaliar políticas de preços, procedimentos internos e operações 
de fusão e de aquisição. Estas regras comunitárias foram também adoptadas como legislação 
nacional pelo Governo português.

Sector do gás

O processo legislativo comunitário de liberalização dos mercados do gás começou também nos 
anos 90: em primeiro lugar, com a Directiva da Transparência do Preço e com a introdução de 
requisitos básicos de não-discriminação pela Directiva do Trânsito e pela Directiva dos 
Hidrocarbonetos e, de seguida, ao abrigo da Primeira Directiva do Gás, com a abolição dos 
monopólios de importação, a abertura gradual do mercado, separação contabilística para 
empresas de rede verticalmente integradas e com uma opção de acesso à rede por terceiros.

Em Junho de 2003, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros aprovaram a Directiva 
2003/55/CE, (a “Directiva do Gás”), contendo regras comuns para o mercado do gás natural. A 
Directiva do Gás entrou em vigor em Agosto de 2003, tendo sido exigido aos Estados-Membros 
da União Europeia que procedessem à sua transposição até l de Julho de 2004. Os principais 
princípios estabelecidos na Directiva do Gás consistem na separação jurídica das actividades de 
rede de abastecimento, na existência de uma entidade reguladora, com funções bem definidas, em 
todos os Estados-Membros, na exigência de publicação das tarifas de uso de rede, no reforço das 
obrigações de serviço público e na introdução de medidas para aumentar a segurança do 
abastecimento.

Contudo, os “mercados emergentes” beneficiam de excepções a várias obrigações estabelecidas 
na Directiva do Gás, incluindo em matérias relacionadas com a separação dos operadores de 
sistemas de transporte e distribuição, com o acesso por terceiros aos sistemas de transporte e 
distribuição e com a abertura do mercado e reciprocidade. Estas excepções expiram 
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automaticamente quando o Estado-Membro deixe de estar qualificado como mercado emergente. 
O mercado de gás natural português é considerado como mercado emergente até final de 2007.

A 26 de Abril de 2004, o Conselho da União Europeia aprovou a Directiva 2004/67/CE, 
estabelecendo medidas para assegurar um nível adequado de segurança no abastecimento de gás. 
Esta directiva estabelece uma estrutura comum, no âmbito da qual os Estados Membros da UE 
devem definir políticas de abastecimento transparentes, não discriminatórias e compatíveis com 
as exigências de um mercado de gás interno concorrencial, esclarece as funções gerais e 
responsabilidades dos vários operadores do mercado e introduz os procedimentos específicos 
para segurança do abastecimento de gás de forma não discriminatória. 

Os Estados-Membros estão vinculados a proceder à aprovação das leis, regulamentos e 
disposições administrativas necessárias para promover a transposição desta Directiva até 19 de 
Maio de 2006.

Em Setembro de 2005, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros adoptaram o 
Regulamento n.º 1775/2005/CE (Regulamento do Gás) relativo às condições de acesso às redes 
de transporte de gás natural. Este Regulamento é aplicável desde 1 de Julho de 2006 e tem como 
objectivo estabelecer regras não discriminatórias para condições de acesso a sistemas de 
transporte de gás natural, considerando as especificidades dos mercados nacionais e regionais, 
visando assegurar o funcionamento adequado do mercado interno de gás.

Regulamentação ambiental

No contexto de reduzir a dependência externa de energia da União Europeia e de aumentar a 
protecção ambiental, a Directiva 2001/77/EC, relativa à promoção de electricidade produzida 
por fontes de energia renováveis, estabeleceu alvos indicativos para o uso de energias renováveis. 
Para Portugal foi estabelecido como alvo a atingir que as fontes de energia renováveis deveriam 
abastecer 39% do consumo de energia eléctrica no ano 2010. Esta directiva estabeleceu alvos 
diferenciados para cada Estado Membro, ordenando, além disso, que os Estados Membros 
providenciem melhor acesso à rede para geradores de energia renovável, actualizem e facilitem os 
procedimentos de autorização e estabeleçam um sistema de garantias de origem.

Legislação Aplicável ao Sector da Electricidade

Aspectos gerais

As novas bases gerais, princípios e modelo de organização e funcionamento do sector da 
electricidade em Portugal foram estabelecidos pelo Decreto-Lei 29/2006 e pelo Decreto-Lei 
172/2006, em conformidade com os princípios gerais previstos na Directiva da Electricidade (o 
“Novo Sistema Eléctrico”).

No âmbito do Novo Sistema Eléctrico, o SEN pode ser dividido em cinco actividades principais: 
produção, transporte, distribuição, comercialização e operação dos mercados organizados de 
electricidade. Estas actividades devem ser desenvolvidas de acordo com os princípios da 
racionalidade e eficiência no uso de recursos durante toda a cadeia de valor (da produção ao 
consumo de electricidade) e com os princípios de concorrência e sustentabilidade ambiental, com 
vista a contribuir para aumentar a concorrência e eficácia do SEN, mas sem prejuízo das 
obrigações de serviço público.

Em contraposição com o Antigo Sistema Eléctrico, o Novo Sistema Eléctrico estabelece um 
modelo nos termos do qual as actividades relativas à produção, comercialização e operação dos 
mercados são concorrenciais e apenas requerem um processo de licenciamento ou de autorização 
antes do início da respectiva actividade. As actividades de transporte e de distribuição continuam 
a ser prestadas através da adjudicação de uma concessão de serviço público. 
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Actividades do sector eléctrico

Produção de electricidade

Ao abrigo do Novo Sistema Eléctrico a actividade de produção de electricidade encontra-se 
sujeita a licenciamento, sendo, assim, exercida num ambiente concorrencial. A produção de 
electricidade está dividida em dois regimes: o regime ordinário e o regime especial. O regime 
ordinário abrange a produção de electricidade que não está sujeita ao regime especial. O regime 
especial diz respeito à produção a partir de recursos endógenos e outros recursos renováveis, 
com excepção dos grandes centros electroprodutores hídricos, e beneficia de incentivos. 

No Novo Sistema Eléctrico, a lógica de planeamento centralizado de construção de centros 
electroprodutores é abandonada, sendo substituída por uma lógica de mercado e de iniciativa 
privada. O Estado Português só actua de forma supletiva à iniciativa privada, suprindo falhas de 
mercado e de modo a garantir o abastecimento de electricidade.

O Decreto-Lei 172/2006 estabelece que, até à cessação de todos os contratos de aquisição de 
electricidade (“CAE”) celebrados nos termos do Decreto-Lei n.º 183/95, de 27 de Julho 
(entretanto revogado), os produtores vinculados podem vender à REN Rede Eléctrica a 
electricidade produzida ao abrigo do regime dos CAE. A REN Rede Eléctrica, por sua vez, deve 
vender essa electricidade ao Comercializador de Último Recurso do SEN ou, quando se 
justifique, em mercado de electricidade organizado.

Por seu turno, a produção em regime especial rege-se fundamentalmente pelo disposto no 
Decreto-Lei n.º 189/88, de 18 de Maio, com as alterações posteriormente introduzidas (incluindo 
pelo Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro) (“Decreto-Lei 189/88”), embora esse 
regime especial também seja afectado pelo Decreto-Lei 29/2006 e pelo Decreto-Lei 172/2006, 
na medida em que o regime previsto nestes diplomas rege o SEN. O regime aplicável à produção 
de electricidade renovável só difere do regime aplicável à produção de electricidade através de 
outros recursos não renováveis no que se refere a licenças e tarifas.

O Decreto-Lei 189/88 estabelece um regime de licenciamento específico aplicável a instalações 
de produção de electricidade que usem fontes de energia renováveis. O processo de 
licenciamento inicia-se mediante um pedido, dirigido à DGEG, para avaliação da capacidade da 
RNT para receber a electricidade produzida num determinado ponto de recepção. Havendo 
capacidade disponível na RNT, é atribuído ao requerente um ponto de recepção numa 
determinada zona da RNT. O requerente deve posteriormente obter da DGEG uma licença para 
o exercício da actividade, antes de dar início à construção da instalação de produção de 
electricidade e, uma vez concluída essa construção, deve também obter uma licença de 
exploração.

Paralelamente ao processo de licenciamento pela DGEG, existe um processo de licenciamento 
junto das autoridades locais da área em que a instalação para produção de electricidade virá a 
localizar-se. Em particular, o requerente deve obter uma licença de construção e uma licença de 
utilização para a instalação de centros electroprodutores. Em alguns casos, deve ser efectuada 
uma avaliação de impacte ambiental, sendo necessário que a autoridade competente emita uma 
parecer favorável de impacte ambiental para que ocorra a emissão da licença de estabelecimento. 

O Decreto-Lei 189/88 estabelece igualmente uma fórmula específica para a determinação das 
tarifas relativas à energia eléctrica produzida por centros electroprodutores que utilizem fontes de 
energia renovável. A referida fórmula foi objecto de revisão pelo Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 
16 de Fevereiro. 

Até 31 de Dezembro de 2006, vigorava, nos termos do Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de 
Dezembro, uma obrigação de determinadas entidades, em especial a entidade concessionária da 
RNT, receberem a energia eléctrica produzida com base em fontes renováveis, tendo essa 
obrigação sido assumida, a partir de 1 de Janeiro de 2007, pelo Comercializador de Último 
Recurso do SEN, nos termos do artigo 55.º, número 1 do Decreto-Lei 172/2006.
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Transporte de electricidade

A actividade de transporte de electricidade é exercida através da RNT, mediante uma concessão 
atribuída em regime de exclusividade pelo Estado português. A concessão para o exercício da 
actividade de transporte de energia eléctrica encontra-se atribuída à REN nos termos do artigo 
69.º do Decreto-Lei 29/2006, na sequência da concessão anteriormente atribuída à REN Rede 
Eléctrica pelo artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho. Esta concessão foi objecto 
de modificação nos termos das novas bases da concessão estabelecidas no Decreto-Lei 
172/2006, tendo o respectivo contrato de concessão sido celebrado entre o Estado Português e a 
REN, em 15 de Junho de 2007, em conformidade com os princípios gerais e demais regras 
definidas no âmbito do Novo Sistema Eléctrico, com uma duração de 50 anos.

No âmbito da concessão que lhe foi atribuída, a REN Rede Eléctrica é responsável pelo 
planeamento, construção, exploração e manutenção de todas as infra-estruturas que integram a 
RNT e das interligações a que se encontra ligada, bem como das instalações necessárias para a 
sua operação. Como gestor técnico global do SEN, a entidade concessionária da RNT deve 
proceder à coordenação sistémica das infra-estruturas que constituem o SEN, de forma a 
assegurar o seu funcionamento integrado e harmonizado, assim como a segurança e continuidade 
do abastecimento de electricidade.

A entidade concessionária da RNT deve ser independente, do ponto de vista jurídico e 
patrimonial, em relação a outras actividades do sector eléctrico. Os critérios mínimos para 
assegurar esta independência encontram-se previstos no Novo Sistema Eléctrico, incluindo 
restrições à titularidade do capital social desta entidade, na medida em que nenhuma pessoa ou 
entidade pode deter, directa ou indirectamente, mais de 10% desse capital social, salvo quando se 
trate de entidades que operem no sector da electricidade em que este limite é reduzido para 5% 
do capital social. Estas restrições não são aplicáveis ao Estado português, a entidades controladas 
pelo Estado português, ao concessionário ou a entidades por ele controladas.

Distribuição de electricidade

Ao abrigo do Novo Sistema Eléctrico a distribuição da electricidade processa-se através da rede 
nacional de distribuição, que corresponde à rede em média e alta tensão, e das redes de 
distribuição em baixa tensão.  

A actividade de distribuição de electricidade é exercida através da Rede Nacional de Distribuição 
(RND), mediante uma concessão atribuída, em regime de exclusividade, pelo Estado português. 
Esta concessão encontra-se atribuída à EDP Distribuição – Energia, S.A., nos termos do artigo 
70.º do Decreto-Lei 29/2006, em virtude de a anterior licença detida por esta entidade ao abrigo 
do Antigo Sistema Eléctrico ter sido convertida em contrato de concessão, cujos termos se 
encontram previstos no Decreto-Lei 172/2006.

As redes de distribuição em baixa tensão continuam a ser exploradas mediante concessões 
municipais. As concessões existentes mantiveram-se em vigor, embora com as alterações 
resultantes do novo regime estabelecido no Decreto-Lei 172/2006.

O exercício da actividade de distribuição de electricidade depende do cumprimento de requisitos 
de independência, nos planos jurídico, organizacional e da formação de decisões, em relação a 
outras actividades não relacionadas com a actividade de distribuição. Contudo, em conformidade 
com a Directiva da Electricidade, esta obrigação de independência não é aplicável a operadores 
de redes de distribuição que abasteçam menos de 100.000 clientes e que não estejam 
verticalmente integrados numa empresa ou grupo.

Comercialização de electricidade

Ao abrigo do Novo Sistema Eléctrico a comercialização de electricidade é realizada em regime de 
concorrência, estando apenas sujeita a procedimentos administrativos de licenciamento. Os 
comercializadores podem comprar e vender livremente electricidade, tendo, para o efeito, o
direito de acesso às redes de transporte e distribuição, mediante o pagamento das respectivas 
tarifas de acesso fixadas pela ERSE. Em conformidade com as condições do mercado, os 
consumidores podem escolher livremente o seu comercializador, sem sujeição a qualquer 
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pagamento adicional por virtude da mudança de comercializador. Encontra-se prevista a eventual 
constituição de uma nova entidade responsável pela supervisão das operações logísticas de 
mudança de comercializador, cuja actividade será regulada pela ERSE.

No âmbito do Novo Sistema Eléctrico, foram impostas obrigações de serviço universal que 
incluem a garantia da qualidade e continuidade do abastecimento aos consumidores, a protecção 
quanto a preços e tarifas de acesso e o acesso a informação em termos simples e compreensíveis.

Em conformidade com a Directiva da Electricidade, o Novo Sistema Eléctrico consagra também 
a existência de comercializadores de último recurso, que ficam sujeitos a regulação pela ERSE e a 
um procedimento de licenciamento administrativo. Estas novas funções foram atribuídas a uma 
entidade independente, a EDP – Serviço Universal e a determinados concessionários de 
distribuição em baixa tensão, a nível local. Esta nova entidade foi criada com carácter temporário 
até que o mercado liberalizado seja plenamente eficiente e até que cessem os respectivos 
contratos de concessão.

Desde 1 de Janeiro de 2007, a EDP – Serviço Universal é o responsável pela aquisição de toda a 
electricidade produzida pelos produtores em regime especial, uma obrigação que até àquela data 
se encontrava atribuída à REN Rede Eléctrica.

A actividade de comercialização de electricidade deve ser juridicamente separada das demais 
actividades do sector da electricidade.

Operação dos mercados de electricidade

A operação dos mercados de electricidade está sujeita a autorização conjunta do Ministro das 
Finanças e do ministro responsável pelo sector energético. A entidade que gere o mercado 
organizado está também sujeita a autorização do ministro responsável pelo sector energético e, 
quando exigido por lei, do Ministro das Finanças. Os mercados organizados de electricidade 
devem estar integrados no funcionamento de quaisquer mercados organizados de electricidade 
estabelecidos entre o Estado português e outros Estados-Membros da UE. Os produtores que 
operem ao abrigo do regime ordinário e os comercializadores, entre outros, podem tornar-se 
membros do mercado.

Operador logístico para mudança de comercializador

O operador logístico para mudança de comercializador é a entidade responsável pela gestão do 
processo de mudança de comercializador e deve igualmente gerir o equipamento de leitura e de 
medição. Do ponto de vista jurídico, organizacional e de tomada de decisão este operador deve 
ser independente em relação às outras entidades do SEN, encontrando-se sujeito à regulação da 
ERSE.

Regulamentos em Vigor

O Regulamento da Qualidade de Serviço

Em 1 de Janeiro de 2001, a DGEG publicou um Regulamento da Qualidade de Serviço. Com 
este regulamento, a DGEG pretende incentivar a melhoria da qualidade do serviço através de um 
sistema de penalidades aplicadas às entidades que actuam no sector da electricidade que 
apresentem níveis de qualidade inferiores a determinados padrões pré-estabelecidos. Estes 
padrões foram definidos pela DGEG e entraram em vigor a 1 de Julho de 2001.

Em Fevereiro de 2003, a DGEG aprovou e publicou um novo Regulamento da Qualidade de 
Serviço que tornou mais rigorosos os padrões de qualidade impostos aos operadores do sector 
eléctrico, bem como o montante das compensações a serem pagas a clientes. Em Novembro de 
2003, a DGEG aprovou também e publicou as regras complementares ao Regulamento da 
Qualidade de Serviço através do Despacho n.º 23705/2003.

Em Março de 2006, a DGEG publicou um novo Regulamento da Qualidade de Serviço, 
aprovado pelo Despacho n.º 5255/2006, o qual é aplicável desde 1 de Janeiro de 2006. Este 
regulamento visa fomentar a total abertura do mercado à concorrência mediante a revogação do 
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anterior modelo de qualidade de serviço e a definição de um novo modelo que considera as 
relações entre os diversos participantes no mercado. O incumprimento dos padrões de qualidade 
de serviço, de natureza técnica e comercial, atribui ao cliente o direito a uma compensação que 
deverá ser automaticamente paga em termos predeterminados, excepto quando as situações de 
incumprimento resultem da prossecução de interesses públicos ou sejam motivadas por razões de 
serviço e de segurança do sistema.

O Regulamento da Qualidade de Serviço é aprovado pelo Ministro responsável pelo sector da 
energia, mediante proposta da DGEG. A ERSE é responsável pelos aspectos comerciais do 
Regulamento da Qualidade de Serviço, bem como pela fiscalização da sua aplicação, e a DGEG 
pela aplicação dos respectivos aspectos técnicos.

O Regulamento Tarifário

O Regulamento Tarifário estabelece os critérios e os métodos para formulação de tarifas e preços 
para a energia eléctrica e outros serviços fornecidos pela entidade concessionária da RNT e pelos 
distribuidores a outros detentores de licenças ou a consumidores finais.

O primeiro Regulamento Tarifário foi aprovado em Dezembro de 1998. Entre 1999 (o primeiro 
ano em que a ERSE publicou tarifas) e 2001, os preços eram fixados anualmente de acordo com 
um conjunto de fórmulas, baseadas principalmente numa determinada remuneração considerada 
apropriada sobre os activos da área do transporte de electricidade e numa remuneração fixa, 
sujeita a correcção pelos ganhos de eficiência, para as actividades de distribuição. Desde 2002 os 
preços baseiam-se num rendimento sobre activos, em custos de comercialização de redes e na 
medição e facturação da venda de energia a clientes finais.

A ERSE procedeu à revisão do Regulamento Tarifário em Agosto de 2005 com o objectivo de 
acolher as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, relativo à 
cessação antecipada dos CAE. Ver Capítulo 10, “Desenvolvimento do MIBEL e Cessação 
Antecipada dos CAE”.

No dia 26 de Junho de 2006, o Regulamento Tarifário foi alterado em virtude do regime 
introduzido pelo Decreto-Lei n.º 90/2006, de 24 de Maio, que veio estabelecer as regras 
aplicáveis à alocação de custos diferenciais à produção por recurso a fontes renováveis 
comparativamente aos custos da electricidade produzida no regime ordinário.

A aplicação do Regulamento Tarifário é da responsabilidade da ERSE.

O Regulamento de Relações Comerciais

O Regulamento de Relações Comerciais, aprovado em Dezembro de 1998, foi revisto em 1 de 
Setembro de 2001 e tem como objectivo reger as relações comerciais entre as entidades do sector 
da electricidade. No Antigo Sistema Eléctrico, este regulamento regia também o acesso ao 
SENV, prevendo diferentes classes de consumidores e as regras aplicáveis à aquisição e venda de 
electricidade.

O Regulamento de Relações Comerciais foi alterado em Abril de 2004, em virtude do regime 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 36/2004, de 26 de Fevereiro, e de novo em Janeiro de 2005, 
em virtude do regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 192/2004, de 17 de Agosto. Este 
Regulamento foi também revisto em Agosto de 2005 para introduzir alterações necessárias para 
reflectir um sistema totalmente orientado para o mercado, tanto ao nível das vendas por grosso 
como ao nível das vendas a retalho. O Regulamento revisto define as entidades que funcionam 
numa base comercial, as respectivas funções, definição de perfis de carga, procedimentos de 
mudança de clientes e a aquisição de electricidade pelo comercializador regulado (nos mercados à 
vista e de futuros e através de acordos bilaterais). Adicionalmente, a ERSE implementou 
também, através da Portaria n.º 2045-B/2006, de 25 de Janeiro, os procedimentos a observar na 
gestão da mudança de comercializadores.

A fiscalização da aplicação do Regulamento de Relações Comerciais é da responsabilidade da 
ERSE.
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O Regulamento do Despacho

O Regulamento do Despacho, aprovado em Dezembro de 1998, revisto a 1 de Setembro de 2001 
e alterado em Dezembro de 2001 estabelece as regras para despacho aplicáveis à REN, baseado 
em princípios de igualdade de tratamento e de oportunidade e salvaguardando o interesse 
público. A ERSE aprovou ainda em Junho de 2002 um manual de procedimentos para o gestor 
do sistema. 

A fiscalização da aplicação do Regulamento do Despacho é da responsabilidade da ERSE.

Segundo o regime do Decreto-Lei 172/2006, este regulamento deverá ser substituído em breve 
pelo Regulamento de Operação de Redes.

O Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações

O Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações, aprovado em Dezembro de 1998 e revisto 
em 1 de Setembro de 2001, baseia-se no mesmo princípio geral do Regulamento do Despacho. O 
acesso à RNT fica sujeito à celebração de um acordo de acesso e operação de redes, segundo um 
modelo aprovado pela ERSE. Este Regulamento foi alterado na sequência da aprovação do 
Decreto-Lei n.º 36/2004, de 26 de Fevereiro, e novamente na sequência da aprovação do 
Decreto-Lei n.º 192/2004, de 27 de Agosto. Este Regulamento foi também revisto em Agosto de 
2005 para definição dos agentes que têm direito a aceder às redes e interligações e para definir as 
regras de planeamento da RNT.

A fiscalização da aplicação do Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações é da 
responsabilidade da ERSE.

O Regulamento da Rede de Transporte e o Regulamento da Rede de Distribuição

O Regulamento da Rede de Transporte e o Regulamento da Rede de Distribuição são aprovados 
pelo Ministro responsável pelo sector da energia, mediante proposta apresentada pela DGEG.

O Regulamento da Rede de Transporte identifica os activos da RNT e estabelece as condições 
para a sua operação, em especial no que se refere ao controlo e gestão da RNT, manutenção, 
condições técnicas aplicáveis às instalações ligadas à RNT, sistemas de apoio e sistemas de leitura 
e medição. O Regulamento da Rede de Transporte estabelece também os meios e o apoio 
jurídico para a celebração de contratos relativos às condições técnicas e de segurança a serem 
respeitadas pelas entidades que pretendam estabelecer ligações com a RNT.

O Regulamento da Rede de Distribuição identifica os activos da rede de distribuição e estabelece 
as condições para a sua operação, em especial no que se refere ao controlo e gestão da rede, 
manutenção, condições técnicas aplicáveis às instalações ligadas à rede, sistemas de apoio e 
sistemas de leitura e medição.

A fiscalização da aplicação destes Regulamentos é da responsabilidade da DGEG.

O Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos

O Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos foi emitido pela ERSE em Outubro de 
2002. Este regulamento estabelece as regras aplicáveis aos procedimentos que se destinam a 
resolver conflitos comerciais que se suscitem entre operadores dos sectores da electricidade e do 
gás natural e entre estes e os respectivos clientes.

Proveitos no âmbito da concessão de transporte de electricidade 

Análise da Estrutura Tarifária

A REN, opera num contexto regulamentado pela legislação em vigor, pelo seu contrato de 
concessão e pela regulamentação estabelecida tanto pela DGEG como pela ERSE. De acordo 
com o Regulamento Tarifário emitido pela ERSE foi criado um sistema de tarifas que permite a 
recuperação dos custos de cada actividade regulada e a remuneração do capital investido.
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As funções essenciais à correcta operação do SEN efectuadas pela REN são agrupadas em três 
actividades reguladas cujos custos são recuperados por três correspondentes tarifas:

 Aquisição de Electricidade: esta actividade abrange a aquisição de electricidade para satisfazer 
as necessidades dos clientes do Comercializador de Último Recurso do SEN e, 
residualmente, a preparação de estudos de monitorização da segurança do abastecimento. A 
electricidade é adquirida principalmente à EDP Produção, Tejo Energia, e Turbogás, nos 
termos dos CAE. Os CAE foram celebrados com estas sociedades para cada centro 
electroprodutor, estabelecendo um sistema de remuneração mista composta por uma parte 
fixa indexada à disponibilidade do centro electroprodutor, que permitirá sobre as condições 
de disponibilidade contratual a recuperação dos custos de investimento do respectivo 
produtor e uma parte variável associada ao pagamento de custos variáveis da produção de 
energia. Os custos decorrentes desta actividade são recuperados através da Tarifa de Energia 
e Potência (“TEP”). Nos termos do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2007, de 18 de Maio, encontra-se prevista a 
cessação antecipada dos CAE, com vista a permitir o desenvolvimento do MIBEL. Ver 
Capítulo 10, “Desenvolvimento do MIBEL e cessação antecipada dos CAE”. 

 Gestão Global do Sistema: abrange a coordenação técnica do SEN, reflectindo a respectiva 
tarifa de Uso Global do Sistema (“UGS”) os custos associados ao centro de despacho 
nacional incluindo a rede de telecomunicações de segurança, os custos do sistema de acerto 
de contas dos desvios de energia associados aos programas dos agentes de mercado e ainda 
alguns custos globais do SEN incorridos no âmbito dos CAE e associados à prestação de 
serviços de sistema que são deduzidos aos custos da actividade de aquisição de electricidade. 
Por outro lado, são igualmente reflectidos os custos do regulador imputáveis ao sector da 
electricidade e os custos da “convergência tarifária” das regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira.  

 Transporte de Electricidade: abrange o planeamento, instalação, desenvolvimento, operação 
e manutenção da RNT e das interligações. Reflectindo assim a correspondente tarifa de Uso 
da Rede de Transporte ("URT"), essencialmente, os custos de investimento e de operação e 
manutenção.

O gráfico abaixo ilustra a formação dos proveitos permitidos anuais para o sector da 
electricidade:

Proveitos 
permitidos: 
TEP/UGS/

URT

Proveitos com 
capital

Desvios tarifários em n-1 
ou n-2 x (Euribor 3M + 50 
p.b.) + Recuperação dos 
deficits tarifários

50% dos ganhos comerciais 
obtidos com Trading
(AEE’s)

Taxa de remuneração x Base 
de Activos regulados (Média 
anual do RAB)

Formação dos proveitos anuais permitidos

Princípios regulatórios

Custos operacionais regulados 
incluindo amortizações 
subtraindo subsídios 
reconhecidos

Juros de desvios de 
anos anteriores

Ganhos Comerciais

Recuperação de 
ganhos operacionais 

líquidos



121

O modelo tarifário é baseado em proveitos permitidos.  A ERSE permite um lucro adicional 
(“ex-post”) na tarifa TEP (ganhos comerciais) como um incentivo da REN para realizar a 
compra e venda de electricidade fora do sistema regulado. As tarifas do ano n, são obtidas 
dividindo os proveitos permitidos pelas quantidades previstas. A diferença entre os proveitos 
verificados e os previstos no ano n, são recuperados nos anos n+1 e n+2 através das tarifas,
incluindo o pagamento dos juros decorrentes. 

As tarifas que remuneram as três actividades reguladas pela REN são estabelecidas anualmente 
pela ERSE, com base em valores estimados de custos, investimentos e de procura de 
electricidade e resultam de um modelo de regulação económica baseado em custos aceites e na 
aplicação de uma taxa de remuneração aos activos fixos a cada actividade, líquidos de 
amortizações e subsídios. Estas tarifas são válidas por um ano. O valor da taxa de remuneração 
dos activos fixos (“ROR”) é fixada no início de cada período regulatório, que tem a duração de 
três anos. A 15 de Dezembro de 2005, a ERSE efectuou a fixação das “Tarifas e preços da 
energia eléctrica e outros serviços em 2006 e parâmetros para o período regulatório 2006-2008”, 
através do despacho n.º 25901-A/2005, de 15 de Dezembro. Sendo o ano de 2006 o início de um 
novo período regulatório, a ERSE redefiniu o ROR em 7%. A fixação de tarifas efectuada pela 
ERSE foi constrangida pelo mecanismo de limitação das tarifas de baixa tensão dos 
consumidores regulados à taxa de inflação prevista resultou num défice tarifário, que será 
temporariamente financiado pelas empresas reguladas do sector e, de acordo com a lei (Decreto-
Lei n.º 237-B/2006), terá que ser reflectido nas tarifas durante os próximos dez anos a partir de 1 
de Janeiro de 2008.

Mecanismo de correcção de hidraulicidade

Em Portugal, as tarifas de venda de electricidade a Consumidores Regulados têm reflectido 
tradicionalmente custos médios de produção, em vez de flutuarem ao longo do ano de acordo 
com o perfil de afluências hidroeléctricas efectivamente ocorrido. A variabilidade hidroeléctrica é 
particularmente significativa em Portugal, pelo que, para compatibilizar a estabilidade tarifária 
referida com a estabilidade de resultados das empresas reguladas, cujos custos estão expostos ao 
risco da hidraulicidade, têm existido, ao longo dos anos, mecanismos vários de compensação 
inter anual, que na sua forma actual é designado por mecanismo de correcção de hidraulicidade. 
Este mecanismo obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 338/91, de 10 de Setembro, e na 
Portaria n.º 987/2000, de 14 de Outubro.

De acordo com as disposições referidas, o mecanismo de correcção de hidraulicidade cobre o 
risco financeiro em que a REN Rede Eléctrica incorre nos custos de compra de energia no 
âmbito dos CAE e da importação de electricidade. A conta de correcção de hidraulicidade que 
cobre o risco de hidraulicidade a que a REN Rede Eléctrica está exposta, encontra-se expressa 
nas contas do passivo da EDP. A REN é a gestora exclusiva do mecanismo, calculando o 
diferencial entre o custo de aquisição de electricidade associado ao regime hidrológico ocorrido e 
o custo médio associado a um conjunto de regimes hidrológicos históricos, em número não 
inferior a trinta, valor que é designado por diferencial de correcção de hidraulicidade que 
constitui um proveito para a REN Rede Eléctrica quando é positivo e um custo quando é 
negativo. Estes fluxos financeiros têm como contrapartida a conta de correcção de hidraulicidade 
que consta, como referido, nas contas da EDP. Adicionalmente, constitui um custo da EDP, em 
benefício da conta de correcção de hidraulicidade, juros correspondentes ao saldo da conta de 
correcção de hidraulicidade, calculados à taxa média da dívida bancária da REN Rede Eléctrica. 
Com o objectivo de estabilizar o valor esperado do saldo da conta a prazo de 10 anos, num 
adequado nível de referência, (valor assimilável à reserva matemática de um seguro) cujo 
normativo de cálculo consta na legislação referida, está ainda previsto o cálculo de uma parcela 
adicional (bónus ou agravamento) que, quando constitui um crédito à conta (valor esperado do 
saldo da conta a dez anos, abaixo do seu nível de referência) representa um custo da REN a 
incluir na TEP e quando constitui um débito à conta (valor esperado do saldo da conta a dez 
anos, acima do seu nível de referência) constitui um proveito da EDP. Os movimentos anuais de 
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correcção de hidraulicidade são objecto de um relatório auditado e são sujeitos à aprovação do 
Ministro da Economia e Inovação.

Remuneração Adicional

O rendimento da REN inclui algumas remunerações adicionais, como segue:

Ganhos Comerciais – a ERSE instituiu incentivos económicos para a REN optimizar os custos 
decorrentes dos CAE conjuntamente com os custos e proveitos de importação e exportação 
electricidade. No âmbito da referida optimização, a REN substitui produção das centrais com 
CAE por importações de electricidade sempre que o seu preço é inferior ao custo variável da 
produção substituída e recorre a produção suplementar para exportação sempre que o preço 
desta é superior ao correspondente custo variável de produção incorrido. A REN retém, como 
ganhos comerciais 50% da margem bruta das referidas operações de optimização beneficiando a 
tarifa TEP dos restantes 50%. Após a cessação prevista da maioria dos CAE, os referidos ganhos 
comerciais poderão ser significativamente reduzidos.

Terrenos das centrais hidroeléctricas afectos ao domínio público hídrico – dando continuidade ao previsto na 
legislação do sector eléctrico de 1995, o Decreto-Lei n.º 198/2003, de 2 de Setembro, obriga a 
REN a manter na sua posse ou propriedade os terrenos de domínio público hídrico 
correspondentes às centrais hídricas com CAE, estabelecendo o direito da REN ver 
regulatoriamente reconhecida uma remuneração sobre o correspondente valor de activo líquido. 

A Portaria n.º 96/2004, de 23 de Janeiro, fixou a taxa de remuneração a aplicar àqueles terrenos 
de domínio público hídrico, como sendo a “taxa swap interbancária” de prazo mais próximo ao 
da amortização legal de cada terreno acrescida de 0,5%. Esta mesma Portaria, estabeleceu ainda 
que, para efeitos de compensação dos desvios tarifários entre 1999 e 2003, a remuneração anual 
deveria ser calculada à taxa de 6,5%.

A Portaria n.º 481/2007, de 19 de Abril, veio a alterar a anterior Portaria n.º 96/2004, 
estabelecendo que a taxa de remuneração dos terrenos de domínio público hídrico passará, a 
partir de 1 de Julho de 2007, a ser igual à taxa de variação média dos últimos 12 meses do índice 
de preços no consumidor publicada pelo INE relativamente ao mês de Setembro do ano anterior, 
e ainda que o cálculo da compensação remanescente do desvio tarifário ocorrido entre 1999 e 
2003 deverá ser efectuada pelo prazo correspondente ao horizonte de vida útil dos respectivos 
terrenos de domínio público hídrico, considerando uma taxa de juro idêntica à taxa de 
remuneração dos referidos terrenos hídricos.

Juros dos desvios tarifários – a ERSE inclui no resultado operacional regulado, que a REN Rede 
Eléctrica tem direito a receber, os juros dos desvios tarifários compensados pelas tarifas futuras 
com um ou dois anos de atraso calculados à taxa da Euribor a 3 meses acrescida de 0,5 pontos 
percentuais.

Questões ambientais 

A REN oferece ao mercado da electricidade mecanismos que permitem um maior respeito pela 
sustentabilidade ambiental, em especial através da utilização de recursos renováveis. Um destes 
mecanismos é o RECS “Renewable Energy Certificate System”, que visa impulsionar a produção 
de electricidade através de recursos renováveis e reduzir o consumo de combustíveis fósseis e a 
emissão de gases prejudiciais à atmosfera. Por cada MWh de electricidade gerada por instalações 
eléctricas registadas no sistema é emitido um certificado RECS que o produtor pode negociar no 
mercado.

A remuneração obtida pode ser complementada através da venda de energia no mercado da 
electricidade e representa um prémio adicional para aqueles que produzem electricidade a partir 
de recursos renováveis. Por sua vez, o consumidor/negociador que adquire o certificado tem 
uma garantia da sua origem.
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O valor do certificado resulta da garantia de que a electricidade foi realmente produzida através 
de recursos renováveis, um atributo que é valorizado por utilizadores e que permite ao 
comprador apresentar prova deste facto. A existência de um sistema deste tipo permite ao 
vendedor delinear estratégias para diversificação de produtos e oferecer ao mercado a inovação 
da chamada “energia verde”. Este sistema de mercado de certificados tem alcance por toda a 
Europa e os certificados podem ser comercializados livremente entre vários países europeus.

Desde 1 de Dezembro de 2003, a REN é a entidade nacional emissora dos certificados RECS e é, 
desde então, membro da Associação de Entidades Emissoras. Dentro do âmbito desta actividade, 
a REN é actualmente responsável por:

· gerir o procedimento de registo/acreditação de instalações eléctricas no sistema RECS;

· emitir, transferir e resgatar os certificados RECS;

· proceder à auditoria de instalações eléctricas, registadas ou a registar no sistema RECS.

A 4 de Março de 2005, o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão ("PNALE") para 
2005-2007 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005 que, na 
sequência do Decreto-Lei n.º 243-A/2004, concede licenças de emissão de dióxido de carbono a 
várias indústrias, incluindo as instalações termoeléctricas. Existem também mecanismos para 
comercializar licenças, visando a melhor optimização da emissão global máxima prevista. Estas 
disposições reflectiram-se na “ordem de mérito” gerida pela REN em relação com a aquisição de 
electricidade das várias instalações eléctricas vinculadas por contrato. O PNALE para 2008-2012 
é presentemente objecto de análise pela Comissão Europeia.

Desenvolvimento do MIBEL e cessação antecipada dos CAE

Desenvolvimento do MIBEL

Com o objectivo de promover a concretização do mercado interno da energia, os governos de 
Portugal e de Espanha estabeleceram, em 29 de Julho de 1998, um memorando de acordo para 
cooperação em matéria de energia eléctrica, o qual foi subsequentemente aprofundado em 14 de 
Novembro de 2001, mediante a celebração de um protocolo no qual se estabeleceram as 
condições para a criação do Mercado Ibérico da Energia Eléctrica. Posteriormente, na Figueira da 
Foz, em 8 de Novembro de 2003, no âmbito da XIX Cimeira Luso-Espanhola, foi fixado um 
calendário tentativo para a concretização do MIBEL.

Os princípios dos acordos para a criação do MIBEL foram objecto de desenvolvimento no 
acordo alcançado em 20 de Janeiro de 2004, destacando-se a previsão da constituição de um 
conselho de reguladores com competências sancionatórias. Na Cimeira de Santiago de 
Compostela, de 1 de Outubro de 2004, o acordo internacional entre Portugal e Espanha para a 
constituição do MIBEL foi revisto no sentido de ampliar as competências do conselho de 
reguladores, nomeadamente, para coordenação e acompanhamento do desenvolvimento do 
MIBEL, de criar um operador único de mercado e de prever a tendencial harmonização tarifária 
entre os dois mercados. Este acordo foi ainda complementado na XXI Cimeira Luso-Espanhola 
em Évora, em Novembro de 2005, na qual os Governos de Portugal e de Espanha reafirmaram o 
seu compromisso quanto à construção do MIBEL. 

Neste âmbito, os dois países acordaram, nomeadamente, continuar a reforçar as ligações através 
de novas interligações no Sul, entre o Algarve e a Andaluzia, e no Norte, no eixo internacional 
Noroeste que deveria ficar concluído em 2011. Duas dessas interligações começaram a operar em 
2004, a linha Alqueva-Balboa de 400kV e um segundo circuito de 400 kV em Alto-Cartelle-
Lindoso. Adicionalmente, uma nova interligação de 400kV está agendada para conclusão em 
2008 na interligação do Douro Internacional-Aldeadavila. 

Com efeito, um nível adequado de capacidade de interligação entre os sistemas dos diferentes 
Estados Membros constitui um requisito essencial para se estabelecer o mercado interno de 
energia. A este respeito, na Cimeira de Barcelona em Março de 2002, o Conselho Europeu havia 
já estabelecido como objectivo, de acordo com uma proposta da Comissão Europeia de 



124

Dezembro de 2001 quanto à infra-estrutura energética europeia, que os Estados Membros 
atingissem, em 2005, um nível de interligação correspondente a pelo menos 10% da sua 
capacidade de produção instalada. Portugal já atingiu este objectivo.

Ao abrigo do acordo internacional entre Portugal e Espanha, o MIBEL deverá operar como base 
num mercado à vista, que inclui um mercado diário e intra-diário e cuja gestão se encontra 
temporariamente atribuída ao Operador del Mercado Ibérico de Energia – Polo Español, S.A.,
(“OMEL”), e num mercado a prazo, que começou a operar no dia 3 de Julho de 2006 e cuja 
gestão se encontra temporariamente atribuída ao Operador do Mercado Ibérico de Energia – Pólo 
Português, S.A., (“OMIP”). Adicionalmente, as transacções de electricidade também podem ser 
negociadas através de contratos bilaterais com prazos de um ano ou mais. O acordo internacional 
também esclarece que a existência de dois operadores de mercado, OMEL e OMIP, é provisória 
e que os dois operadores se fundirão num único operador de mercado – o Operador do Mercado 
Ibérico (“OMI”). 

O acordo internacional relativo à constituição do MIBEL foi recentemente objecto de revisão, na 
cimeira realizada em Lisboa, em 8 de Março de 2007, com o propósito de definir um plano de 
harmonização regulatória entre Portugal e Espanha. Segundo este plano, foi nomeadamente 
definido um novo modelo de organização do OMI que permite a detenção pelos operadores de 
sistema de até 10% do capital social do OMI.

Nos termos dos acordos estabelecidos entre os governos de Portugal e Espanha, o MIBEL 
pretende ser um espaço de negociação de energia eléctrica comum a Portugal e Espanha, 
formado pelo conjunto dos mercados organizados e não organizados nos quais se realizam 
transacções ou contratos de energia eléctrica e se negoceiam instrumentos financeiros que têm 
como referência essa mesma energia. A criação de um Mercado Ibérico da Energia Eléctrica 
implica o reconhecimento de um mercado único por ambos os países, no qual todos os agentes 
terão igualdade de direitos e obrigações e deverá basear-se nos princípios de transparência, livre 
concorrência, objectividade e liquidez.

Dos acordos assinados entre os governos de Portugal e Espanha, no âmbito da constituição do 
MIBEL, resulta ainda o compromisso de se estabelecer, entre a REN e a REE, participações 
cruzadas. Nessa medida, a REE adquiriu já uma participação representativa de 5% do capital 
social da REN e a REN tem a intenção de adquirir, até ao final de 2007, uma participação 
representativa de entre 1 a 3% do capital social da REE.

A REN é hoje, na sequência da aquisição dos activos associados à actividade de transporte de gás 
natural, incluindo em particular as participações representativas das sociedades Gasoduto Campo 
Maior – Leiria – Braga e Gasoduto Braga – Tuy, sócia da Enagás, S.A. nas aludidas sociedades. 
Por outro lado, atendendo à natureza da actividade de transporte de gás natural desenvolvida pela 
Enagás, S.A. em Espanha e ao desígnio da constituição de um mercado ibérico de gás natural, 
encontra-se potenciado um alinhamento estratégico para um eventual estabelecimento de 
parcerias de negócio entre estes dois operadores de sistemas. Com efeito, os governos de 
Portugal e de Espanha, anunciaram em 8 de Março de 2007, a intenção de desenvolver o Mibgás, 
e assumiram a conveniência de troca de participações entre a  Enagás e a REN à semelhança da 
parceria estratégica já celebrada entre a REN e a REE.

Cessação antecipada dos CAE

Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2003, de 28 de Abril, relativa à 
promoção da liberalização dos mercados de electricidade e gás com vista à criação do MIBEL, o 
Governo aprovou o Decreto-Lei n.º 185/2003, de 20 de Agosto, que contempla a cessação 
antecipada dos CAE. Com base na autorização legislativa constante da Lei n.º 52/2004, de 29 de 
Outubro, os termos e condições da cessação antecipada dos CAE foram estabelecidos pelo 
Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, que prevê a alteração do estatuto de “single buyer” 
detido pela REN Rede Eléctrica e define medidas compensatórias por efeito daquela cessação 
antecipada para os contraentes dos CAE, as quais são reflectidas através de componentes 
permanentes da tarifa UGS para a globalidade dos consumidores de energia eléctrica.
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Contudo, a cessação antecipada dos CAE e a consequente aplicação dos respectivos mecanismos 
de compensação, denominados custos para a manutenção do equilíbrio contratual (“CMEC”), 
encontra-se sujeita a determinadas condições que incluem (i) a aprovação ministerial dos 
respectivos contratos de cessação entre a REN Rede Eléctrica e a EDP Produção, (ii) a entrada 
em vigor do MIBEL em condições que permitam a venda de electricidade produzida e (iii) a 
atribuição de licenças de produção aos respectivos produtores. 

O regime de cessação antecipada dos CAE foi revisto pelo Decreto-Lei n.º 199/2007, de 18 de 
Maio, mediante a alteração do preço de referência de mercado para o cálculo das compensações 
devidas aos produtores, o qual se elevou dos € 36/MWh para € 50/MWh, bem como mediante a 
revisão dos preços dos combustíveis utilizados na determinação daquelas compensações, tendo 
em vista ajustar os valores previstos no Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, à 
evolução entretanto ocorrida no mercado.

O montante da compensação inicial devida pela cessação antecipada dos CAE é calculado com 
base nos valores definidos no Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, revistos pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2007, de 18 de Maio, actualizados a uma taxa igual à taxa de rendimento de 
mercado da dívida pública nacional e assumindo uma taxa de inflação de 2% ao ano. O montante 
da compensação está sujeito a um montante global máximo por produtor, bem como a um 
regime de revisibilidade anual durante os primeiros 10 anos de repercussão tarifária dessas 
compensações e de revisibilidade final no termo desse período, tendo em vista assegurar o 
ajustamento entre as margens expectáveis em regime de mercado consideradas no cálculo do
valor da compensação inicial e as margens efectivamente obtidas em mercado.

Legislação Aplicável ao Sector do Gás

Aspectos gerais

O Decreto-Lei 30/2006, e o Decreto-Lei 140/2006 estabeleceram as bases gerais, os princípios e 
o modelo de organização do sector do gás em Portugal, de acordo com os princípios gerais 
estabelecidos nas directivas do gás, a Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho (“Novo Sistema do Gás”), e a Directiva 2004/67/CE do Conselho, de 
26 de Abril de 2004, relativa a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento em 
gás natural.

Ao abrigo do Novo Sistema do Gás, o SNGN está dividido em sete actividades principais: 
recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (“GNL”), armazenamento 
subterrâneo de  gás natural, transporte de gás natural, distribuição de gás natural, abastecimento 
de gás natural, operação do mercado de gás natural e operação logística para mudança de 
comercializador de gás natural. As actividades do sector do gás devem desenvolver-se de acordo 
com os princípios de racionalidade e eficiência na utilização de recursos ao longo de toda a cadeia 
de valor (i.e., da importação até ao consumo de gás natural) e os princípios de concorrência e 
sustentação ambiental, de modo a aumentar a concorrência e a eficácia no SNGN, sem prejuízo 
das obrigações de serviço público. 

O Novo Sistema do Gás estabelece um SNGN em que o abastecimento de gás natural e a gestão 
das actividades dos mercados organizados são competitivos e apenas requerem que se cumpra 
com um processo de licenciamento ou autorização para o arranque das operações. As actividades 
relativas à recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural, armazenamento subterrâneo 
de gás natural e transporte de gás natural continuarão a processar-se através da atribuição de 
concessões de serviço público. A distribuição de gás natural é efectuada através da atribuição de 
concessões de serviço público ou licenças. 
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Actividades do sector do gás

Recepção, armazenamento e regaseificação de GNL, armazenamento subterrâneo de gás natural e transporte de 
gás natural

Ao abrigo do Decreto-Lei 30/2006 e do Decreto-Lei 140/2006, o Sistema de Gás Natural em 
Portugal foi reestruturado e as actividades relativas à recepção, armazenamento e regaseificação 
de GNL, armazenamento subterrâneo de gás natural e transporte de gás natural são agora 
exercidas por diversas entidades detidas na totalidade pela REN:

· A REN Atlântico Terminal de GNL SA, detém uma concessão relativa às instalações de 
recepção, armazenamento e regaseificação de GNL em Sines, atribuída nos termos do 
disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 106/2006, de 23 de Agosto.

· A REN Armazenamento S.A., detém uma concessão relativa às instalações de 
armazenamento subterrâneo em Carriço, concelho de Pombal, atribuída nos termos do 
disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2006, de 23 de Agosto.

· A Rede Nacional de Transporte de Gás Natural foi concessionada em regime de 
exclusividade  à REN Gasodutos S.A., através do artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2006, de 23 de Agosto.

Estas resoluções aprovaram os projectos dos Contratos de Concessão, cujas bases haviam sido 
definidas no Decreto-Lei 140/2006. Estes Contratos de Concessão foram celebrados em 26 de 
Setembro de 2006 entre o Estado Português e as subsidiárias da REN. Os Contratos de 
Concessão foram celebrados com o  Estado Português por um período de 40 anos. Tendo em 
vista a continuidade e segurança no abastecimento de gás natural e a necessidade de um 
funcionamento integrado e eficiente do sistema, a concessão da RNTGN integra também a 
gestão técnica global do sistema, assegurando a coordenação das infra-estruturas de distribuição e 
de transporte.

A Transgás, uma subsidiária da Galp, detém igualmente uma concessão para o armazenamento 
subterrâneo, em Carriço, através de uma sua subsidiária, a Transgás Armazenagem, S.A.. O 
Decreto-Lei 140/2006, em especial o artigo 65.º, autorizou a Transgás a transferir todas as 
instalações relativas à importação, armazenamento subterrâneo de GNL e o gasoduto nacional de 
transporte de alta pressão para a REN ou para subsidiárias da REN – ver Capítulo 10, 
“Transferência dos activos do gás para a REN”.

De acordo com a legislação nacional, o operador da RNTGN deve ser independente, tanto do 
ponto de vista jurídico como do ponto de vista patrimonial, das empresas que exerçam 
directamente ou através de empresas coligadas as actividades de distribuição e comercialização de 
gás natural. Os operadores de armazenamento subterrâneo e do terminal de GNL (recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL) também devem, do ponto de vista jurídico, ser 
independentes das outras actividades no SNGN. 

O acesso de terceiros aos sistema de transporte, às instalações de GNL e de armazenamento 
subterrâneo deve ser assegurado de forma não discriminatória e transparente pelos respectivos 
operadores baseado em tarifas publicadas aplicáveis a todos os utilizadores do sistema, e sem 
prejuízo dos contratos de abastecimento de  longo prazo enquanto estes contratos cumpram com 
as disposições da lei da concorrência.

Distribuição de gás natural

A distribuição de gás natural é efectuada através de concessões ou licenças concedidas pelo 
Estado Português e inclui a distribuição de gás natural através de gasodutos de  média ou baixa 
pressão. As entidades que operam a rede de distribuição de gás natural à data da entrada em vigor 
do Decreto-Lei 30/2006 continuarão a operar a rede de distribuição de gás natural como 
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entidades concessionadas ou licenciadas ao abrigo de um regime territorial exclusivo de serviço 
público em conformidade com o artigo 66.º do Decreto-Lei 30/2006.

As actividades de distribuição de GNL devem ser independentes, do ponto de vista jurídico, 
organizacional e de tomada de decisão, da actividade de transporte e de outras actividades não 
relacionadas com a actividade de distribuição, a não ser que os distribuidores concessionados ou 
licenciados sirvam menos de 100.000 clientes. 

O acesso de terceiros ao sistema de distribuição deve ser assegurado pelos respectivos 
concessionários com base em tarifas publicadas aplicáveis a todos os clientes, incluindo empresas 
abastecedoras, e aplicadas objectivamente e sem discriminação entre utilizadores do sistema.

Comercialização de gás natural

A liberalização da comercialização de gás natural começou em 2007 (no que respeita a centros 
electroprodutores) e é esperado que se estenda a consumidores acima de 1 milhão de m3 de gás 
natural por ano em 2008 e a consumidores de acima de 10 mil m3 de gás natural por ano em 
2009. A actividade de comercialização de gás natural deverá estar totalmente aberta a todos os 
clientes de gás natural em 2010. Os comercializadores poderão abertamente comprar e vender 
gás natural no mercado ou através de acordos bilaterais. As condições de mercado permitem aos 
consumidores escolher livremente o seu comercializador sem lugar a qualquer pagamento 
adicional por mudança de comercializador. Uma nova entidade, cuja actividade é regulada pela 
ERSE, deve ser criada para supervisionar as operações logísticas da mudança de comercializador.

Ao abrigo do Novo Sistema do Gás, são estipuladas obrigações de serviço público em relação à 
garantia de qualidade e continuidade de abastecimento, protecção quanto a preços e encargos de 
acesso, e acesso a informação em termos simples e compreensíveis. 

As actividades de comercialização de gás natural devem ser juridicamente separadas de todas as 
outras actividades no SNGN.

O Novo Sistema do Gás também estabelece a existência de um Comercializador de Último 
Recurso do SNGN, nos termos da Directiva do Gás, sujeito a regulamentação pela ERSE e a 
licenciamento. Ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2006, de 23 de Agosto, 
esta nova função será assumida pelas entidades distribuidoras de gás natural nas respectivas áreas 
de concessão.

Os comercializadores de último recurso devem ser juridicamente separados de todas as outras 
actividades no Sector do Gás Natural, a não ser que sirvam menos de 100.000 clientes. 

Operação dos Mercados de gás natural

A operação de mercados organizados de gás natural depende apenas de uma autorização conjunta 
a ser concedida pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro responsável pelo sector energético. A 
entidade gestora de tal mercado organizado está também sujeita a autorização a conceder pelo 
Ministro responsável pelo sector energético e, sempre que exigido por lei, pelo Ministro das 
Finanças.

Operação Logística para mudança de comercializador

O quadro legislativo aplicável ao operador logístico para mudança de comercializador de gás 
natural ainda não está estabelecido.

Regulamentos em Vigor

O Regulamento da Qualidade de Serviço

Em Setembro de 2006 a ERSE publicou o Regulamento da Qualidade de Serviço. O 
Regulamento da Qualidade de Serviço tem por objecto estabelecer os padrões de qualidade de 
serviço de natureza técnica e comercial a que devem obedecer os serviços prestados no Sistema 
de Gas Natural.
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O Regulamento da Qualidade de Serviço prevê um sistema de padrões de qualidade de serviço 
(mediante indicadores de qualidade comuns e individuais) e um sistema de compensações em 
caso de incumprimento dos referidos indicadores.  

Compete à ERSE avaliar o grau de satisfação dos clientes e, para esse efeito, o operador da rede 
de transporte de gás natural deve cumprir com uma série de deveres que incluem deveres de 
informação, de auditoria e de apresentação de relatórios .

O Regulamento Tarifário

Em Setembro de 2006 a ERSE publicou o Regulamento Tarifário. O Regulamento Tarifário 
estabelece os critérios e métodos para a formulação de tarifas e preços de gás natural, incluindo a 
respectiva estrutura, processo de cálculo e determinação de proveitos permitidos, alterações às 
tarifas e publicitação das tarifas.  

O Regulamento Tarifário fixa ainda diversos princípios gerais que devem presidir à fixação das 
tarifas dos quais se destaca a inexistência de subsidiação cruzada entre actividades e entre clientes  
através da adequação das tarifas aos custos e da adopção do princípio aditivo tarifário, a 
protecção dos clientes face à evolução das tarifas, assegurando simultaneamente o equilíbrio 
económico e financeiro das actividades reguladas em condições de gestão eficiente e a criação de 
incentivos ao desempenho eficiente das actividades reguladas. 

Os proveitos permitidos são calculados com base nos custos de exploração afectos a cada 
actividade a que acresce a depreciação do activo fixo e a remuneração da base de Activos do Gás 
Regulados líquidos de amortizações e subsídios. Nos termos do Regulamento Tarifário as 
entidades que desenvolvem actividades reguladas devem sujeitar à aprovação da ERSE as contas 
reguladas. 

O período regulatório é de 3 anos e as tarifas são definidas anualmente. A aplicação do 
Regulamento Tarifário é da responsabilidade da ERSE. 

O Regulamento das Relações Comerciais 

Em Setembro de 2006 a ERSE publicou o Regulamento das Relações Comerciais. O 
Regulamento das Relações Comerciais define os sujeitos intervenientes no relacionamento 
comercial, os mecanismos de compensação pela uniformidade tarifária, as regras aplicáveis às 
ligações às redes, a medição, leitura e disponibilização de dados, a escolha de comercializadores as 
modalidades de contratação e funcionamento dos mercados organizados de gás natural, o 
relacionamento comercial com os clientes de gás natural e as garantias administrativas. 

A fiscalização da aplicação do Regulamento das Relações Comerciais é da responsabilidade da 
ERSE.

O Regulamento do Acesso às Redes, às Infra-Estruturas e às Interligações 

Em Setembro de 2006 a ERSE publicou o Regulamento do Acesso às Redes, às Infra-Estruturas 
e às Interligações. O Regulamento do Acesso às Redes, às Infra-Estruturas e às Interligações 
estabelece, segundo critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios, as condições 
técnicas e comerciais segundo as quais se processa o acesso às redes, infra-estruturas e 
interligações e, bem assim, as condições gerais para o seu uso.  

A fiscalização da aplicação do Regulamento do Acesso às Redes, às Infra-Estruturas e às 
Interligações é da responsabilidade da ERSE.

O Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos

O Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos foi emitido pela ERSE em Outubro de 
2002. Este regulamento estabelece as regras aplicáveis aos procedimentos que se destinam a 
resolver conflitos comerciais que se suscitem entre operadores dos sectores da electricidade e do 
gás natural e entre estes e os respectivos clientes.
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O Regulamento da Operação das Infra-Estruturas 

Este regulamento aguarda aprovação e publicação e deverá definir os critérios e procedimentos 
para a gestão dos fluxos de gás natural, o aprovisionamento de serviços do sistema e as condições 
técnicas que permitam aos operadores da rede de transporte de gás natural, de armazenamento 
subterrâneo e do terminal de GNL gerir esses fluxos e assegurar a interoperabilidade das redes às 
quais se encontram ligados.

O Regulamento Técnico relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção do Armazenamento 
Subterrâneo

Este regulamento aguarda aprovação e publicação por parte da DGEG, e visa estabelecer  as 
condições técnicas de construção e exploração das instalações de armazenamento subterrâneo  e 
ainda as condições técnicas de segurança, incluindo os procedimentos de verificação, que 
asseguraram o adequado funcionamento das infra-estruturas e a interoperabilidade com as redes a 
que estão ligadas. Quando em vigor substituirá legislação específica revogando-a.

O Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção de Terminal de recepção 
armazenamento e regaseificação de GNL

Este regulamento aguarda aprovação e publicação por parte da DGEG, e visa estabelecer  as 
condições técnicas de construção e exploração das infra-estruturas de recepção armazenamento e 
regaseificação de GNL e ainda as condições técnicas de segurança, incluindo os procedimentos 
de verificação que asseguram o adequado funcionamento das infra-estruturas e a 
interoperabilidade com as redes a que estão ligadas. Quando em vigor substituirá legislação 
específica revogando-a.

O Regulamento Técnico Relativo ao Projecto, Construção, Exploração e Manutenção da RNTGN

Este regulamento aguarda aprovação e publicação por parte da DGEG, e visa estabelecer  as 
condições técnicas de ligação e de exploração da RNTGN e ainda as condições técnicas e de 
segurança, incluindo os procedimentos de verificação, que asseguram o adequado fluxo de gás 
natural e a interoperabilidade com as redes a que esteja ligada. Com a publicação deste 
regulamento, serão revogados várias portarias que hoje em dia regulamentam estas actividades. 

Em termos de projectos de construção de gasodutos ou de quaisquer outras infra-estruturas do 
SNGN, deverá ter-se em conta, para além da legislação já citada, o disposto no Decreto-Lei n.º 
232/90, de 16 de Junho, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de Fevereiro, que 
estabelece os efeitos decorrentes da aprovação ministerial desses projectos de construção, que 
incluem a declaração de utilidade pública da expropriação urgente de bens imóveis e direitos a 
eles inerentes necessários à execução daqueles projectos, o direito a constituir as servidões 
administrativas necessárias, nos termos da lei, a atribuição da licença necessária para a execução 
das obras integrantes do projecto e para a entrada em funcionamento das respectivas instalações 
e a proibição de embargar administrativamente as obras de execução, salvo com fundamento no 
não cumprimento do projecto aprovado.

Relativamente às servidões administrativas de gás, deverá ser tido em conta o Decreto-Lei n.º 
374/89, de 25 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de Fevereiro, que 
define e caracteriza as servidões administrativas a criar para efeitos de protecção das infra-
estruturas e o Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de Janeiro, que estabelece os procedimentos a 
adoptar para a efectiva constituição dessas mesmas servidões e para a resolução de 
eventuais conflitos daí decorrentes.

Remuneração das actividades reguladas de gás natural

Na sequência do Decreto-Lei 140/2006, o Governo aprovou para fins regulatórios a reavaliação 
dos Activos do Gás Regulados da REN referidos a 1 de Outubro de 2006, que foi considerado 
pela ERSE como a base de partida da base de Activos do Gás Regulados. A evolução da base de 
Activos do Gás Regulados é calculada adicionando o novo investimento ao seu valor de  partida. 

O ano gás regulado começa a 1 de Julho e acaba a 30 de Junho do ano seguinte. O período 
regulatório dura três anos e as tarifas são estabelecidas anualmente “ex-ante”, baseadas em 
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projecções de custos investimentos e quantidades. Os desvios tarifários decorrentes de desvios de 
custos e quantidades (não incluídos no mecanismo de alisamento descrito), são corrigidos “ex-
post” depois de dois anos. A base de Activos do Gás Regulados do ano é a média simples entre o 
valor da base de Activos do Gás Regulados no início e no fim do ano gás. No início de cada 
período regulatório, a ERSE define a taxa de rendibilidade (ROR) baseado na média ponderada 
do custo do capital (WACC). A média ponderada do custo de capital utilizado pela ERSE é de 
7% para o sector eléctrico (desde 1 de Janeiro de 2006 e até 31 de Dezembro de 2008) e de 8% 
para o sector do gás natural desde (1 de Julho de 2007 até 30 de Junho de 2010).

A regulação da ERSE baseia-se em proveitos permitidos para cada uma das actividades reguladas. 
Os proveitos permitidos decorrem essencialmente da adição da remuneração da base de Activos 
do Gás Regulados considerando o ROR, a amortização da base de Activos do Gás Regulados e 
os custos operacionais.

Para o gás natural, as actividades e tarifas consideradas são:

Actividades Reguladas Empresas Concessão Funções Tarifas
Transporte de GN em Alta Pressão

Gestão Técnica Global do Sistema

REN Gasodutos - Recepção e transporte de GN através da rede de 
alta pressão
- Construção, manutenção, operação e exploração 
da RNTGN (rede nacional de transporte de GN)
- Gestão Técnica Global do Sistema

- Uso da rede de 
transporte (URT)
- Uso global do 
sistema (UGS)

Recepção, Armazenamento e 
regaseificação de GNL

REN Atlântico

Concessão de 
40 anos

- Recepção, armazenamento, tratamento, 
regaseificação de GNL para alimentação da 
RNTGN bem como carga de camiões para as UAG
- Construção, manutenção, operação e exploração 
das infra-estruturas

- Uso da recepção, 
armazenamento e 
regaseificação 
(UTRAR)

Armazenamento Subterrâneo REN 
Armazenagem

- Recepção, injecção, armazenamento, extracção, 
tratamento e entrega de GN para constituição de 
reservas de segurança e para fins comerciais e 
operacionais
- Construção, manutenção, operação e exploração 
das infra-estruturas

- Uso do 
armazenamento 
subterrâneo (UAS)

Quanto às tarifas relativas ao armazenamento e regaseificação de GNL e ao armazenamento 
subterrâneo, as tarifas correspondentes, UTRAR e UAS respectivamente, subdividem-se em 
diversas sub-tarifas que por simplicidade não desenvolvemos.

Um mecanismo de alisamento dos custos anuais com capital (remuneração da base de Activos do 
Gás Regulados e a amortização) é definido para a REN Gasodutos e REN Atlântico.

O objectivo do mecanismo de alisamento é adiar os custos de hoje para o futuro assumindo que 
as quantidades do futuro serão maiores que as do presente. Isto permite uma evolução estável da 
tarifa média anual. Desta forma a recuperação do custo com capital é distribuída no período de 
concessão calculando uma tarifa média dividindo o valor presente dos custos com capital futuros 
pelo valor actual das quantidades futuras. Nas actividades sujeitas ao mecanismo de alisamento, 
os proveitos  de capital são sujeitos a ajustamento que resulta na redução dos proveitos 
permitidos nos anos iniciais da concessão por oposição a um aumento nos anos seguintes de 
modo a que o valor actual dos proveitos se mantenha constante.

O mecanismo de alisamento não se aplica à actividade da REN Gasodutos relacionada com a 
gestão técnica global do sistema.

O cálculo dos proveitos permitidos para as actividades não sujeitas ao mecanismo de alisamento 
(armazenamento subterrâneo e gestão técnica global do sistema) é idêntico ao aplicado às 
actividades eléctricas da REN Rede Eléctrica. 

O gráfico abaixo ilustra a formação dos proveitos permitidos anuais para o sector do gás natural:
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Proveitos 
permitidos: 
TEP/UGS/

URT

+ Taxa de remuneração * 
Base activos regulados 
(RAB) + Amortizações 
líquidas de subsídios 
reconhecidos 2 +/-
Alisamento

+ Desvio tarifário ano n-2 * 
(1 + Euribor 3M + 50 p.b.)

Formação dos proveitos anuais permitidos

Princípios regulatórios

+ Custos operacionais 
regulados excluindo 
amortizações e outros 
proveitos regulados não 
relacionados com tarifas

Custo com capital 
alisado

Desvios tarifários 
dos anos anteriores

Custos operacionais

1) Aplicável apenas às tarifas URT e UTRAR

2)A amortização é adicionada ao proveito com capital para o calculo do alisamento. Devido a este efeito, o valor das amortizações é 
incluído no proveito com capital alisado.

Para o primeiro ano, o custo de capital alisado obtém-se do valor actual da previsão dos “custos 
com capital” futuros até ao fim do período de concessão e considerando o ROR como a taxa de 
desconto, dividido pelo valor actual das quantidades futuras previstas considerando uma taxa de 
desconto específica (maior que ROR). Este quociente multiplicado pela quantidade anual 
correspondente, é igual ao proveito anual permitido ao custo com capital alisado.

Para o segundo ano e posteriores, o custo com capital alisado é calculado de modo similar, mas 
adicionando ao numerador os proveitos anuais diferidos devidamente capitalizados ao “custo do 
capital”. Para esta capitalização, a ERSE considera uma taxa composta ROR multiplicada por um 
menos a taxa de imposto equivalente.

Para o primeiro período regulatório, a ERSE definiu as seguintes taxas:

• ROR: 8% (nominal antes de imposto);

• Taxa de desconto para quantidades (i) Gasodutos 11%; (ii) Terminal 15%;

• Taxa de imposto: valor anual em cada ano (27,5% presentemente, 26,5% no fim de 2007 em 
resultado da redução da taxa de derrama imposta por lei).

Os gasodutos relativos às sociedades “Gasodutos Campo Maior – Leiria – Braga” e “Gasodutos 
Braga – Tuy” possuem um impacto neutral na actividade de transporte de gás natural. O 
conjunto de acordos entre os accionistas destas sociedades instrumentais (REN Gasodutos e 
Enagás, o operador espanhol para o transporte de gás natural) têm como objectivo a cedência de 
capacidade nos percursos com o mesmo nome, cujos direitos adquiriram. A ERSE aceitou incluir 
na base de Activos do Gás Regulados do transporte da REN Gasodutos os activos cuja 
capacidade foi cedida àquelas sociedades com a condição de subtrair os fluxos financeiros 
líquidos que ocorrem entre estas empresas instrumentais e a Enagás e a deduzir nos custos 
operacionais a reconhecer. 
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Transferência dos activos do gás para a REN

Aspectos gerais

A Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 26 de Junho (a 
"Directiva do Gás") impõe que os mercados de gás natural nos Estados Membros da UE se 
abram progressivamente à concorrência. A Directiva do Gás impõe em particular a separação 
entre o transporte de gás natural, a distribuição e as actividades de fornecimento, de modo a 
permitir a terceiros o acesso à rede de gás natural. Ao abrigo da Directiva do Gás, os clientes não 
domésticos deveriam ter o direito de escolher livremente o seu fornecedor a partir de 1 de Julho 
de 2004 e todos os clientes passariam a ter este direito a partir de 1 de Julho de 2007. Contudo, 
foi concedida a opção aos Estados Membros da UE de retardar a implementação de 
determinadas disposições da Directiva do Gás, de acordo com as regras derrogatórias nela 
estabelecidas. Portugal beneficia da disposição da Directiva do Gás que permite aos Estados 
Membros da UE considerados como "mercados emergentes" no sector do gás natural derrogar a 
implementação de determinadas disposições da Directiva do Gás. Para este efeito, são 
considerados “mercados emergentes” os Estados-Membros da UE em que ainda não tenham 
decorrido dez anos desde o primeiro fornecimento no âmbito do primeiro contrato de aquisição 
de gás natural a longo prazo no seu território. O primeiro fornecimento de gás natural em 
Portugal ocorreu em 1997 e, por conseguinte, Portugal tem direito a retardar a liberalização do 
mercado de gás natural até 2007.

No seguimento da transposição da Directiva do Gás, o Governo português estabeleceu uma 
estratégia nacional para o sector energético, aprovada pela Resolução n.º 169/2005 do Conselho 
de Ministros de 24 de Outubro. Esta Resolução ordenou a separação jurídica das actividades 
reguladas do gás natural, compostas por determinados activos relacionados com o transporte e o 
armazenamento de gás natural e a regaseificação e o armazenamento de GNL e por 
responsabilidades associadas a estas actividades, impondo a transmissão destes Activos do Gás 
Regulados à REN.

A Directiva do Gás foi implementada em Portugal pelo Decreto-Lei 30/2006. O referido 
Decreto-Lei estabeleceu os princípios gerais de organização e funcionamento do SNGN e 
ordenou a separação jurídica das actividades não reguladas de fornecimento e abastecimento de 
gás natural de todas as actividades reguladas na fileira do gás natural, a saber: (i) o 
armazenamento subterrâneo de gás natural; (ii) o transporte de gás natural, (iii) a armazenagem e 
regaseificação de GNL, (iv) a distribuição de gás natural (sujeita a determinadas excepções, 
conforme estabelecido em baixo) e (v) a comercialização de último recurso de gás natural. Este 
regime foi posteriormente desenvolvido pelo Decreto-Lei 140/2006, que estabelece, entre outros 
aspectos, os termos das concessões e licenças para todas as actividades reguladas no sector do gás 
natural e determina os termos da liberalização efectiva do mercado português de gás natural.

Separação dos Activos do Gás Regulados

Em conformidade com o enquadramento legal acima descrito e no seguimento do Memorando 
de Entendimento datado de 28 de Abril de 2006 e celebrado entre a Transgás e a REN (o 
"Memorando de Entendimento"), a Transgás, a Transgás SGPS e a GDP SGPS celebraram com 
a REN um contrato-promessa de compra e venda (o "Contrato-Promessa"), no dia 30 de Agosto 
de 2006, que tinha por objecto o estabelecimento dos termos e condições de acordo com o qual 
as citadas partes se obrigaram a realizar o “Unbundling” e a definição do enquadramento jurídico 
e contratual da respectiva concretização. No âmbito do Unbundling, foram executadas as 
seguintes transacções:

 Activos de Transporte. A Transgás vendeu à REN os gasodutos e outros activos 
relacionados com a rede de transporte de gás natural em alta pressão localizada em 
Portugal continental, incluindo a participação da Transgás de 88% na sociedade Gasoduto 
Campo Maior-Leiria-Braga e a participação de 51% na sociedade Gasoduto Braga-Tuy. 
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Essas sociedades detêm os direitos de capacidade de transporte nos gasodutos que 
integram actualmente a RNTGN nos troços a que respectiva denominação faz referência.

 Instalações de Armazenamento subterrâneo. A Transgás vendeu à REN três cavidades 
de armazenamento subterrâneo de gás natural situadas no sítio de Carriço, em Pombal, 
uma delas em construção, bem como os direitos de utilização do sub-solo relativos à 
construção de, pelo menos, mais duas cavidades no mesmo local e ainda as instalações e 
equipamentos necessárias à operação destas infra-estruturas. 

 Terminal de GNL de Sines. A Transgás SGPS e a GDP SGPS alienaram à REN 100% 
das acções na SGNL, proprietária e operadora do terminal de GNL de Sines, no qual se 
desenvolve a actividade de recepção, armazenagem e regaseificação de GNL.

 Financiamento. As obrigações de natureza financeira decorrentes das actividades 
reguladas do sector do gás natural foram transferidas para a REN.

A separação jurídica foi concretizada no dia 26 de Setembro de 2006 através da execução dos 
seguintes actos e da celebração dos seguintes negócios jurídicos:

(a) da escritura pública de transmissão parcial de estabelecimento comercial outorgada entre a 
Transgás e a REN nos termos da qual foram transmitidos daquela para esta os Activos do 
Gás Regulados, bem como as posições jurídicas constitutivas de direitos e obrigações e 
responsabilidades relacionadas com estes activos e com as actividades de transporte de gás 
natural em alta pressão e de armazenamento subterrâneo de gás natural; e

(b) de um contrato de compra e venda celebrado entre a Transgás SGPS e a GDP SGPS, na 
qualidade de vendedores, e a REN, na qualidade de compradora, relativo às acções 
representativas do capital da SGNL, proprietária e operadora do terminal de GNL de 
Sines, que opera as actividades de recepção, armazenamento e regaseificação de GNL.

Na sequência da celebração das transacções acima descritas, a REN constituiu duas novas 
sociedades, a REN Gasodutos e a REN Armazenagem, cujo capital social foi subscrito por 
entradas em espécie, correspondendo as entradas realizadas aos activos previamente adquiridos à 
Transgás no contexto da separação jurídica das actividades de transporte e de armazenagem de 
gás natural, respectivamente.

Em 26 de Setembro de 2006, a REN alterou a denominação social da SGNL para REN Atlântico 
-Terminal de GNL, S.A..

Na sequência da descrita separação dos activos do gás natural, foram concedidas as seguintes 
concessões e celebrados os seguintes contratos:

 O Estado Português atribuiu novas concessões à REN, tendo sido celebrados contratos de 
concessão (i) com a REN Gasodutos, no que respeita ao transporte de gás natural através 
da RNTGN, (ii) com a REN Armazenagem, no que respeita ao armazenamento 
subterrâneo de gás natural, e (iii) com a REN Atlântico, no que respeita à recepção, 
armazenamento e regaseificação de GNL no terminal de GNL de Sines.

 Foi celebrado, ainda no dia 26 de Setembro de 2006, entre a Transgás e o Estado 
Português um aditamento ao contrato de concessão existente para o fornecimento, 
transporte e comercialização de gás natural através da rede de alta pressão, datado de 14 de 
Outubro de 1993. A alteração ao contrato de concessão, aprovada pela Resolução n.º 
109/2006 do Conselho de Ministros, de 23 de Agosto de 2006, tem por objecto 
regulamentar a transição da estrutura contratual das actividades ligadas ao sector do gás 
natural, adaptando-as aos requisitos do novo enquadramento legal do sector. Esta 
alteração determinou, entre outros aspectos, que:

· fosse concedida à Transgás, a partir de 1 de Janeiro de 2007, uma licença de 
comercialização de gás natural a todos os clientes considerados elegíveis no âmbito do 
programa de liberalização do mercado num regime de mercado livre;
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· fosse concedida a uma sociedade controlada pela Transgás, a partir de 1 de Janeiro de 
2007, uma licença de comercialização de último recurso para fornecer gás natural a 
clientes com um consumo anual igual ou superior a 2 milhões m3. Esta licença terá o 
seu termo em 31 de Dezembro de 2028.

 A Transgás celebrou diversos contratos com a REN Gasodutos, a REN Armazenagem e a 
REN Atlântico, que passaram a ser os novos concessionários do transporte e 
armazenamento de gás natural e das actividades de recepção, armazenamento subterrâneo 
e regaseificação de GNL, contratos estes que estabelecem as condições ao abrigo das quais 
são proporcionados à Transgás (i) o acesso à rede de transporte de alta pressão, (ii) o 
acesso às instalações de armazenagem subterrânea de gás natural e (iii) o acesso aos 
serviços de regaseificação de GNL ao abrigo de uma tarifa provisória acordada entre as 
partes. Nos referidos contratos são fixadas tarifas provisórias para vigorar no período 
transitório, devendo estes contratos ser substituídos por novos contratos, tendo em vista o 
cumprimento dos requisitos do novo enquadramento regulatório aprovado pela ERSE em 
11 de Setembro de 2006 e publicado em Diário da República em 25 de Setembro de 2006.

Em 26 de Setembro de 2006, a REN procedeu ao pagamento de um montante de €526,3 milhões 
como contrapartida pela transmissão dos Activos do Gás Regulados do sector do gás natural, 
(€995,9 milhões de activos e €469,6 milhões de dívida assumida), com base no seguinte cálculo:

 Activos de transporte de gás natural. Foi pago pela REN, à Transgás, um montante de 
€419,9 milhões pela RNTGN e pelos direitos e actividades associados, baseado num valor 
estimado de €738,0 milhões para os activos e de €318.1 milhões para a dívida assumida 
pela REN. O montante de €738,0 milhões será ajustado (apenas em alta) com base em 
critérios de valorização que tomem em consideração o quadro regulatório aprovado pela 
ERSE em 11 de Setembro de 2006. 

 Instalações de armazenamento subterrâneo de gás natural. Foi pago pela REN, à 
Transgás, um montante de €76,4 milhões pelas instalações de armazenamento subterrâneo 
de gás natural, dos quais €60,5 milhões respeitam às instalações e €15,9 milhões respeitam 
à quantidade mínima de gás natural necessária nas cavidades para efeitos operacionais (gás 
de base/cushion gas) a contar de 31 de Maio de 2006 (ao abrigo das normas POC 
portuguesas). Este preço será ajustado (em alta ou em baixa) com base em critérios de 
valorização que tomem em consideração o quadro regulatório aprovado pela ERSE em 11 
de Setembro de 2006.

 Aquisição das participações sociais representativas da totalidade do capital da 
SGNL. Foi pago pela REN, à Transgás SGPS e à GDP SGPS, um montante de €30,0 
milhões como contrapartida da transmissão das acções da SGNL, dos quais €11,6 milhões 
correspondem às acções e €18,3 milhões aos suprimentos efectuados pela Transgás SGPS 
e pela GDP SGPS à SGNL. O montante de €11,6 milhões será ajustado (em alta) com 
base em critérios de valorização que tomem em consideração o quadro regulador aprovado 
pela ERSE em 11 de Setembro de 2006. O valor da transacção levou igualmente em linha 
de conta o valor em dívida da REN Atlântico que ascende a €151 milhões.  

Os ajustamentos ao preço de venda acima descritos terão por base a reavaliação dos Activos do 
Gás Regulados transmitidos para a REN levada a cabo, apenas para efeitos regulatórios, nos 
termos do artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006. De acordo com os termos contratuais aplicáveis 
estes ajustamentos serão determinados, após a entrada em vigor de todos os regulamentos 
aplicáveis que fixam os termos, condições e tarifas para o acesso de terceiros à infra-estrutura 
relacionada com os Activos do Gás Regulados, mediante três avaliações realizadas por bancos de 
investimento internacionais de primeira ordem, correspondendo à média aritmética dessas 
avaliações.
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As avaliações realizadas por esses bancos foram entregues à REN e à Transgás, tendo sido 
apurados os seguintes valores:

(Milhares de euros) Valor inicial Valor apurado pela 
média aritmética das 

avaliações

Ajustamento aos preços 
devido pela REN

Activos de transporte 
de gás natural 738.000 739.056 1.056

Instalações de 
armazenamento 
subterrâneo de gás 
natural

76.385,56 78.900 2.514

Aquisição das 
participações sociais 
representativas da 
totalidade do capital da 
SGNL

29.974,01 49.738 19.764

Total 23.335

Nos termos contratuais, os valores dos ajustamentos são devidos no prazo de 30 dias após o seu 
apuramento, embora a REN e a Transgás se encontrem ainda a analisar as respectivas avaliações. 

Para além dos ajustamentos aos preços dos Activos do Gás Regulados têm sido identificadas 
outras questões susceptíveis de acertos entre a REN e a Transgás, nomeadamente no que respeita 
a questões fiscais e de aplicação das tarifas de gás transitórias, que a REN antecipa poderem vir a 
resultar num saldo credor a seu favor, de valor ainda a determinar.

Em resultado da separação dos Activos do Gás Regulados, os trabalhadores da Transgás afectos 
à actividade de transporte de gás natural foram transferidos para a REN, fazendo esta 
transferência parte do trespasse. Para além disso, os empregados da SGNL antes da Separação 
mantiveram os respectivos vínculos contratuais com a SGNL (actual REN Atlântico).

Legislação Aplicável ao Sector de Telecomunicações 

Aspectos gerais

As actividades da RENTELECOM no sector das telecomunicações enquadram-se num conjunto 
de regimes regulatórios e condições de operacionalidade. Esquematiza-se em seguida o contexto 
jurídico e regulatório aplicável às actividades da REN no sector das telecomunicações em 
Portugal.

A regulação do sector das comunicações em Portugal é efectuada ao abrigo da Lei das 
Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro de 2004). 

Outros elementos relevantes do quadro legal e regulatório aplicável ao sector das 
telecomunicações em Portugal incluem:

· regulamentos aprovados pelo regulador português das telecomunicações no sentido de 
implementar e tornar efectivas diversas disposições da Lei das Comunicações Electrónicas;

· Decretos-Lei não revogados pela Lei das Comunicações Electrónicas, referentes em 
especial ao uso de frequências, à aprovação e livre circulação de equipamento terminal e de 
rádio e ao regime sobre infra-estruturas de telecomunicações em edifícios; 

· directivas, recomendações, e políticas da UE; 
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· legislação estabelecendo e definindo as responsabilidades do ICP-Autoridade Nacional de 
Comunicações, (ICP-ANACOM), como regulador português de telecomunicações e o 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) como entidade 
governamental com responsabilidade sobre a política de telecomunicações em Portugal; e 

· deliberações e regulamentos emitidos pelo ICP-ANACOM com base em poderes 
específicos conferidos por legislação específica no seguimento da respectiva análise de 
mercado desenvolvida de acordo com o novo quadro regulatório da UE.

Em traços gerais, a Lei das Comunicações Electrónicas introduziu, entre outras coisas, o regime 
de autorização geral aplicável aos operadores e prestadores de serviços de comunicações 
electrónicas, novas regras sobre o acesso às infra-estruturas de telecomunicações, um aumento de 
determinadas coimas e o reforço dos poderes e da autonomia do ICP-ANACOM, 
nomeadamente atribuindo-lhe poderes para aprovar e publicar regulamentos, para definir os 
mercados de comunicações electrónicas relevantes no âmbito do novo quadro regulatório e para 
designar empresas com poder de mercado significativo (com a consequente imposição das 
obrigações adequadas e proporcionais para solucionar as falhas de mercado identificadas).

Reguladores de Mercado 

Embora o MOPTC seja o primeiro responsável pela política de telecomunicações em Portugal, o 
ICP-ANACOM, ao abrigo dos seus estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de 
Dezembro de 2001, age com grande autonomia, estando-lhe atribuído um amplo leque de 
responsabilidades no que se refere à regulamentação, supervisão e representação do sector das 
telecomunicações. A Lei das Comunicações Electrónicas também define os principais objectivos 
de regulação e atribui ao ICP-ANACOM as responsabilidades principais previstas no actual 
enquadramento jurídico da UE.

10.9. Principais Acontecimentos

2006

 Aprovada, em 30 de Junho, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2006, que 
determina a transferência para a REN dos activos de transporte, regaseificação e 
armazenagem de gás natural, assim como a subsequente reorganização do Grupo REN; 
determina, ainda, a transformação da REN – Rede Eléctrica Nacional em REN – Redes 
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., que terá como objecto único a gestão das sociedades 
concessionárias detidas pelo Grupo.

 Arranque, no 2º trimestre, dos trabalhos de preparação da oferta pública inicial, no 
mercado de valores mobiliários, de parte do capital social da REN.

 No âmbito da criação do MIBEL, verificou-se a entrada em serviço, a 3 de Julho, do 
OMIP, pólo português do OMI – Operador do Mercado Ibérico de Electricidade – que 
tem a seu cargo a negociação da energia eléctrica por contratos de futuros com prazo 
igual ou superior a uma semana.

 Aprovadas, por Resoluções do Conselho de Ministros, em 23 de Agosto, as minutas dos 
contratos entre o Estado, a Transgás, e as participadas da REN (Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS), que definem, respectivamente, as relações de concedente e 
concessionárias de Serviço Público nas actividades de transporte, armazenamento e 
distribuição de gás natural por um período de 40 anos.

 Aprovadas em Assembleia Geral da REN, em 1 de Setembro, a constituição das novas 
sociedades comerciais definindo-se o capital social de cada uma, integralmente subscrito 
e realizado pela REN. Foi ainda objecto de deliberação a alteração do contrato de 
sociedade da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., designadamente a modificação da 
sua denominação social para REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A..
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 Venda em 16 de Setembro à empresa Amorim Energia, da participação de 18,3% que a 
REN detinha no capital social da Galp.

 Assinatura, em 26 de Setembro, da escritura pública de transmissão de estabelecimento 
comercial relativo à aquisição dos Activos Regulados de transporte, regaseificação e 
armazenagem de gás natural entre a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e a Transgás, 
Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A., a Transgás SGPS, S.A. e a GDP – Gás de 
Portugal, SGPS, S.A.. Estes activos foram integrados nas novas empresas do Grupo 
REN: REN Gasodutos, S.A., REN Armazenagem, S.A. e REN Atlântico, Terminal de 
GNL, S.A..

 Na sequência da venda da participação detida pela REN no capital social da Galp, e da 
mais valia realizada com a operação, houve lugar em Setembro à distribuição de um 
dividendo extraordinário aos accionistas, no valor de 288,7 milhões de euros.

 É publicado o Decreto-Lei n.º 228/2006, de 22 de Novembro, pelo qual é aprovado o 
processo de reprivatização de parte do capital social da REN.

 O Tempo de Interrupção Equivalente (TIE) anual, registado pela REN em 2006 foi de 
0,57 minutos, o segundo melhor valor registado até à data. Neste valor não está incluída 
a perturbação causada pelo incidente que ocorreu na Alemanha a 4 de Novembro, em 
que a RNT teve que desligar parte das suas cargas para ajudar à recuperação da 
estabilidade da rede europeia da UCTE em que a RNT está inserida. Este incidente, 
classificado como de força maior, representaria, se fosse considerado no cálculo, um 
acréscimo de 2,74 minutos.

 A REN ganhou um concurso internacional lançado pela União Europeia para, nos 
próximos dois anos prestar serviços de assessoria ao dono de obra e fiscalizar a 
construção de uma linha de 400 KW na Roménia.

2005

 Assinatura dos acordos de cessação dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE), 
estabelecidos em 1996 entre a REN e a EDP Gestão da Produção, nos termos do 
Decreto-Lei 240/2004. A cessação efectiva dos CAE só ocorrerá quando estiver em 
funcionamento o Mercado Ibérico de Electricidade (“MIBEL”).

 Ligação do primeiro parque eólico à rede eléctrica de muito alta tensão (MAT), devido à 
elevada potência que poderá injectar na rede, 81 MVA.

 Excelente comportamento da Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica (RNT) 
que suportou a fortíssima vaga de incêndios do Verão de 2005 quase sem interrupções 
do fornecimento de energia, por isso, o Tempo de Interrupção Equivalente (TIE) anual 
foi o mais baixo alguma vez registado: 0,49 minutos.

 Decorreram durante todo o ano os trabalhos de preparação da REN para a certificação 
de qualidade nas três vertentes: qualidade, ambiente e segurança. Já no início de 2006, foi 
confirmada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) a atribuição à REN da 
certificação dos seus sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança para todas as 
suas actividades no âmbito do contrato de concessão.

 Publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2005 que estabelece uma 
estratégia nacional para a energia, factor importante do crescimento sustentado da 
economia portuguesa e da sua competitividade, visando garantir a segurança de 
abastecimento com promoção da eficiência energética, favorecimento da concorrência e 
minimização dos impactes ambientais.

 2004

 Publicada a Portaria nº 96/2004, de 23 de Janeiro, que estabelece, no contexto da 
extinção antecipada do Contratos de Aquisição de Energia (CAE), o método e os 
critérios de fixação do valor a pagar à REN pela aquisição ou arrendamento, pelos 
titulares de licenças vinculadas de produção, dos terrenos não pertencentes ao domínio 
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público hídrico, associados a centros produtores hidroeléctricos ou termoeléctricos e, 
ainda, pela remuneração anual, por via da tarifa, relativa à utilização dos terrenos do 
domínio público hídrico que estão na posse da REN.

 Em 2004 foi significativamente reforçada a capacidade de trocas de energia com 
Espanha, condição fundamental para o estabelecimento do MIBEL, com a entrada em 
serviço, a 26 de Março, do 2º circuito a 400 kV entre Alto Lindoso e Cartelle, no Norte 
de Portugal, e, sobretudo, com a entrada em serviço, a 27 de Dezembro, de uma nova 
interligação a 400 kV no Sul entre Alqueva e Balboa.

 Entrou em serviço experimental, em 20 de Abril, data estabelecida no compromisso 
assumido pelos Governos de Portugal e Espanha, a plataforma informática necessária 
para o início de funções do OMIP – Operador do Mercado Ibérico a Prazo.

 O BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável aprovou, 
em 8 de Setembro, a adesão da REN, reconhecendo o empenho desta na gestão das suas 
actividades de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, mantendo uma 
conduta de preservação contínua do meio ambiente.

 O despacho da Comissária Neelle Kroes, sobre a operação de concentração comunicada 
pela EDP para adquirir a GDP, em consórcio com a ENI.

10.10. Informação sobre tendências

Dadas as características específicas do Emitente e da forma de regulação a que está sujeito, a sua 
exposição à evolução dos consumos, volume de vendas, custos de produção ou preços finais da 
energia é mínima ou mesmo inexistente.
Assim, as tendências, incertezas, compromissos ou ocorrências susceptíveis de afectar 
significativamente as perspectivas da REN para o curto, médio prazo, verificadas entre o final do 
último exercício e a data do presente prospecto, podem resumir-se a:

 Cessação antecipada dos CAE: com a previsível cessação antecipada da maioria dos 
CAE, altera-se o posicionamento da REN na sua actividade de “single buyer” da energia 
produzida pelas centrais vinculadas, com o correspondente impacto a nível do volume de 
facturação e dos ganhos comerciais.

 Ganhos comerciais: como consequência da cessação antecipada da maioria dos CAE, a 
função de optimização do parque electroprodutor deixa de ser realizada de forma 
centralizada pela REN Rede Eléctrica, o que altera as condições subjacentes ao processo 
de obtenção de ganhos comerciais, traduzindo-se numa redução muito significativa do 
seu valor.

 Desvios tarifários: uma grande parte dos desvios tarifários acumulados teve origem na 
subida rápida dos custos de combustíveis dos centros electroprodutores em regime 
vinculado e no aumento dos custos da produção em regime especial. Com as alterações 
em curso no sector, particularmente o fim da obrigação de compra da energia dos 
produtores em regime especial pela REN Rede Eléctrica e a cessação antecipada da 
maioria dos CAE, sai do âmbito da empresa esta origem do desvio tarifário, pelo que 
tendencialmente o seu valor acumulado irá diminuir progressivamente ao longo do 
tempo.

10.11. Estratégia e Pontos Fortes

Estratégia

O objectivo da REN é ser um dos mais eficientes operadores de redes de transporte de energia 
na Europa e, ao mesmo tempo, criar valor para os seus accionistas dentro de um quadro de 
desenvolvimento sustentado. A REN pretende atingir estes objectivos através da implementação 
da seguinte estratégia: 

 Focar-se nas principais actividades reguladas em Portugal. A REN pretende continuar 
focada no desenvolvimento da sua actividade de transporte de electricidade e de transporte 
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de gás natural e, consequentemente, no desenvolvimento das infra-estruturas de electricidade 
e de gás natural, como forma de assegurar as necessidades energéticas de Portugal a longo 
prazo. A REN continuará a sustentar a sua actividade nos seus fortes conhecimentos 
técnicos e na larga experiência na indústria energética. 

 Melhorar a performance operacional e a qualidade do serviço. A REN continuará a 
procurar melhorar a sua performance operacional e a qualidade do serviço de transmissão de 
electricidade e de gás natural de modo a atingir maior eficiência nos seus custos e a melhorar 
a segurança e fiabilidade da RNT e da rede de transporte de gás natural.

 Criação de uma infra-estrutura energética integrada.  Na sequência da aquisição do 
negócio do gás em Setembro de 2006, a REN pretende integrar a gestão da RNT e da 
RNTGN e dos respectivos equipamentos de gestão. 

 Preservar uma estrutura de capital eficiente. A REN pretende optimizar a sua estrutura 
de capital e manter uma sólida notação de risco, de modo a manter os custos de 
financiamento o mais baixo possível. 

 Sustentabilidade ambiental e pesquisa e desenvolvimento. A REN continuará a 
promover actividades ambientais, de modo a minimizar o impacto das suas actividades. A 
REN irá igualmente continuar a pesquisar e a desenvolver tecnologia, ainda que de forma 
limitada, de modo a manter-se na linha da frente no que toca à performance da sua rede de 
transporte de electricidade.  

Pontos Fortes

A REN acredita que os negócios que desenvolve beneficiam de um conjunto de pontos fortes: 

 Fluxos de caixa estáveis e previsíveis. O ambiente regulatório no qual a REN opera é 
transparente e permite uma estabilidade e previsibilidade nos fluxos de caixa gerados pela 
REN. Na medida em que as receitas e resultados operacionais da REN variam em função do 
tamanho da base de activos regulados da REN, e não das quantidades de electricidade e gás 
natural transportadas, as receitas reguladas da REN não são significativamente afectadas 
pelas flutuações de curto prazo na procura de electricidade ou gás natural em Portugal. Ver 
Capítulo 11, “Análise da Exploração e Situação Financeira do Emitente” “Demonstrações de 
Fluxos de Caixa”.

 Concessões com um longo-prazo de validade. A REN celebrou, em 15 de Junho de 
2007, com o Estado Português uma concessão com um prazo de 50 anos para operar a rede 
de transporte de electricidade em Portugal Continental. A REN celebrou ainda, em 26 de 
Setembro de 2006, com o Estado Português três concessões para as actividades relacionadas 
com o gás natural com um prazo de validade de 40 anos.  Estas concessões permitem que a 
REN desenvolva as suas actividades num quadro de estabilidade.

 Regulador independente. A ERSE é um regulador independente que proporciona à REN 
um nível adequado de estabilidade no domínio da regulação ao que se verifica em países 
onde os reguladores do sector energético são nomeados pelo Governo. Por outro lado, e na 
medida em que as tarifas que a REN cobra tem um impacto mínimo no custo total da 
electricidade e gás natural para os consumidores, a REN acredita que haverá um menor 
incentivo para reduzir as tarifas cobradas pela REN.

 Potencial de crescimento da principal actividade do Emitente. A REN acredita que a 
sua actividade principal na área da electricidade tem potencial de crescimento, já que a 
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expansão da rede de transporte de electricidade contribui para o crescimento da base de 
activos regulados. O Emitente acredita que tal resultará da crescente procura, a longo prazo, 
de electricidade em Portugal, de ligações suplementares a grandes centros electroprodutores e 
a produtores em regime especial, e a grandes parques eólicos em áreas remotas, construção 
de interligações com Espanha, projectos especiais como a ligação por comboio de alta 
velocidade entre Porto, Lisboa e Madrid ou o novo aeroporto internacional de Lisboa, e de 
projectos de manutenção e renovação na rede existente. Tendo em conta este objectivo, o
plano de negócio da REN prevê despesas de capital agregadas de cerca de 1,4 mil milhões de 
euros para a actividade de electricidade ao longo dos próximos seis anos. A REN acredita 
também que a actividade de gás natural apresenta um significativo potencial de crescimento. 
A rede de distribuição de gás natural encontra-se relativamente subdesenvolvida segundo os 
padrões da Europa Ocidental. Actualmente, não cobre a totalidade do território de Portugal e 
espera-se que o desenvolvimento de um mercado de gás ibérico venha a resultar num 
aumento das interligações com Espanha. A REN espera que a construção de novos centros 
electroprodutores de ciclo combinado (“CCGT”) faça aumentar a procura de gás natural em 
Portugal, o que irá implicar investimentos adicionais nas infra-estruturas e rede de transporte 
de gás natural. A REN prevê, no seu plano de negócio, despesas de capital agregadas de cerca 
de €330 milhões para a actividade de gás natural ao longo dos próximos seis anos.

 Plataforma pioneira de convergência das infra-estruturas de gás e electricidade.  A 
REN é uma sociedade líder, a nível europeu, na integração de redes de transporte de gás 
natural e de electricidade, na sequência do exemplo da rede do Reino Unido. A REN acredita 
que existem sinergias potenciais a ser alcançadas com a integração das redes de transporte de 
electricidade e de gás natural, nomeadamente no que respeita ao alinhamento dos respectivos 
programas de investimento.

 Infra-estrutura de elevada qualidade. A infra-estrutura de electricidade e de gás natural 
que integra a base de activos regulados da REN é de elevada qualidade e a sua vida útil é 
relativamente longa. A rede de transporte de gás natural da REN é uma das mais recentes na 
Europa, enquanto que a rede de transporte de electricidade é relativamente jovem em 
comparação com outras na Europa. Por consequência, a REN prevê que a maioria da 
despesa de capital nos próximos anos se destine à expansão das redes e não à renovação dos 
activos existentes.

 Forte capacidade tecnológica. A elevada qualidade dos activos da REN, em conjunto com 
a experiência da sua equipa administrativa e operacional, permitirá ao Emitente alcançar o 
nível máximo de eficiência nas suas operações. As actividades de transporte de electricidade e 
de gás natural envolvem a operação de equipamentos complexos e dispendiosos e grandes 
quantidades de energia, com uma pequena margem para erros técnicos ou humanos. O 
Emitente desenvolve e mantém uma rigorosa política de monitorização e manutenção técnica 
dos seus activos e reúne uma equipa administrativa e operacional de elevada qualidade com 
fortes competências tecnológicas para implementar a sua política de monitorização e 
manutenção e para planear o futuro desenvolvimento de uma plataforma de infra-estrutura 
de elevada qualidade.

10.12. Política de dividendos

No ano de 2004, a REN distribuiu aos accionistas, a título de dividendo, um montante global de 
€46,7 milhões de euros, que corresponde a um valor de €0,437266 euros por acção. No ano de 
2005, a REN distribuiu aos accionistas, a título de dividendo, um montante global de €66,4 
milhões de euros, que correspondeu a um valor de €0,621673 euros por acção. No ano de 2006, a 
distribuição de dividendos atingiu o valor de €184 milhões de euros que, face ao aumento do 
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número de acções representativas do capital social da REN por efeito da alteração do valor 
nominal unitário das acções para €1, representou um valor por acção de €0,344569 euros. 

Os dividendos que a REN pagou no passado enquanto sociedade detida maioritariamente pelo 
Estado Português não reflectem necessariamente os dividendos que a REN irá pagar no futuro 
enquanto sociedade aberta. A política de dividendos futura e o montante de quaisquer dividendos 
futuros que a REN decida pagar dependerão de uma série de factores, incluindo os lucros da 
REN, a condição financeira da REN, as necessidades de financiamento da REN (em particular 
no que se refere aos gastos de capital e planos de investimento), as perspectivas da REN e outros 
factores que a REN considere como relevantes à altura da distribuição. Nessa medida, os 
dividendos que a REN irá pagar no que respeita ao ano que termina em 31 de Dezembro de 2007 
e em relação aos anos futuros poderá variar dependendo daqueles e de outros factores, embora a 
REN não tenha razões para crer que venha a existir uma  alteração significativa  da tendência dos 
últimos exercícios e tenha a intenção de vir a manter um dividendo que se situe dentro do 
intervalo dos seus pares. 

10.13. Investimentos

Os montantes dispendidos pela REN em investimentos realizados nos anos de 2004, 2005 e 2006 
foram de € 137.078 milhões, € 213.144 milhões e de € 269.343 milhões, respectivamente. Ver 
Capítulo 6, “Dados Financeiros Seleccionados”. A REN recorreu, sobretudo, a capitais próprios 
e a emissões de papel comercial como método de financiamento dos investimentos que realizou 
entre 2004 e 2006. Ver Capítulo 11, “Análise da Exploração e da Situação Financeira do 
Emitente” “Endividamento”.

Em 2004 e 2005, os montantes acima referidos foram investidos exclusivamente no sector da 
electricidade, nos termos especificados infra. A partir do último trimestre de 2006, esses 
montantes foram investidos também no sector do gás natural, nos termos especificados infra.

Electricidade 

Na área da electricidade, e de acordo com os anos em que foram realizados, passamos a indicar 
os mais importantes investimentos realizados.
Assim, em 2004 destaca-se como facto mais significativo, no que se refere à componente 
subestações, a abertura do posto de corte de 400 kV do Ribatejo.
No que diz respeito a linhas sobressaem a nova interligação a 400 kV estabelecida no sul entre 
Alqueva e Balboa, a segunda interligação a 400 kV Alto Lindoso-Cartelle, esta de pouca 
importância do ponto de vista de investimento, e ainda a ligação a 220 kV em linha aérea/cabo 
enterrado entre Alto de Mira e Sete Rios.
No ano de 2005 apenas na vertente linhas se evidenciam projectos de maior relevo, assinalando-
se a nova linha dupla a 400 kV construída entre o posto de corte do Ribatejo e a subestação de 
Fanhões e o ramal a 220 kV da linha Carregado-Carriche para a subestação de Sacavém (através 
do posto de seccionamento do Prior Velho).
No entanto, o conjunto de investimento do ano de 2005 foi também bastante marcado por obras 
que entraram ao serviço já em 2006, como foram os casos da linha dupla de 400 kV Valdigem-
Bodiosa (com apenas um terno equipado e explorada transitoriamente a 220 kV), o 
autotransformador desfasador 400/150 kV, de 450 MVA, da subestação da Falagueira e a 
ampliação do nível de tensão de 400 kV desta instalação de modo a possibilitar o desfazer a 
ligação em ‘T’ da linha Pego-Cedillo/Falagueira. 
No que diz respeito a 2006 e na parte de subestações, há que referir a abertura da nova 
subestação 400/60 kV de Bodiosa (transitoriamente explorada a 220 kV), a 400/60 kV de 
Paraimo, a 150/60 kV de Portimão e a introdução do nível de 400 kV na da Batalha.
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No parte das linhas, mencionam-se, a 400 kV, a nova linha dupla Bodiosa-Paraimo (com apenas 
um terno equipado e explorada transitoriamente a 220 kV), a Batalha-Pego e a nova de 400+220 
kV entre as subestações de Fanhões e Alto de Mira. A 220 kV referem-se a nova linha dupla 
entre Ferro e Castelo Branco e a 150 kV a dupla Tunes-Estoi.

No sentido de completar a explicação atrás fornecida passamos a detalhar as obras realizadas:

Ano de 2004
Linhas: 
Ramal a 150 kV da linha Vila Nova-Riba de Ave para Oleiros
Linha dupla a 220 kV Santarém-Zêzere
Linha dupla a 220 kV Pereiros-Zêzere
Abertura da linha a 400 kV Palmela-Rio Maior no posto de corte do Ribatejo
Ligação a 220 kV linha aérea/cabo enterrado Alto de Mira-Sete Rios
Interligação a 400 kV Alqueva-Balboa
2ª interligação a 400 kV Alto Lindoso-Cartelle
Upratings diversos

Subestações:
Remodelação da subestação do Zêzere para 220 kV
Posto de corte a 400 kV do Ribatejo
2º Tr 220/60 kV de Sete Rios
Tr 150/60 kV em Tunes

Ano de 2005
Linhas: 
Linha dupla a 400 kV entre posto de corte do Ribatejo e subestação de Fanhões
Ramal da linha a 220 kV Carregado-Carriche para Sacavém
Upratings diversos

Subestações:
3º Tr 150/60 kV em Vila Fria
2º Tr 220/60 kV em Santarém
Tr 150/60 kV em Setúbal
Tr 150/60 kV em Tunes

Ano de 2006
Linhas: 
Linha dupla a 150 kV Tunes-Estoi
Linha dupla a 220 kV Castelo Branco-Ferro
Linha dupla a 400 kV Valdigem-Bodiosa (1 terno equipado e explorada a 220 kV) 
Linha dupla a 400 kV Bodiosa-Paraimo (1 terno equipado e explorada a 220 kV)
Linha a 400 kV Batalha-Pego
Linha dupla a 400+220 kV entre Fanhões e Alto de Mira (remodelação antiga LFNAM2)
Abertura da linha a 400 kV Rio Maior-Recarei 2 na subestação da Batalha
Abertura da linha a 400 kV Rio Maior-Recarei 2 na subestação de Paraimo
Abertura da linha dupla Sines-Tunes 1 e 2 na subestação de Portimão.
Upratings diversos

Subestações:
Abertura da subestação 400/60 kV de Bodiosa (explorada a 220 kV)
Abertura da subestação 400/60 kV de Paraimo.
Abertura da subestação 150/60 kV de Portimão
Introdução dos 400 kV na Batalha
Ampliação dos 400 kV da subestação da Falagueira para desfazer ‘T’ da linha Pego-Cedillo
Autotransformador desfasador 400/150 kV da Falagueira
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1º Tr 220/60 kV de Bodiosa
1º Tr 400/60 kV de Paraimo
1º Tr 400/60 kV da Batalha
Tr 220/60 kV em Santarém
3º Tr 220/60 kV de Sete Rios
Diversas baterias de condensadores

Gás natural
No sector do gás, e dado que só após Setembro de 2006, estes activos passaram a pertencer ao 
Grupo REN, os investimentos abaixo indicados dizem respeito apenas ao último trimestre do 
ano com a seguinte discriminação:

REN Armazenagem
Trabalhos de lixiviação da cavidade TGC4.

REN Atlântico
Conjunto de acções que visaram melhorar aspectos operacionais e de segurança e o Imposto de 
Selo pago no acto de transferência de activos da Galp para a REN.

REN Gasodutos
Equipamento informático para substituição do equipamento pertencente à anterior 
concessionária.

As empresas do negócio do gás, através da REN Gasodutos, por antecipação ao previsto na 
legislação e numa primeira análise das necessidades de investimento mais urgentes, entregou já à 
DGEG, para apreciação um primeiro plano de investimentos para 2007/2008, sendo alguns deles 
plurianuais e estendendo-se até 2011, totalizando 93,5 milhões de euros. 

Os projectos e investimentos considerados têm como objectivos principais, entre outros, garantir 
a satisfação dos consumos previstos pelas concessionárias do SNGN, a criação de condições de 
operação em segurança e de melhoria operacional, como contribuição para uma utilização mais 
eficiente das infra-estruturas e a garantia de abastecimento a grandes projectos industriais e às 
novas Centrais de Ciclo Combinado em desenvolvimento.

Encontram-se em curso os projectos de engenharia e os respectivos processos de licenciamento, 
respeitantes às infra-estruturas de ligação a alguns dos grandes projectos referidos, destacando-se:

- Ligação à Central de Ciclo Combinado da EDP em Lares, Figueira da Foz,

- Ligação à Central de Ciclo Combinado da Iberdrola em Lavos, Figueira da Foz,

- Ligação à Central de Ciclo Combinado da Tejo Energia no Pego,

- Ligação para o projecto de expansão da Air Liquide em Estarreja,

- Ligação para o projecto da nova máquina de papel da Portucel em Setúbal,

- Ligação à Refinaria da Galp em Matosinhos,

- Reforço da ligação à Refinaria da Galp em Sines.

Os investimentos enumerados já se encontram em fase de execução e, neste momento, têm já 
concluídos os respectivos projectos de engenharia, que estão em fase de aprovação na DGEG, 
tendo-se já inciado a aquisição de materiais para arranque da construção em 2008.

A REN Armazenagem tem em curso o projecto de construção da 4ª cavidade salina, no Carriço, 
investimento que ronda os 25 milhões de euros e cuja conclusão está prevista para o final do 1º 
semestre de 2008, encontrando-se a esta data realizado cerca de 65% da construção.

A REN Atlântico, após um intenso período de investimento, iniciou a actividade em Janeiro de 
2004. Por este motivo, nos últimos três anos, o foco tem sido colocado na actividade operacional 
sem realizações significativas em termos de investimento.
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Os investimentos agora considerados, embora programados, estão sujeitos a aprovação da 
DGEG e da ERSE e podem ser alterados em função das disposições do concedente, prevendo-
se que o seu financiamento seja efectuado com recurso a capitais próprios. 

10.14. Investigação e desenvolvimento, patentes e licenças

A REN participa regularmente em inúmeros projectos destinados a melhorar a gestão e operação 
da rede nacional de transporte de energia e a reduzir o impacte ambiental das suas operações. No 
período de 2004 a 2006, o montante dispendido em projectos de investigação e desenvolvimento 
somou € 305 mil,  e as principais actividades de investigação e desenvolvimento realizadas pela 
REN incluíram:

 Um projecto realizado com o ICAT-Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia, a 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a EDP Produção, para desenvolver 
mensal e sazonalmente modelos de previsão da pluviosidade em Portugal e do influxo 
das principais bacias fluviais portuguesas, incluindo os rios Cávado, Douro, Tejo e 
Guadiana.

 Um projecto conjunto entre a REN, o INESC (Porto) e a Red Eléctrica de España 
destinado a avaliar melhor o nível adequado de reservas de energia operacionais para os 
sistemas eléctricos ibéricos, com a integração de níveis elevados de geração intermitente 
como, por exemplo, os criados pela energia eólica, sem prejudicar a segurança do 
abastecimento de electricidade.

 Um projecto realizado com o INEGI (Instituto Nacional de Engenharia Mecânica e 
Gestão Industrial) da Universidade do Porto, para actualizar a avaliação do potencial de 
energia eólica no Continente, incluindo uma ampliação dos modelos de tempo históricos 
de entrega de energia eólica, tendo em conta as medições da velocidade do vento num 
conjunto de locais alargado e as características técnicas dos geradores eólicos.

 O Projecto EFIPRE realizado em colaboração com a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, para desenvolver soluções que assegurem o 
cumprimento dos objectivos das políticas energéticas, em conjunto com o 
desenvolvimento sustentável do sistema. 

 O Projecto REEEI, um projecto para optimizar a protecção anticorrosão de estruturas e 
equipamentos metálicos com vista a aumentar a eficácia da manutenção dos 
componentes metálicos da infra-estrutura de transporte.

 Um projecto realizado em conjunto com o Instituto para a Conservação da Natureza do 
Ministério do Ambiente, a Associação Nacional de Conservação da Natureza e a 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, para minimizar o impacto das linhas 
aéreas de transporte de electricidade nas aves em Portugal.

 O Projecto INTEGRA realizado em colaboração com a EFACEC e a FEUP, para 
desenvolver um protótipo para um sistema de comando, controlo e protecção para 
subestações baseado no protocolo da norma relativa às comunicações, IEC 1850.

 Desenvolvimento e testes de um novo protótipo de um poste de electricidade para linhas 
de 220 kV (destinado a melhorar o impacto visual destas infra-estruturas).

 Estabelecimento de um protocolo de colaboração com a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra para o estudo de campos electromagnéticos que 
derivam das linhas. Os resultados deste estudo serão uma ferramenta útil para o 
departamento de planeamento de redes.

Patentes e Propriedade Intelectual
A REN detém determinado software de propriedade exclusiva que foi desenvolvido para a 
Empresa. Além deste, não existem patentes, marcas comerciais ou outra propriedade intelectual 
que sejam relevantes para a Empresa.
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10.15. Imóveis, instalações e equipamentos

As sociedades do Grupo REN são proprietárias e arrendatárias de diversos imóveis, localizados 
em Portugal, sobre os quais não incidem ónus ou encargos significativos, com excepção do 
direito de superfície constituído a favor da Turbogás em relação ao imóvel do centro 
electroprodutor de ciclo combinado a gás natural da Tapada do Outeiro, pelo prazo de duração 
do respectivo CAE. Identifica-se, de seguida, de forma genérica, os imóveis detidos ou utilizados 
por estas sociedades. 

REN Rede Eléctrica
Na sequência de um aumento de capital desta sociedade, subscrito pela REN por entradas em 
espécie e levado a cabo no dia 5 de Janeiro de 2007, foi transferido para o património da REN 
Rede Eléctrica uma unidade económica na qual se encontram compreendidos, entre outros bens 
e direitos, 1719 prédios. 

Estes prédios são provenientes do património das empresas que operavam no sector eléctrico 
cujo capital foi nacionalizado pelo Decreto-Lei n.º 205-G/75, de 16 de Abril, tendo 
posteriormente sido transmitidos para a EDP, nos termos do Decreto-Lei n.º 502/76, de 30 de 
Junho.

Posteriormente, com a constituição da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (anterior 
denominação da REN) pela EDP, em Agosto de 1994, os prédios foram transmitidos para aquela 
sociedade, por cisão do património da EDP. 

Uma parte substancial destes prédios encontra-se, ainda, pendente de descrição no registo predial 
e de inscrição na matriz, procedimento cuja morosidade resulta de tais prédios terem tido origem 
em complexos processos de expropriação por utilidade pública. 

Contudo, a área dos sítios dos centros electroprodutores encontra-se identificada no Decreto-Lei 
n.º 198/2003, de 2 de Setembro, através das plantas que se constam em anexo ao diploma. Por 
outro lado, o Decreto-Lei n.º 153/2004, de 30 de Junho, reconhece, no seu artigo 1.º, que a acta 
da assembleia geral da EDP que aprovou a transferência deste património imobiliário para a 
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., complementada pela declaração conjunta da EDP e desta 
sociedade, constitui título bastante para a realização do respectivo registo predial.

Uma parte importante destes imóveis respeita aos seguintes centros electroprodutores:
 ao centro electroprodutor do Alto Lindoso, o qual está localizado na freguesia de 

Lindoso, no concelho de Ponte da Barca;
 ao centro electroprodutor do Alto Rabagão, o qual se encontra localizado na freguesia de 

Viade Baixo, no concelho de Montalegre;
 ao centro electroprodutor da Caniçada, o qual se encontra localizado nas freguesias de 

Parada Bouro, no concelho de Vieira do Minho, Valdozende, no concelho de Terras de 
Bouro, de Ajude, Friande e Verim, todas no concelho de Póvoa de Lanhoso;

 ao centro electroprodutor de Vila Nova (Paradela e Vila Nova), o qual se encontra 
localizado na freguesia do Outeiro, concelho de Montalegre;

 ao centro electroprodutor de Salamonde, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Salamonde, no concelho de Vieira do Minho, e Cabril, no concelho de Montalegre;

 ao centro electroprodutor de Touvedo, o qual se encontra localizado nas freguesias de S. 
Jorge e Soajo, concelho de Arcos de Valdevez, e de Touvedo/Salvador, no concelho de 
Ponte da Barca;

 ao centro electroprodutor de Venda Nova II, o qual se encontra localizado nas freguesias 
de Ruivães e de Campos, no concelho de Vieira do Minho;

 ao centro electroprodutor de Vilarinho das Furnas, o qual se encontra localizado nas 
freguesias de Campo, Brufe, Covide e Vilar do Veiga, todas no concelho de Terras do 
Bouro;
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 ao centro electroprodutor de Agueira, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Trav. do Mondego, no concelho de Penacova, e de Almaça, no concelho de Mortágua;

 ao centro electroprodutor de Bouçã, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Figueiró dos Vinhos, no concelho de Figueiró dos Vinhos, Graça, concelho de Pedrogão 
Grande, e do Castelo, no concelho de Sertã;

 ao centro electroprodutor de Cabril, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Pedrogão, no concelho de Pedrogão Grande, e de Pedrogão Pequeno, no concelho de 
Sertã;

 ao centro electroprodutor do Caldeirão, o qual se encontra localizado nas freguesias de
Maçainhas, Corujeira, Pero Soares e Trinta, no concelho da Guarda;

 ao centro electroprodutor de Castelo de Bode, o qual se encontra localizado na freguesia 
S. Pedro Tomar, no concelho de Tomar;

 ao centro electroprodutor de Fratel, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, e de Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão;

 ao centro electroprodutor de Pracana, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão, e de Envendos, no concelho de Mação;

 ao centro electroprodutor de Raiva, o qual se encontra localizado na freguesia de 
Oliveira do Mondego, no concelho de Penacova;

 ao centro electroprodutor de Bemposta, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
S. João da Pesqueira, no concelho homónimo, e de Linhares, no concelho de Carrazeda 
de Ansiães;

 ao centro electroprodutor de Carrapatelo, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Penha Longa, no concelho de Marco de Canavezes, e de S.C. Nogueira, no concelho de 
Cinfães;

 ao centro electroprodutor de Crestuma-Lever, o qual se encontra localizado nas 
freguesias de Lever, no concelho de Vila Nova de Gaia, e de Foz do Sousa, no concelho 
de Gondomar;

 ao centro electroprodutor de Miranda, o qual se encontra localizado na freguesia de 
Miranda do Douro, no concelho homónimo;

 ao centro electroprodutor de Picote, o qual se encontra localizado na freguesia de Picote, 
no concelho de Miranda do Douro;

 ao centro electroprodutor de Pocinho, o qual se encontra localizado nas freguesias de V. 
N. de Foz Côa, no concelho homónimo, e de Acoreira, no concelho de Torre 
Moncorvo;

 ao centro electroprodutor de Régua, o qual se encontra localizado nas freguesias de 
Canelas, no concelho da Régua, e de P. Bispo, no concelho de Lamego;

 ao centro electroprodutor de Torrão, o qual se encontra localizado nas freguesias de Rio 
Moinhos, no concelho de Penafiel, e de Alpendurada e Matos, no concelho de Marco de 
Canavezes;

 ao centro electroprodutor de Valeira, o qual se encontra localizado nas freguesias de S. 
João da Pesqueira, no concelho homónimo, e de Linhares, no concelho de Carrazeda de 
Ansiães;

 ao centro electroprodutor de Vilar-Tabuaço, o qual se encontra localizado nas freguesias 
de Vilar, no concelho de Moimenta da Beira, de Fonte Arcada, no concelho de 
Sernacelhe, e de Tabuaço, Távora e Granjinha, todas no concelho de Tabuaço;

 ao centro electroprodutor de ciclo combinado a gás natural da Tapada do Outeiro, o 
qual se encontra localizado na freguesia de Medas, no concelho de Gondomar.

A acrescer aos centros electroprodutores, a REN Rede Eléctrica é ainda titular dos direitos reais 
necessários ao uso dos imóveis nos quais se encontram localizadas as subestações, os postos de 
corte ou de seccionamento e repetidores de telecomunicações, os quais se encontram localizados, 
entre outros, nos concelhos de Pedrógão, Portel, Ponte da Barca, Amadora, Batalha, Viseu, V. 
Nova de Gaia, Cinfães, Alenquer, Lisboa, Castelo Branco, Celorico da Beira, Chaves, 
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Matosinhos, Valongo, Santiago do Cacém, Estarreja, Faro, Évora, Nisa, Loures, Seixal, Ferreira 
do Alentejo, Covilhã, Vieira do Minho, Figueira da Foz, Mogadouro, Anadia, Alcácer do Sal, 
Águeda, Vila Verde, Ourique, Palmela, Braga, Abrantes, Penela, São Miguel, Lagarteira, Coimbra, 
Moncorvo, Pombal, Odivelas, Portimão, Benavente, Porto, Paredes, Famalicão, Caldas da 
Rainha, Odemira, Santarém, Setúbal, Almada, Cascais, Silves, Penafiel, Lamego, Maia, Seia, Viana 
do Castelo, Tomar, Montalegre.

A REN Rede Eléctrica é ainda titular das servidões necessárias ao estabelecimento e exploração 
das linhas de muito alta tensão que integram o RNT, as quais não são objecto de registo junto das 
Conservatórias de Registo Predial competentes.

Entre os restantes imóveis detidos pela REN Rede Eléctrica, importa destacar o edifício da sede 
do Emitente, na Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, em Lisboa, o 
qual se encontra inscrito nas finanças sob o artigo matricial 640-U, e descrito na Conservatória de 
Registo Predial competente sob o número 19459.

REN Armazenagem
Esta sociedade foi constituída no dia 26 de Setembro de 2006, tendo o seu capital sido subscrito 
pelo Emitente através da transferência para a REN Armazenagem do conjunto de bens 
corpóreos, direitos e obrigações que integram as instalações de armazenamento subterrâneo de 
gás natural, sitas em Guarda Norte, freguesia do Carriço, no concelho de Pombal. 

Estas instalações estão implantadas numa área de cerca de 412.000 m2, abrangendo 35 prédios, e 
são compostas pela Estação de Gás, pela Estação de Lixiviação e por três cavidades de 
armazenamento subterrâneo, duas em actividade e uma ainda em construção. As cavidades em 
operação têm um volume geométrico de cerca de 947.000 m3 e estima-se que a cavidade ainda em 
construção venha a atingir um volume de 550.000 m3.

A Estação de Lixiviação, infra-estrutura necessária para a construção de cavidades de 
armazenamento subterrâneo, está ligada a uma rede de captação de água, com 20 poços de 
captação, e a uma tubagem de rejeição de salmoura que termina na Praia do Osso da Baleia. Estas 
redes de tubagem, bem como os poços de captação de água e o posto de rejeição de salmoura 
estão situadas em Domínio Público.  

O Contrato de Concessão da Actividade de Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural, 
assinado entre a REN Armazenagem e o Estado Português prevê ainda a possibilidade de 
construção de duas cavidades de armazenamento subterrâneo adicionais.  

REN Gasodutos
Esta sociedade foi também constituída no dia 26 de Setembro de 2006, tendo o seu capital sido 
subscrito pelo Emitente através da transferência para a REN Gasodutos do conjunto de bens 
corpóreos, direitos e obrigações afectos à rede nacional de transporte de gás natural em alta 
pressão. 

A rede nacional de transporte de gás natural em alta pressão é composta por 1.218 Km de 
gasoduto em operação e por 172 estações. 

Ao longo da rede de gasodutos foram constituídas servidões administrativas de gás, para 
protecção da infra-estrutura, em cerca de 16.500 prédios.  

As estações de superfície foram implantadas em terrenos expropriados\adquiridos para o efeito, 
numa área total de cerca de 870.000 m2 e abrangem 358 imóveis situados nos concelhos de  
Sines, Grândola, Alcácer do Sal, Setúbal, Palmela, Seixal, Alcochete, Benavente, Azambuja, 
Torres Vedras, Leiria, Marinha Grande, Alcobaça, Rio Maior, Porto de Mós, Alenquer, Loures, 
Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Cartaxo, Braga, Vila Nova de Famalicão, Trofa, Santo 
Tirso,  Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Ovar, Estarreja, 
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Albergaria-a-Velha, Aveiro, Oliveira do Bairro, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Soure, 
Pombal, Figueira da Foz, Ourém, Constância, Tomar, Abrantes, Ponte de Sôr, Alter do Chão, 
Monforte, Elvas, Campo Maior, Valença, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Paredes de Coura, 
Barcelos, Guarda, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Nisa, Castelo de Vide, 
Portalegre, Mangualde, Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Mortágua, Mealhada e Estarreja.

Entre os referidos imóveis, importa destacar o prédio onde se encontra o edifício da sede da 
REN Gasodutos, sito em Vila de Rei, Bucelas, Concelho de Loures, os prédios onde se construiu 
o edifício do Centro Técnico de Operação e Manutenção Norte, sito em Sandim, Concelho de 
Vila Nova de Gaia e os prédios onde se construiu o Centro Técnico de Operação e Manutenção 
Centro, que inclui o Centro de Despacho de Emergência, sito em Carnide, Concelho de Pombal. 

REN Atlântico, S.A. (“REN Atlântico”)
No âmbito do exercício da actividade de recepção, armazenagem, tratamento, regaseificação e 
entrega de gás natural liquefeito, a REN Atlântico utiliza a parcela de terreno do domínio público 
do Estado, afecta à Administração do Porto de Sines, onde está implantado o terminal de gás 
natural liquefeito instalado na zona do Porto de Sines. Esta utilização está abrangida pelo 
contrato de concessão de uso privativo, celebrado a REN Atlântico e a Administração do Porto 
de Sines no dia 30 de Outubro de 2000.

Rendas e encargos com terrenos
O Emitente e as sociedade do grupo REN assumiram os seguintes encargos com rendas durante 
o ano de 2006, não se perspectivando alterações a estes valores para 2007, salvo as que decorram 
de eventuais actualizações de rendas por aplicação das tabelas legais em vigor:

EMPRESA IMÓVEL (Localização) FUNÇÃO ENCARGO do 
2006 (€)

OBSERVAÇÕES

REN
Gasodutos

Zona Industrial Portalegre, 
Freguesia da Sé, Portalegre

Centro Regional de 
Manutenção do Interior

6.733,77 A REN Gasodutos existe desde 26 
de Setembro de 2006, pelo que 
nesse ano suportou apenas 3 meses 
de renda; o ano completo 
representa 26 935,08 euros

REN Aluguer de estacionamento - Porto - Parque Silo-Auto 3.693,24
Rede Eléctrica Aluguer de estacionamento - Lisboa - No Parque de Santa 

Joana Princesa - Alvalade - Lisboa
1.516,49

Aluguer de Instalações - R. Sá  da Bandeira - Porto 53.688,72
Aluguer de Instalações - R. Cidade Goa - Moscavide 38.492,52

Aluguer de Instalações - R. Gago Coutinho n.º21 r/c dto., 
Freguesia e Concelho de Santiago do Cacém

4.573,56

Aluguer de Instalações - Rua Bento Jesus Caraça, 14 B 5.683,66
Aluguer de Instalações - Rua Feliciano Ramos, 41 Braga - 

Fracção AB e lugar de garagem.
2.179,62

REN
Atlântico

Urban. S. Rafael, Lt 31, 1º 
Dto., Sines

Exploração do Terminal 3.900,00 1.300 euros/mês

Rua do Norte, 72-A, Porto 
Covo

14.400,00 1.200 euros/mês

Lg. Judice Fialho, 2º E - A, 
Sines

9.450,00 945 euros/mês

Terreno do domínio público 
do Estado afecto à APS, 
cujo uso privativo foi 
concessionado à REN 
Atlântico

Ambiente

O Emitente analisa periodicamente o impacte ambiental das suas actividades e procura minimizar 
as respectivas consequências ambientais. Esta conduta está em linha com a sua política de 
qualidade, ambiente e segurança quanto à minimização dos impactes ambientais decorrentes das 
suas actividades, promovendo a utilização racional dos recursos naturais, a prevenção da poluição 
e o apoio ao desenvolvimento das energias renováveis. 
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Desde 2003, o sistema de gestão ambiental da REN obteve a certificação da norma ISO 14001, e 
em 2006 esta certificação foi renovada por mais 3 anos. Em 2006, a REN dispendeu cerca de 3,5 
milhões de euros em custos ambientais relacionados com despesas voluntárias e obrigatórias, 
incluindo o desenvolvimento de linhas e subestações da rede de transporte de electricidade, a 
gestão de resíduos, a integração paisagística e a protecção de aves.

As infra-estruturas de gás e electricidade da REN são sujeitas a rigorosos estudos de impacte 
ambiental para o seu estabelecimento, sendo a REN um dos maiores promotores nacionais de 
infra-estruturas sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental. O papel determinante 
dos instrumentos de avaliação de impacte ambiental na garantia do princípio de sustentabilidade, 
nas vertentes económica, social e ambiental tornam claro que uma correcta e eficaz gestão destes 
procedimentos, no respeito pelo primado dos valores ambientais, adquire uma importância 
elevada, tanto para a REN, enquanto proponente, como para as Autoridades Ambientais, os 
consultores e técnicos de ambiente, as organizações diversas representativas de valores 
económicos, sociais e ambientais e o público em geral. É neste contexto que a REN deu início, 
em 2006, aos trabalhos de elaboração de um “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacto 
Ambiental das Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade”, em parceria 
com a Agência Portuguesa do Ambiente, o qual se insere na preocupação de melhoria contínua 
das boas práticas ambientais da REN, visando optimizar a Análise de Integração Ambiental 
quando aplicada a linhas de transporte de energia e a subestações. 

A preocupação com a vertente ambiental não se limita ao tempo de estabelecimento das infra-
estruturas mas envolve também a monitorização periódica, pontualmente dando lugar a medidas 
de minimização adicionais.

Pelo facto de a REN não se dedicar à produção de electricidade, a sua actividade não envolve 
emissão significativa de poluentes ou de dióxido de carbono para o ar ou para a água, nem o 
consumo de grandes quantidades de água. Os resíduos produzidos provêm essencialmente da 
construção e manutenção das linhas de transporte de electricidade, das subestações e de edifícios, 
mas encontram-se estabelecidos procedimentos para a gestão dos resíduos, em conformidade 
com a legislação aplicável. Em particular, todas as suas emissões e resíduos são monitorizados e 
tratados de forma documentada e rastreável. 

A REN efectua também a monitorização da exposição pública aos campos electromagnéticos 
com origem na rede de transporte de electricidade, tanto no âmbito de acções de monitorização 
subsequentes ao estabelecimento destas infra-estruturas como no âmbito de informação a pedido 
de entidades ou do público. O mesmo se observa no que diz respeito à monitorização e 
mitigação do ruído.

A integração dos valores da biodiversidade na acção e negócio da REN levou também ao 
desenvolvimento em parceria com o Ministério do Ambiente e com ONG de estudos e acções de 
conservação de espécies de aves em perigo de extinção. É também nesta vertente que na fase de 
desenvolvimento das infra-estruturas são estudadas aprofundadamente todas as alternativas 
disponíveis tendo em mente a preservação, em particular, de espaços de reserva, como sejam 
espaços de Rede Ambiental Nacional, da Rede Ecológica Nacional e de reservas naturais. 

O gás natural é um combustível relativamente limpo e suscita menos preocupações ambientais do 
que muitas outras fontes de energia. A REN dedica recursos significativos para garantir a 
integridade das suas infra-estruturas de gás natural e evitar descargas acidentais de gás natural.

Ver Capítulo 10, “Actividade de Gás Natural da REN – Gestão Técnica Global do SNGN”.

A REN acredita que se encontra em cumprimento de todos os aspectos materiais da legislação 
ambiental aplicável, e mantém um posicionamento pró-activo em políticas e acções sob o 
princípio da sustentabilidade.
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10.16. Dependências significativas

A REN está eminentemente dependente do ambiente regulatório no qual opera, em particular, 
dos contratos de concessão celebrados e do enquadramento legislativo e regulamentar. Ver ponto 
15.4, “Contratos Significativos” e “Legislação aplicável à actividade do Emitente”.

10.17. Acções judiciais e arbitrais

A REN é, ou foi, parte numa pluralidade de acções judiciais relacionadas com a sua actividade e 
poderá, no futuro, ser parte noutras acções judiciais, incluindo aquelas acções judiciais cujas 
sentenças lhe tenham sido favoráveis, total ou parcialmente e que possam vir a ser objecto de 
recurso pelas contrapartes nos termos das normas processuais aplicáveis e até ao trânsito em 
julgado dessas mesmas sentenças.

A REN Rede Eléctrica tem pendente uma pluralidade de acções judiciais que não apresentam um 
impacto negativo significativo para o Grupo REN.

A REN Gasodutos e a REN Armazenagem foram constituídas apenas em Setembro de 2006, 
pelo que não existem quaisquer acções judiciais ou arbitrais que envolvam essas mesmas 
sociedades. 

Contudo, no âmbito do processo de aquisição dos Activos do Gás Regulados ao grupo Galp, 
ficou pendente a questão da responsabilidade sobre um conjunto de acções judiciais relacionadas 
com a construção dos gasodutos, pagamentos de indemnizações pela constituição de servidões 
administrativas e pela expropriação de terrenos. Ambas as entidades realizaram conversações 
sobre esta matéria, que todavia ainda não foram formalizadas, nas quais a REN tem sustentado 
que a responsabilidade por estes processos judiciais deve ser assumido pelo grupo Galp.

A REN Atlântico não tem qualquer acção judicial ou arbitral em curso.

As sociedades Gasoduto Campo Maior–Leiria–Braga e Gasoduto Braga–Tuy têm em curso 
alguns processos fiscais, provenientes de factos anteriores a Setembro de 2006, não havendo, 
nesta altura, razões para crer que o desfecho dos mesmos seja desfavorável aos interesses 
daquelas entidades.

10.18. Interrupções de actividade

A respeito das interrupções registadas na actividade do Emitente no âmbito do sector eléctrico, 
ver Capítulo 10, “Qualidade de serviço da RNT”. No que respeita às interrupções registadas na 
actividade do Emitente no âmbito do sector do gás natural, ver Capítulo 10, “Transporte de gás 
natural”.
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CAPÍTULO 11 – ANÁLISE DA EXPLORAÇÃO E DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO EMITENTE 

11.1 Análise da gestão, da situação financeira e dos resultados da REN

Advertência

A presente análise da gestão, da situação financeira e dos resultados da actividade deve ser lida em conjugação com 
as demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as notas em anexo, constantes deste prospecto. As 
demonstrações financeiras consolidadas da REN para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2004, 2005 e 
2006 e para os primeiros três meses terminados em 31 de Março de 2007 foram elaboradas de acordo com o 
Plano Oficial de Contabilidade (POC) e reexpressas de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS).

A presente análise inclui algumas previsões que envolvem riscos e incertezas quanto ao negócio futuro da REN. Os 
resultados reais da REN poderão diferir materialmente dos resultados apresentados nas previsões financeiras. Os 
factores que poderão dar origem ou contribuir para tais diferenças incluem, sem uma limitação aos mesmos, os 
abordados nos capítulos “Factores de Risco” e “Descrição da Actividade do Emitente” e em outras partes deste 
Prospecto.

Panorâmica geral

A REN tem dois segmentos de negócio principais: i) transporte de electricidade na Rede 
Nacional de Transporte e gestão técnica do SEN, e ii) recepção, armazenagem e regaseificação do 
GNL, armazenagem e transporte de gás natural e gestão técnica do SNGN. A REN desenvolve 
outros negócios complementares aos negócios principais, nomeadamente o das 
telecomunicações, para explorar a capacidade excedentária de telecomunicações nas redes de 
transporte de electricidade e de gás, e o de “trading” de electricidade, detendo ainda uma 
participação maioritária (90%) na sociedade OMIP, o operador do mercado organizado de 
derivados MIBEL. No exercício findo em 31 de Dezembro 2006, os negócios da electricidade, 
incluindo o “trading” de electricidade, representaram 90% do total de vendas e prestação de 
serviços da REN e 98% do resultado operacional, enquanto que o negócio do gás representou, 
respectivamente, 9% e 1%. Numa base “pró-forma”1, o negócio da electricidade representou 
72% do total de vendas e prestação de serviços e 92% do resultado operacional, enquanto que as 
contribuições do negócio do gás foram, respectivamente, de 27% e 8%.

Aquisição do Negócio do Gás

A estrutura da REN mudou significativamente em 26 de Setembro 2006, com a aquisição do 
negócio do gás (a “Aquisição”). Em resultado da Aquisição, as demonstrações de resultados 
constantes das demonstrações financeiras de 2006 reflectem unicamente um período de 
actividade de três meses do negócio do gás. Já as demonstrações financeiras de 2007 evidenciarão 
os resultados relativos a um trimestre completo de actividade. De forma a melhor ilustrar o 
impacto da Aquisição na REN, foram elaboradas demonstrações financeiras “pró-forma”. Em 31 
de Dezembro de 2006, o negócio do gás representava 31% dos activos totais da REN. 

No contexto da Aquisição, em 18 Setembro de 2006 a REN vendeu à Amorim Energia BV a 
participação de 18,3% na Galp por € 944,8 milhões, do que resultou uma mais valia de € 523,9 
milhões.

                                                     
1 As contas de 2006 pró-forma ajustam as contas do negócio do gás para reflectir um ano completo de 
actividade de gás e de electricidade (como se a aquisição do negócio do gás tivesse sido realizada, nos 
mesmos termos, em 1 de Janeiro de 2006), na medida em que as contas reais de 2006 apenas reflectem a 
actividade do negócio do gás relativa ao último trimestre do ano. 
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Transição para IFRS

As demonstrações financeiras consolidadas da REN para os exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2005 e de 2006 e 1.º trimestre de 2007, constantes deste prospecto foram 
elaboradas e são apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
adoptadas pela União Europeia (IFRS).

As demonstrações financeiras consolidadas da REN foram preparadas de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal (POC) até 31 de Dezembro de 2004. A 
data de transição para as IFRS é o dia 1 de Janeiro de 2004, tendo a REN preparado o balanço de 
abertura a essa data. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas de 2005 e 2006 e 
do primeiro trimestre de 2007, alteraram-se determinados critérios de contabilização e 
valorização, bem como os métodos de consolidação aplicados nas demonstrações financeiras 
POC para estar em conformidade com as IFRS. Os valores comparativos relativos ao exercício 
de 2004 foram re-expressos para reflectir estes ajustamentos. A reconciliação e descrição dos 
impactos da transição do normativo anterior (POC) para as IFRS no Capital próprio e Resultado 
Líquido do exercício consolidados e Fluxos de caixa são apresentados na nota 3.3. das 
demonstrações financeiras consolidadas da REN relativas a 2005 .

Na aplicação das IFRS pela primeira vez, a REN optou pelas isenções previstas na IFRS 1 
Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro relativamente à reavaliação de 
activos tangíveis, reconhecimento de ganhos e perdas actuariais relativos a responsabilidades com 
benefícios a empregados e à designação de activos financeiros como “disponíveis para alienação”, 
conforme explicado na nota 3.3. das demonstrações financeiras consolidadas da REN relativas a 
2005.

No futuro, e tendo presente as obrigações decorrentes para a REN da perspectivada admissão à 
negociação das Acções na Eurolist by Euronext Lisbon (mercado de cotações oficiais), a REN 
pretende elaborar as demonstrações financeiras segundo as normas IFRS 2, assim como segundo 
os princípios geralmente aceites em Portugal. Por se tratarem de sistemas contabilísticos 
diferentes e com formas de apresentação distintas, as demonstrações financeiras preparadas 
segundo as normas IFRS não são directamente comparáveis com as demonstrações financeiras 
preparadas segundo os princípios geralmente aceites em Portugal. 

Factores que afectam os resultados da actividade da REN

Durante o período em análise, os resultados da actividade da REN foram principalmente 
influenciados pelas tarifas fixadas anualmente para os negócios da electricidade e do gás, pela 
dimensão da base de activos regulados, pelos ganhos comerciais realizados, pelas operações de 
alienação da participação de 18,3% na Galp e de aquisição dos activos de gás, pelos dividendos 
recebidos da Galp e pelos custos de financiamento.

Base de activos regulados

Os aumentos na procura de electricidade, a ligação a novos centros electroprodutores e o reforço 
de interligações internacionais levaram a REN a aumentar os investimentos em infra-estruturas 
eléctricas, conduzindo a uma expansão da base de activos regulados, do que resultou um 
correspondente aumento dos seus proveitos. A base de activos regulados de electricidade é 
composta por dois tipos de activos com remunerações distintas:

i) activos afectos à actividade de  transporte de electricidade e à gestão técnica global do 
sistema; 

                                                     
2 A partir do momento em que a REN for cotada tem que apresentar demonstrações financeiras 
consolidadas em IFRS.
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ii) terrenos afectos aos centros electroprodutores hídricos que por razões históricas são 
propriedade da REN.

Em relação à primeira categoria de activos, a base de activos regulados da REN era de € 889 
milhões em 31 de Dezembro de 2004, de € 966 milhões em 31 de Dezembro de 2005 e de € 
1.103 milhões em 31 de Dezembro de 2006. Em 2005 registou-se um incremento de 8,8% e em 
2006 o incremento foi de 14,1%. Os valores relativos aos terrenos afectos aos centros 
electroprodutores hídricos eram € 438 milhões em 31 de Dezembro de 2004, € 416 milhões em 
31 de Dezembro de 2005 e € 401 milhões em 31 de Dezembro de 2006. 

O negócio do gás natural, adquirido pela REN em 26 de Setembro de 2006, veio adicionar, com 
referência a 31 de Dezembro de 2006, uma base de activos regulados da ordem dos € 1.005 
milhões, colocando a base de activos regulados global nos € 2.509 milhões.

Tarifas, Défice e Desvios Tarifários

A cada uma das três actividades reguladas da REN relativas à electricidade: (i) Aquisição de 
Energia Eléctrica (“AEE”), (ii) Gestão Global do Sistema (“GGS”) e (iii) Transporte de 
Electricidade (“TEE”) corresponde uma tarifa regulada específica, cuja designação é 
respectivamente a seguinte: (i) Tarifa de Energia e Potência (“TEP”), (ii) tarifa de Uso Global do 
Sistema (“UGS”) e (iii) tarifa de Uso da Rede de Transporte. Cada uma destas tarifas é 
estabelecida anualmente pela ERSE, com base em valores estimados de custos, investimentos e 
de procura de electricidade. A regulação efectuada pela ERSE baseia-se em proveitos permitidos. 
Os proveitos permitidos de cada actividade regulada reflecte os custos operacionais líquidos 
(incluindo a depreciação de activos fixos) e também uma remuneração sobre o valor 
contabilístico líquido, de amortizações e subsídios, dos correspondentes activos fixos, calculada 
com uma taxa (“ROR”) fixada pela ERSE no início de cada período regulatório, cuja duração é 
de três anos. Adicionalmente, os proveitos permitidos incluem as diferenças entre o resultado 
regulado suposto “ex ante” nas tarifas e o resultado regulado efectivamente ocorrido, que são 
compensadas nas tarifas dois anos depois (no caso da TEP, uma estimativa do valor de 
compensação das diferenças tarifárias é incluída nas tarifas do ano seguinte). Estas diferenças 
tarifárias contemplam ainda uma componente de juro (actualmente a Euribor de três meses 
acrescida de 0,5%). A ERSE permite, também, que a REN retenha 50% da margem bruta das 
compras e vendas no Mercado Espanhol de Electricidade (“ganhos comerciais”), no âmbito da 
optimização dos custos dos CAE efectuada pela REN.

A base de activos regulados da REN relativa à electricidade, sendo constituída essencialmente 
pelos activos fixos afectos à actividade de transporte, contém também, por razões históricas, 
activos relativos a terrenos de domínio público hídrico afectos às centrais hidroeléctricas com 
CAE. Estes terrenos hídricos são objecto de uma taxa de remuneração específica, inferior ao 
ROR definido pela ERSE para os restantes activos. A taxa de remuneração actualmente aplicável 
aos referidos terrenos é dada pela “taxa swap interbancária” de prazo mais próximo ao da sua 
amortização legal, acrescida de 0,5%. Será de referir que a REN está autorizada a efectuar a 
amortização fiscal destes terrenos pelo facto da sua reversão gratuita para o Estado, no final das 
correspondentes concessões de domínio público hídrico. Esta amortização é também 
reconhecida para efeitos regulatórios. A Portaria nº 481/2007, de 19 de Abril, veio a estabelecer 
que a taxa de remuneração dos terrenos de domínio público hídrico passará, a partir de 1 de 
Julho de 2007, a ser igual à taxa de variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no 
consumidor publicada pelo INE relativamente ao mês de Setembro do ano anterior. Esta portaria 
veio ainda a dispor que o valor remanescente do “desvio tarifário 1999-2003”, correspondente à 
remuneração a 6,5% dos terrenos hídricos durante aquele período, será recuperado em prazo 
idêntico ao da amortização dos correspondentes terrenos hídricos, sendo-lhe também aplicada 
uma taxa de juro idêntica à inflação.

A 15 de Dezembro de 2005 a ERSE efectuou a fixação das “Tarifas e preços da energia eléctrica 
e outros serviços em 2006 e parâmetros para o período regulatório 2006-2008”. Tendo sido o 
ano de 2006 o início de um novo período regulatório, a ERSE redefiniu o ROR em 7% (nominal 
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e antes de impostos). A fixação de tarifas efectuada pela ERSE foi condicionada pelo mecanismo 
de limitação das tarifas de baixa tensão dos consumidores regulados à taxa de inflação prevista, 
que vigorou até ao final do ano 2006 e de que resultou um défice tarifário, que está a ser 
temporariamente financiado pelas empresas reguladas do sector e, de acordo com a lei (Decreto-
Lei n.º 237-B/2006), deverá ser reflectido nas tarifas durante os próximos dez anos a partir de 1 
de Janeiro de 2008.

Tendo em atenção o referido relativamente à recuperação do “desvio tarifário 1999-2003” 
(relacionado com terrenos hídricos), ao défice tarifário de 2006 (resultante da limitação das tarifas 
de baixa tensão) e a outros desvios tarifários de 2006 e anos anteriores, no final de 2006, o saldo 
total de desvios tarifários a recuperar em anos seguintes era de € 650,3 milhões, com a seguinte 
repartição:

Milhões de € Período de recuperação Taxa de juro

Valor remanescente do 
"desvio tarifário 1999-2003" 
(relacionado com terrenos 
hídricos)

164,50 Em médi 24,5 anos, a partir 
de Julho de 2007

Taxa de inflação

"Défice tarifário" de 2006 
(resiltante da limitação das 
tarifas de baixa tensão)

263,60 Renda de termos constantes 
a 10 anos

Euribor 3M + 0,5%

Desvios tarifários de 2006 e 
anos anteriores

222,20 2007 e 2008 Euribor 3M + 0,5%

Total 650,30

A remuneração das diversas actividades exercidas pelas empresas do gás natural da REN são 
fixadas pela ERSE, tendo em consideração a média anual3 simples do valor da base de activos 
regulados associados a cada uma delas, líquidos de subsídios e amortizações. A esta base de 
activos regulados aplica-se uma taxa de remuneração calculada com base no custo médio 
ponderado do capital estipulado pela ERSE no início de cada período regulatório. Ao valor assim 
apurado somam-se as amortizações referentes ao período anual regulatório, bem como os custos 
operacionais aprovados pelo regulador, obtendo-se os proveitos permitidos previstos que são 
fixados pela entidade reguladora antes de cada ano regulatório.

Os desvios de proveitos apurados em cada ano regulatório são recuperados no segundo ano após 
a sua ocorrência, sendo capitalizados anualmente à taxa  Euribor de 3 meses acrescida de 0,5%.

Para o período regulatório de 2007/2008 a 2009/2010 a taxa de remuneração dos activos 
regulados foi fixada em 8% para as diversas actividades da REN relativas ao gás natural.

Para o alisamento aplicado no cálculo de algumas tarifas no âmbito do segmento do negócio do 
gás, ver Capítulo 10, “Remuneração das actividades reguladas de gás natural”.

As tarifas relativas ao uso das infra-estruturas de gás natural da REN e serviços prestados são 
fixadas pela ERSE com as seguintes particularidades:

i) as tarifas anuais são fixadas para o período de 1 de Julho de cada ano até 30 de Junho do 
ano seguinte;

                                                     
3 O período anual considerado para efeitos regulatórios tem início em 1 de Julho de cada ano e fim em 30 
de Junho do respectivo ano subsequente. 
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ii) a base de activos regulada é ligeiramente diferente do valor residual dos activos fixos, 
visto que os Activos do Gás Regulados foram submetidos a uma reavaliação legal para 
efeitos regulatórios; 

iii) Sobre os custos com capital ver Capítulo 10, “Remuneração das actividades reguladas de 
gás natural”.

iv) Há alisamento para as tarifas URT e UTRAR relativas ao uso da rede de transporte e ao 
uso do terminal de recepção e regaseificação.

Contratos de Aquisição de Energia

Actualmente encontram-se em vigor trinta e três contratos de aquisição de energia (CAE) 
celebrados entre a REN e três produtores (EDP Gestão da Produção, Tejo Energia e Turbogás). 
Segundo os termos estabelecidos nesses contratos, a REN adquire toda a energia produzida pelos 
centros electroprodutores e vende-a à EDP Distribuição, de acordo com as tarifas fixadas pela 
ERSE. Em 1 de Julho de 2007, os CAE celebrados com a EDP Produção cessam, mantendo-se 
em vigor os dois CAE remanescentes, celebrados com a Tejo Energia e a Turbogás. Enquanto os 
CAE da Tejo Energia e da Turbogás se mantiverem em vigor, a REN manterá o seu papel de 
intermediação na aquisição e venda de energia, ainda que os volumes transaccionados sejam 
muito inferiores face aos valores actuais. Na medida em que o controlo da produção de energia 
por estes dois centros eletroprodutores permanecerá na esfera da REN, a realização de ganhos 
comerciais com a aquisição e venda de energia4 no mercado continua a ser possível, muito 
embora numa dimensão muito inferior à actual. Em 2006, estes ganhos, na parte retida pela 
REN, totalizaram € 46,1 milhões. Em 2007, com apenas dois CAE em vigor, este ganho 
comercial decrescerá significativamente. Quando os dois últimos CAE atingirem o seu termo (em 
Novembro de 2021 no caso da Tejo Energia e em Março de 2024 no caso da Turbogás), ou 
quando houver cessação por acordo entre as partes, a REN deixará comprar e vender 
electricidade associada aos CAE.

Procura de electricidade e de gás natural no mercado português 

O consumo de electricidade em Portugal registou um crescimento consistente ao longo dos 
últimos dez anos, com uma taxa de crescimento anual composta da ordem dos 5%. 

Este crescimento tem sido impulsionado por um conjunto de factores, que incluem, entre outros, 
o aumento da população e do PIB, o crescimento do número de centros comerciais, quer em 
Lisboa como no Porto, a disseminação da utilização do ar condicionado pelo país, o 
desenvolvimento de novos sistemas de transporte ou a melhoria dos já existentes, assim como o 
sistema ferroviário suburbano em Lisboa.

Relativamente ao gás, o investimento em infra-estruturas promove o alargamento da base de 
activos regulados da REN e assegura a satisfação da procura.

Prevê-se a interligação de diversos grupos electroprodutores que vão ter reflexo na capacidade de  
todas as infra-estruturas, nomeadamente nos gasodutos com necessidade de maior capacidade 
horária de transporte, no armazenamento subterrâneo por haver mais consumo e por 
conseguinte necessidade de reservas de segurança superiores, e no terminal para permitir a 
descarga de mais navios e a sua pronta regaseificação de acordo com as necessidades de 
capacidade dos novos produtores de energia eléctrica em regime ordinário.

                                                     
4 A REN está autorizada pela ERSE a reter 50% dos ganhos realizados com a compra e venda de energia 
no mercado de electricidade. Existirá um ganho sempre que a REN consiga vender ou comprar a energia 
por um preço, respectivamente, superior e inferior ao custo marginal de produção. 
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Os restantes segmentos têm vindo a aumentar progressivamente o seu consumo. Sublinha-se o 
reduzido consumo “per capita” de Portugal quando comparado com o de países mais próximos 
quer na óptica económica, quer em termos climáticos.

O crescimento de capacidade do gasoduto tem sido uma constante, tendo o caudal de ponta 
aumentado de forma consistente todos os anos.

Políticas contabilísticas significativas

A REN elabora as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas IFRS. De 
acordo com estas normas, certos valores incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas, 
ou que afectam as mesmas, bem como as informações conexas apresentadas, têm de ser 
estimados, o que obriga a REN a assumir determinados pressupostos. A REN considera como 
políticas contabilísticas significativas aquelas que são importantes para a compreensão das 
demonstrações financeiras consolidadas, bem como as que, de acordo com as normas IFRS, 
requerem juízos de valor formulados pela REN. A REN avalia estes juízos e estimativas de forma 
continuada, baseada em resultados históricos e na experiência, recorrendo a peritos e a outros 
métodos.

Reconhecimento de custos e proveitos

Segundo as normas IFRS, os custos e proveitos são registados no período de acordo com o 
princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos ou 
passivos, se se qualificarem como tal.

Proveitos Operacionais 

Segmento de negócio da electricidade 

O reconhecimento dos proveitos operacionais das actividades concessionadas é efectuado com 
base nas quantidades de electricidade transportadas e nos serviços implícitos prestados, 
considerando as tarifas fixadas anualmente pela ERSE para o transporte de electricidade e para a 
gestão global do sistema, de acordo com os termos da regulação.

Relativamente à actividade de intermediação na compra e venda de electricidade (actividade de 
agente) a REN reconhece como rédito a remuneração obtida sobre o valor líquido contabilístico 
dos activos afectos a esta actividade e 50% dos ganhos comerciais obtidos nas transacções 
realizadas no mercado SENV(Sistema Eléctrico Não Vinculado).

Segmento de negócio do gás

A REN reconhece os proveitos operacionais respeitantes às concessões de gás natural com base 
em:

i) quantidade de gás descarregado armazenado e regaseificado e capacidade de emissão 
utilizada no terminal GNL;

ii) quantidade de gás injectado, armazenado e extraído nas cavidades de armazenamento 
subterrâneo;

iii) capacidade utilizada e  gás transportado através do sistema de transporte de alta pressão.

Os proveitos operacionais das concessões de gás natural, até 1 de Julho de 2007, são 
reconhecidos em conformidade com as tarifas constantes dos acordos de transição firmados com 
a Transgás. A partir daquela data serão reconhecidos de acordo com as tarifas publicadas pela 
ERSE.
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Desvios tarifários

Nas actividades reguladas, a ERSE estabelece critérios de alocação de ganhos ou perdas 
regulatórios a anos futuros, através de ajustamento tarifário aplicável a anos futuros. De acordo 
com a estrutura das IFRS os desvios tarifários são activos ou passivos regulatórios, pendentes de 
eventos futuros que não são passíveis de reconhecimento. Os referidos valores são registados 
como proveitos ou custos, nos anos em que são incorporados nas tarifas efectivamente 
facturadas aos clientes. 

Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido de depreciações e perdas 
por imparidade acumuladas. Este custo inclui o custo presumido, conforme referido na nota 3.3. 
a) das demonstrações financeiras consolidadas da REN relativas a 2005, e os custos de aquisição.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à 
compra e os encargos suportados com a preparação do activo para a sua entrada em 
funcionamento. Os custos financeiros incorridos com empréstimos obtidos para a construção de 
activos tangíveis são reconhecidos como custo da aquisição do activo.

Os custos subsequentes, incorridos com renovações e grandes reparações que façam aumentar a 
vida útil dos activos, são reconhecidos no custo do activo.

Os activos fixos tangíveis afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com base no 
método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada, a partir da data em que os 
mesmos estejam em condições operacionais de funcionamento.

Os activos fixos tangíveis não afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com 
base no método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada. 

Propriedades de investimento

Propriedades de investimento são imóveis detidos com o objectivo de valorização do capital, ou 
obtenção de rendas, ou ambas. As propriedades de investimento foram valorizadas ao justo valor 
na data da transição para as IFRS, tendo sido tratadas subsequentemente de acordo com o 
método do custo depreciado, reconhecendo-se as depreciações dos activos, bem como quaisquer 
perdas por imparidade quando determinadas. O modelo do custo depreciado é aplicado a todos 
os activos classificados como propriedades de investimento.

As propriedades de investimento que são activos da concessão, compreendem os terrenos de 
centros electroprodutores térmicos e hídricos. Estes activos da concessão são bens que revertem 
para o concedente no final da concessão pelo valor contabilístico histórico depreciado.

Imparidade de activos não financeiros

Os activos que não têm uma vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto 
de testes de imparidade anuais. Os activos com vida útil finita são revistos quanto à imparidade 
sempre que eventos ou alterações nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se 
encontram registados nas demonstrações financeiras consolidadas possa não ser recuperável. 
Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso do valor contabilístico do 
activo face ao seu valor recuperável, sendo o valor recuperável o maior entre o justo valor de um 
activo deduzido dos custos para o vender e o seu valor de uso.
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As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados consolidados, para 
os activos valorizados de acordo com o modelo do custo depreciado. Nos períodos 
subsequentes, o montante de imparidade registado em excesso é reconhecido na demonstração 
dos resultados consolidada. 

As amortizações e depreciações dos activos são recalculadas prospectivamente de acordo com o 
valor recuperável ajustado da imparidade registada.

Activos financeiros

A empresa determina a classificação dos activos financeiros, na data do reconhecimento inicial de 
acordo com a intenção da sua compra, reavaliando esta classificação a cada data de reporte.

Os activos financeiros podem ser classificados como:

(i) Activos financeiros ao justo valor por via de resultados - inclui os activos 
detidos para negociação respeitantes a investimentos de curto prazo;

(ii) Empréstimos concedidos e contas a receber – inclui os activos financeiros com 
pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado activo;

(iii) Investimentos detidos até à maturidade – inclui os activos financeiros com 
pagamentos fixos ou determináveis e maturidades fixas, que a entidade tem 
intenção e capacidade de manter até à maturidade;

(iv) Activos financeiros disponíveis para venda – inclui todos os outros activos não 
enquadráveis nas categorias referidas acima.

Os activos financeiros ao justo valor por via de resultados são reconhecidos ao justo valor, sendo 
os custos da transacção reconhecidos em resultados. Outros activos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao justo valor acrescido dos custos de transacção.    
  
Os activos financeiros disponíveis para venda e activos financeiros ao justo valor por via de 
resultados são subsequentemente mensurados ao justo valor. As variações de justo valor dos 
activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas directamente em capital próprio.

O justo valor de activos financeiros cotados é baseado em preços de mercado (“bid”). Se não 
existir um mercado activo, a REN estabelece o justo valor através de técnicas de avaliação. Estas 
técnicas incluem a utilização de preços praticados em transacções recentes, desde que a condições 
de mercado, a comparação com instrumentos substancialmente semelhantes, e o cálculo de 
fluxos de caixa descontados quando existe informação disponível, fazendo o máximo uso de 
informação de mercado em detrimento da informação interna da entidade visada.   

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a REN tem: 

i) uma obrigação presente legal ou construtiva resultante de eventos passados; 

ii)  o dispêndio de recursos para satisfazer a obrigação é mais provável que o 
cenário inverso; e

iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade. 

Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada 
à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a REN divulga tal facto como 
um passivo contingente, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para liquidação 
do mesmo seja considerada remota. 
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Benefícios concedidos a empregados 

A REN concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (doravante designado 
como plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas um plano de assistência 
médica e atribui outros benefícios como prémio de antiguidade, prémio de reforma e subsídio de 
morte.

a) Plano de pensões da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Os complementos de reforma e sobrevivência atribuídos aos empregados do negócio da 
electricidade constituem um plano de benefícios definidos, com fundo autónomo constituído, 
mantido conjuntamente com o Grupo EDP, para o qual são transferidas a totalidade das 
responsabilidades e entregues as dotações necessárias para cobrir as respectivas responsabilidades 
que se vão vencendo em cada um dos períodos. 

As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações são estimadas anualmente por 
actuários independentes, utilizando o método do crédito da unidade projectada. O valor actual da 
obrigação do benefício definido é determinado pelo desconto dos pagamentos futuros dos 
benefícios, utilizando a taxa de juro de obrigações de “rating” elevado denominadas na mesma 
moeda em que os benefícios serão pagos e com uma maturidade que se aproxima da maturidade 
média das responsabilidades assumidas.

O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com benefícios de reforma 
é o valor presente da obrigação do benefício determinado à data de balanço, deduzido do justo 
valor dos activos do plano, juntamente com ajustamentos relativos a custos de serviços passados.

No segmento de negócio do gás não existe plano de pensões.

b) Plano de Assistência Médica da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

As responsabilidades assumidas referentes aos Cuidados Médicos não se encontram financiadas, 
estando cobertas por provisão específica. A mensuração e reconhecimento das responsabilidades 
com o plano de Assistência Médica são idênticos ao referido para o benefício de complementos 
de reforma, apresentado acima.

A REN reconhece os ganhos e as perdas actuariais para todos os seus planos de benefícios 
directamente no capital próprio, conforme apresentado na demonstração de rendimentos e 
gastos do exercício.

No segmento de negócio de gás a assistência médica é garantida através de seguros de saúde.

Resultados da actividade da REN

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição das principais rubricas da demonstração de 
resultados e do balanço consolidados da REN:

Proveitos operacionais  (rédito)

Os proveitos operacionais consistem nos seguintes itens:

 Vendas, que representam principalmente vendas de materiais pela RENTELECOM e valores 
residuais de electricidade gerados em actividades no âmbito do negócio do gás.

 Prestação de serviços, que representam réditos obtidos pela prestação de serviços nas concessões 
de electricidade e de gás.
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Custos operacionais e outros rendimentos

 Custo das vendas, que representa o custo dos materiais vendidos.

 Fornecimento e serviços externos, que incluem os custos de disponibilidade de capacidade pagos a 
produtores de electricidade contratualizados no âmbito dos CAE, custos de transporte de gás 
pagos ao Gasoduto Braga-Tuy e ao Gasoduto Campo Maior-Leiria-Braga, custos de 
manutenção e reparação, custos relativos a tarifas transfronteiriças, honorários, despesas de 
publicidade, promoção e seguros.

 Custos com o pessoal, que consistem principalmente em salários, prémios, benefícios e encargos 
sociais respeitantes aos colaboradores da REN. As variações nos custos com pessoal devem-
se sobretudo a variações do número de colaboradores e do nível de benefícios 
providenciado.

 Depreciações, que consistem na depreciação de activos fixos tangíveis e propriedades de 
investimento. Ver nota 3.6 a 3.9 das demonstrações financeiras para análise dos critérios 
relativos ao reconhecimento das depreciações.

 Perdas por imparidade, que consistem na perda de valor por imparidade de activos tangíveis e 
propriedades de investimento, assim como na perda de valor por imparidade de activos 
financeiros e não financeiros. Ver as notas 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 das demonstrações financeiras 
para discussão dos critérios relativos ao reconhecimento das imparidades dos activos da 
REN.

 Provisões para outros riscos e encargos, que são fundamentalmente provisões para litígios 
pendentes.

 Imparidade de créditos sobre terceiros, que representam um encargo respeitante a créditos sobre 
terceiros que a REN considera não virem a ser cobrados na totalidade.

 Outros gastos, que incluem custos operacionais relativos a custos pagos à ERSE, taxas, perdas 
geradas pela venda ou abate de terrenos, edifícios e equipamentos e donativos.

 Outros rendimentos, consistem em arrendamentos de propriedades de investimento, dividendos 
de participações financeiras disponíveis para alienação e amortizações de subsídios para 
investimento em activos tangíveis, concedidos por entidades governamentais e outras.

Custos e proveitos financeiros 

Os custos e proveitos financeiros consistem em:
 Custos de financiamento, que representam os juros relativos aos empréstimos contraídos pela 

REN, principalmente empréstimos bancários e papel comercial.

 Proveitos financeiros, que consistem principalmente nos juros relativos a aplicações financeiras 
efectuadas em instituições financeiras.

Os custos de financiamento e os proveitos financeiros são sobretudo afectados pelas variações 
das taxas de juro e pelo capital em dívida dos empréstimos. A grande maioria dos empréstimos 
encontra-se em regime de taxa variável. 

Perdas/ganhos em “joint-ventures”
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Em resultado da aquisição do negócio de transporte de gás natural, a REN tornou-se parceira da 
Enagás em duas “joint-ventures”. A Enagás é a entidade responsável pelo transporte de gás 
natural em Espanha. Estas “joint-ventures” detêm os gasodutos Braga-Tuy e Campo-Maior-
Leiria-Braga. Os resultados gerados por estas sociedades são reconhecidos pelo Método de 
Equivalência Patrimonial.

Imposto sobre o rendimento

A taxa de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas foi alterada de 27,5% para 26,5% 
em 2007, em virtude da redução da taxa de derrama imposta por lei. A taxa de imposto efectiva 
pode divergir da taxa nominal, devido, entre outras, a duas razões principais: i) a mais valia gerada 
em 2006 com a venda da Galp é tributada em apenas 50% do seu valor e ii) em 2006, a taxa 
relativa ao imposto diferido foi ajustada de 27,5% para 26,5%, por força da alteração da taxa de 
imposto sobre rendimento a vigorar a partir de 2007.

Sazonalidade

O negócio da electricidade não evidencia uma sazonalidade muito acentuada. Não obstante, no 
Inverno e no Verão os consumos de electricidade são, por norma, mais elevados. A sazonalidade 
do negócio do gás tem pouca expressão. 

Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras de 2004 e 2005 apenas incluem os fluxos financeiros resultantes 
das actividades no sector eléctrico (desenvolvidas pela REN Rede Eléctrica e pelo OMIP) e da 
actividade no sector das telecomunicações (desenvolvida pela RENTELECOM). No que se 
refere às demonstrações financeiras de 2006 para além de incluir os fluxos financeiros resultantes 
de um ano completo de actividade no segmento da electricidade e das telecomunicações, inclui 
ainda os fluxos financeiros resultantes de um trimestre de actividade no segmento do gás natural 
(actividades da REN Gasodutos, da REN Armazenagem e da REN Atlântico por consolidação 
integral e a actividades das sociedades Gasoduto Braga-Tuy e Gasoduto Campo-Maior-Leiria-
Braga, por equivalência patrimonial).

Nos últimos três anos as vendas da REN tiveram um comportamento sempre crescente: 282,3 
milhões de euros em 2004, 364,5 milhões de euros em 2005 e 387,7 milhões de euros no ano de 
2006. Neste último ano o referido valor inclui 35 milhões de euros provenientes das actividades 
de gás natural transferidas para a REN no final de Setembro de 2006. De referir ainda os 
montantes obtidos com os ganhos comerciais resultantes do trading de energia eléctrica que se 
cifraram em 12,8 milhões de euros em 2004, 35 milhões de euros em 2005 e 46 milhões de euros 
em 2006. 

O EBITDA (não ajustado) em 2006 atingiu 697,6 milhões de euros por comparação com 232,5 
milhões de euros em 2005 e 134,5 milhões de euros em 2004. Atendendo no entanto ao carácter 
extraordinário das operações que lhe deram origem, foram efectuados ajustamentos retirando o 
efeito do ganho na venda da participação no capital da Galp no montante de 523,9 milhões de 
euros e de um custo por imparidade, resultante de legislação entretanto aprovada, no valor de 
102,5 milhões de euros. O EBITDA assim ajustado cifrou-se em 276,2 milhões de euros.

O resultado operacional (EBIT) medido em percentagem do volume de vendas, cresceu de 44% 
em 2005 para 48% em 2006. O valor total em 2006 (187,3 milhões de euros) inclui 8,9 milhões de 
euros relativos ao último trimestre das actividades de gás natural. Em 2004 e 2005 o montante do 
resultado operacional foi respectivamente 66,8 e 162,6 milhões de euros.
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Para 2006 o resultado líquido (não ajustado) é de 496,5 milhões de euros. Efectuados os 
ajustamentos anteriormente referidos (dos ganhos resultantes da venda da participação na Galp e 
da imparidade de activos) o resultado líquido em 2006 é de 118,9 milhões de euros. Refira-se que 
em 2004 e 2005 esta rubrica atingiu os montantes de 31,5 e 103,9 milhões de euros 
respectivamente.

Por outro lado, o incremento verificado no valor dos activos fixos de 2005 para 2006 reflecte, de 
forma clara, a integração no universo REN dos activos de gás natural adquiridos em Setembro: 
1105 milhões de euros. O valor global de activos inclui os terrenos dos centros electroprodutores 
hídricos.

A variação verificada, de 2004 para 2005, no capital próprio da REN (de 830,8 milhões para 
1324,3 milhões de euros), resulta essencialmente da constituição de uma reserva de reavaliação de 
503 milhões de euros, induzida pela contabilização ao justo valor da participação de 18,3 % na 
Galp de que a REN era detentora. Por sua vez o decréscimo que se observa de 2005 para 2006, 
de 1324,3 para 945,7 milhões de euros, resulta, fundamentalmente, da distribuição de um 
dividendo extraordinário no valor de 288 milhões de euros e de um dividendo antecipado de 87 
milhões de euros.

Entre 2004 e 2005 a dívida líquida cresce de forma moderada, de 1200,0 para 1368,3 milhões de 
euros, influenciada essencialmente pelo acréscimo do esforço de investimento na rede. Em 2006, 
o acréscimo que se verifica (de 1368,3 para 1824,5 milhões de euros), é explicado 
fundamentalmente pelos efeitos conjugados da aquisição dos activos de gás bem como do 
pagamento de dividendos extraordinários e antecipados atrás referidos.

É ainda de referir a existência em balanço de passivos de alguma importância cuja natureza 
merece uma observação. Estão reconhecidas responsabilidades relativas ao Plano de Pensões (5,2 
milhões de euros), às responsabilidades com actos médicos (32,1 milhões de euros), e a uma 
provisão no valor de 40,7 milhões de euros relativa a um processo de arbitragem com a Amorim  
Energia, processo este entretanto decidido favoravelmente à REN. Encontra-se também inscrito 
um passivo relativo ao pagamento de IRC a pagar referente ao ano de 2006 (47,3 milhões de 
euros).
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Demonstrações de resultados

O quadro seguinte identifica as rubricas de custos e proveitos nos períodos indicados em base 
IFRS.

(milhões de euro)
Três meses findos

Exercícios findos em 31 de Dezembro 31-12-2006 em 31 de Março 
2004 2005 2006 PRO 

FORMA
2006 2007

Vendas 0,03 0,126 0,112 0,112 0,006 0,084
Prestação de serviços 282,285 364,407 387,608 483,092 110,799 137,875

Proveitos Operacionais 282,316 364,533 387,72 483,204 110,805 137,959
Custo das vendas (0,023) (0,137) (0,098) (0,098) (0,069) (0,077)
Fornecimento e serviços externos (118,081) (125,614) (130,866) (156,844) (28,808) (34,594)
Custos com pessoal (29,017) (32,635) (33,979) (40,598) (7,666) (10,283)
Depreciações do exercício (67,742) (70,879) (88,896) (112,972) (18,512) (30,255)
Provisões para outros riscos e 
encargos

- (0,295) (42,584) (42,584) - -

Imparidade de activos - - (102,476) (102,476) - -
Imparidade de créditos sobre 
terceiros

(1,268) 0,493 - (0,275) - -

Outros gastos (8,275) (11,172) (17,654) - (4,178) (2,186)
Outros rendimentos 8,875 37,283 637,552 622,193 1,894 7,185

Resultado Operacional 66,784 161,577 608,718 649,550 53,466 67,749

Custos de financiamento (24,334) (29,33) (42,603) (54,264) (8,302) (18,915)
Proveitos financeiros - - 1 - - 0,978
(Perdas)/ganhos em “joint-
ventures”

- - 2,577 8,938 - 1,79

Resultados antes de impostos 42,45 132,247 569,692 604,224 45,164 51,602
Imposto sobre o rendimento do 
exercício

(10,973) (28,355) (73,213) (82,716) (12,466) (13,322)

Resultado líquido do exercício 31,477 103,892 496,479 521,507 32,698 38,28

Atribuível a:
Accionistas da empresa 31,795 103,98 496,046 521,074 32,589 38,257
Interesses minoritários (0,318) (0,088) 0,433 0,433 0,109 0,023

31,477 103,892 496,479 521,507 32,698 38,28
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Comparação do período de três meses findo em 31 de Março de 2007 com o período 
homólogo de 2006

Panorâmica geral

O acréscimo do resultado operacional registado no primeiro trimestre de 2007 face ao período 
homólogo de 2006, resulta, em larga medida, da integração do negócio do gás. 

Proveitos Operacionais

O quadro seguinte evidencia os proveitos operacionais da REN relativos ao período de três 
meses findo em 31 de Março de 2007 e ao período correspondente de 2006.

(milhões de euro)
Três meses findos em 31 de 

Março
2006 2007

Vendas 0,006 0,084
Prestação de serviços 110,799 137,875
Proveitos operacionais totais 110,805 137,959

Os proveitos operacionais da REN aumentaram de € 110,8 milhões, em 31 de Março de 2006, 
para € 138,0 milhões, em 31 de Março de 2007, o que representou um acréscimo de € 27,2 
milhões, ou seja, aumentou 24,5%.

Esta evolução justifica-se, fundamentalmente, pelo incremento de € 27,1 milhões (24,4%) 
registado na rubrica de prestação de serviços por força da inclusão, em 2007, dos valores relativos 
ao negócio do gás.

Custos operacionais e outros rendimentos

O quadro seguinte evidencia os custos operacionais e os outros rendimentos para os períodos 
findos em 31 de Março de 2007 e de 2006.

(milhões de euro)
Três meses findos em 31 de 

Março
2006 2007

Custo das vendas (0,069) (0,077)
Fornecimentos e serviços externos (28,808) (34,594)
Custos com pessoal (7,666) (10,283)
Depreciações do exercício (18,512) (30,255)
Provisões para outros riscos e encargos - -
Imparidade de activos - -
Imparidade de créditos sobre terceiros - -
Outros gastos (4,178) (2,186)
Outros rendimentos 1,894 7,185
Total de custos operacionais e outros rendimentos (57,339) (70,210)

Os custos operacionais da REN aumentaram de € 59,2 milhões, em 31 de Março de 2006, para 
€ 77,4 milhões, em 31 de Março de 2007, o que representou um acréscimo de € 18,2 milhões, 
30,7%. Este acréscimo é justificado pela consideração, em 2007, dos valores do gás nos custos 
totais da REN.
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Resultado operacional

Os resultados operacionais da REN aumentaram de € 53,5 milhões, em 31 de Março de 2006, 
para € 67,7 milhões, em 31 de Março de 2007, o que representou um acréscimo de € 14,3 
milhões, 26,7%. A inclusão dos valores do negócio do gás, no primeiro trimestre de 2007, 
justifica, em larga medida, esta diferença.

A margem do resultado operacional subiu de 48,3%, em 31 de Março de 2006, para 49,1% em 31 
de Março de 2007.

Custos de financiamento e proveitos financeiros

Os custos de financiamento da REN aumentaram de € 8,3 milhões, em 31 de Março de 2006, 
para € 18,9 milhões, em 31 de Março de 2007, o que representou um acréscimo de € 10,6 
milhões. O elevado incremento registado resulta da combinação de dois factores: a subida 
generalizada das taxas de juro de mercado e o aumento do saldo médio da dívida registada no 
primeiro trimestre de 2007 face ao período homólogo de 2006. 

Os proveitos financeiros ascenderam a € 1,0 milhão nos primeiros três meses de 2007 face a um 
valor de zero no período homólogo de 2006. Este incremento resultou das aplicações financeiras 
efectuadas no âmbito do negócio do gás. 

Perdas/ganhos em “Joint-Ventures” 

Nos três meses findos em 31 de Março de 2007, a quota-parte de lucros da REN em 
“joint-ventures” era de € 1,8 milhões. Em 31 de Março de 2006, a REN não participava em 
nenhuma “joint-venture”. 

Resultado antes de imposto

O resultado antes de imposto ascendeu a € 51,6 milhões no primeiro trimestre de 2007, o que 
representou um incremento de 14,2% face aos € 45,2 milhões registados no período homólogo 
de 2006.

Imposto sobre o rendimento do exercício

O imposto sobre o rendimento do exercício aumentou de € 12,5 milhões, em 31 de Março de 
2006, para € 13,3 milhões, em 31 de Março de 2007, o que representou um acréscimo de € 0,9 
milhões, 6,9%. A taxa efectiva de imposto sobre o rendimento (percentagem de imposto sobre o 
resultado antes de tributação) reduziu-se de 27,6% para 25,8%. Esta redução foi motivada, 
fundamentalmente, pelo decréscimo da taxa nominal de imposto de 27,5% para 26,5% (resultante 
da redução da taxa de derrama imposta por lei) e pelo facto dos ganhos em “joint ventures” não 
serem fiscalmente tributáveis.  

Resultado líquido do exercício

Em consequência do acima exposto, o resultado líquido da REN ascendeu a € 38,3 milhões no 
primeiro trimestre de 2007, tendo registado um incremento de 17,1% face ao montante de € 32,7 
milhões relativo ao período homólogo de 2006.

Os interesses minoritários decresceram de € 0,1 milhões, em 31 de Março de 2006, para um valor 
próximo de zero, em 31 de Março de 2007, em consequência da diminuição do resultado do 
exercício do OMIP. 



166

O lucro atribuível a accionistas da REN aumentou de € 32,6 milhões, em 31 de Março de 2006, 
para € 38,3 milhões, em 31 de Março 2007.

Comparação dos exercícios 2006 e 2005

Panorâmica geral

Durante o exercício de 2006, os resultados operacionais da REN foram claramente marcados 
pela venda, em 18 de  Setembro, da participação de 18,3% na Galp à Amorim Energia, BV e pela 
subsequente aquisição do negócio do gás à Galp em 26 de Setembro.

Proveitos operacionais

O quadro seguinte evidencia os proveitos operacionais da REN nos exercícios de 2005 e 2006.

(milhões de euro)
31 de Dezembro

2005 2006

Vendas 0,126 0,112
Prestação de serviços 364,407 387,608
Proveitos operacionais 364,533 387,720

Os proveitos operacionais da REN ascenderam a € 364,5 milhões em 2005 e a € 387,7 milhões 
em 2006, o que correspondeu a um incremento de € 23,2 milhões (6,4%). Esta variação 
justificou-se, fundamentalmente, pela integração do negócio do gás, que veio adicionar um 
proveito operacional na ordem dos € 35,0 milhões, concretamente na rubrica de prestação de 
serviços. Este valor acabou por compensar o decréscimo de € 11,9 milhões (3,3%) registado no 
negócio de electricidade. Este decréscimo resultou da combinação de dois factores: a redução, em 
2006, da taxa de remuneração dos activos regulados e a limitação dos proveitos permitidos por 
força do “cap”, correspondente à taxa de inflação, sobre as tarifas de baixa tensão. 

Custos operacionais e outros proveitos 

O quadro seguinte evidencia os custos operacionais e os outros rendimentos para os exercícios 
de 2006 e 2005.

(milhões de euro)
31 de Dezembro

2005 2006

Custo das vendas (0,137) (0,098)
Fornecimentos e serviços externos (125,614) (130,866)
Custos com pessoal (32,635) (33,979)
Depreciações do exercício (70,879) (88,896)
Provisões para outros riscos e encargos (0,295) (42,584)
Imparidade de activos - (102,476)
Imparidade de créditos sobre terceiros 0,493 -
Outros gastos (11,172) (17,654)
Outros rendimentos 37,283 637,552
Total de custos operacionais e outros rendimentos (202,956) 220,999 

Em 2006, os custos operacionais registaram um valor de € 416,6 milhões face a um valor de € 
240,2 em 2005, o que traduz um incremento de € 176,3 milhões (73,4%). A evolução registada 
justificou-se, fundamentalmente pelos seguintes factores: i) registo por imparidade relativa aos 
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terrenos afectos aos centros electroprodutores, por força da alteração da taxa de remuneração 
dos mesmos a aplicar a partir de 1 de Julho de 2007; ii) reforço das provisões do exercício 
relativas à arbitragem com a Amorim Energia, processo este entretanto decidido favoravelmente 
à REN, e iii) aumento de 25,4% das amortizações do exercício, que englobam € 12,7 milhões 
inerentes à aquisição do negócio do gás.

Relativamente à rubrica de outros rendimentos, registou-se um incremento de € 600,3 milhões, 
fundamentalmente devido à mais-valia de € 523,9 milhões realizada com a alienação da 
participação de 18,3% na Galp e ao proveito da ordem dos € 62,5 milhões correspondente a um 
décimo da remuneração dos terrenos relativa ao período de 1999 a 2003 e a 2004.

Resultado operacional

Os resultados operacionais da REN aumentaram de € 161,6 milhões, em 2005, para 
€ 611,3 milhões, em 2006, o que representou um acréscimo de € 447,1 milhões. 

A margem do resultado operacional evoluiu de 44,3%, em 2005, para 157,0% em 2006. Em 2006, 
excluindo os efeitos da mais valia de € 523,9 milhões e da perda por imparidade de activos no 
valor de € 102,5 milhões, o resultado operacional teria sido de € 187,3 milhões, o que 
corresponderia a uma margem operacional da REN de 48,3%.

Custos de financiamento e proveitos financeiros 

Os custos de financiamento aumentaram de € 29,3 milhões, em 2005 para € 42,6 milhões, em 
2006, o que corresponde a um incremento de € 13,3 milhões. O aumento dos custos de 
financiamento justifica-se por duas razões: i) subida significativa do saldo médio da dívida da 
empresa, impulsionado, entre outras razões, pela integração da dívida associada aos activos de 
gás, e ii) aumento generalizado das taxas de juro.

Perdas/ganhos em “Joint-Ventures”

No exercício de 2006, a quota-parte de lucros da REN relativa à participação nas joint-ventures 
transmitidas com a integração dos activos de gás foi de € 2,6 milhões. Este resultado corresponde 
ao período de 26 de Setembro a 31 de Dezembro de 2006.

Resultado antes de imposto

O resultado antes de imposto ascendeu a € 569,7 milhões em 2006, o que corresponde a um 
incremento de € 437,4 milhões face ao valor de € 132,2 milhões registado em 2005. 

Imposto sobre o rendimento do exercício

O imposto sobre o rendimento do exercício aumentou de € 28,4 milhões, no exercício de 2005, 
para € 73,2 milhões, em 2006 o que representou um acréscimo de €44,9 milhões. A taxa efectiva 
de imposto diminuiu de 21,4% para 12,9%, devido, fundamentalmente, a dois efeitos: o aumento 
dos proveitos não tributáveis, nomeadamente a parcela de 50% sobre a mais-valia obtida com a 
venda da participação de 18,3% na Galp e o efeito de decréscimo da taxa de imposto de 27,5% 
para 26,5% no cálculo dos impostos diferidos.

Resultado líquido do exercício

Em consequência do acima exposto, o resultado líquido do exercício de 2006 foi de € 496,5 
milhões, o que reflecte um incremento de € 392,6 milhões face ao montante de 2005, da ordem 
dos € 103,9 milhões. 
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Os interesses minoritários ascenderam a € 0,4 milhões em 2006, reflectindo um incremento de € 
0,5 milhões face ao valor de 2005, da ordem dos € (0,1) milhões. O resultado atribuível a 
accionistas da REN aumentou de € 103,9 milhões, em 2005, para € 496,0 milhões, em 2006.

Comparação dos exercícios de 2005 e 2004

Panorâmica geral

Durante o ano de 2005, os resultados operacionais da REN foram influenciados 
significativamente pelo dividendo de € 30,3 milhões recebido da Galp relativo ao exercício de 
2004 e pelos ganhos comerciais realizados, da ordem dos € 35,0 milhões. 

Proveitos operacionais

O quadro seguinte evidencia os proveitos operacionais da REN para os exercícios de 2005 e 
2004.

(milhões de euro)
Ano findo em 31 de Dezembro

2004 2005

Vendas 0,030 0,126
Prestação de serviços 282,285 364,407
 Proveitos operacionais 282,316 364,533

No exercício de 2005, os proveitos operacionais da REN atingiram os € 364,5 milhões, 
reflectindo um incremento de € 82,2 milhões (29,1%) face a registo de 2004, € 282,3 milhões. O 
aumento ficou a dever-se, sobretudo, a um acréscimo da prestação de serviços, justificado pelos 
ganhos comerciais realizados, por tarifas mais elevadas e pelo acréscimo das quantidades de 
electricidade transportada na rede.

Custos operacionais e outros rendimentos

O quadro seguinte evidencia os custos operacionais e os outros rendimentos da REN para os 
exercícios de 2005 e 2004.

                                                                                                                          (milhões de euro)
Ano findo em 31 de Dezembro

2004 2005

Custo das vendas (0,023) (0,137)
Fornecimentos e serviços externos (118,081) (125,614)
Custos com pessoal (29,017) (32,635)
Depreciações do exercício (67,742) (70,879)
Provisões para outros riscos e encargos - (0,295)
Imparidade de créditos sobre terceiros (1,268) 0,493
Outros gastos (8,275) (11,172)
Outros rendimentos 8,875 37,283

Total de custos operacionais e outros rendimentos (215,531) (202,956)

Em 2005, os custos operacionais registaram um valor de € 240,2 milhões face a um valor de € 
224,4 em 2004, o que traduz um incremento de € 15,9 milhões. A evolução registada justificou-
se, fundamentalmente, pelos seguintes factores: i) aumento de € 7,5 milhões (6,4%) nos 
fornecimentos e serviços externos, ii) subida de € 3,6 milhões (12,5%) em custos com pessoal, em 
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resultado de novas admissões de pessoal e de um aumento de benefícios sociais, e iii) aumento de 
€ 3,1 milhões (4,6%) nas amortizações do exercício, por força do incremento dos activos 
tangíveis.

Relativamente à rubrica de outros rendimentos, registou-se um incremento de € 28,4 milhões, 
justificado, fundamentalmente, pelos dividendos recebidos da Galp, da ordem dos € 30,3 
milhões.

Resultado operacional

O resultado operacional da REN aumentou de € 66,8 milhões, em 2004, para € 161,6 milhões, 
em 2005, o que representou um acréscimo de € 94,8 milhões. 
A margem operacional evoluiu de 23,7%, em 2004, para 44,3%, em 2005, uma vez que o 
aumento dos proveitos ultrapassou o aumento dos custos. 

Custos de financiamento e proveitos financeiros

Os custos de financiamento aumentaram de € 24,3 milhões, em 2004, para € 29,3 milhões, em 
2005, o que corresponde a um incremento de € 5,0 milhões. O aumento dos custos de 
financiamento justifica-se unicamente pelo incremento do saldo médio da dívida da empresa que 
aumentou de €1.203,1 milhões em 2004 para 1.370,0 milhões em 2005, na medida em que o 
custo médio de financiamento da REN decresceu em 2005.

Resultado antes de imposto

O resultado antes de imposto aumentou de € 42,5 milhões, em 2004, para € 132,2 milhões, em 
2005.

Imposto sobre o rendimento do exercício

O imposto sobre o rendimento do exercício aumentou de € 11,0 milhões, em 2004, para € 28,4 
milhões, em 2005. A taxa efectiva baixou de 25,8% para 21,4%, devido, essencialmente, a um 
aumento de proveitos não tributáveis, reflectindo o dividendo recebido da Galp em 2005.

Resultado líquido do exercício

Em resultado do acima exposto, o resultado líquido para o ano de 2005 foi de € 103,9 milhões, 
reflectindo um incremento de € 72,4 milhões face ao valor de 2004, o qual ascendeu a cerca de € 
31,5 milhões.
O lucro atribuível aos accionistas da REN evoluiu de € 31,8 milhões, em 2004, para € 104,0 
milhões, em 2005.

Liquidez e recursos de capital

A estabilidade dos fluxos de caixa gerados pelas actividades operacionais da REN é claramente 
influenciada pelo montante da variação dos desvios tarifários gerados em cada ano no negócio da 
electricidade, realidade que tem reflexos importantes no comportamento da dívida financeira da 
empresa. A gestão destes desequilíbrios periódicos é realizada através do recurso a fontes de 
financiamento marcadamente flexíveis, nomeadamente papel comercial, visando garantir a 
eficiência da gestão financeira da companhia. 

Os elevados investimentos em infra-estruturas dos negócios da electricidade e do gás (sobretudo 
os investimento relativos ao primeiro) constituíram outra importante fonte de consumo de 
capital.
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Atendendo à característica da estabilidade dos fluxos de caixa, a REN admite que não venha a 
ocorrer, durante o ano de 2007, uma variação significativa em relação aos fluxos de caixa 
identificados na informação pró-forma em base IFRS para o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2006.

Demonstrações de fluxos de caixa

(milhões de euro)

2004 2005 2006 2006 2007

Fluxos das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 2.313,501 2.855,206 3.093,656 855,692 733,373 
Pagamentos a fornecedores (2.258,313) (2.826,310) (2.794,972) (722,092) (695,837)
Pagamentos ao pessoal (31,278) (32,572) (33,027) (8,397) (14,442)
Pagamento de imposto sobre 
rendimento

(21,583) 7,413 (10,479) (0,280) (4,730)

Fluxos de caixa líquidos das 
actividades operacionais 2,327 3,737 255,178 124,923 18,364 

Fluxos das actividades de 
investimento

Recebimentos provenientes de :
Investimentos financeiros 0,351 0,345 945,101 0,088 0,029 
Activos tangíveis 0,053 40,647 0,493 - -
Subsídios de investimento 6,267 9,667 7,123 0,426 3,792 
Dividendos 0,031 30,354 40,694 - -

Pagamentos respeitantes a:
Alteração do perímetro - - (492,961) - -
Investimentos financeiros (155,241) - - (73,415) (53,679)
Imobilizações corpóreas (113,926) (173,670) (247,015) - -

Fluxos de caixa líquidos das 
actividades de investimento (262,464) (92,657) 253,435 (72,901) (49,858)

Fluxos de caixa das actividades de 
financiamento

Recebimentos provenientes de :
Empréstimos obtidos 11.514,136 11.210,283 15.390,085 3.438,739 3.843,001 
Juros e proveitos similares - - - - 0,978 

- -
Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (11.173,000) (11.066,450) (15.364,185) (3.482,250) (3.776,200)
Juros e proveitos similares (27,520) (30,614) (47,357) (7,527) (18,508)
Dividendos (46,744) (46,700) (442,047) - -

Fluxos de caixa líquidos das 
actividades de financiamento 266,871 66,519 (463,504) (51,038) 49,271 

Variação de caixa e seus equivalentes 6,734 (22,401) 45,109 0,984 17,777 
Caixa e seus equivalentes no início do 
exercício (5,472) 1,262 (21,139) (21,139) 23,970 

Caixa e seus equivalentes no fim do 
exercício 1,262 (21,139) 23,970 (20,155) 41,747 

Ano findo em 31 de Dezembro Três meses findos em 31 de Março

Exceptuando os fluxos das rubricas Investimentos Financeiros, Alteração de Perímetro e 
Recebimentos de Dividendos, todos os restantes fluxos são relativos às actividades correntes da 
REN.
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Fluxos das actividades operacionais

Os fluxos de caixa das actividades operacionais são obtidos subtraindo aos recebimentos de 
clientes, provenientes de vendas e de prestações de serviços, os valores pagos a fornecedores 
correntes, bem como os pagamentos ao pessoal e ainda os valores pagos relativos ao imposto 
sobre o rendimento.

O reduzido montante dos fluxos de caixa das actividades operacionais nos exercícios de 2004 e 
2005 resulta, fundamentalmente, dos acréscimos verificados no saldo entre desvios tarifários 
gerados e recuperados nesses anos.

Fluxos das actividades de investimento

Os fluxos das actividades de investimento consistem em recebimentos relativos a investimentos 
financeiros, vendas de imóveis, instalações e equipamentos, subsídios de investimento e 
dividendos, deduzidos dos pagamentos relativos a alterações do perímetro de consolidação 
(corresponde, em 2006, ao valor de aquisição dos activos de gás) e a aquisições de imóveis, 
instalações e equipamentos.

No exercício de 2006, o saldo das actividades de investimento ditou um encaixe financeiro de € 
253,4 milhões, por oposição aos saldos negativos de 2005 e de 2004, da ordem dos € 92,7 
milhões e € 262,5 milhões, respectivamente. O encaixe realizado em 2006 resulta, 
fundamentalmente, do valor realizado com as operações de venda da participação de 18,3% na 
Galp e aquisição dos activos de gás.

A diferença observada entre os fluxos de caixa das actividades de investimento de 2004 e de 
2005, justifica-se, principalmente, pelo pagamento, em 2004, de € 155,2 milhões efectuados 
relativo à liquidação da última tranche no âmbito da aquisição da participação de 18,3% na Galp, 
montante que acabou por exceder o acréscimo do investimento em imobilizado realizado em 
2005. 

Fluxos das actividades de financiamento

A natureza dos fluxos financeiros relativos a empréstimos em cada ano acaba, fundamentalmente, 
por resultar da natureza dos fluxos das actividades operacionais e de investimento, além do 
serviço da dívida suportado e dos dividendos pagos.

No exercício de 2006, o fluxo de caixa das actividades de financiamento ditou uma saída de 
fundos da ordem dos € 463,5 milhões, justificada, fundamentalmente, pelos dividendos pagos aos 
accionistas e pelos juros suportados. O elevado valor de dividendos pago inclui, além do 
pagamento dos dividendos ordinários relativos ao exercício de 2005, na ordem dos € 66,4 
milhões, a distribuição de € 288,7 milhões a título de distribuição de “outras reservas” e de 
“resultados transitados” e € 87,0 milhões a título de adiantamento sobre lucros do exercício de 
2006. 

Em 2004 e 2005, salienta-se o pagamento de dividendos relativos aos exercícios de 2003 e 2004, 
ambos da ordem dos € 46,7 milhões. O menor valor de encargos financeiros suportado nestes 
anos relativamente ao de 2006, resultou, fundamentalmente, da combinação de dois factores: um 
saldo médio da dívida inferior e taxas de juro de mercado mais baixas. 
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Endividamento

Os quadros seguintes ilustram a evolução do endividamento da REN desde 31 Dezembro de 
2004 até 31 de Março de 2007.

  

(milhões de euro) (milhões de euro)

Em 31 de Março, 2007 Em 31 de Dezembro, 2006
CP MLP Total CP MLP Total

Papel comercial 1.152,000 300,000 1.452,000 1.125,700 259,500 1.385,200
Empréstimos bancários 34,916 425,814 460,730 34,917 425,813 460,730
Descobertos bancários 10,684 10,684 31,512 - 31,512

1.197,600 725,814 1.923,414 1.192,129 685,313 1.877,442
Locações financeiras 0,775 1,424 2,199 0,896 1,231 2,127
Acréscimo de juros 2,924 - 2,924 0,895 0,895
Dívida total 1.201,299 727,238 1.928,537 1.193,920 686,544 1.880,464

Caixa e seus equivalentes 52,431 55,482

Dívida líquida 1.876,106 1.824,982

(milhões de euro) (milhões de euro)
Em 31 de Dezembro, 2005 Em 31 de Dezembro, 2004

CP MLP Total CP MLP Total
Papel comercial 694,000 417,000 1.111,000 575,000 345,500 920,500
Empréstimos bancários 46,666 186,148 232,814 46,666 232,457 279,123
Descobertos bancários 22,904 - 22,904 1,553 - 1,553

763,570 603,148 1.366,718 623,219 577,957 1.201,176
Locações financeiras 0,879 1,613 2,493 0,356 0,643 0,999
Acréscimo de juros 0,812 -- 0,812 0,877 - 0,877
Dívida total 765,261 604,761 1.370,023 624,452 578,600 1.203,053

Caixa e seus equivalentes 1,765 2,815

Dívida líquida 1.368,258 1.200,238

Do total da dívida da REN, quer em 31 de Dezembro de 2006 quer em 31 de Março de 2007, 
apenas 121 milhões de euros estão contratados a taxa fixa, estando o restante da dívida 
contratada a taxa variável. Ver detalhe da nota 19 da informação em base IFRS para o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2006.

Evolução da dívida no primeiro trimestre de 2007

No primeiro trimestre de 2007, o acréscimo das necessidades financeiras da REN obrigou ao 
aumento do plafond dos seus programas de papel comercial. Neste sentido procedeu-se à 
renegociação de um programa de papel comercial, alterando-se o seu plafond de € 350,0 milhões 
para € 400,0 milhões. Em 31 de Março 2007 registou-se um acréscimo da dívida de € 51,1 
milhões (2,8%) face a 31 de Dezembro de 2006.

Evolução da dívida em 2006

A evolução da dívida do Grupo REN, em 2006, foi claramente marcada por três eventos:
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 Alienação da participação de 18,3% no capital da Galp e subsequente aquisição dos 
activos das infraestruturas de recepção, transporte e armazenagem de gás natural;

 Distribuição de “dividendos extraordinários” e de dividendos antecipados aos 
accionistas;

 Agravamento dos desvios tarifários da REN Rede Eléctrica.

Do produto da alienação da participação no capital da Galp, em 18 de Setembro, que permitiu 
um encaixe na ordem dos € 945 milhões, deduzido do valor pago pela aquisição do negócio do 
gás, no valor de cerca de € 996 milhões, e dos dividendos “extraordinários” e antecipados pagos, 
num total de € 375 milhões, resultou um acréscimo para a dívida líquida da REN da ordem dos € 
426 milhões. 

O incremento da dívida líquida do Grupo face a 2005, € 456,7 milhões (33,4%), acabou por 
aproximar-se da dívida líquida associada aos activos de gás, incorporada em Setembro de 2006. 

A incorporação do negócio do gás, que apresenta uma dívida essencialmente concentrada no 
longo prazo, traduziu-se na extensão da maturidade média da dívida da REN. 

Em Maio, o pagamento antecipado de um empréstimo internacional sindicado, cujo capital em 
dívida ascendia a € 233,3 milhões, foi realizado com recurso a papel comercial. O pré-pagamento 
foi efectuado com recurso à contratação de um novo programa de papel comercial com garantia 
de subscrição de capital e uma maturidade de três anos. O plafond total de papel comercial 
elevava-se para € 1.480,0 milhões.

A dívida associada ao negócio do gás é, na sua grande maioria, contratada ao BEI – Banco 
Europeu de Investimento (€ 431,3 milhões, cerca de 93,6 % da dívida total do negócio do gás). 
Saliente-se ainda que o financiamento do terminal de GNL de Sines (€ 151,5 milhões) foi 
realizado em regime de Project Finance. O negócio de electricidade concentra, fundamentalmente, a 
sua dívida em papel comercial (€ 1.452,0 milhões).

Evolução da dívida em 2005

A evolução da dívida da REN foi claramente marcada pelo agravamento do défice tarifário 
registado em 2005. Em 31 de Dezembro de 2004, o défice tarifário registava um saldo de € 423,0 
milhões, tendo evoluído, em 31 de Dezembro de 2005, para os € 575,3 milhões, o que reflecte 
um acréscimo de € 152,3 milhões (36,0%). O financiamento do défice tarifário representava, à 
data de 31 de Dezembro de 2005, 42,0% da dívida financeira líquida da REN.

O comportamento da tesouraria da REN ditou, em 2005, um acréscimo da dívida líquida na 
ordem dos € 168,0 milhões (14,0%), situando-o, em 31 de Dezembro de 2005, nos € 1.368,3 
milhões. Além do agravamento do défice tarifário, o incremento do investimento (aumenta de € 
137,1 milhões, em 2004, para € 213,1 milhões, em 2005, o que corresponde a um crescimento de 
55,5%) acaba igualmente por explicar parte do acréscimo de endividamento realizado em 2005.  

Em resultado das crescentes necessidades financeiras, a REN renegociou, em Março de 2005, um 
dos seus programas de papel comercial, aumentando o seu plafond de € 50,0 milhões para € 120,0 
milhões. Em Junho, renegociou, uma vez mais, o mesmo programa, tendo, desta feita, 
incrementado o seu plafond para os € 200,0 milhões. Em Novembro, a REN contratou um novo 
programa de papel comercial, com um montante de € 100,0 milhões e um prazo de 2 anos. Em 
31 de Dezembro de 2005, o plafond de papel comercial da empresa atingia os € 1.180,0 milhões e 
o plafond de descobertos bancários negociados ascendia a € 170,0 milhões, do que resultava uma 
disponibilidade de linhas da ordem dos € 216,1 milhões. 
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Perfil de maturidade da dívida

O quadro seguinte ilustra o perfil de maturidade da dívida da REN em 31 de Março de 2007.

      (milhões de euro)

Total
Menos de 1 

ano 1 - 2 anos 2 - 5 anos Mais de 5 anos

Dívida financeira
Papel comercial 1.452,000 1.152,000 300,000 - -
Empréstimos bancários 460,730 34,916 39,907 121,526 264,381
Linhas de Crédito 10,684 10,684 - - -

1.923,414 1.197,600 339,907 121,526 264,381

Linhas de crédito utilizadas e disponíveis

O quadro seguinte ilustra os montantes utilizados e disponíveis nas linhas de crédito da REN em 
31 de Março de 2007.

(milhões de euro)
Montante 
negociado Não usado Usado

Programas de papel comercial 1.530,000 78,000 1.452,000
Linhas de Crédito 170,000 159,316 10,684

1.700,000 237,316 1.462,684

Reestruturação da dívida

A dívida do grupo REN antes da integração do negócio do gás concentrava-se, em programas de 
papel comercial, sobretudo de curto prazo, realidade que foi sempre devidamente ponderada e 
que se justificava pelo objectivo de maximizar a eficiência do processo de reestruturação da 
dívida do grupo. Assim, a incorporação do negócio do gás veio permitir, além da extensão da 
maturidade média da dívida do grupo REN, a introdução de um importante elemento de 
diversificação nas suas fontes de financiamento. Não obstante, este ajustamento natural não 
preenche na totalidade os objectivos formulados pelo grupo REN nesta matéria, pelo que, a 
curto prazo, deverá operar-se uma reestruturação mais profunda da dívida, visando, sobretudo, 
uma maior adequação da sua maturidade à natureza de longo prazo de grande parte dos activos 
do Emitente. 

Previamente à reestruturação da dívida o Emitente encara a possibilidade de vir a obter uma 
notação de rating internacional,  para garantir um acesso mais eficiente ao mercado de capitais, o 
alargamento das alternativas de financiamento do Emitente, assim como da sua base de 
financiadores, aspectos importantes para a optimização da referida reestruturação. A REN está 
ainda a considerar, nos termos do Decreto-Lei 237-B/2006, de 18 de Dezembro, a titularizar os 
montantes do défice tarifário.

O anunciado esforço de investimento da REN para os próximos anos é previsto ser financiado, 
no essencial, com recursos próprios.
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Capex realizado e comprometido

Capex realizado

(milhões de euro)
Três meses findos em 31 de Março

2004 2005 2006 2006 2007
CAPEX 137,078 213,144 269,343 35,465 40,432

Ano findo em 31 de Dezembro

Nota: O valor de 269,343 milhões de euros de capex relativo a 2006 inclui 27,340 milhões de euros relativos ao negócio do gás 
natural.

Em 31 de Março de 2007, os compromissos assumidos relativamente ao investimento ascendem 
a € 192,0 milhões.

Estão planeados, entre 2007 e 2012, investimentos no montante de 1.700 milhões de euros, 
sendo 1.400 milhões de euros destinados ao negócio de electricidade e o restante, 330 milhões de 
euros, ao negócio do gás natural.

11.2. Evolução da situação financeira

Activo

A REN detinha, em finais de 2004, um activo líquido total contabilístico no valor de € 2.577.400 
milhares, do qual aproximadamente € 2.252.100 milhares correspondiam a activos não correntes 
(87,4% do total) e cerca de € 325.300 milhares a activos correntes (12,6% do total).

Em finais de 2005, a REN registava um activo líquido total contabilístico de cerca de € 3.370.672 
milhares, do qual aproximadamente € 2.873.469 milhares correspondiam a activos não correntes 
(85,2% do total) e cerca de € 497.203 milhares a activos correntes (14,8% do total).

O aumento do activo de € 2.577.400 milhares, em 2004, para € 3.370.672 milhares, em 2005, 
correspondente a um incremento de 30,8%, e ficou a dever-se, essencialmente a:

 Um aumento do activo imobilizado corpóreo na sequência de investimentos realizados 
na renovação de equipamentos ligados à actividade energia, no valor de 161.213 milhares 
de euros.

 Diferença no montante de € 503.075 milhares na valorização ao justo valor, da 
participação de 18,3% no capital da Galp.

 Aumento das rubricas de clientes em € 190.0491 milhares.

A REN apresentava, em finais de 2006, um activo líquido total contabilístico de cerca de 
€ 3.860.840 milhares, do qual aproximadamente € 3.365.797 milhares correspondiam a activos 
não correntes (87,2% do total) e cerca de € 495.044 milhares de euros a activos correntes (12,8% 
do total).

Em 2006, o aumento do activo em € 490.168 milhares, para € 3.860.840 milhares, 
correspondente a um incremento de 14,5% face a 2005, e deveu-se essencialmente aos seguintes 
aspectos:

 A um aumento do activo imobilizado corpóreo no valor de € 1.303.581 milhares, em 
virtude de investimentos na renovação de equipamentos da rede e da aquisição dos 
activos de gás.

 Ao decréscimo dos investimentos financeiros no montante de € 923.977 milhares 
decorrentes, essencialmente, da venda da participação na Galp.

  Aumento das rubricas de clientes em € 189.530 milhares.
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Capital Próprio 

No final de 2004, os capitais próprios ascenderam a € 830.942 milhares, montante equivalente a 
aproximadamente 32,2% do activo líquido total. Os interesses minoritários foram de € 155 
milhares.

Em finais de 2005, os capitais próprios, que representaram 39,3% do activo líquido total, 
ascenderam a € 1.324.343 milhares. Os interesses minoritários passaram a revelar o valor de € 67 
milhares.

Os capitais próprios ascenderam a € 946.221 milhares no final do exercício de 2006. A rubrica de 
capitais próprios representava, no final de 2006, 24,5% do activo líquido total. Os interesses 
minoritários passaram a revelar um valor de € 500 milhares.

Passivo

Em 2004, o endividamento líquido da REN ascendeu a aproximadamente € 1.200.237 milhares, 
montante equivalente a 8,9 vezes o EBITDA.

O endividamento líquido da REN ascendeu, no final de 2005, a aproximadamente € 1.368.257 
milhares, montante equivalente a 5,9 vezes o EBITDA.

O aumento do endividamento líquido ficou a dever-se ao agravamento do défice tarifário 
registado neste ano.

Em 2006, endividamento líquido da REN ascendeu a aproximadamente € 1.824.982 milhares, 
montante equivalente a 2,5 vezes o EBITDA. Note-se que o valor do EBITDA em 2006 é 
influenciado positivamente pela mais valia obtida com a venda da participação na Galp na ordem 
dos 523,9 milhões de euro.

O aumento do endividamento líquido ficou a dever-se fundamentalmente à incorporação da 
dívida associada ao negócio do gás.

11.3. Resumo do impacto da adopção das IFRS nas contas da REN

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, a adopção das 
IFRS teve os seguintes impactos no capital próprio consolidado: 
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Reconciliação do capital próprio consolidado:

Ajustamento 31.12.06 31.12.05

Capital próprio consolidado – de acordo com o 
POC

1,039,093 924,692

Défice e desvios tarifários 1 (650,393) (576,755)

Actividade de agente 2 477,097 381,036

Propriedades de investimento 3 62,030 169,791

Benefícios aos trabalhadores 4 (41,150) (48,718)

Revisão das vidas úteis 5 48,199 32,016

Activos não passíveis de reconhecimento 6 (8,722) (6,798)

Justo valor dos activos disponíveis para venda 7 - 503,075

Concentração de actividades - negócio do gás 8 (970) -

Outros 9 (1,621) (1,075)

Interesses minoritários 8 (7,523) 487

Imposto sobre o rendimento diferido 10 30,181 (53,408)

Total dos ajustamentos (92,872) 399,651

Capital próprio consolidado – de acordo com as 
IFRS

946,221 1,324,343

O total dos ajustamentos reflecte a diferença das políticas contabilísticas subjacentes à preparação 
das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o normativo nacional (POC) e de 
acordo com as IFRS. 

O impacto da aplicação das IFRS no resultado líquido consolidado para os exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005 foi o seguinte:
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Reconciliação do Resultado líquido 

Ajustamento 31.12.06 31.12.05

Resultado líquido – de acordo com as normas POC 550,051 110,676

Défice e desvios tarifários 1 (74,222) (157,678)

Actividade de Agente 2 96,061 172,654

Propriedades de investimento 3 (107,763) (44,877)

Benefícios aos empregados 4 2,512 2,502

Revisão das vidas úteis 5 16,183 15,979

Activos não passíveis de reconhecimento 6 (1,925) 2,192

Justo valor dos activos disponíveis para venda 7 - -

Concentração de actividades -  negócio do gás 8 (970) -

Outros 9 (2,167) 1,041

Imposto sobre o rendimento diferido 10 18,286 1,491

Resultado líquido - de acordo com as IFRS 496,046 103,980

Explicação detalhada dos ajustamentos IFRS

Os ajustamentos considerados nas reconciliações do Capital próprio e resultado líquido 
consolidado, apresentadas acima, referem-se às diferenças quantificáveis entre as demonstrações 
financeiras preparadas de acordo com o POC e as demonstrações financeiras preparadas de 
acordo com as IFRS. As principais diferenças estão sumariadas infra:

Ajustamento 1 – Défice e desvios tarifários

Os desvios tarifários registados em acréscimos de proveitos de acordo com o normativo nacional 
foram anulados por terem características de activos regulatórios, logo, não passíveis de 
reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual das IFRS, por a sua realização depender 
de vendas futuras e não ser um activo controlado pela empresa. Os desvios tarifários anulados 
referem-se à REN Rede Eléctrica e ao OMIP.

Ajustamento 2 – Actividade de agente

No normativo POC, as transacções e saldos da actividade de agente na aquisição e venda de 
electricidade foram apresentados de acordo com os requisitos regulatórios, na demonstração dos 
resultados e balanço. Para efeitos da adopção das IFRS as transacções e saldos da actividade de 
agente são registadas e apresentadas apenas como um saldo do balanço, à excepção da 
“comissão”, a qual é considerada na demonstração dos resultados.

Ajustamento 3 – Propriedades de investimento

Os terrenos dos centros electroprodutores hídricos e térmicos, bem como os terrenos e edifícios 
não afectos às actividades concessionadas, foram classificados como propriedades de 
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investimento e valorizados na data da transição para as IFRS, ao justo valor. Nos períodos 
subsequentes, a REN optou por valorizar todos estes activos ao custo depreciado. A 31 de 
Dezembro de 2006, foi reconhecida uma perda por imparidade de cerca de 102.476 mil euros 
sobre os terrenos afectos aos centros electroprodutores hídricos, devido a uma alteração nas 
taxas de remuneração permitidas pelo regulador. O ajustamento apresentado no ano de 2005 
refere-se à anulação do ganho obtido com a alienação de alguns dos terrenos dos centros 
electroprodutores térmicos, reconhecido nas contas estatutárias do exercício, mas que já se 
encontrava incorporado no justo valor dos terrenos determinado à data da transição para as 
IFRS.

Ajustamento 4 – Benefícios aos empregados

De acordo com o normativo nacional a REN difere o reconhecimento dos ganhos e perdas 
actuariais aplicando o método do “corredor”. Na data da transição a REN fez uso da isenção do 
IFRS 1, e reconheceu a totalidade dos custos e ganhos actuariais diferidos, directamente no 
Capital próprio. 

Ajustamento 5 – Revisão das vidas úteis 

O Grupo REN reviu as vidas úteis para cada classe dos activos fixos tangíveis, tendo comparado 
os resultados da avaliação efectuada, com as vidas úteis utilizadas pela indústria. Desta revisão 
resultou uma extensão das vidas úteis dos activos classificados como equipamento de transporte 
de electricidade, nomeadamente, linhas e subestações. A REN aplicou esta alteração 
prospectivamente a partir de 2004. As subvenções diferidas relacionadas com estes activos, e 
reconhecidas numa base sistemática como um rendimento na demonstração dos resultados no 
mesmo período da depreciação dos referidos activos, foram ajustadas em conformidade.   

Ajustamento 6 – Activos não passíveis de reconhecimento 

Esta rubrica inclui os seguintes ajustamentos:

i) Os custos de arranque que não preenchem os critérios para o reconhecimento como 
activos intangíveis foram anulados de acordo com o IAS 38 – Imobilizações incorpóreas.

ii) Os montantes reconhecidos como terrenos de Sines e do Barreiro foram anulados na data 
da transição por se referirem a custos de preparação de terrenos, que não são terrenos 
propriedade da REN ou explorados por esta.

iii)  Os custos diferidos não são reconhecidos de acordo com a estrutura conceptual das IFRS. 
Na data da transição a REN anulou todos os montantes classificados como custos 
diferidos que não tenham a natureza de pagamento antecipado ou de activo fixo tangível 
(custos de manutenção).

iv) Os custos de estrutura capitalizados em activos fixos tangíveis foram anulados, uma vez 
que não são qualificam como custo de activos fixos tangíveis.

Ajustamento 7 – Justo valor dos activos disponíveis para venda

Esta rubrica refere-se ao impacto a 1 de Janeiro de 2005 e nos períodos subsequentes, da 
classificação do investimento financeiro na Galp como um activo financeiro disponível para 
venda. O impacto da valorização ao justo valor, bem como do imposto diferido associado foi 
considerado directamente no capital próprio, em “reservas de justo valor ”. Este activo financeiro 
foi vendido em 18 de Setembro de 2006.
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Ajustamento 8 – Concentração de actividades - negócio do gás

Este ajustamento refere-se ao impacto na demonstração dos resultados, da aplicação do método 
de compra no reconhecimento da aquisição dos activos do gás à Galp. Os montantes ajustados 
resultam da afectação do custo de aquisição ao justo valor dos activos e passivos adquiridos e o 
impacto na respectiva depreciação dos activos fixos tangíveis. O justo valor a 31 de Dezembro de 
2006 foi baseado numa avaliação preliminar dos activos adquiridos.

Este ajustamento refere-se ainda ao impacto nos interesses minoritários, decorrente do 
tratamento dado pelo Grupo REN no reconhecimento da sua participação no Gasoduto Braga-
Tuy e no Gasoduto Campo Maior-Leira-Braga. A participação nestas sociedades qualifica como 
“joint ventures” cujo tratamento em IFRS diferiu do POC na determinação do perímetro de 
consolidação 

Ajustamento 9 – Outros 

Esta rubrica inclui os seguintes ajustamentos: 

Outros 31.12.06 31.12.05

Bónus a pagar aos trabalhadores  (1.621)                (1.594)

Amortização das comissões de abertura de empréstimo      –                  519

 (1.621)               (1.075)

Bónus a pagar aos trabalhadores

De acordo com a legislação portuguesa, o bónus pode ser pagos aos trabalhadores através de 
distribuição de reservas (gratificações de balanço), sem que tenham impacto directo na 
demonstração dos resultados. Para efeitos das IFRS o bónus atribuído aos trabalhadores deve ser 
considerado como responsabilidade no período em que o trabalhador tenha prestado o seu 
serviço, sendo registado como um custo do exercício.

Amortização de custos com comissões de abertura

Os custos iniciais relacionados com a negociação de contratos de empréstimos, são considerados 
por referência ao montante do empréstimo e amortizados durante o período do mesmo, à taxa de 
juro efectiva. O empréstimo a que este ajustamento se refere foi reembolsado em Maio de 2006.

Ajustamento 10 –  Imposto sobre o rendimento diferido 

O ajustamento efectuado ao impostos sobre o rendimento diferido está relacionado com os 
ajustamentos referidos supra, e com o impacto dos mesmos no valor contabilístico dos activos e 
passivos quando comparados com a sua base fiscal. 

11.4. Factores governamentais, económicos, fiscais, monetários ou políticos que 
afectaram materialmente os rendimentos da actividade da REN

O tipo de regulação económica existente para o sector energético, levado a cabo pela Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos é, de todos os factores enumeráveis como capazes de 
afectar a actividade da REN, aquele que claramente determina a evolução dos seus resultados 
operacionais.
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Estes dependem fundamentalmente da evolução dos seus proveitos, que são fixados quase 
exclusivamente com base em dois indicadores: o valor da base de activos regulados e a taxa de 
remuneração estabelecida pela ERSE em cada período regulatório. 

A taxa de crescimento da base de activos regulados na electricidade, que se tem vindo a observar 
nos últimos anos, é resultante de um acréscimo de investimento verificado na RNT induzido 
fundamentalmente pelos acontecimentos seguintes:

 Acréscimo da procura de energia eléctrica a uma taxa superior à do crescimento do PIB;
 Ligações a Produtores em Regime Especial (PRE), principalmente parques eólicos;
 Desenvolvimento da capacidade de interligação, e consequente reforço da RNT.

Por outro lado a taxa de remuneração dos activos, nominal antes de imposto, foi fixada em 7% 
para o período regulatório que decorre entre 2006 e 2008, quando no período anterior, o seu 
valor estava fixado em 8%.

A partir de Setembro de 2006, com a integração dos Activos do Gás Regulados adquiridos ao 
grupo Galp, a actividade da REN sofre uma alteração importante, integrando agora várias 
actividades concessionadas designadamente: o transporte de electricidade em muito alta tensão, o 
transporte de gás natural em alta pressão, a recepção, armazenamento e regaseificação de GNL 
bem como a armazenagem subterrânea de Gás Natural. Para além destas actividades a REN 
exerce ainda a gestão global de ambos os sistemas (gás e electricidade).

Este facto implica a existência de um acrescido volume de activos regulados sob sua gestão, o 
tenderá a impulsionar o crescimento dos seus proveitos regulados.

Fazendo apenas referência ao ano de 2006, verifica-se que o resultado operacional da empresa foi 
fortemente influenciado pelos ganhos obtidos na venda da participação de 18,3 % que esta 
empresa detinha na Galp, cerca de 523,9 milhões de euros, contrabalançados por uma perda por 
imparidade de 102,5 milhões de euros derivada da alteração, determinada por legislação 
entretanto publicada, da taxa de remuneração dos terrenos do domínio hídrico.

Dos dados publicados em várias fontes, nacionais e internacionais, ligadas directa ou 
indirectamente ao sector energético, constata-se facilmente que a capitação de consumo em 
Portugal, quer na electricidade quer no gás, é das mais baixas da Europa. Este facto permite 
estimar a necessidade de garantir fortes investimentos nas redes de transporte de energia que 
suportem o previsível acréscimo das quantidades transportadas. Esta expectativa permite à REN 
afirmar que o seu plano de investimentos, para o período até 2012, poderá atingir um valor 
próximo dos 1700 M€.

Com um investimento deste montante, a taxa de crescimento da base de activos regulados será 
bastante significativa pelo que, mantendo-se as respectivas taxas de remuneração, se poderá vir a 
assistir a um importante aumento nos resultados operacionais.

11.5. Gestão de Risco na REN

No exercício das suas actividades, as empresas do grupo REN procuram assegurar a continuidade 
e a segurança dos serviços que prestam, de acordo com as melhores práticas da indústria, no 
sentido de minimizar os riscos bem como as suas eventuais consequências. Contudo, situações 
fortuitas, para as quais a REN não contribui deliberadamente, podem alterar ou prejudicar a 
forma como a REN exerce as suas actividades bem como induzir consequências técnicas e 
económicas para as empresas ou terceiros.

Descrevem-se em seguida alguns dos processos adoptados para prevenir ou mitigar os riscos 
incorridos e suas consequências. A REN acredita que os processos implementados, no âmbito 
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dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança, são os adequados a uma operação das 
redes prudente e razoável. 

A este propósito, é de referir que em 2006 foi definida na Rede Eléctrica uma nova metodologia 
de avaliação do risco ambiental decorrente das diversas actividades da empresa. A reavaliação dos 
impactes ambientais está actualmente em curso, com aplicação da nova metodologia em contexto 
de situação normal, anómala e de emergência. Pretende-se garantir uma melhor articulação com 
os diversos instrumentos de planeamento, nomeadamente, na:

o Definição de objectivos e metas ambientais, consagrados em programas de melhoria do 
sistema de gestão;

o Execução de programas de monitorização dos aspectos ambientais mais significativos;

o Programação de acções de controlo operacional específicas, incluindo acções de 
formação e sensibilização;

o Integração das acções de minimização do risco ambiental em situações de emergência 
nos planos de emergência interno das instalações.

A gestão dos riscos inerentes à actividade das empresas do Grupo e das suas obrigações em 
matéria de preservação do ambiente, segurança, fiabilidade e qualidade de serviço, é desenvolvida 
de forma transversal ao ciclo completo de actividades, com expressão a diversos níveis:

No planeamento de infra-estruturas:

Sistema eléctrico

o A Rede Eléctrica Nacional, em 2001, estabeleceu, nos moldes definidos no Regulamento 
de Acesso às Redes e às Interligações (RARI), os padrões de segurança de planeamento 
da rede nacional de transporte, para o sector da electricidade;

o De acordo com aqueles padrões, a identificação de um projecto de reforço da Rede 
Nacional de Transporte (RNT), resulta da simulação de cenários topológicos futuros, e 
da constatação de que deixaram de ser respeitados os critérios técnicos de segurança na 
sequência de contingências (critério n-1 e de um número restrito de contingências n-2) 
ou quando é posta em causa a garantia de perfis aceitáveis de tensão.

o No planeamento da rede eléctrica e no processo de selecção dos projectos de 
investimento é incorporada informação relevante da rede de distribuição e dos centros 
produtores, tanto na situação presente como nas suas perspectivas de evolução futura.

o O objectivo é traçar as trajectórias óptimas de investimento, através de análises benefício 
– custo, que minimizem custos globais numa perspectiva de longo prazo, procurando a 
máxima conciliação com as políticas de ordenamento do território (planos regionais de 
desenvolvimento ou qualquer outro plano sectorial) e com as condicionantes de ordem 
ambiental. 

o Adoptando soluções de projecto com níveis de segurança adequados e com soluções 
técnicas comprovadas e adaptadas às necessidades e à importância das instalações;

o Trabalhando, em conjunto com as entidades competentes, na procura das melhores 
soluções ambientais para os problemas relacionados com a construção de infra-
estruturas. É exemplo desta prática a colaboração entre a REN e o Instituto da 
Conservação da Natureza (ICN).

o Para além das análises técnico-económicas, os projectos de investimento são avaliados na 
vertente ambiental tendo presente as seguintes orientações:

o Para as linhas, é privilegiada a reutilização e o reforço dos corredores existentes, 
evitando a abertura de novos corredores de linha aérea;
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o Para as subestações, sempre que os estudos de viabilidade sejam favoráveis, procura-
se concretizar soluções de remodelação e reforço no mesmo local, mas com soluções 
mais compactas, o que permite reduzir o seu impacte.

Sistema de gás natural

o Garantindo que os equipamentos são complementares em caso de falha, que o seu 
funcionamento é modular limitando os impactos de eventuais acidentes e prevendo a 
existência de equipamentos redundantes sempre que se justifique, por exemplo, na 
medição evitando riscos de cobranças indevidas, contencioso e outros;

o Garantindo que para além de assegurarem adequada movimentação do gás natural, 
viabilizam a utilização da flexibilidade do aprovisionamento do país em termos do 
binómio gás natural/GNL.

Na operação:

Sistema eléctrico

o A gestão técnica do sistema eléctrico nacional é realizada com base num sistema
informático em tempo real com os seguintes componentes: SCADA – Supervisory 
Control And Data Acquisition, EMS – Energy Management System e o DTS –
Dispatching Training Simulator. A operação deste sistema informático está suportada em 
dois centros de operação: o centro de controlo em Sacavém e o centro de operação da 
rede em Vermoim; 

o Ambos têm as mesmas capacidades informáticas, estando os servidores que suportam a 
funcionalidade do sistema informático distribuídos pelos dois locais, permitindo desta 
forma garantir a supervisão do sistema eléctrico em caso de desastre grave em qualquer 
uma das salas; 

o No sistema DTS os operadores têm sido treinados na estratégia de recuperação do 
sistema eléctrico em cenário de falhas, tanto regionais como nacionais, do equipamento 
da rede de transporte de electricidade, como também a simulação da perda de uma das 
salas de operação.

o Monitorizando e supervisionando o sistema em tempo real, através de uma rede de 
telecomunicações própria que cobre todas as infra-estruturas e que centraliza a 
informação no Centro de Despacho em Sacavém. Atendendo à importância vital deste 
Centro e prevenindo os riscos de um eventual acidente, existe ainda um Centro de 
Despacho de Emergência que garante a retoma da operação do sistema, em tempo real, 
num outro local;

o Operando a rede no estrito cumprimento da regra de segurança (n-1), ou seja, a perda de 
qualquer elemento da RNT não pode colocar em causa o abastecimento eléctrico aos 
consumidores, nem a perda de outro elemento de rede (por exemplo, o disparo de uma 
linha não pode ocasionar a saída “em cascata” de outras linhas);

o Garantindo as reservas adequadas de capacidade de produção de electricidade, de forma 
a evitar a interrupção de abastecimento aos consumos, mesmo em caso de avaria grave 
de um centro electroprodutor;

Sistema de gás natural

o Procede igualmente à monitorização e supervisão do sistema em tempo real, através de 
uma rede de telecomunicações própria que cobre todas as infra-estruturas e que 
centraliza a informação no Centro de Despacho de Bucelas. Atendendo à criticidade
deste Centro e prevenindo os riscos de um eventual acidente, existe ainda um Centro de 
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Despacho de Emergência que garante a retoma da operação do sistema, em tempo real, 
num outro local;

o Procura garantir que as reservas de capacidade são adequadas à prestação de serviços de 
sistema de forma a evitar a quebra de integridade de transporte de gás natural e a gestão 
de desequilíbrios;

o A actividade rege-se pelo cumprimento das normas e das melhores práticas 
internacionais do sector e o seu bom desempenho traduz-se na inexistência de incidentes 
com libertação involuntária de gás natural e na ausência de interrupções do fornecimento 
de gás natural nos últimos anos.

Na construção e exploração:

o As obras de construção de novas infra-estruturas são realizadas com supervisão e 
acompanhamento em matéria de qualidade, ambiente e segurança. São revistos e 
mantidos em estado actualizado os Planos de Segurança e Saúde elaborados em fase de 
projecto e é assegurado o cumprimento do estabelecido na declaração de impacte 
ambiental e nas medidas propostas nos respectivos planos de acompanhamento 
ambiental;

o A construção e exploração das infra-estruturas cumprem a legislação aplicável, bem 
como os regulamentos e as normas nacionais e europeias em vigor, seguindo as melhores 
práticas internacionais, em particular, nos domínios de qualidade, ambiente e segurança; 

o São mantidos contactos permanentes com diversas entidades, designadamente com os 
Ministérios da Economia, do Ambiente e da Administração Interna, com a Entidade 
Reguladora, a Protecção Civil, as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesias e os 
proprietários das parcelas onde se localizam as infra-estruturas.

Na prevenção e resposta a emergências:

A prevenção dos riscos assenta num rigoroso planeamento bem como numa sólida formação 
teórica e “on-the-job” do pessoal. As situações de emergência merecem, no entanto, uma 
atenção particular.

Sistema eléctrico

o A Rede Eléctrica possui Planos de Emergência Internos para todas as instalações, 
incluindo os edifícios administrativos. Durante os últimos anos foi desenvolvido um 
ambicioso programa de simulações para testar estes planos de emergência nas 
instalações. Participaram, para além dos recursos internos, as Corporações de Bombeiros 
das respectivas áreas geográficas, serviços de Protecção Civil Municipal e Forças de 
Segurança Os simulacros realizados confirmaram a adequação dos planos de emergência 
testados. 

o Para uma detecção mais eficaz de situações de emergência foi desencadeado um 
programa de instalação de sistemas integrados de segurança, incluindo a detecção de 
incêndio e de intrusão e a vídeo-vigilância. 

Sistema de gás natural

o Nas infraestruturas de Gás Natural  a segurança é um objectivo permanente e de aferição 
diária. 

o Do ponto de vista da segurança interna, para além do conhecimento atempado e 
documentado dos riscos das instalações, há acções de formação regulares nesta matéria e 
todas as intervenções são objecto de autorizações de trabalho onde os riscos são 
antecipados. Regularmente,  há exercícios que simulam situações de emergência de forma 
a testar a capacidade de reacção a situações de crise.
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o Do ponto de vista da segurança externa, a REN é exigente com todos os que frequentem 
as áreas de processo, não só dando formação em segurança antes de qualquer 
intervenção, como garantindo a utilização de equipamento de protecção individual 
adequado. Para garantir a maior eficácia no combate a situações de crise, o Terminal de 
GNL, a REN Gasodutos e a REN Armazenagem integram nos seus Planos de 
Emergência , forças de segurança, o Serviço de Protecção Civil, as autarquias limítrofes e 
as Autoridades Portuárias, quando aplicável. Neste âmbito efectuam também simulações 
de acidentes / incidentes de grande dimensão que permitem testar a actuação concertada 
de todas estas entidades.

o O Terminal tem um registo histórico de zero acidentes, não só na sua construção como 
em todo o período decorrido desde o arranque da instalação.

Sistemas de informação

o O Plano de Recuperação Tecnológica (PRT) estabelece uma metodologia para garantir a 
operacionalidade das soluções tecnológicas, visando a continuidade do negócio nas 
diferentes áreas da organização. Para essa continuidade é necessário garantir a 
operacionalidade dos sistemas afectos aos seguintes processos de suporte:

o contabilístico/financeiro;

o comunicação interna e externa;

o segurança;

o alarmística e monitorização;

o gestão das plataformas de telecomunicações. 

o O PRT contém um conjunto centralizado de planos concebidos para a recuperação 
tecnológica em caso de desastre que afecte os sistemas de informação e define os 
recursos e procedimentos de gestão e operacionais, para restaurar a disponibilidade das 
aplicações computacionais críticas, através de instalações alternativas, caso os sistemas de 
produção se tornem inoperativos. O PRT tem os seguintes objectivos:

o Definir as acções a executar e sua sequência, para permitir uma recuperação 
tecnológica pré-identificada;

o Identificar pessoas, funções e recursos necessários para as operações de 
recuperação tecnológica;

o Especificar os passos necessários para disponibilizar as soluções tecnológicas a 
partir de um local alternativo;

o Permitir a recuperação global das soluções tecnológicas num tempo predefinido;
o Evitar, em caso de desastre, perda de dados;
o Executar os processos para recuperação das soluções tecnológicas (sistemas, 

aplicações e serviços).

o O PRT só será posto em prática na sequência de declaração de desastre, após avaliação 
de danos conforme o Plano de Emergência Interno, ou seguindo as suas próprias 
orientações nos casos específicos em que apenas os serviços de tecnologias de 
informação sejam afectados. 

o Em Setembro de 2006, foram efectuados os primeiros ensaios processual e técnico, cujos 
resultados foram utilizados no aperfeiçoamento do plano. O ensaio processual tem 
periodicidade semestral (Março e Setembro) e o ensaio técnico tem periodicidade anual. 
No sentido de melhorar os tempos de disponibilidade de serviço, foi definida uma 
estratégia de implementação em Metrocluster para as aplicações mais críticas, de forma a 
assegurar a ininterruptabilidade dos processos.
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Códigos de ética e de conduta:

o Todos os colaboradores se obrigam a cumprir rigorosos códigos de ética e de conduta, 
como forma de preservar a independência e a imparcialidade da empresa em relação a 
clientes, operadores e outras entidades.

Cobertura de riscos:

o As actividades das empresas do grupo estão cobertas por um grupo de seguros definidos 
e contratados de acordo com a legislação em vigor e os contrato de concessão; destacam-
se os seguros de “Responsabilidade Civil” para cobertura, designadamente, dos danos 
materiais e corporais causados a terceiros, e de “Multiriscos industriais e avarias de 
máquinas”, cobrindo este a quase totalidade dos riscos de danos materiais directos que 
possam sofrer os bens seguros, desde que ocorram acidentalmente, e de avaria de 
máquinas quando não decorrentes de deficiências de manutenção. Especificamente para 
a actividade do gás existem ainda um seguro de Responsabilidade Civil Marítima que 
cobre eventuais responsabilidades na operação do terminal de Sines, bem como um 
seguro de construção cobrindo a actividade de construção das cavidades de 
armazenagem subterrânea.
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CAPÍTULO 12 – LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL

12.1 Descrição dos fluxos de tesouraria

Ver Capítulo 11, “Análise da Exploração e da Situação Financeira do Emitente” “Demonstrações 
de fluxos de caixa”.

12.2 Recursos financeiros

Ver ponto 11.1, “Análise da gestão, da situação financeira e dos resultados da REN” “Liquidez e 
recursos de capital” a “Reestruturação da dívida”.

12.3 Declaração do Emitente relativa ao fundo de maneio 

O Emitente declara que, na sua opinião, a liquidez gerada pela sua actividade e a sua capacidade 
de endividamento de curto e médio prazo são suficientes para fazer face às necessidades de 
fundo de maneio do Grupo REN nos próximos 12 meses. De acordo com o plano de negócios 
definido pela REN, o Grupo REN tem previsto diversos investimentos, e para esse fim, 
encontra-se em condições de vir a contrair financiamentos externos, ou eventualmente recorrer a 
capitais próprios de acordo com o que considerar mais adequado.
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CAPÍTULO 13 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E 
PESSOAL 

13.1 Composição do Órgão de Administração 

O Conselho de Administração do Emitente, o qual compreende uma comissão de auditoria, é 
composto por onze membros, dos quais três integram a Comissão de Auditoria.

O Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral do Emitente realizada no dia 28 de 
Março de 2007 e que está em funções até ao termo do actual mandato, o qual termina em 2009, é 
composto pelos seguintes membros:

Nome Idade Cargo

Ano da 
primeira 
eleição

Ano do 
termo do 
mandato

José Rodrigues Pereira dos 
Penedos 61 Presidente 2001 2009
Aníbal Durães dos Santos 59 Administrador executivo 2001 2009
Vítor Manuel da Costa Antunes 
Machado Baptista 54 Administrador executivo 2001 2009
Rui Manuel Janes Cartaxo 54 Administrador executivo 2007 2009
Fernando Henrique Viana Soares 
Carneiro 57 Administrador executivo 2007 2009
Luís Maria Atienza Serna 49 Administrador 2007 2009
Gonçalo José Zambrano de 
Oliveira 36

Administrador
2007 2009

Manuel Carlos Mello 
Champalimaud 61

Administrador
2007 2009

José Luís Alvim Marinho
54

Administrador/ Presidente da 
Comissão de Auditoria 2007 2009

Carlos Manuel Baptista Lobo
35

Administrador/ membro da 
Comissão de Auditoria 2007 2009

José Frederico Vieira Jordão
62

Administrador/ membro da 
Comissão de Auditoria 2007 2009

José Rodrigues Pereira dos Penedos é licenciado em Engenharia Electrotécnica, pelo Instituto Superior 
Técnico. Entre 2003 e 2006, o Eng. José Rodrigues Penedos foi membro do Conselho de 
Administração da Galp e entre 2004 e 2006, foi membro do Conselho de Administração da 
GDP, S.A.. Desde 2004 que o Eng. José Rodrigues Penedos é presidente do Comité Nacional 
Português no CIGRÉ – Conseil International des Grands Réseaux Électrique. O Eng. José 
Rodrigues Penedos é, desde 2006, presidente da UCTE – Union for the Co-ordination of 
Transmission of Electricity, tendo sido, entre 2001 e 2005, membro do Steering Committee da 
ETSO - European Association of Transmission System Operators. Entre 1995 e 1996, o Eng. 
José Rodrigues Penedos ocupou o cargo de Secretário de Estado da Energia e, entre 1996 e 1997, 
desempenhou o cargo de Secretário de Estado da Indústria e Energia.

Aníbal Durães dos Santos é licenciado em Finanças, pelo ISCEF, e doutorado em Economia, pela 
UCP. Actualmente, além de membro do Conselho de Administração do Emitente, o Prof. Aníbal 
Santos desempenha as funções de membro do Conselho Directivo da Elecpor desde Dezembro 
de 2006, e de membro do Conselho Consultivo da Portugal Telecom, SGPS, S.A. desde 2003. O 
Prof. Aníbal Santos foi, ao longo da sua vida profissional, administrador de diversas sociedades 
comerciais, tendo ocupado ainda os cargos de Director Geral do Gabinete para os Assuntos 
Comunitários do MIE, presidente da Secção Portuguesa do CEEP e Vice-Presidente Europeu. 
Foi Director do Departamento de Economia da Universidade Católica Portuguesa (1987-1993) e 
é Professor nesta Universidade. 

Vítor Manuel da Costa Antunes Machado Baptista é licenciado em Engenharia Electrotécnica, pela
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo obtido formação complementar em 
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Planeamento Energético, na Universidade de Chicago / Argonne National Laboratory, nos EUA, 
e na USW Universitätsseminar der Wirtschaft Burg Disternich, na Alemanha. O Eng. Vítor 
Baptista colabora com o Emitente desde Janeiro 2001 e desempenha actualmente, entre outros, 
os cargos de membro não executivo do Conselho de Administração do OMIP, de membro do 
Conselho Directivo da ELECPOR, de representante do Emitente na ASAE – Associação dos 
Agentes Externos do Sistema Eléctrico Espanhol e de representante do Emitente no IESOE –
Interligação Eléctrica do Sudoeste da Europa.

Rui Manuel Janes Cartaxo é licenciado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa, tendo 
ocupado os cargos de Administrador Executivo da Galp, entre Maio 2002 e Maio 2006, de 
presidente do Conselho de Administração da GDP Distribuição, SGPS, S.A., de vogal do 
Conselho de Administração da Petrogal, S.A., da GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A., da 
Transgás, SGPS, S.A. e da Galp Energia España, S.A. no mesmo período, de Presidente do 
Conselho de Administração da Lisboagás, S.A., entre Maio de 2002 e 2005, de Presidente do 
Conselho de Administração da Água Solar, S.A. e da Porten – Portugal Energia, S.A., entre 2002 
e 2004 e vogal do Conselho de Administração da Ecogen, S.A. no mesmo período, de “Chief 
Executive Officer” da Galp Power, entre 1999 e 2002, de administrador executivo da Transgás, 
entre 1995 e 1999 e de administrador executivo da CN – Comunicações Nacionais, SGPS, S.A., 
entre 1992 e 1995. O Dr. Rui Cartaxo desempenhou ainda as funções de director-geral no 
Ministério das Finanças (Gabinete de Financiamento de Empresas do Estado, entre 1989 e 1992) 
e de assessor do Ministro da Economia e Inovação, entre Maio 2006 e Março de 2007.

Fernando Henrique Viana Soares Carneiro é licenciado em Engenharia de Minas, pelo IST. 
Actualmente, o Eng. Fernando Carneiro é administrador independente da PT SGPS, SA. Entre 
Outubro de 2003 e Março de 2006, o Eng. Fernando Carneiro desempenhou as funções de 
Conselheiro Económico na Embaixada de Portugal em Londres e representante de Portugal nas 
organizações internacionais de produtores de base sediados no Reino Unido; entre Fevereiro de 
1998 e Agosto de 2002, foi Presidente do Conselho de Administração da Somincor, Sociedade 
Mineira de Neves-Corvo, S.A. e da EDM, Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.; 
administrador da Organização Internacional do Cobre (NY); entre Agosto de 1993 e Janeiro de 
1998, foi membro do Conselho de Administração do BERD (Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento).

Luís Maria Atienza Serna é licenciado em Ciências Económicas e empresariais pela Universidade 
de Deusto. D. Luís Serna desempenha actualmente, entre outros, os cargos, de presidente do 
Conselho de Administração da Red Eléctrica de España, S.A. e de administrador mancomunado 
da Red Eléctrica Internacional, S.A., unipersonal. D. Luís Serna desempenhou, ao longo da sua 
vida profissional, entre outras as funções de Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentação do 
Reino de Espanha, Secretário Geral da Energia e Recursos Minerais do Ministério de Indústria e 
Energia do Reino de Espanha, de Presidente do Instituto Espanhol para a Diversificação e 
Investimento da Energia (IDEA) e de Secretário Geral de Estruturas Agrárias do Ministério de 
Agricultura, Pesca e Alimentação do Reino de Espanha. 

Gonçalo José Zambrano de Oliveira é diplomado pela American School of Paris, High School 
Diploma e IB Diploma-1989 e é, actualmente, administrador da Esconcessões – SGPS, S.A., 
Ipodec Portugal – Gestão de Resíduos, Lda. e Auto-Vila – Reciclagem de Resíduos, S.A.. O Dr. 
Gonçalo de Oliveira é, desde Outubro de 2000, administrador da Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A. e da Sociedade da Água do Luso, S.A. e, desde Janeiro de 1999, desempenha as 
funções de Director Executivo da Olinveste, SGPS, Lda.. O Dr. Gonçalo de Oliveira 
desempenhou ainda as funções de Presidente do Conselho de Administração da sociedade 
Medios del Pacifico S.A..

Manuel Carlos de Mello Champalimaud desempenha actualmente as funções de gerente delegado da 
sociedade Agrícola São Barão – Unipessoal, Lda., de gerente da sociedade Da Praia – Promoção 
Imobiliária, Lda., de presidente do Conselho de Administração da sociedade Gestmin SGPS, 
S.A., de presidente do Conselho de Administração da sociedade Sogestão – Administração e 
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Gerência, S.A., de gerente delegado da sociedade Sogolfe – Empreendimentos Turísticos, 
Sociedade Unipessoal, Lda., de vogal do Conselho de Administração da sociedade Prodimed, 
S.A. e de vogal do Conselho de Administração sociedade Winreason, S.A..

José Luís Alvim Marinho é licenciado pela Faculdade de Economia do Porto e, desde Março de 
2007, desempenha as funções de administrador (não executivo) da CUF-SGPS. Ao longo da sua 
vida profissional, desenvolveu a sua actividade na área empresarial, nomeadamente na Banca de 
Investimentos, na Banca Comercial, na Administração Pública Central e na Administração de 
Empresas e Grupos Empresariais. Foi Administrador do Banco Português de Negócios, S.A. do 
Banco Pinto e Sotto Mayor, S.A. do Chemical Finance, do Totta e Açores, S.A. e do Banco 
Santander de Negócios Portugal, S.A.. Ocupou ainda os cargos de administrador do IAPMEI e 
de várias empresas e grupos empresariais (Amorim e Tabaqueira).

Carlos Manuel Baptista Lobo é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa (1989-1994), tendo, após a licenciatura, concluído o Mestrado em Ciências Jurídico-
Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1995-1998). O Dr. Carlos 
Manuel Lobo é advogado, está inscrito desde 1995 na Ordem dos Advogados e é sócio da 
Sociedade de Advogados Paz Ferreira e Associados, Sociedade de Advogados RL. Em 9 de Novembro 
de 1995, foi nomeado Adjunto do Gabinete do Ministro das Finanças do XIII Governo 
Constitucional e Assessor do Gabinete do Ministro das Finanças do XIV Governo 
Constitucional, cargo que ocupou até Julho de 2001. Foi ainda membro do Comité Consultivo 
Bancário da União Europeia, de 1995 até 2001, bem como da Rede de Altas Personalidades para 
a Introdução do Euro da Comissão Europeia, de 1997 até 2002. 

José Frederico Vieira Jordão é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras. Desde Abril de 2001, deixou de ser executivo no Grupo RAR 
passando a Consultor do Presidente do Conselho de Administração da RAR (Holding). Entre 
1980 e 2001, no Grupo RAR exerceu, entre outras, as funções de Membro do Conselho de 
Administração da RAR (Holding), Presidente dos Conselhos de Administração da Iberholding, 
RAR Imobiliária, RAR (Genéve), RAR (Londres). Foi Membro do Conselho da Administração 
da Finantipar (Holding que controla o Grupo Finantia) e Membro do Conselho Geral e 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral das Companhias de Seguros Global e Global Vida. 
Desenvolveu ainda a sua actividade na Shell Portuguesa, Grupo Cuf, Mobil Oil Portuguesa, Dow 
Chemical, entre outras empresas.

O endereço profissional de cada um dos citados membros do Conselho de Administração é o da 
sede do Emitente sita na Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, em 
Lisboa. 

Não existem relações de parentesco entre os membros do Conselho de Administração nem entre 
o revisor oficial de contas e os membros do Conselho de Administração.
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O quadro seguinte indica as funções exercidas pelos membros do Conselho de Administração em 
órgãos de administração, de direcção ou de fiscalização nos últimos cinco anos:

Nome Funções
José Rodrigues Pereira dos 
Penedos

Presidente do Conselho de Administração da REN 
REN Rede Eléctrica – Presidente do Conselho de 
Administração
RENTELECOM  – Presidente do Conselho de 
Administração
Galp – Membro do Conselho de Administração
GDP, S.A. – Membro do Conselho de Administração
APE – Associação Portuguesa da Energia – Presidente
ETSO – Membro do Steering Commitee
CIGRE – Presidente do Comité Nacional Português
UCTE – Presidente
Gasoduto Braga-Tuy – Vogal do Conselho de 
Administração
Gasoduto Campo Maior-Leiria-Braga – Vogal do Conselho 
de Administração
REN Trading – Presidente do Conselho de Administração
REN Serviços – Presidente do Conselho de Administração

Aníbal Durães dos Santos Vogal do Conselho de Administração da REN 
Membro do Conselho Directivo da Elecpor desde 
Dezembro de 2006
Membro da Comissão de Disciplina Profissional da Ordem 
dos Economistas 
Membro do Conselho Consultivo da Portugal Telecom, 
SGPS, S.A. desde 2003
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Vítor Manuel da Costa Antunes 
Machado Baptista

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Membro não executivo do Conselho de Administração do 
OMIP
Representante da REN Rede Eléctrica na ASAE –
Associação dos Agentes Externos do Sistema Eléctrico 
Espanhol
Representante da REN Rede Eléctrica no IESOE –
Interligação Eléctrica do Sudoeste da Europa
Membro do Conselho do Departamento de Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores da FEUP
Membro do Conselho Consultivo do ISEP – Instituto 
Superior de Engenharia do Porto
Presidente do Comité Técnico de Seguimento da Operação 
do Sistema Eléctrico Ibérico - CTSOSEI
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração
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Rui Manuel Janes Cartaxo Vogal do Conselho de Administração da REN 
Administrador executivo da Galp 
CEO da Galp Power
Presidente do Conselho de Administração da GDP 
Distribuição, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Lisboagás 
Presidente do Conselho de Administração da Água Solar 
Presidente do Conselho de Administração da Porten
Vogal do Conselho de Administração da Petrogal
Vogal do Conselho de Administração da GDP
Vogal do Conselho de Administração da Transgás
Vogal do Conselho de Administração da Galp Energia 
España
Vogal do Conselho de Administração da Ecogen
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Fernando Henrique Viana Soares 
Carneiro

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Administrador independente da Portugal Telecom, SGPS, 
S.A.
Presidente do CA da Somincor, Sociedade Mineira de 
Neves-Corvo SA e da EDM, Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro SA; administrador da Organização Internacional do 
Cobre (NY)
Membro do Conselho de Administração do BERD (Banco 
Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento) em Londres, 
onde foi Presidente da Comissão Orçamental e 
Administrativa
Membro do Conselho de Administração do Grupo do 
Banco Mundial
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Luís Maria Atienza Serna Vogal do Conselho de Administração da REN 
Presidente e Vogal executivo do Conselho de 
Administração da Red Eléctrica de España, S.A.
Administrador mancomunado da Red Eléctrica 
Internacional, S.A., unipersonal
Presidente do Conselho de Administração da Red Eléctrica 
del Sur, S.A. (sociedade peruana)
Presidente do Conselho de Administração da 
Transportadora de Electricidad, S.A. (sociedade boliviana)
Presidente de la Fundación Doñana 21, para el Desarrollo 
Sostenible del Entorno de Doñana
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Gonçalo José Zambrano de 
Oliveira

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Administrador da Esconcessões – SGPS, SA, Ipodec 
Portugal – Gestão de Resíduos, Lda. e Auto-Vila –
Reciclagem de Resíduos, S.A.
Administrador da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A. e da Sociedade da Água do Luso, S.A.
Grupo Oliveira 
Director Executivo da Olinveste SGPS Lda
Inverporto Lda. 
Administrador executivo. 
Presidente do Conselho de Administração do jornal Diario 
Occidente da cidade de Cali, Colombia
Presidente do Conselho de Administração de Medios del 
Pacifico S.A 

Manuel Carlos Mello 
Champalimaud

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Gerente Delegado - Agrícola São Barão – Unipessoal, Lda
Gerente - Da Praia – Promoção Imobiliária, Lda.
Presidente do Conselho de Administração Gestmin SGPS, 
S.A.
Presidente do Conselho de Administração Sogestão –
Administração e Gerência, S.A.
Gerente Delegado - Sogolfe – Empreendimentos Turísticos, 
Sociedade Unipessoal, Lda.
Vogal da Administração - Prodimed, S.A.
Vogal da Administração - Winreason, S.A.

José Luís Alvim Marinho Presidente da Comissão de Auditoria da REN 
Administrador (não executivo) da CUF-SGPS
Director Coordenador do Banco Santander Portugal, SA e 
do Banco Totta, S.A.
Vogal do Conselho de Administração do Banco Santander 
de Negócios Portugal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Totta-Crédito 
Especializado, IFIC, S.A.
Administrador da AENOR – Auto-Estradas do Norte, S.A.

Carlos Manuel Baptista Lobo Vogal da Comissão de Auditoria da REN 
Membro do Comité Consultivo Bancário da União 
Europeia
Membro da Rede de Altas Personalidades para a Introdução 
do Euro da Comissão Europeia

José Frederico Vieira Jordão Vogal da Comissão de Auditoria da REN 
Consultor do Presidente do Conselho de Administração da 
RAR, Sociedade de Controle (Holding), S.A.
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Das funções acima descritas, as seguintes são exercidas, actualmente, pelos administradores do 
Emitente:

Nome Funções
José Rodrigues Pereira dos 
Penedos

Presidente do Conselho de Administração da REN 
REN Rede Eléctrica – Presidente do Conselho de 
Administração
RENTELECOM – Presidente do Conselho de 
Administração
APE – Associação Portuguesa da Energia – Presidente
REN Trading – Presidente do Conselho de Administração
REN Serviços – Presidente do Conselho de Administração

Aníbal Durães dos Santos Vogal do Conselho de Administração da REN 
Membro do Conselho Directivo da Elecpor desde 
Dezembro de 2006
Membro da Comissão de Disciplina Profissional da Ordem 
dos Economistas 
Membro do Conselho Consultivo da Portugal Telecom, 
SGPS, S.A. desde 2003
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Vítor Manuel da Costa Antunes
Machado Baptista

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Membro não executivo do Conselho de Administração do 
OMIP 
Representante da REN Rede Eléctrica na ASAE –
Associação dos Agentes Externos do Sistema Eléctrico 
Espanhol
Representante da REN Rede Eléctrica no IESOE –
Interligação Eléctrica do Sudoeste da Europa
Membro do Conselho do Departamento de Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores da FEUP
Membro do Conselho Consultivo do ISEP – Instituto 
Superior de Engenharia do Porto
Presidente do Comité Técnico de Seguimento da Operação 
do Sistema Eléctrico Ibérico – CTSOSEI
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Rui Manuel Janes Cartaxo Vogal do Conselho de Administração da REN
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração

Fernando Henrique Viana Soares 
Carneiro

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Administrador independente da Portugal Telecom, SGPS, 
S.A.
REN Trading – Vogal do Conselho de Administração
REN Serviços – Vogal do Conselho de Administração
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Luís Maria Atienza Serna Vogal do Conselho de Administração da REN 
Presidente e Vogal executivo do Conselho de Administração 
da Red Eléctrica de España, S.A.
Administrador mancomunado da Red Eléctrica 
Internacional, S.A., unipersonal.
Presidente do Conselho de Administração da Red Eléctrica 
del Sur, S.A. (sociedade peruana)
Presidente do Conselho de Administração da 
Transportadora de Electricidad, S.A. (sociedade boliviana)
Presidente de la Fundación Doñana 21, para el Desarrollo 
Sostenible del Entorno de Doñana

Gonçalo José Zambrano de 
Oliveira

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Administrador da Esconcessões – SGPS, SA, Ipodec 
Portugal – Gestão de Resíduos, Lda. e Auto-Vila –
Reciclagem de Resíduos, S.A.
Administrador da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A. e da Sociedade da Água do Luso, S.A.
Grupo Oliveira - Director Executivo da Olinveste, SGPS, 
Lda.

Manuel Carlos Mello 
Champalimaud

Vogal do Conselho de Administração da REN 
Gerente Delegado -  Agrícola São Barão – Unipessoal, Lda
Gerente -  Da Praia – Promoção Imobiliária, Lda.
Presidente do Conselho de Administração Gestmin SGPS, 
S.A.
Presidente do Conselho de Administração Sogestão –
Administração e Gerência, S.A.
Gerente Delegado - Sogolfe – Empreendimentos Turísticos, 
Sociedade Unipessoal, Lda.
Vogal da Administração - Prodimed, S.A.
Vogal da Administração - Winreason, S.A.

José Luís Alvim Marinho Presidente da Comissão de Auditoria da REN 
Administrador (não executivo) da CUF-SGPS

Carlos Manuel Baptista Lobo Vogal da Comissão de Auditoria da REN
Sócio Gerente da DomusRehabita, Reabilitação de Edifícios 
e Núcleos Urbanos, Lda.
Vogal da Direcção do Instituto de Direito Financeiro e 
Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Galp Energia, 
SGPS, SA 

José Frederico Vieira Jordão Vogal da Comissão de Auditoria da REN 
Consultor do Presidente do Conselho de Administração da 
RAR (Holding) 

Os artigos 14.º a 20.º do Contrato de Sociedade do Emitente regulam as atribuições e modo de 
funcionamento do respectivo Conselho de Administração.

Nos termos do artigo 14.º, este 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. Na eleição dos administradores é consagrada 
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estatutariamente a faculdade de uma minoria de accionistas, que vote contra a proposta que faça 
vencimento na eleição dos administradores, designar, pelo menos, um administrador contanto 
que esta minoria represente, no mínimo, 10% do capital.

O presidente do Conselho de Administração é escolhido pela Assembleia Geral, de entre os 
administradores eleitos, e dispõe de voto de qualidade e o conselho designa qual dos seus 
membros substitui o presidente, nas faltas e impedimentos deste, sendo que também o substituto 
designado dispõe de voto de qualidade.

De acordo com o artigo 15.º do Contrato de Sociedade, ao Conselho de Administração compete 
especialmente:

 definir os objectivos e as políticas de gestão da sociedade;

 elaborar os planos de actividade e financeiros anuais;

 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;

 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;

 adquirir, vender ou por outra forma alienar ou onerar direitos ou bens, móveis ou 
imóveis;

 constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais;

 propor à Assembleia Geral a contracção de dívida, quando esta seja de médio ou longo 
prazo; 

 propor à Assembleia Geral a aquisição de acções próprias, dentro dos limites fixados na 
lei;

 estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de 
funcionamento interno, designadamente relativas ao pessoal e sua remuneração;

 designar o secretário da Sociedade e o respectivo suplente;

 constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes, incluindo os de 
substabelecer;

 exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia 
Geral.

No entanto, o Conselho de Administração deverá submeter à aprovação prévia da Assembleia 
Geral a aquisição e alienação de bens, direitos ou participações sociais de valor económico 
significativo.

O artigo 16.º do Contrato de Sociedade permite que o Conselho de Administração delegue a 
gestão corrente da Sociedade numa comissão executiva, indicando os administradores que a 
compõem e designando o respectivo presidente, tendo essa faculdade sido exercida pelo 
Conselho de Administração. Para a composição actual da Comissão Executiva do Emitente, ver 
Capítulo 13, “Órgãos de Administração e de Fiscalização.”

De acordo com o Regulamento da Comissão Executiva, a referida delegação de poderes abrange 
poderes de gestão corrente, os quais incluem as seguintes competências, a exercer ao abrigo e 
dentro dos limites fixados anualmente no orçamento de exploração e no plano estratégico, 
aprovados, sob proposta da Comissão Executiva, pelo Conselho de Administração:

 Estabelecer a organização funcional e administrativa da Sociedade, as normas de 
funcionamento interno, incluindo em relação aos recursos humanos e à sua 
remuneração, e os sistemas e procedimentos internos de controlo;
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 Executar os orçamentos de exploração e os planos de investimento e desenvolvimento a 
médio e longo prazo;

 Negociar, celebrar, modificar e promover a cessação de quaisquer contratos, incluindo, 
entre outros, contratos de aquisição ou alienação de bens ou direitos, contratos de 
prestação de serviços, contratos de trabalho e contratos bancários, nomeadamente para 
financiamento da REN ou de empresas do Grupo (salvo quando se trate de contratos de 
financiamento a médio ou longo prazo);

 Adquirir, alienar ou onerar (salvo mediante a constituição de garantias reais) bens do 
activo imobilizado da Sociedade;

 Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou fracções de imóveis;

 Coordenar a actividade das sociedades que se encontrem em relação de domínio com a 
REN, podendo ainda, quanto às sociedades em relação de domínio total, dirigir 
instruções vinculantes, nos termos legais aplicáveis;

 Gerir as participações sociais detidas pela REN, incluindo através da designação dos seus 
representantes nos respectivos órgãos sociais e definindo orientações para a actuação 
desses representantes;

 Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa ou passivamente, bem como propor 
e prosseguir quaisquer acções judiciais ou arbitrais, confessá-las e delas desistir ou 
transigir, e bem assim celebrar convenções de arbitragem;

 Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; e

 Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes.

Nos termos do disposto no artigo 407.º, n.º 4 e n.º 8 do CSC e do aludido Regulamento, a 
delegação de competências na Comissão Executiva não exclui, no entanto, a competência do 
Conselho de Administração para tomar resoluções sobre as matérias objecto de delegação nem 
abrange as seguintes matérias:

 a designação do presidente do Conselho de Administração;

 a cooptação de administradores;

 o pedido de convocação de assembleias gerais;

 a aprovação do relatório e contas anuais a submeter à Assembleia Geral;

 a aprovação das contas semestrais e trimestrais a publicar nos termos legais aplicáveis;

 a prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Sociedade;

 a mudança da sede social e a realização de aumentos do capital social da Sociedade, nos 
termos previstos no Contrato de Sociedade;

 a aprovação de projectos de fusão, cisão e transformação da REN.

Nos termos do artigo 17.º do Contrato de Sociedade do Emitente, compete especialmente ao 
presidente do Conselho de Administração:

 representar o Conselho de Administração;

 coordenar a actividade do Conselho de Administração e convocar e presidir às 
respectivas reuniões;

 zelar pela correcta execução das deliberações tomadas.

De acordo com o respectivo Regulamento, o Conselho de Administração reúne ordinariamente 
com uma periodicidade mínima bimestral, em datas a fixar por acordo dos seus membros para 
cada ano civil, e extraordinariamente sempre que convocado pelo respectivo Presidente, por 
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quaisquer dois outros Administradores ou pelo Revisor Oficial de Contas. Nos termos do 
disposto no artigo 19.º do Contrato de Sociedade, o Conselho de Administração da REN não 
pode deliberar sem que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reunião por outro administrador, 
mediante carta dirigida ao presidente, a qual apenas será válida para tal reunião, mas em cada 
reunião do conselho, nenhum administrador pode representar mais de um administrador. 
Acresce que 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.

Nos termos do disposto no artigo 20.º do Contrato de Sociedade, o Conselho de Administração 
delibera por maioria dos votos dos administradores presentes ou representados.

Por fim, cumpre mencionar que, atendendo ao disposto no artigo 18.º do Contrato de Sociedade, 
a REN se vincula perante terceiros:

 pela assinatura de dois administradores;

 pela assinatura de um administrador no âmbito dos poderes que lhe hajam sido 
delegados pelo Conselho de Administração;

 pela assinatura de mandatários constituídos, nos termos dos correspondentes mandatos.

Os artigos 21.º a 24.º do Contrato de Sociedade regulam as atribuições e funcionamento dos 
órgãos de fiscalização do Emitente, Comissão de Auditoria e Revisor Oficial de Contas.
A titularidade maioritária do capital social da REN por entidades do sector público empresarial, 
nomeadamente pela Parpública e pela CGD, determina a aplicação de normas relativas às 
empresas públicas constantes do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, bem como aos 
respectivos administradores designados pelo Estado, de normas relativas aos gestores públicos 
aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março. 

Essas normas visam a observância pelas empresas públicas de princípios de bom governo 
internacionalmente reconhecidos que promovam padrões elevados de exigência, rigor, eficiência 
e transparência, em termos similares aos que são aplicáveis às empresas com capitais 
exclusivamente ou maioritariamente privados, quer através de um regime de avaliação de 
desempenho da gestão, previsto nos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 
Março, quer através da definição de um regime de incompatibilidades e impedimentos 
estabelecido no artigo 22.º do mesmo diploma.

Em relação às empresas que prestam serviços de interesse geral, o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
71/2007, de 27 de Março, determina ainda a celebração pelo administradores designados pelo 
Estado de um contrato de gestão que defina os parâmetros de eficiência da gestão e, na medida 
do possível, os objectivos de gestão, bem como os valores de remuneração fixa e variável e de 
outros benefícios com carácter ou finalidade social. Estes contratos devem ser celebrados nos 3 
meses após a data da designação do administrador, sendo que, no caso do Emitente, estes 
contratos não foram ainda propostos.

A aplicação deste regime apenas abrange as empresas cujo capital seja maioritariamente detido 
pelo Estado ou outras entidades do sector público, pelo que se prevê que a sua aplicação à REN 
cesse, a curto ou médio prazo, com a diluição da posição accionista imputável ao Estado por 
efeito da realização de uma ou mais sucessivas fases de reprivatização do seu capital, conforme se 
prevê no preâmbulo da RCM 1. Ver Capítulo 4, “Diluição”.

13.2 Composição dos órgãos de fiscalização

A fiscalização dos negócios sociais cabe a uma comissão de auditoria, composta por três 
membros, e a um revisor oficial de contas, o qual tem um suplente. Os membros actualmente 
nomeados para a Comissão de Auditoria são os identificados no ponto 13.1.1. supra.
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A Comissão de Auditoria terá um presidente, designado de entre os seus membros pela 
Assembleia Geral. A Comissão de Auditoria tem os poderes e os deveres estabelecidos na lei e 
nos Estatutos do Emitente, competindo-lhe, em especial:

 Fiscalizar a administração da Sociedade e vigiar pela observância da lei e do Contrato de 
Sociedade;

 Verificar a exactidão dos documentos de prestação de contas preparados pelo Conselho 
de Administração e fiscalizar a respectiva revisão; 

 Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;
 Propor à Assembleia Geral a nomeação do revisor oficial de contas;
 Convocar a Assembleia Geral sempre que o presidente da respectiva mesa o não faça, 

devendo fazê-lo.

A Comissão de Auditoria elabora, ainda, anualmente o relatório sobre a sua actividade e dará 
parecer sobre o relatório do Conselho de Administração. A Comissão de Auditoria reúne 
mensalmente.

No que respeita ao revisor oficial de contas, este órgão social 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.

O cargo de revisor oficial de contas efectivo da Sociedade é desempenhado pela sociedade de 
revisores oficiais de contas J. Monteiro e Associados, SROC, inscrito na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas sob o n.º 169 e registado na CMVM sob o n.º 9155, representada pelo Dr. 
José Manuel Carlos Monteiro (ROC n.º 592), designado no dia 30 de Maio de 2007.

O revisor oficial de contas suplente da sociedade designado no dia 30 de Maio de 2007 é o Sr. 
Dr. Salvador Figueiredo Vás e Lima, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o 
n.º 543.

13.3 Remunerações e outros benefícios

O montante agregado das remunerações e outros benefícios pagos aos membros do Conselho de 
Administração do Emitente durante o ano de 2006 corresponde a €1.187.010,01. Este montante 
inclui a remuneração base, no valor global de €961.478, as contribuições para os planos poupança 
de reforma, no valor global de €160.245,68, o subsídio de alimentação, no valor global de 
€8.273,75, o montante do limite anual de cartão de crédito, no valor global de €42.647,20, e o 
valor do limite anual de combustível, no valor global de €14.365,38. A estes benefícios, acresce a 
disponibilização pelo Emitente aos seus administradores de uma viatura de serviço e de um 
telemóvel.

Importa ter em consideração que os valores referidos respeitam ao ano de 2006, durante o qual o 
Conselho de Administração era composto apenas por cinco membros, enquanto, actualmente, e 
até ao termo do presente mandato, o Conselho de Administração da Sociedade é composto por 
onze membros, nos quais se incluem os membros da Comissão de Auditoria.

O montante agregado das remunerações auferidas pelo revisor oficial de contas no ano de 2006, 
como contrapartida dos serviços prestados à totalidade das sociedades do Grupo REN, foi de 
€100.598.

Para mais informação sobre remunerações e outros benefícios ver informação contida na página 
67 do “Anexo – demonstrações financeiras e contas pró-forma”.

13.4 Informação complementar

À data do presente prospecto, nenhum dos membros do Conselho de Administração, incluindo 
os membros da comissão de auditoria, nem o revisor oficial de contas, nos últimos cinco anos: (i) 
sofreu qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta; (ii) desempenhou quaisquer 
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funções executivas como quadro superior ou membros do órgão de administração ou fiscalização 
de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo de falência, insolvência ou 
liquidação; (iii) foi sujeito a quaisquer acusações formais e/ou sanções por parte de autoridades 
legais ou reguladoras (incluindo organismos profissionais) nem foi judicialmente impedido de 
actuar como membros de um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização de uma 
sociedade ou de gerir ou dirigir as actividades de qualquer sociedade.

13.5 Detenção de acções por parte dos órgãos de Administração e de Fiscalização

Não são detidas quaisquer acções ou quaisquer direitos de opção sobre acções por membros dos 
órgãos de administração e fiscalização do Emitente.

13.6 Prazos dos mandatos dos órgãos de Administração e de Fiscalização

Os mandatos dos membros dos órgãos sociais têm um prazo de duração de três anos, 
terminando o actual mandato em 2009.
Importa referir que o Sr. Eng. Victor Baptista tem um vínculo laboral com a REN Rede 
Eléctrica, não obstante o respectivo contrato de trabalho se encontrar suspenso desde 1 de 
Janeiro 2001, data em que o Sr. Eng. Victor Baptista foi pela primeira vez eleito como membro 
do Conselho de Administração. O Eng. José Rodrigues Pereira dos Penedos mantém também, 
por sua vez, um vínculo laboral com a EDP Distribuição, o qual se encontra, no entanto, 
suspenso desde 1995.
Os restantes membros dos órgãos de administração e fiscalização não se encontram vinculados 
por contratos de trabalho com o Emitente nem com as suas filiais, sendo nomeados em 
Assembleia Geral de accionistas do Emitente, a qual determina, sob proposta da comissão de 
vencimentos, as remunerações que cada um desses membros auferirá.

13.7 Informações sobre a comissão de vencimentos

O Emitente nomeou, em Assembleia Geral, para o mandato 2007-2009, uma comissão de 
vencimentos, a qual é composta pelos seguintes membros:

Presidente: Eduardo de Almeida Catroga;
João Manuel de Castro Plácido Pires; e
Vítor José Lilaia da Silva.

A comissão de vencimentos tem como atribuições propor os princípios da política de 
remuneração dos órgãos sociais, bem como fixar as respectivas remunerações anuais, incluindo 
os respectivos complementos.

13.8 Conflitos de interesses de membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

A este respeito, importa mencionar que o Eng. José Penedos, presidente do Conselho de 
Administração do Emitente, tem um vínculo laboral com a EDP Distribuição, não obstante o 
respectivo contrato de trabalho se encontrar suspenso.

Não existem quaisquer outros potenciais conflitos de interesses dos membros do Conselho de 
Administração, da Comissão de Auditoria, ou do ROC para com a REN ou qualquer sociedade 
do Grupo REN e os seus interesses privados e/ou outras obrigações.

13.9 Cumprimento das obrigações previstas no regime do governo das sociedades 
comerciais

À data do presente prospecto, a REN não tem a qualidade de sociedade com acções admitidas à 
negociação em mercado regulamentado, não se encontrando, por esse motivo, sujeita às regras 
relativas ao governo das sociedades cotadas previstas no Regulamento da CMVM n.º 7/2001, 
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com as alterações introduzidas e republicado pelo Regulamento da CMVM n.º 11/2003, pelo
Regulamento da CMVM n.º 10/2005 e pelo Regulamento da CMVM n.º 3/2006. 

Não obstante, o modelo de organização e as regras de funcionamento dos órgãos sociais da REN 
observam o regime de governo das sociedades aplicável às sociedades emitentes de valores 
mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado estabelecido no CSC, incluindo 
as disposições introduzidas pela reforma constante do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de 
Março.

A REN adopta o modelo de governo societário previsto na alínea b) do número 1 do artigo 278.º 
do CSC, segundo o qual a administração da sociedade compete a um Conselho de Administração, 
e a sua fiscalização a uma Comissão de Auditoria cujos membros integram o Conselho de 
Administração, sendo o exame dos documentos de prestação de contas atribuído a um Revisor 
Oficial de Contas. Nas sociedades com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 
regulamentado, tanto a Comissão de Auditoria como o revisor oficial de contas estão sujeitos e 
deverão observar o regime de incompatibilidades previsto no artigo 414.º-A do CSC. Os 
membros dos órgãos de administração e fiscalização são eleitos pela Assembleia Geral.

No caso das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, 
o CSC determina que a Comissão de Auditoria deve incluir, pelo menos, um membro que tenha 
curso adequado ao exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria ou contabilidade, 
devendo a maioria dos seus membros ser independente. Para este efeito, entende-se que não deve 
ser considerado independente quem (i) esteja associado a quaisquer grupos de interesses 
específicos na sociedade ou (ii) se encontre em alguma circunstância susceptível de afectar a sua 
isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
a) Ser titular ou actuar em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou 

superior a 2% do capital social da sociedade;
b) Ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.

A Comissão de Auditoria do Emitente inclui, pelo menos, um membro com curso adequado ao 
exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria ou contabilidade, o Senhor Dr. José 
Luís Alvim Marinho. Todos os membros que compõem a Comissão de Auditoria do Emitente 
são independentes.

Por outro lado, a apreciação da independência dos membros do Conselho de Administração deve 
atender aos critérios constantes do Regulamento n.º 7/2001, nomeadamente para efeitos de 
verificação do cumprimento das Recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades 
cotadas bem como para efeitos do Relatório de Governo Anual. Nos termos deste Regulamento 
não são considerados independentes os administradores que (i) estejam associados a grupos com 
interesses específicos no seio da sociedade ou (ii) se encontrem em circunstâncias que possam 
influenciar a sua capacidade de análise ou decisão. Em particular, os membros do conselho de 
administração não são considerados independentes, nomeadamente, nas seguintes situações:

a) Quando pertençam ao Conselho de Administração de sociedade que sobre ela exerça 
domínio, nos termos do disposto do Cód.VM;

b) Quando sejam titulares, exerçam funções de administração, tenham vínculo contratual ou 
actuem em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou superior a 
10% do capital social ou dos direitos de voto na sociedade, ou de idêntica percentagem em 
sociedade que sobre aquela exerça domínio, nos termos do disposto no Cód.VM, ou em 
sociedade concorrente;

c) Quando aufiram qualquer remuneração, ainda que suspensa, por parte da sociedade ou de 
outras que com ela estejam em relação de domínio ou de grupo, excepto a retribuição pelo 
exercício das funções de administração;

d) Quando tenham um relação comercial significativa com a sociedade ou com sociedade em 
relação de domínio ou de grupo, quer directamente, quer por interposta pessoa;



202

e) Quando sejam cônjuges, parentes ou afins em linha recta até ao 3.º grau, inclusive, das 
pessoas referidas nas alíneas anteriores.

Além de verificar as circunstâncias enunciadas acima, o Conselho de Administração deve ajuizar, 
em termos fundamentados, da independência dos seus membros perante outras circunstâncias 
concretas.

Acresce que, nos termos do Regulamento n.º 7/2001 da CMVM, as sociedades emitentes de 
acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, o que não é actualmente o caso da 
REN, devem publicar, em capítulo do relatório anual de gestão ou em anexo a este, um relatório 
sobre o governo da sociedade. O referido relatório deverá indicar se a sociedade adopta as 
recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas ou, não sendo esse o caso, 
explicar as razões para a não adopção (de acordo com a “comply or explain rule”). 

As recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades cotadas são, no essencial, as 
seguintes:
1. As sociedades devem criar um gabinete de apoio ao investidor;
2. O exercício activo do direito de voto e a representação de accionistas não devem ser 

restringidos, nomeadamente, através da imposição de um período superior a cinco dias 
úteis para o depósito ou bloqueio das acções, com vista à participação nas assembleias 
gerais;

3. As sociedades devem instituir um sistema de controlo interno;
4. As medidas tendentes a evitar o sucesso de ofertas públicas de aquisição devem respeitar 

os interesses da sociedade e dos respectivos accionistas;
5. O órgão de administração deve ser composto por uma pluridade de membros que exerçam 

uma orientação efectiva da gestão da sociedade;
5-A O órgão de administração deve ter um número suficiente de membros não executivos com 

funções de acompanhamento e avaliação da gestão;
6. Os membros não executivos devem incluir um número suficiente de membros 

independentes;
7. O órgão de administração deve criar comissões de controlo internas com atribuição de 

competências na avaliação da estrutura e governo societários;
8. A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estruturada de forma a 

permitir o alinhamento dos interesses daqueles com os interesses da sociedade, e deve ser 
divulgada anualmente, em termos individuais;

8-A A política de remuneração dos membros dos órgãos sociais deve ser submetida anualmente 
aos accionistas;

9. Os membros da comissão de remunerações ou órgão equivalente devem ser 
independentes;

10. Os planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de acções dirigidos aos 
administradores e trabalhadores devem ser submetidos a aprovação da assembleia geral;

10-A Deve ser adoptada uma política interna de comunicação de irregularidades, incluindo um 
tratamento confidencial dos elementos comunicados;

11. Os investidores institucionais devem ter em consideração as suas responsabilidades quanto 
ao exercício dos direitos inerentes aos valores mobiliários de que sejam titulares ou cuja 
gestão lhes esteja confiada.

O referido Regulamento n.º 7/2001 da CMVM prevê ainda que as sociedades emitentes devem 
informar a CMVM de quaisquer planos de atribuição de acções ou opções de aquisição de acções 
existentes, dirigidos aos seus trabalhadores e a membros do órgão de administração. As 
sociedades emitentes devem também manter um sítio na Internet que permita aos investidores 
ter acesso a determinadas informações relativas à sociedade, incluindo, inter alia, o contrato de 
sociedade, a identidade dos membros dos órgãos sociais e do representante para as relações com 
o mercado, os documentos de prestação de contas relativos aos últimos dois anos, o calendário 
semestral de eventos societários, as propostas submetidas à Assembleia Geral de accionistas bem 
como as convocatórias para a realização das assembleias gerais.
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Quanto aos membros do Conselho de Administração e demais cargos dirigentes da Sociedade, 
estão, por sua vez, sujeitos à obrigação de comunicação de determinadas operações por si 
realizadas sobre os valores mobiliários emitidos pela sociedade, nos termos definidos no artigo 
248.º-B do Cód.VM e desenvolvidos no artigo 3.º do Regulamento n.º 7/2001.

Embora à data do presente prospecto, a REN não se encontre sujeita à regra “comply or explain” e 
nem todas as recomendações da CMVM sejam passíveis de aplicação ao seu caso concreto, como 
sucede, nomeadamente, com as descritas nos números 1, 4, 8-A, 10 e 11, foram já adoptadas 
medidas no sentido da criação de um gabinete de apoio ao investidor e já se verifica o 
cumprimento com a maior parte das recomendações aplicáveis, excepto as relativas às 
recomendações constantes dos números 4, 7, 8-A, 10, 10-A e 11.

Após a admissão à negociação em mercado regulamentado de acções representativas do capital 
social da REN, e na medida do que seja decidido pelos seus accionistas, o Emitente pretende vir 
a adoptar as recomendações que ainda não se encontram em aplicação.

13.10 Outros Órgãos Sociais

Secretário da Sociedade
O Conselho de Administração do Emitente nomeou o Senhor Eng. Óscar Emanuel de 
Magalhães Ribeiro como Secretário da Sociedade e a Senhora Dr.a Daniela Alexandra Pinto 
Pizarro de Sá como Secretário suplente, aos quais estão acometidas as competências previstas no 
CSC.
As funções do Secretário e do Secretário suplente cessam com o termo das funções do actual 
Conselho de Administração.

Assembleia Geral
A Assembleia Geral de accionistas delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e os 
Estatutos lhe atribuam competência.
Nos termos do Contrato de Sociedade do Emitente, compete especialmente à Assembleia Geral:

 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;

 eleger e destituir os membros da mesa da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e da comissão de auditoria;

 nomear e destituir o revisor oficial de contas sob proposta da comissão de auditoria;
 designar os membros da comissão de vencimentos. 
 deliberar sobre quaisquer alterações dos Estatutos, incluindo aumentos de capital;
 autorizar o Conselho de Administração a proceder à aquisição ou alienação de bens, 

direitos ou participações sociais de valor económico significativo; 
 autorizar o Conselho de Administração a proceder à aquisição de acções próprias;
 autorizar o Conselho de Administração a contrair dívida, sempre que esta seja de médio 

ou longo prazo; 
 tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

As assembleias gerais são convocadas pelo Presidente da Mesa ou, nos casos especiais previstos 
na lei, pela Comissão de Auditoria ou pelo tribunal. A Comissão de Auditoria só pode convocar a 
Assembleia Geral dos accionistas depois de ter, sem resultado, requerido a convocação ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, cabendo àquele órgão, nesse caso, fixar a ordem do dia, 
bem como, se ocorrerem motivos que o justifiquem, escolher um local ou meio de reunião 
diverso da reunião na sede.

Entre a última divulgação da realização da reunião da Assembleia Geral e a data desta reunião 
deve mediar, pelo menos, um mês. 
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A convocatória deve conter, pelo menos: 

a) a firma, o tipo de sociedade e a sede da REN, a conservatória do registo onde se encontra 
matriculada, o seu número de matrícula e de identificação de pessoa colectiva e, sendo caso 
disso, a menção de que a sociedade se encontra em liquidação; 

b) o lugar, o dia e a hora da reunião; 

c) a indicação da espécie, geral ou especial, da assembleia; 

d) os requisitos a que porventura estejam subordinados a participação e o exercício do direito 
de voto; 

e) a ordem do dia; 

f) descrição do modo como o mesmo se processa o voto por correspondência, incluindo o 
endereço, físico ou electrónico, as condições de segurança, o prazo para a recepção das 
declarações de voto e a data do cômputo das mesmas. 

O aviso convocatório deve mencionar ainda claramente o assunto sobre o qual a deliberação será 
tomada. Quando este assunto for a alteração do contrato, deve mencionar as cláusulas a 
modificar, suprimir ou aditar e o texto integral das cláusulas propostas ou a indicação de que tal 
texto fica à disposição dos accionistas na sede social, a partir da data da publicação, sem prejuízo 
de na assembleia serem propostas pelos sócios redacções diferentes para as mesmas cláusulas ou 
serem deliberadas alterações de outras cláusulas que forem necessárias em consequência de 
alterações relativas a cláusulas mencionadas no aviso. 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral de sociedades com acções admitidas à negociação em 
mercado regulamentado encontram-se sujeitos ao regime de incompatibilidade previsto no artigo 
414.º-A do CSC e bem assim às regras de independência estabelecidas no número 5 do 414.º do 
CSC, em ambos os casos por remissão do artigo 374.º-A, n.º 1 do mesmo código.

Mesa da Assembleia Geral
A mesa da Assembleia Geral do Emitente é actualmente composta pelos seguintes membros:
Presidente: Professor Doutor Eduardo de Almeida Catroga
Vice-Presidente: Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura
O secretariado da mesa da Assembleia Geral do Emitente é assegurado pelo Secretário da 
Sociedade, por inerência de funções.

13.11 Representante para as Relações com o Mercado

O Representante para as Relações com o Mercado será o Senhor administrador Dr. Rui Manuel 
Janes Cartaxo, designado como “Chief Financial Officer” da REN.

Para os efeitos decorrentes do exercício das funções, a morada, o número de telefone, de telefax 
e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os seguintes:

Endereço: Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de 
Alvalade, concelho de Lisboa

Telefone: 21 001 35 46
Telefax: 21 001 31 50
E-mail: ir@ren.pt
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13.12 Pessoal

13.12.1 Número de efectivos e sua decomposição

No dia 31 de Dezembro de 2006, o número de trabalhadores do Emitente era 804, estando 24 
trabalhadores contratados a termo.

Nesta data, dos referidos 804 trabalhadores, 607 foram contratados pela REN Rede Eléctrica, 
157 pela REN Gasodutos, 30 pela REN Atlântico, 6 pela OMIClear e 4 pela OMIP.

Cerca de 59% dos trabalhadores da REN Rede Eléctrica e 27% dos trabalhadores da REN 
Gasodutos encontram-se inscritos em associações sindicais.

A média de trabalhadores das sociedades do grupo do Emitente nos últimos anos foi a seguinte:

2004 2005 2006

584 588,5 794

Incluímos, de seguida, um quadro que reflecte os trabalhadores do Emitente que desempenham 
funções no âmbito do sector eléctrico, repartidos em função das principais categorias de 
actividades e localizações geográficas onde exercem a sua actividade, por referência a 30 de Abril 
de 2007.

ÁREA LOCAL DE TRABALHO CONTRATADOS 
A TERMO

CONTRATADOS 
SEM TERMO

TOTAL

REN-EUA-LISBOA 8 8APOIO CA
REN-SA B.-PORTO 1 1

APOIO CA Total 9 9

REN-ERMESINDE 5 5 10

REN-EUA-LISBOA 2 95 97

REN-SACAVEM 1 54 55
GESTÃO

REN-ZEZERE 1 1

GESTÃO Total 8 155 163

REN-EUA-LISBOA 22 22PLAN. (1)

REN-SA B.-PORTO 2 17 19

PLAN. Total 2 39 41

REN-ALTO MIRA 8 8

REN-ESTARREJA 6 6

REN-EUA-LISBOA 7 89 96

REN-F.ALENTEJO 1 1

REN-OLEIROS 3 3

REN-PALMELA 5 5

REN-PEREIROS 7 7

REN-POCINHO 4 4

REN-PORTO ALTO 2 2

REN-RECAREI 3 3

REN-RIBA D'AVE 4 4

REN-RIO MAIOR 6 6

REN-SACAVEM 1 63 64

REN-SACAVÉM NT 26 26

REN-SINES 6 6

REN-TUNES 8 8

REDE 

REN-VALDIGEM 2 2
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ÁREA LOCAL DE TRABALHO CONTRATADOS 
A TERMO

CONTRATADOS 
SEM TERMO

TOTAL

REN-VERMOIM 49 49

REN-VILA CHÃ 4 4

REN-ZEZERE 11 11

REDE Total 8 307 315

REN-EUA-LISBOA 1 4 5
SEI 

REN-SACAVEM 2 11 13

SEI Total 3 15 18

REN-SACAVEM 3 44 47
SEP 

REN-VERMOIM 1 14 15

SEP Total 4 58 62

(1) ÁREA PLANEAMENTO

No que respeita aos trabalhadores do Emitente que desempenham funções no sector do gás 
natural, estes podem ser repartidos da seguinte forma, tendo em consideração as principais 
categorias de actividade e localização geográfica onde exerciam a sua actividade a 31 de 
Dezembro de 2006.

TIPO DE CONTRATO

DIVISÃO LOCAL TRABALHO SEM TERMO TERMO CERTO Total Geral

Administrativo/Financeiro SINES 4 4

Administrativo/Financeiro Total 4 4

Direcção Geral SINES 1 1

Direcção Geral Total 1 1

Divisão de Apoio à Gestão VILA DE REI 30 1 31

Divisão de Apoio à Gestão Total 30 1 31

Divisão de Operação da Rede POMBAL 19 19

PORTALEGRE 7 7

SANDIM 15 15

VILA DE REI 45 45

Divisão de Operação da Rede Total 86 86

Divisão de Operação do Sistema VILA DE REI 28 1 29

Divisão de Operação do Sistema Total 28 1 29

Equipamento e Manutenção SINES 5 5

Equipamento e Manutenção Total 5 5

Gabinete Ambiente, Qualidade e 
Segurança

VILA DE REI 2 2

Gabinete Ambiente, Qualidade e 
Segurança Total

2 2

Medição e Balanços SINES 1 1

Medição e Balanços Total 1 1

Operações SINES 20 20
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TIPO DE CONTRATO

DIVISÃO LOCAL TRABALHO SEM TERMO TERMO CERTO Total Geral

Operações Total 20 20

QAS e Ship-to-shore SINES 1 1

QAS Total 1 1

Redes Energéticas Nacionais EUA 2 2

Redes Energéticas Nacionais Total 2 2

RENArmazenagem CARRIÇO 3 3

VILA DE REI 2 2

REN -Armazenagem Total 5 5

Total Geral 185 2 187

Por fim, no que respeita aos trabalhadores do Emitente que desempenham funções no OMIP e 
na OMIClear, estes podem repartidos da seguinte forma, tendo em consideração as principais 
categorias de actividade e localização geográfica onde exerciam a sua actividade a 31 de Dezembro 
de 2006.

ÁREA LOCAL DE TRABALHO CONTRATADOS A 
TERMO

CONTRATADOS SEM 
TERMO

TOTAL

Trading 2 2

Jurista 1 1

Secretariado 1 1

Clearing 1 2 3

Marketing 1 1 2

Financeira 1 1

Sist.Informação

Av. Estados Unidos da 
América, 55 –12, em Lisboa

1 1

Total Geral 6 5 11

13.12.2 Esquemas de participação dos trabalhadores

Sem prejuízo do que se refere no Capítulo 8 acerca da sub-reserva de Acções a oferecer no 
âmbito da Oferta Pública de Venda a Trabalhadores da REN, não existe nenhum outro esquema 
de participação de Trabalhadores da REN no capital social do Emitente.

13.13 Pensões e encargos associados ou benefícios similares

Não existe seguro de saúde contratado para os trabalhadores da REN Rede Eléctrica. Os 
cuidados de Medicina Assistencial são assegurados aos trabalhadores através da sociedade Sãvida 
– Medicina Apoiada, S.A. (“Sãvida”) como apoio complementar ao Serviço Nacional de Saúde. 
De acordo com o acordo celebrado entre a REN Rede Eléctrica e esta sociedade, a REN Rede 
Eléctrica paga mensalmente à Sãvida €54,90 por utente, i.e., por cada trabalhador, reformado, 
pensionista ou seus familiares.

No que respeita a pensões, existe um Fundo de Pensões do Grupo EDP e da REN, que abrange 
os trabalhadores da REN Rede Eléctrica, que tem por objectivo o pagamento de complementos 
de pensão por invalidez, de pensão de reforma por velhice e de pensão de sobrevivência, de 
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pensões supletivas de sobrevivência, o pagamento de pré-reformas e de reformas antecipadas, de 
acordo com o Plano de Pensões anexo ao contrato constitutivo do fundo. Por deliberação do 
Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal, de 17 de Maio de 2007, foi autorizada a 
constituição do Fundo de Pensões REN, a qual se concretizará simultaneamente com a extinção 
da quota-parte do Fundo de Pensões do Grupo EDP e da REN afecta ao associado REN Rede 
Eléctrica.

No que respeita aos trabalhadores da REN Gasodutos e da REN Atlântico, estes dispõem de um 
seguro de saúde contratado por esta sociedade. Este seguro de saúde é composto por três 
apólices (duas referentes à REN Gasodutos e uma respeitante à REN Atlântico). Tanto a apólice 
da REN Atlântico, como uma das apólices da REN Gasodutos funcionam em regime de 
reembolso, isto é, o trabalhador é reembolsado em 90% de qualquer despesas por si suportadas 
em virtude de actos médicos. Os valores de reembolso têm um plafond definido, assim como 
franquias em alguns casos.

No que diz respeito à outra apólice da REN Gasodutos, os colaboradores dispõem de um cartão 
da Multicare (um por pessoa segura), o qual apresentam no acto da consulta/exame/acto médico 
às instituições convencionadas (da Multicare), pagando apenas o valor estipulado por pessoa 
segura na apólice. Nas situações em que o colaborador ou agregado familiar recorram a 
instituições não convencionadas, a pessoa segura deverá pagar todo o valor do acto médico e 
posteriormente enviar o comprovativo para reembolso, sendo que a seguradora faz o reembolso 
consoante critérios e limites definidos na apólice.

As apólices compreendem um conjunto de especialidades médicas e abrangem o colaborador e 
respectivo agregado familiar. 

Os trabalhadores da REN Atlântico e os trabalhadores da REN Gasodutos não estão abrangidos 
pelo Fundo de Pensões acima identificado.

No que respeita aos trabalhadores do OMIP e do OMIClear, estes não estão abrangidos por 
qualquer fundo de pensões ou seguro de saúde.

Por fim, os administradores da REN não estão abrangidos pelo Fundo de Pensões, com 
excepção do Eng. José Penedos e Eng. Vítor Baptista, enquanto trabalhadores da EDP 
Distribuição e REN Rede Eléctrica. Os administradores executivos beneficiam da prestação de 
serviços de medicina assistencial pela Sãvida, S.A., nos mesmos termos e condições em que esta é 
prestada aos trabalhadores.

Como tal, não existem quaisquer montantes constituídos em reserva ou acumulados pela REN 
ou pelas suas sociedades subsidiárias para pensões, pensões de reforma ou benefícios similares 
respeitantes aos membros dos órgãos de administração e fiscalização.
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CAPÍTULO 14 – PRINCIPAIS ACCIONISTAS E TRANSACÇÕES COM 
ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS

14.1 Principais Accionistas

14.1.1 Principais Accionistas antes da Oferta

O capital social emitido pela REN é de € 534.000.000 (quinhentos e trinta e quatro milhões de 
euros), sendo representado por 534.000.000 (quinhentos e trinta e quatro milhões) de Acções 
nominativas, sob a forma escritural, com o valor nominal unitário de €1 (um euro) que se 
dividem em 160.200.000 Acções da Categoria A e 373.800.000 Acções da Categoria B.

Os principais accionistas da REN antes da Oferta são a Parpública, a CGD e a EDP.

A Parpública é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, constituída pelo Decreto-Lei 
n.º 209/2000, de 2 de Setembro, cuja finalidade consiste na gestão integrada, sob forma 
empresarial, da carteira de participações públicas e, através das empresas participadas de objecto 
especializado, a gestão do património imobiliário.

A CGD é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos que se dedica ao exercício da 
actividade bancária. Em 31 de Dezembro de 2006, os activos líquidos da Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. ascendiam a 96,2 mil milhões de euros.

A EDP é uma sociedade aberta que controla participações em sociedades com actividades nos 
sectores da electricidade, ao nível da produção, distribuição e comercialização, e do gás natural na 
Península Ibérica, no Brasil e em outros países. Em 31 de Dezembro de 2006, a EDP 
apresentava um resultado líquido de 940.323.000 euros.

O quadro seguinte contém a informação relativa à totalidade da estrutura accionista da REN, 
identificando as percentagens de capital social e direitos de voto correspondentes a cada 
accionista, à data do presente prospecto.

Accionistas % capital social % direitos de voto

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. 50,001%
Categoria B

50,001%

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 19,999%
Categoria B

19,999%

EDP – Energias de Portugal, S.A. 10%
Categoria A

10%

Gestmin, SGPS, S.A. 5%
Categoria A

5%

Logoenergia, SGPS, S.A. 5%
Categoria A

5%

Oliren, SGPS, S.A. 5%
Categoria A

5%

Red Eléctrica de España, S.A. 5%
Categoria A

5%
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O número de direitos de voto dos principais accionistas do Emitente são exactamente 
correspondentes ao número de acções detidas por cada um, não obstante nenhum accionista, 
com excepção do Estado ou de entidades a ele equiparadas por lei, poder emitir votos, em nome 
próprio ou como representante de outrem, que excedam 10% da totalidade dos votos 
correspondentes ao capital social, ou 5% no caso de se tratar de entidades com actividades ou 
interesses no sector energético.

O Estado Português detém a totalidade do capital social dos nossos dois principais accionistas, a 
Parpública e a CGD. Assim, antes da Oferta, o Estado Português detém indirectamente 70% do 
capital social do Emitente. 

Acresce que, em 12 de Abril de 2006, o Estado Português detinha 25,44% do capital social da 
EDP.

14.1.2 Principais Accionistas depois da Oferta

Após a realização da Oferta e assumindo que se verifica a alienação da totalidade das Acções e do 
Lote Suplementar de Acções, em virtude do exercício da respectiva opção de compra pelos 
Coordenadores Globais, a estrutura accionista da REN passará a ser a que consta do quadro 
seguinte.

Accionistas % capital social % direitos de voto

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. 31,0010%
Categoria B

31,0010%

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 19,9990%
Categoria B

19,9990%

EDP – Energias de Portugal, S.A. 5%
Categoria A

5%

Gestmin, SGPS, S.A. 5%
Categoria A

5%

Logoenergia, SGPS, S.A. 5%
Categoría A

5%

Oliren, SGPS, S.A. 5%
Categoría A

5%

Red Eléctrica de España, S.A. 5%
Categoria A

5%

Free float 24%
Categoria A

24%

Visando assegurar a independência entre os accionistas e a REN e procurar garantir que o 
eventual controlo daqueles sobre a REN não seja exercido de forma abusiva, encontram-se
implementadas medidas tais como a total transparência nas relações mútuas e o estrito 
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, em particular as normas relativas a 
transacções com entidades terceiras ligadas e salvaguarda de potenciais conflitos de interesses.

Ver Capítulo 4, “Diluição”.
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14.2 Transacções com Entidades Terceiras Ligadas

No que respeita a transacções com Entidades Terceiras Ligadas, a REN dispõe de um programa 
de emissão de papel comercial contratado com a CGD e mantém diversas transacções com a 
EDP, no âmbito da função de “single buyer” desempenhada pela REN, uma vez que a REN 
compra electricidade à EDP Produção e vende electricidade à EDP Distribuição. 

A 31 de Maio de 2007, a situação das transacções com Entidades Terceiras Ligadas, pode 
resumir-se da seguinte forma, tendo em conta os valores a débito/crédito nas contas correntes: 

Entidades Terceiras Ligadas – devedores
Créditos sobre a EDP €204.102.611
Entidades Terceiras Ligadas – credores
Dívidas perante a EDP €103.875.759
Papel comercial – CGD €580.000.000

Na tabela seguinte apresenta-se a lista com as principais participações financeiras detidas pela 
Parpública.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

(em euros)

Participação

Quantidade de Títulos

Sagestamo - Soc. Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, SGPS, SA 184.000.000 36.800.000 100,00%

   Locacest - Sociedade de Gestão e Investimentos Imobiliários,    SA, * 8.622.300 1.724.460 100,00%

   Fundiestamo - Soc. Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário,    SA 1.000.000 200.000 100,00%

   Estamo - Participações Imobiliárias, SA 2.974.000 594.800 100,00%

   Consest - Promoção Imobiliária, SA 55.000.000 11.000.000 100,00%

   Bencest - Promoção Imobiliária, SA * 20.000.000 4.000.000 100,00%

Companhia das Lezírias, SA 5.000.000 1.000.000 100,00%

   Orivárzea, SA 1.700.000 438.680 25,80%

   PEC-TEJO * 5,00%

QUIMIPARQUE - Parques Empresariais, SA 59.000.000 11.800.000 100,00%

TAP - SGPS, SA 15.000.000 1.500.000 100,00%

   TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA 41.500.000 100,00%

   TAPGER - Sociedade de Gestão de Serviços, SA 2.500.000 100,00%

   SPdH - Serviços Portugueses de Handling, SA 8.000.000 351.200 43,90%

   Reaching Force, SGPS, SA 50.000 15,00%

Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 27.445.000 5.500.000 100,00%

   Multicert - Serviços de Certificação Electrónica 2.250.000 20,00%

Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal,    Imobiliário 

e Turístico, SA
57.887.635 11.577.527 100,00%

Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, SA 150.000.000 8.912.811 29,71%

Ria Mãe, Lda ** 74.820 2 quotas 100,00%

Ambelis, SA 997.596 200 0,1%

Uniténis, SA 2.969.500 5 0,02%

SNESGES - Administração e Gestão de Imóveis e Prestação de Serviços, SA 4.987.980 997.596 100,00%

   Sidermar, SA (sem actividade) 125.000 60,00%

   Ambisider, SA 400.000 100,00%

   Portosider, SA (interrompeu a actividade em Março de 2001) 997.600 40,00%

   Ecometais, SA 1.250.000 36,35%
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DENOMINAÇÃO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

(em euros)
Participação

Quantidade de Títulos

   Prescor, SA 249.398,95 30,00%

   EDEL 1.797,67 1,39%

URBINDUSTRIA - Soc. Urbanização e Infraestruturação de Imóveis, SA 5.000.000 1.000.000 100,00%

   Ecodetra, SA 90.000 51,00%

ENVC - Sociedade Imobiliária, SA 12.948.000 2.595.000 99,80%

Sagesecur - Sociedade de Estudos, Desenvolvimento e Participação em 

Projectos, SA
2.500.000 500.000 100,00%

Fábricas Mendes Godinho, SA * 1.497.000 225.000 75,00%

Margueira - Soc. Gestão de F undos Investimento Imobiliário, SA 500.000 51.000 51,00%

CE – Circuito Estoril, SA 61.300.000 12.260.000 100,00%

Sociedade Gestora do Autódrom o Fernanda Pires da Silva, SA 499.000 100.000 100,00%

ADP – Águas de Portugal, SA 434.500.000 39.337.526 45,27%

CVP - Sociedade de Gestão Hospitalar, SA 2.500.000 225.000 45,00%

ANA - Aeroportos de Portugal, SA 200.000.000 27.422.096 68,56%

Isotal - Imobiliária do Sotavento do Algarve, SA 300.000 18.632 31,05%

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 534.000.000 267.005.340 50,00%

EDP - Energias de Portugal, SA 3.656.537.715 749.323.896 20,49%

CREDIP - Instituição Financeira de Crédito, SA 10.000.000 400.000 20,00%

SN Longos - Empresa de Produtos Longos, SA 4.987.980 1.000.000 10,00%

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) 75.503.038
T.P. 

377.590.008
5,00%

GALP Energia, SGPS, SA 829.250.635 58.079.514 7%

SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, SA 39.105.755 92.465 1,18%

Lisnave - Infraestruturas Navais, SA 25.530.000 106.000 2,08%

Salvador Caetano - Comércio de Automóveis, SA 26.000.000 72.319 0,28%

Portugal Telecom, SA 1.254.285.000 801.332 0,06%

Não existem transacções com as entidades em que a Parpública dispõe de participações 
financeiras, conforme acima identificadas, com excepção das que respeitam à EDP, conforme 
acima identificado, e à Galp Energia, em relação à qual existem dívidas no valor de € 7.082, em 
31 de Maio de 2007.

Para mais informações sobre os montantes envolvidos nas transacções com Entidades Terceiras 
Ligadas ver, por referência a 30 de Março de 2007, a informação contida na página 67 do “Anexo 
– demonstrações financeiras e contas pró-forma”. 

14.3 Acordos para alteração do controlo do Emitente

O Emitente não tem conhecimento de quaisquer acordos que possam dar origem a uma 
mudança do controlo do seu capital social após a realização da Oferta.
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CAPÍTULO 15 – INFORMAÇÃO ADICIONAL

15.1 Identificação do Emitente

O Emitente é a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Ver Capítulo 10, “Descrição da Actividade do Emitente”.

15.2 Capital social

15.2.1 Valor e representação

O Emitente tem um capital social de €534.000.000,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões de 
euros), representado por 534.000.000 (quinhentos e trinta e quatro milhões) de Acções 
nominativas, sob a forma escritural, com o valor nominal unitário de €1 (um euro) que se 
dividem actualmente em 160.200.000 Acções da Categoria A e 373.800.000 Acções da Categoria 
B.

As Acções da Categoria B que venham a ser objecto de reprivatização no âmbito da Oferta serão 
objecto de conversão automática em Acções da Categoria A, sem que essa conversão necessite de 
aprovação dos respectivos titulares ou de deliberação de qualquer órgão do Emitente, nos termos 
do número 4 do artigo 4.º do Contrato de Sociedade do Emitente.

O capital social do Emitente encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

15.2.2 Evolução do capital social

O valor do capital social do Emitente manteve-se inalterado desde a data da sua constituição em 
1994, com excepção do acerto efectuado em 2001, no montante de €1.283.846, associado ao 
processo de redenominação do capital social para euros. 

Em 5 de Janeiro de 2007, e no contexto da reestruturação societária do grupo do Emitente 
prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2006, de 30 de Junho, o Emitente 
procedeu a uma divisão das acções representativas do seu capital social através da redução do seu 
valor nominal de €5 (cinco euros) para €1 (um euro).

Em 19 de Junho de 2007, e de modo a compatibilizar algumas das disposições do Contrato de 
Sociedade do Emitente com o regime do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de 
Março e com o regime aplicável a sociedades com valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado, o Emitente procedeu à divisão do seu capital social em duas categorias 
de acções, a saber Acções da Categoria A e Acções da Categoria B. As Acções da Catergoria A 
são acções ordinárias, enquanto que as Acções da Categoria B têm um direito especial único que 
se consubstancia na não sujeição dos accionistas que sejam seus titulares, ou que as representem, 
à limitação de direitos de voto prevista no número 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade do 
Emitente. Ver ponto 8.1.7.

15.2.3 Acções próprias

O Emitente não tem acções próprias.
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15.2.4 Outros Valores Mobiliários

Não existem outros valores mobiliários emitidos pela REN.

A REN Rede Eléctrica emite regularmente valores monetários, sob a forma de papel comercial, 
dispondo, actualmente, de cinco programas de papel comercial, contratados com as seguintes 
instituições financeiras, nos termos de seguida identificados:

VALOR NOMINAL 
MÁXIMO

VALOR 
UTILIZADO

VALOR 
DISPONÍVEL

FINAL DO 
CONTRATO

CaixaBI (CP) 530.000.000 530.000.000 0 08-Fev-08

BSN (CP) 400.000.000 397.500.000 2.500.000 25-Nov-07

BBVA (CP) 200.000.000 184.500.000 15.500.000 16-Jun-07

BARCLAYS (CP) 100.000.000 40.000.000 60.000.000 23-Nov-07

Millennium bcp 
(MLP) 300.000.000 300.000.000 0 20-Jan-09

1.530.000.000 1.452.000.000 78.000.000

Data de referência: 31 de Março de 2007.

Para mais detalhes sobre as emissões de papel comercial do Emitente, ver Capítulo 11, “Análise 
da Exploração e da Situação Financeira do Emitente”.

15.3 Estatutos

15.3.1 Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às acções

O capital social da REN encontra-se dividido em duas categorias de acções, as Acções da 
Categoria A e as Acções da Categoria B. 

As Acções da Categoria A são acções ordinárias, pelo que não conferem direitos especiais aos 
seus titulares. Nessa medida, os titulares das Acções da Categoria A têm, designadamente, como 
direitos principais, o direito à informação, o direito de participação na Assembleia Geral, direito 
de voto em Assembleia Geral e o direito a impugnar deliberações dos órgãos sociais bem como o 
direito a receber dividendos e o direito à partilha do património em caso de liquidação, nos 
termos da lei e dos Estatutos da REN. Os titulares de Acções da Categoria A encontram-se, 
contudo, sujeitos à limitação de direitos de direitos de voto prevista no número 3 do artigo 12.º 
do Contrato de Sociedade do Emitente. Ver ponto 15.3.1 “Direito de Voto”.

As Acções da Categoria B têm todos os direitos que são conferidos aos titulares das Acções da 
Categoria A e têm ainda um direito especial único que se consubstancia na não sujeição dos 
accionistas que sejam seus titulares, ou que as representem, à limitação de direitos de voto 
prevista no número 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade do Emitente.

Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006 e do artigo 21.º do Decreto-Lei 30/2006, 
nenhuma pessoa singular ou colectiva pode deter, directamente ou sob qualquer forma indirecta, 
mais do que 10% do capital social da REN Rede Eléctrica ou da REN Gasodutos, ou de uma 
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empresa que a controle, a qual, no caso concreto, é o Emitente. Esta limitação é de 5% para as 
entidades que exerçam actividades no sector eléctrico ou no sector do gás natural nacional ou 
estrangeiro. As limitações acima referidas não se aplicam ao Estado, a empresas por ele 
controladas, ao operador da RNT, ao operador da RNTGN ou a empresas por ele controladas. 
Para mais informações sobre restrições à transmissão das Acções ver ponto 8.1.7 “Eventuais 
restrições à livre transferência das acções”.

A. Direito à informação

O direito à informação relativa aos negócios do Emitente e à sua situação financeira pelos 
detentores das Acções é regulado pelo CSC e pelo Cód.VM.

Nos termos do artigo 288.º e seguintes do CSC, os detentores de Acções que correspondam a, 
pelo menos, 1% do capital social podem consultar, na sede do Emitente, os relatórios de gestão e 
os documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos aos três últimos exercícios, 
incluindo documentos relativos à fiscalização da sociedade sujeitos a publicidade, desde que, em 
qualquer caso, alegue motivo justificado.

Por outro lado, durante os quinze dias que precedem a realização de uma Assembleia Geral deve 
ser facultada à consulta dos detentores de Acções, na sede do Emitente e no sítio na Internet do 
Emitente, documentação informativa com vista à preparação da Assembleia Geral.

Em sede de Assembleia Geral, os detentores de Acções podem ainda requerer que lhes sejam 
prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que tornem possível a formação da 
opinião fundamentada sobre os assuntos objecto da deliberação. As informações requeridas só 
podem ser recusadas se a sua prestação for susceptível de causar grave prejuízo à Emitente ou a 
outra sociedade com ela coligada ou aquela prestação implicar violação de segredo imposto por 
lei.

Nos termos do artigo 291.º do CSC, os detentores de Acções que constituam uma minoria 
qualificada, representativa de, pelo menos, 10% do capital social, têm direito a solicitar, por 
escrito, informações sobre os assuntos sociais, apenas podendo ser recusada a prestação da 
informação solicitada nos casos previstos na lei.

Os detentores de Acções a quem tenha sido recusada informação a que tenham direito, nos 
termos da lei, ou a quem tenha sido prestada informação presumivelmente falsa, incompleta ou 
não elucidativa, pode requerer a realização do inquérito judicial.

O Cód.VM estabelece ainda para as sociedades admitidas à negociação em mercado 
regulamentado obrigações de divulgação ao mercado, de forma periódica ou ad-hoc, de 
informação sobre a situação financeira do Emitente ou de informação privilegiada, entre outras, 
que se destina a permitir o acesso dos accionistas à informação sobre o emitente.   

B. Direito a participação na Assembleia Geral

A REN deve, nos termos do CSC, realizar anualmente uma assembleia geral, no prazo de cinco 
meses contados do final do ano fiscal, a pedido do Conselho de Administração. Em geral, as 
assembleias gerais podem ser convocadas (i) pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
quando for considerado apropriado ou adequado e na sequência de um pedido apresentado para 
o efeito pelo Conselho de Administração, pela Comissão de Auditoria ou por accionistas titulares 
de, pelo menos, 5% do capital social, ou (ii) pela Comissão de Auditoria, quando o presidente da 
Mesa não tenha convocado a assembleia geral e devesse fazê-lo. Actualmente, as convocatórias 
das assembleias gerais das sociedades abertas devem ser publicadas nos sítios oficiais na Internet 
do Ministério da Justiça, da CMVM e da Euronext Lisbon com, pelo menos, um mês de 
antecedência em relação à data agendada para a assembleia geral. 
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Nos termos do CSC e dos Estatutos, a Assembleia Geral é constituída pelos accionistas presentes 
ou representados. Os Estatutos do Emitente contêm um requisito relativamente ao quórum, de 
acordo com o qual a Assembleia Geral só pode reunir e deliberar, em primeira convocação, caso 
os accionistas presentes ou representados detenham acções representativas de, no mínimo, 51% 
do capital social da REN. Não existe qualquer requisito de quórum em segunda convocação. 

Em geral, as deliberações poderão ser aprovadas por maioria simples dos votos expressos. 
Contudo, existem requisitos de maioria para os casos em que a Assembleia Geral seja chamada 
para votar alterações aos Estatutos, a aprovação de uma fusão ou de uma cisão, a transformação, 
a dissolução ou o aumento do capital social da REN. Nestas matérias, as deliberações só poderão 
ser aprovadas com pelo menos dois terços dos votos expressos, seja em primeira ou em segunda 
convocação. 

Se alguém solicitar representações de mais de cinco accionistas, seja para si ou para outros, tal 
procuração só poderá ser utilizada numa única Assembleia Geral especificada, considerando-se a 
procuração automaticamente revogada caso o accionista outorgante da procuração participe na 
assembleia. Um pedido de procuração deverá conter pelo menos as seguintes informações: 

 a data, a hora, o local e a ordem do dia da assembleia para a qual se requer a 
representação;  

 indicações relativas à consulta de documentos pelos accionistas;  

 a identidade da pessoa ou pessoas que actua(m) na qualidade de representante(s) do 
accionista;  

 uma declaração relativamente ao sentido em que o representante exercerá o voto na falta 
de instruções do accionista; e  

 uma declaração de que, caso surjam circunstâncias imprevistas à data do envio do 
pedido, o representante votará no sentido que julgue satisfazer melhor os interesses do 
accionista.  

Acresce que, em conformidade com o Cód.VM, para que uma pessoa possa representar mais do 
que cinco accionistas na assembleia geral de uma sociedade com valores mobiliários admitidos à 
negociação em mercado regulamentado, exige-se também que a procuração inclua uma descrição 
dos direitos de voto do representante e os fundamentos das instruções de voto para o 
representante.

C. Direito de Voto

Em conformidade com o artigo 12.º dos Estatutos, qualquer pessoa que detenha uma ou mais 
acções registadas em seu nome pelo menos cinco dias úteis antes de qualquer assembleia geral 
tem direito a participar numa assembleia e a dispor de um voto por cada acção por si detida. Os 
accionistas devem facultar à REN, pelo menos com cinco dias úteis de antecedência sobre a data 
da assembleia, um certificado emitido por um intermediário financeiro a confirmar que o 
accionista é titular das acções à data de cinco dias úteis antes da realização da assembleia e que as 
acções estarão bloqueadas desde essa data até à data da assembleia. 

Os titulares de acções com direito a voto podem ser representados numa Assembleia Geral por 
procuração outorgada a pessoas com capacidade legal plena. A recepção da procuração deverá 
ocorrer o mais tardar até às 17 horas do segundo dia anterior à data agendada para a Assembleia 
Geral. As procurações deverão estar assinadas e só são válidas para uma única assembleia. 

Em virtude do disposto nas alíneas e) e f) do número 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei 29/2006, e 
nas alíneas e) e f) do número 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei 30/2006, enquanto não for 
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declarada a invalidade de situações de detenção de acções em contrariedade a essas normas legais 
e sem prejuízo das demais consequências legais aplicáveis, 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 10% ou, no caso de se tratar de entidades com actividades 
ou interesses no sector energético, 5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social 
da REN.     

As Acções da Categoria B têm um direito especial único que se consubstancia na não sujeição 
dos accionistas que sejam seus titulares, ou que as representem, à limitação de direitos de voto 
acima referida.

Para efeitos de cálculo dos votos correspondentes à percentagem do capital social detido por um 
participante numa Assembleia Geral são agregados, para além dos inerentes às acções de que o 
participante tenha a titularidade ou o usufruto, os direitos de voto:

a) Detidos por terceiros em nome próprio, mas por conta do participante;
b) Detidos por sociedade que com o participante se encontre em relação de domínio ou de 

grupo;
c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado 

acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir 
instruções de terceiro;

d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de 
administração e de fiscalização;

e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos 
titulares;

f) Inerentes a acções detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou 
depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos; 

g) Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes 
discricionários para o seu exercício;

h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise 
adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro modo, 
constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade 
participada; 

i) Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, com 
as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas.

Ao abrigo do artigo 13.º dos Estatutos, para efeitos de cálculo da percentagem do capital social 
detido, os accionistas deverão fornecer ao Conselho de Administração as informações, por este 
requeridas, de uma forma verdadeira, objectiva e completa. Caso os accionistas incumpram esta 
obrigação, os direitos de voto inerentes às acções detidas no capital social da REN que 
ultrapassem os limites de 5% ou 10%, consoante se trate ou não de entidades do sector 
energético, não poderão ser exercidos.

De acordo com o artigo 12.º dos Estatutos, os accionistas da REN podem votar por 
correspondência. Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 5 do artigo 377.º do CSC, as 
convocatórias publicadas relativas a Assembleias Gerais devem mencionar a possibilidade de 
exercício do voto por correspondência e devem especificar os procedimentos a seguir pelos 
accionistas para o seu exercício, incluindo um endereço postal e o prazo final para a recepção dos 
votos. De acordo com o artigo 12.º dos Estatutos, os accionistas podem exercer o seu voto por 
correspondência relativamente a cada assunto na ordem do dia, desde que procedam ao envio de 
carta registada com aviso de recepção, dirigida ao presidente da mesa da Assembleia Geral, para a 
sede social da REN, assinada em conformidade com a assinatura constante no seu bilhete de 
identidade, pelo menos cinco dias úteis antes da data da Assembleia Geral, acompanhada de 
fotocópia legível do bilhete de identidade do subscritor da carta.
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D. Direito a impugnar deliberações dos órgãos sociais em caso de violação da lei ou dos 
Estatutos

O CSC regula, nos seus artigos 56.º a 62.º, a impugnação de deliberações da Assembleia Geral. 
Nos artigos 411.º e 412.º desse código prevê-se um sistema de controlo da licitude das 
deliberações do Conselho de Administração. 

O direito a impugnar deliberações da Assembleia Geral pode ser exercido com base na sua 
nulidade (artigo 56.º) ou anulabilidade (artigo 58.º). 

A acção de declaração de nulidade pode ser proposta por qualquer detentor de Acções ou, em 
determinados casos, pelo órgão de fiscalização, não existindo prazo de caducidade para a 
propositura da mesma. A acção de anulação pode ser proposta por qualquer detentor de Acções 
que não tenha votado favoravelmente no sentido que fez vencimento nem posteriormente tenha 
aprovado a deliberação, expressa ou tacitamente e, bem assim, pelo órgão de fiscalização. A acção 
de anulação está sujeita a um prazo de caducidade de 30 dias a contar da data em que foi 
encerrada a assembleia geral, do 3.º dia subsequente à data de envio da acta da deliberação por 
voto escrito ou da data em que o detentor de Acções teve conhecimento da deliberação se esta 
incidir sobre assunto que não constava da convocatória.

Prévia ou simultaneamente com a propositura de uma acção de declaração de nulidade ou de 
anulação, pode o detentor de acções requerer, em procedimento cautelar próprio, a suspensão 
judicial das deliberações sociais. No caso das sociedades abertas, como a REN será caso, em 
virtude da Oferta, venham a ser alienadas Acções representativas de mais de 10% do seu capital 
social, a providência cautelar de suspensão de deliberações sociais apenas pode ser requerida por 
accionistas que, isolada ou conjuntamente, possuam acções correspondentes a, pelo menos, 0,5% 
do capital social. 

As deliberações do Conselho de Administração podem, igualmente, ser impugnadas com base na 
sua nulidade ou anulabilidade.

A arguição da nulidade ou anulabilidade das deliberações do Conselho de Administração pode ser 
efectuada pelo próprio Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral, a requerimento de 
qualquer administrador, da Comissão de Auditoria ou a requerimento de qualquer detentor de 
acções com direito de voto, dentro do prazo de um ano contado da data de conhecimento da 
irregularidade, mas nunca depois do prazo de três anos a contar da data de deliberação.

E. Direito a receber dividendos

De acordo com a regra geral constante do n.º 1 do artigo 22.º do CSC, os sócios participam nos 
lucros e nas perdas da Sociedade segundo a proporção dos valores nominais das respectivas 
participações no capital. 

A este respeito, importa ter ainda em consideração o disposto no artigo 294.º do CSC, nos 
termos do qual, salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por maioria de três 
quartos dos votos correspondentes ao capital social em assembleia geral para o efeito convocada, 
não pode deixar de ser distribuída aos accionistas metade do lucro do exercício que, nos termos 
desta lei, seja distribuível. 

O crédito do accionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30 dias sobre a 
deliberação de atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelo sócio e sem prejuízo de 
disposições legais que proíbam o pagamento antes de observadas certas formalidades, podendo 
ser deliberada, com fundamento em situação excepcional da sociedade, a extensão daquele prazo 
até mais 60 dias, se as acções não estiverem admitidas à negociação em mercado regulamentado. 
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De acordo com o Regulamento II – Regras do mercado não harmonizadas da Euronext Lisbon, 
as acções que se encontrem admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon, mercado de 
cotações oficiais, passam a ser negociadas neste mercado sem direito ao dividendo (“ex 
dividendos”) a partir do terceiro dia útil anterior à data de pagamento dos dividendos, inclusive. 

Nos termos do artigo 295.º do CSC, uma percentagem não inferior à 20.ª parte dos lucros da 
sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até 
que aquela represente a 5.ª parte do capital social. A reserva legal só pode ser utilizada: 

a) para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser coberto pela 
utilização de outras reservas; 

b) para cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser coberto 
pelo lucro do exercício nem pela utilização de outras reservas; 

c) para incorporação no capital. 

De acordo com o artigo 28.º do Contrato de Sociedade os lucros do exercício, apurados em 
conformidade com a lei, terão a seguinte aplicação:

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.

A mesma disposição estatutária autoriza o Conselho de Administração a 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.

De acordo com o artigo 297.º do CSC, um adiantamento sobre os lucros do Emitente só poderá, 
no entanto, ter lugar desde que: 

a) o Conselho de Administração, com o consentimento da Comissão de Auditoria, delibere o 
adiantamento; 

b) a deliberação do Conselho de Administração seja precedida de um balanço intercalar, 
elaborado com a antecedência máxima de 30 dias e certificado pelo revisor oficial de contas, que 
demonstre a existência nessa ocasião de importâncias disponíveis para os aludidos adiantamentos, 
que devem observar, no que seja aplicável, as regras dos artigos 32.º e 33.º do CSC, tendo em 
conta os resultados verificados durante a parte já decorrida do exercício em que o adiantamento é 
efectuado; 

c) seja efectuado um só adiantamento no decurso de cada exercício e sempre na segunda metade 
deste; 

d) as importâncias a atribuir como adiantamento não excedam metade das que seriam 
distribuíveis, referidas na alínea b).

Nos termos do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, o direito a receber dividendos caduca e 
perdem-se a favor do Estado Português os dividendos, juros e outros rendimentos das Acções 
sempre que, durante o prazo de cinco anos, os seus titulares ou possuidores não os tenham 
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cobrado ou tentado cobrar e não tenham manifestado por outro modo legítimo e inquívoco o 
seu direito. 

F. Dissolução, liquidação e partilha do património remanescente

De acordo com o artigo 29.º dos Estatutos da REN, a Sociedade dissolver-se-á quando para isso 
haja causa legal, devendo a liquidação ser efectuada nos termos da lei e das deliberações da 
Assembleia Geral.

Nos termos do artigo 141.º do CSC, são casos de dissolução imediata da Sociedade:

· uma deliberação dos accionistas tomada para o efeito; 
· a realização completa do respectivo objecto contratual; 
· a ilicitude superveniente do objecto contratual; 
· a declaração de insolvência da Sociedade. 

Pode ser requerida a dissolução administrativa da Sociedade, nos termos do artigo 142.º do CSC, 
quando: 

a) por período superior a um ano, o número de accionistas for inferior ao mínimo exigido por lei, 
excepto se um dos sócios for uma pessoa colectiva pública ou entidade a ela equiparada por lei 
para esse efeito; 

b) a actividade que constitui o objecto contratual se torne de facto impossível; 

c) a Sociedade não exerça qualquer actividade durante dois anos consecutivos; 

d) a Sociedade exerça de facto uma actividade não compreendida no objecto contratual. 

Acresce que, de acordo com o estipulado no artigo 143.º do CSC, a Conservatória de Registo 
Comercial de Lisboa deverá instaurar oficiosamente o procedimento administrativo de 
dissolução, caso não tenha sido ainda iniciado pelos interessados, quando: 

a) durante dois anos consecutivos, a Sociedade não tenha procedido ao depósito dos documentos 
de prestação de contas e a administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo 
competente a omissão de entrega da declaração fiscal de rendimentos pelo mesmo período; 

b) a administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente a ausência de 
actividade efectiva da Sociedade, verificada nos termos previstos na legislação tributária; 

c) a administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente a declaração 
oficiosa da cessação de actividade da Sociedade, nos termos previstos na legislação tributária. 

Em caso de liquidação, depois de satisfeitos os direitos dos credores, o activo restante é 
destinado, em primeiro lugar, ao reembolso do montante das entradas efectivamente realizadas, 
sendo esse montante correspondente à fracção de capital de cada accionista. Se depois de 
satisfeito o reembolso integral ainda se registar saldo, este deve ser repartido pelos accionistas na 
proporção aplicável à distribuição de lucros.

15.3.2 Objecto social e objectivos e metas do Emitente

De acordo com os Estatutos, o objecto social do Emitente consiste na gestão de participações 
noutras sociedades que exerçam actividades nos sectores do transporte de electricidade, do 
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transporte e armazenamento de gás natural e da recepção, armazenamento e regasificação de gás 
natural liquefeito e ainda de outras que com estas estejam relacionadas, como forma indirecta do 
exercício de actividade económica. 

A respeito dos objectivos e metas do Emitente, ver Capítulo 10, “Estratégia e pontos fortes”.

15.3.3 Capital social, outros valores mobiliários, direito de preferência e direito a receber 
novas acções emitidas no âmbito de aumento de capital por incorporação de reservas

Em cada aumento de capital por entradas em dinheiro, as pessoas que, à data da deliberação de 
aumento de capital, forem accionistas do Emitente dispõem de um direito de preferência na 
subscrição de novas acções, nos termos do disposto no artigo 458.º do CSC. Estes direitos de 
preferência são destacáveis e podem ser transaccionados no mercado de cotações oficiais da 
Euronext Lisbon, no qual as Acções serão admitidas à negociação, sendo estes direitos 
susceptíveis de transacção durante o período em que os mesmos podem ser exercidos. O direito 
legal de preferência na subscrição de acções não pode ser limitado nem suprimido, a não ser nas 
condições previstas no artigo 460.º do CSC.

As novas acções serão repartidas entre os accionistas que exerçam a preferência pelo modo 
seguinte: 

a) Atribui-se a cada accionista o número de acções proporcional àquelas de que for titular na 
referida data ou o número inferior a esse que o accionista tenha declarado querer subscrever; 

b) Satisfazem-se os pedidos superiores ao número referido na primeira parte da alínea a), na 
medida que resultar de um ou mais rateios excedentários. 

O aumento do capital da Sociedade deverá ser deliberado pela Assembleia Geral e só poderão ser 
adoptadas deliberações nesta matéria, em primeira ou segunda convocação, com o voto favorável 
de, pelo menos dois terços dos votos emitidos. 

Não sendo totalmente subscrito um aumento de capital, considera-se a deliberação da assembleia 
ou do conselho sem efeito, salvo se ela própria tiver previsto que em tal caso o aumento fica 
limitado às subscrições recolhidas. 

O prazo fixado para o exercício do direito de preferência não pode, de todo o modo, ser inferior 
a 15 dias, contados da publicação do anúncio relativo ao exercício deste direito, ou a 21 dias, 
contados da expedição da carta dirigida aos titulares de acções nominativas para o mesmo efeito.

De acordo com o artigo 458.º do CSC, os direitos de preferência não exercidos pelos seus 
titulares caducam no fim do período de subscrição e as acções correspondentes a esses direitos 
serão objecto de rateio. 

No que respeita às acções sujeitas a usufruto, o direito de participar no aumento do capital é 
exercido pelo titular da raiz ou pelo usufrutuário ou por ambos, nos termos que entre si 
acordarem. 

Os accionistas têm ainda direito de preferência na subscrição de obrigações convertíveis em 
acções, aplicando-se o disposto no artigo 458.º do CSC.

15.3.4 Principais disposições estatutárias relativas aos órgãos de Administração e 
Fiscalização

Ver Capítulo 13, “Órgãos de administração e fiscalização”.
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15.3.5 Participações qualificadas e comunicação de participações

Nos termos do artigo 16.º do Cód.VM, quem atinja ou ultrapasse uma participação de 10%, 20%, 
um terço, metade, dois terços e 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de 
uma sociedade aberta e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer daqueles 
limites deve, no prazo de três dias após a ocorrência do facto:

a) Informar a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de mercados 
regulamentados em que estejam admitidos à negociação valores mobiliários emitidos por essa 
sociedade;

b) Dar conhecimento às entidades referidas na alínea anterior das situações que determinam a 
imputação ao participante de direitos de voto inerentes a valores mobiliários pertencentes a 
terceiros, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM.

Fica igualmente sujeito aos deveres anteriormente referidos quem atinja ou ultrapasse 
participação de 2% e de 5% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma 
sociedade aberta emitente de acções ou de outros valores mobiliários que confiram direito à sua 
subscrição ou aquisição, admitidos à negociação em mercado regulamentado situado ou a 
funcionar em Portugal, e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer daqueles 
limites.

A comunicação efectuada nos termos do número 16.º do Cód.VM deve identificar toda a cadeia 
de entidades a quem a participação qualificada deve ser imputada nos termos do n.º 1 do artigo 
20.º do Cód.VM, independentemente da lei a que se encontrem sujeitas.

Na ausência de comunicação, se esta não respeitar o disposto no Cód.VM ou se, em qualquer 
caso, existirem fundadas dúvidas sobre a identidade das pessoas a quem possam ser imputados os 
direitos de voto respeitantes a uma participação qualificada, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do 
Cód.VM, ou sobre o cumprimento cabal dos deveres de comunicação, a CMVM notifica deste 
facto os interessados, os órgãos de administração e fiscalização e o presidente da mesa da 
assembleia geral da sociedade aberta em causa.

A este respeito, ver Capítulo 15, “Outros Órgãos Sociais” e Capítulo 8, “Eventuais restrições à 
livre transferência das Acções”.

15.4 Contratos significativos

Contratos de Aquisição de Energia

Ao abrigo do Antigo Sistema Eléctrico, a REN celebrou 33 CAE’s, a maioria dos quais com a 
EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (EDP – Gestão da Produção), exceptuando-se um 
com a Tejo Energia – Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, S.A. (Tejo Energia) e um 
outro com a Turbogás – Produtora Energética, S.A. (Turbogás).

No âmbito dos CAE’s, a REN actua como “single buyer” de toda a electricidade gerada pelas 
centrais termoeléctricas e hidroeléctricas relevantes. Os montantes devidos pela REN no âmbito 
dos CAE’s são calculados para cobrir quer os custos fixos quer os custos variáveis do 
funcionamento das centrais energéticas, que incluem a amortização e a desvalorização dos activos  
dos produtores, os custos de funcionamento e de manutenção e os custos com o combustível. 
Estes custos são divididos em custos com capacidade disponível e custos com energia.

É expectável que a cessação antecipadas dos CAE’s relativos às centrais hidroeléctricas e 
termoeléctricas operadas pela EDP Produção venha a ocorrer a 1 de Julho de 2007, ao abrigo de 



223

um conjunto de contratos de cessação antecipada assinados em 27 de Janeiro de 2005, e em 
relação aos quais foram celebradas adendas em 15 de Junho de 2007, entre a EDP Produção e a 
REN, em virtude do processo de liberalização do sector eléctrico. Em consequência dessa 
cessação antecipada, e em virtude do disposto no Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 99/2007, de 18 de Maio, a EDP Produção 
terá direito a uma compensação inicial, a qual será recuperada através das tarifas mediante um 
mecanismo de “stranded costs” denominado custos para a manutenção do equilíbrio contratual 
(“CMEC’s”). Os montantes necessários para pagar a compensação inicial à EDP Produção serão 
sujeitos a um regime de revisibilidade anual durante os primeiros 10 anos e a um regime de 
revisibilidade final no termo do décimo ano. As tarifas deverão reflectir os montantes adicionais 
pagos à EDP Produção em virtude dos mecanismos de revisibilidade.

Não se espera que, em 1 de Julho de 2007, os CAE’s relativos às centrais termoeléctricas 
operadas pela Tejo Energia e pela Turbogás venham a ser objecto de cessação antecipada ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de Dezembro, pelo que a REN manterá o seu 
estatuto de “single buyer” no âmbito desses CAE’s até ao respectivo termo contratual, o qual 
ocorrerá em 2021 e 2024, respectivamente.

Contrato de gestão de consumo de gás natural

No dia 7 de Dezembro de 1994, a REN e a Galp celebraram um Contrato de Gestão de Gás 
Natural que define os direitos, obrigações e procedimentos a serem estabelecidos entre a REN e 
a Transgás, visando o fornecimento de gás às centrais termoeléctricas indicadas pela REN. Este 
contrato é válido por um período de 25 anos contado da entrada em funcionamento da central 
termoeléctrica (CCGT – turbina a gás de ciclo combinado) da Tapada do Outeiro.

Em virtude do Contrato de Gestão de Gás Natural, a Transgás celebrou subsequentemente 
contratos individuais de fornecimento de gás com as relevantes centrais termoeléctricas.

Contrato de Concessão da Actividades de Transporte de Electricidade

Actualmente, a REN detém a concessão exclusiva da actividade de transporte de electricidade no 
território de Portugal Continental, nos termos do disposto no artigo 69.º do Decreto-Lei 
29/2006, em conformidade com a concessão que lhe foi adjudicada anteriormente, ao abrigo do 
disposto no artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho. O contrato de concessão, 
assinado com o Estado Português, no dia 6 de Setembro de 2000, foi substituído por um novo 
contrato de concessão assinado com o Estado Português, em 15 de Junho de 2007, e que reflecte 
o novo regime jurídico da concessão previsto no Decreto-Lei 172/2006. O contrato de 
concessão celebrado a 15 de Junho de 2007 tem uma duração de 50 anos.

A concessão foi concedida à REN para assegurar a implementação e o funcionamento da rede de 
transporte nacional de electricidade, o funcionamento de toda a infra-estrutura da rede de 
transporte nacional de electricidade e a prossecução da actividade de transporte de electricidade. 
Tendo em vista a continuidade e a segurança do fornecimento e a necessidade de um 
funcionamento integrado e eficiente do sistema, a concessão também prevê que a REN é 
responsável pela gestão técnica global do sistema.

Contrato de Concessão da Actividade de Transporte de Gás Natural  

A actividade de transporte de gás natural foi concessionada à REN Gasodutos ao abrigo do 
disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
105/2006, de 23 de Agosto. Este contrato de concessão foi celebrado em Setembro de 2006 
entre o Estado Português e a REN Gasodutos. O contrato de concessão foi adjudicado à REN 
Gasodutos, em 26 de Setembro de 2006, em regime de exclusividade, pelo Estado Português, por 
um período de 40 anos.
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Tendo em vista a continuidade e a segurança do fornecimento de gás natural e a necessidade de 
um funcionamento integrado e eficiente do sistema, a concessão também inclui a gestão técnica 
global do sistema, bem como a  coordenação das infra-estruturas de distribuição e transporte.

Contrato de concessão das actividades de recepção, armazenamento e de regaseificação de GNL

As actividades de recepção, armazenamento e regaseificação de GNL foram concessionadas à 
REN Atlântico ao abrigo do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 106/2006, de 23 de Agosto. Este contrato de concessão foi adjudicado 
à REN Atlântico, em 26 de Setembro de 2006, em regime de exclusividade, pelo Estado 
Português, por um período de 40 anos.

Contrato de concessão da actividade de armazenamento subterrâneo de gás natural

A actividade de armazenamento subterrâneo foi concessionada à REN Armazenagem ao abrigo 
do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 140/2006, e na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2006, de 23 de Agosto. Este contrato de concessão foi celebrado em 26 de Setembro de 
2006 entre o Estado Português e a REN Armazenagem. O contrato de concessão foi adjudicado 
em regime de exclusividade, pelo Estado Português, por um período de 40 anos.
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CAPÍTULO 16 – INFORMAÇÕES SOBRE A DETENÇÃO DE 
PARTICIPAÇÕES

O Emitente detém actualmente, directa ou indirectamente, as seguintes participações sociais, as 
quais são susceptíveis de ter um efeito significativo na avaliação do próprio activo e passivo, 
situação financeira ou lucros e prejuízos da REN:

Sociedade participada Número de acções Percentagem 
de capital e 
direitos de 

voto detidos
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 519.622.718 100%
REN – Gasodutos, S.A. 404.931.169 100%
REN – Armazenagem, S.A. 76.385.561 100%
REN Atlântico – Terminal de GNL, S.A. 13.000.000 100%
REN Trading, S.A. 50.000 100%
REN Serviços, S.A. 50.000 100%
RENTELECOM – Comunicações, S.A. 20.000 100%
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de 
Energia (Pólo Português), S.A.

200.000 90%

OMI CLEAR – Sociedade de Compensação 
de Mercados de Energia, S.A.

250.000 90%

Gasoduto Campo Maior – Leiria – Braga, 
S.A.

4.742.496 88%

Gasoduto Braga – Tuy, S.A. 535.908 51%

A respeito da participação indirectamente detida pelo Emitente na OMI CLEAR, importa referir 
que o Emitente detém a totalidade das acções representativas do capital do OMIP, sendo que 
esta sociedade detém, por sua vez, as 250.000 acções representativas do capital da OMI CLEAR.

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., anteriormente denominada REN – Serviços de Rede, 
S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 507.866.673, capital social de €519.622.718, 
com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de 
Lisboa, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem como objecto social a 
conservação, manutenção e reparação de quaisquer infra-estruturas da RNT e dos equipamentos
que lhe estejam afectos, a concepção, desenvolvimento, ensaio e aplicação de novas tecnologias 
relacionadas com eléctricas e, ainda, o exercício de quaisquer outras actividades com estas 
relacionadas. A REN – Rede Eléctrica desenvolve a sua actividade no sector eléctrico. 

A REN – Gasodutos, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 507.725.689, capital 
social de €404.931.169, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia 
de Alvalade, concelho de Lisboa, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem 
como objecto social o transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do 
STGN, tendo em vista a segurança e a continuidade do abastecimento de gás natural no território 
do continente, cabendo, em especial, à sociedade proceder à gestão e exploração da RNTGN, 
compreendendo o transporte de gás natural, o planeamento, a construção, a manutenção e a 
operação das infra-estruturas e instalações necessárias para o efeito, de acordo com a lei e a 
concessão de serviço público de que é titular, bem como quaisquer outras actividades 
correlacionadas. A REN Gasodutos desenvolve a sua actividade no sector do gás natural.

A REN – Armazenagem, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 507.725.441, 
capital social de €76.385.561, com sede na Mata do Urso, Guarda Norte, freguesia de Carriço, 
concelho de Pombal, distrito de Leiria, registada na Conservatória de Registo Comercial de 
Pombal, tem como objecto social o armazenamento subterrâneo de gás natural e a construção, 
exploração e manutenção das infra-estruturas e instalações necessárias para o efeito, de acordo 
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com a lei e a concessão de serviço público de que é titular, bem como quaisquer outras 
actividades correlacionadas. A REN Armazenagem desenvolve a sua actividade no sector do gás 
natural.

A REN Atlântico – Terminal de GNL, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 
504.346.261, capital social de €13.000.000, com sede no Terminal de GNL, apartado 268, 
freguesia de Sines, concelho de Sines, registada na Conservatória de Registo Comercial de Sines, 
tem como objecto social a recepção, armazenamento e regaseificação de GNL em terminal 
oceânico de GNL e a construção, exploração e manutenção das infra-estruturas e instalações 
necessárias para o efeito, de acordo com a lei e a concessão de serviço público de que é titular, 
bem como quaisquer outras actividades correlacionadas. A REN Atlântico desenvolve a sua 
actividade no sector do gás natural.

A REN Trading, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 508 193 117, capital social 
de €50.000, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, 
concelho de Lisboa, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem como 
objecto social a compra, venda, importação e exportação de energia eléctrica e a compra e venda 
de potência e de serviços de sistema no âmbito da gestão dos CAE, bem como a compra e venda 
de gás natural e de outros combustíveis para optimização da gestão e dos custos associados aos 
mesmos contratos, através de operações em mercados organizados e sistemas de leilão, ou 
mediante contratos bilaterais, em quaisquer situações permitidas por lei, bem como a realização 
de quaisquer outras operações com aquelas relacionadas. A REN Trading desenvolve a sua 
actividade no sector da energia eléctrica.

A REN Serviços, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 508 195 390, capital social 
de €50.000, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, 
concelho de Lisboa, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem como 
objecto social a prestação de quaisquer serviços genéricos de apoio administrativo, financeiro, 
regulativo, de gestão de pessoal, processamento de salários, gestão e manutenção de património 
mobiliário e imobiliário, negociação e aprovisionamento de consumíveis ou serviços e, em geral, 
quaisquer outros do mesmo tipo, usualmente designados por serviços de back-office, de forma 
remunerada, tanto a empresas que estejam com ela em relação de grupo como a quaisquer 
terceiros.

A RENTELECOM – Comunicações, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 
505.654.598, capital social de €100.000, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, 
n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, registada na Conservatória de Registo 
Comercial de Lisboa, tem como objecto social o estabelecimento, a gestão e a exploração de 
infra-estruturas e sistemas de telecomunicações, a prestação de serviços de comunicações, bem 
como o exercício de quaisquer actividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias  
daquelas, directamente ou através de constituição ou participações em sociedades. A Rentelecom 
desenvolve a sua actividade no sector das telecomunicações.

A OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.A., sociedade 
com o número de pessoa colectiva 506.533.786, capital social de €2.222.220, com sede na 
Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, 
registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem como objecto social o seguinte:
· a organização e gestão de um sistema de suporte para a realização de transacções no âmbito 

do mercado ibérico de energia, competindo-lhe, nomeadamente: a) a gestão do mercado não 
regulamentado de contratação de electricidade a prazo; b) prestação dos serviços que se 
revelem necessários à intervenção de entidades no Pólo Espanhol do Mercado Ibérico de 
Electricidade; c) gestão de outros mercados não regulamentados de produtos de base 
energética ou de bens ou direitos conexos;

· quaisquer actividades que sejam subsidiárias ou acessórias daquelas, que não constituem 
actividade de intermediação financeira, directamente ou através da constituição ou 
participação em sociedades mediante autorização da Assembleia Geral;
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· na medida em que não lhe seja vedado por lei, a sociedade pode participar noutras 
sociedades, com objecto complementar do seu mesmo que regidas por leis especiais, bem 
como em agrupamentos complementares de empresas;

· a detenção da totalidade do capital social da "OMI Clear - Sociedade de Compensação de 
Mercados de Energia, S.A.”.

O OMIP desenvolve a sua actividade no sector da electricidade.

A OMI Clear - Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.A., sociedade com 
o número de pessoa colectiva 506.956.318, capital social de €2.500.000, com sede na Avenida dos 
Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, registada na 
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa, tem como objecto social a compensação de 
operações a prazo, nomeadamente futuros e opções, que tenham por activo subjacente 
electricidade, produtos de base energética ou outros activos equivalentes, de natureza real ou 
nacional, índices de electricidade, produtos de base energética ou de outros activos equivalentes, 
quer tenham uma liquidação meramente financeira e, bem assim, a assunção da posição de 
contraparte central em tais operações, realizadas em mercado, regulamentado ou não 
regulamentado, nacional ou estrangeiro, ou fora de mercado. O OMI Clear desenvolve a sua 
actividade no sector da electricidade.

A sociedade Gasoduto Campo Maior – Leiria – Braga, S.A., sociedade com o número de 
pessoa colectiva 503.378.801, capital social de €26.946.000, com sede na Estrada Nacional 116, 
Vila de Rei, freguesia de Bucelas, concelho de Loures, registada na Conservatória de Registo 
Comercial de Loures, tem como objecto social o transporte de gás natural em alta pressão. A 
sociedade Gasoduto Campo Maior – Leiria – Braga desenvolve a sua actividade no sector do gás 
natural. 

A sociedade Gasoduto Braga – Tuy, S.A., sociedade com o número de pessoa colectiva 
503.379.387, capital social de €5.254.000, com sede na Estrada Nacional 116, ao km 32,25, Vila 
de Rei, freguesia de Bucelas, concelho de Loures, registada na Conservatória de Registo 
Comercial de Loures, tem como objecto social o transporte de gás natural em alta pressão. A 
sociedade Gasoduto Braga – Tuy desenvolve a sua actividade no sector do gás natural. 
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CAPÍTULO 17 – INFORMAÇÕES DE TERCEIROS, DECLARAÇÕES DE 
PERITOS E DECLARAÇÕES DE EVENTUAIS INTERESSES

O Emitente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no presente prospecto, 
foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde pode 
verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos 
quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou susceptível de 
induzir em erro.
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CAPÍTULO 18 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO

18.1 Locais de consulta

Durante o período da Oferta serão disponibilizadas na sede da REN cópias em suporte físico dos 
seguintes documentos:

- Os Estatutos da REN;
- As demonstrações financeiras individuais auditadas para os exercícios findos em 31 de 

Dezembro de 2004, em 31 de Dezembro de 2005 e em 31 de Dezembro de 2006, e as 
demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo REN para o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2006, preparadas de acordo com o Plano Oficial de 
Contabilidade, acompanhadas pelo respectivo relatório de auditoria, pela certificação 
legal de contas e pelo relatório do órgão de fiscalização; 

- As demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Grupo REN para os exercícios 
findos em 31 de Dezembro de 2005 e em 31 de Dezembro de 2006, reexpressas de 
acordo com as normas IAS/IFRS, acompanhadas pelo respectivo relatório de auditoria;

- As demonstrações financeiras consolidadas pró-forma do Grupo REN, reportadas a 31 
de Dezembro de 2006, preparadas de acordo com as normas IAS/IFRS;

- As demonstrações financeiras consolidadas condensadas do Grupo REN, reportadas a 
31 de Março de 2007, preparadas de acordo com as normas IAS/IFRS, acompanhadas 
pelo respectivo relatório de exame simplificado;

- Cópia do prospecto;
- Quaisquer futuros prospectos, memorandos de informação e adendas e quaisquer 

outros documentos inseridos nestes ou naqueles por remissão.

Estes documentos estão também disponíveis nos sítios na Internet da REN, em www.ren.pt e da 
CMVM, em www.cmvm.pt. 

18.2 Informação inserida por remissão

 Demonstrações Financeiras Individuais em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 (Plano Oficial 
de Contabilidade).

 Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2006 (Plano 
Oficial de Contabilidade).



A - 1

ANEXO – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS PRÓ-FORMA

 Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31 de Dezembro de 2006, 2005 (IFRS);

 Informação pró-forma em base IFRS para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006;

 Demonstrações Financeiras Consolidadas em 31 de Março de 2007.
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Balanço Consolidado Condensado 
 

Nota 31.03.07 31.12.06

Activo
Não corrente
Activos fixos tangíveis 5 2.537.796 2.523.496 
Propriedades de investimento 6 459.731 464.136 
Interesses em "Joint ventures" 4.367 2.577 
Activos por impostos diferidos 7 19.662 19.647 
Activos disponíveis para venda 8 1.033 1.033 
Clientes e outras contas a receber 9 350.038 354.907 

3.372.627 3.365.796 

Corrente
Existências 3.171 3.089 
Clientes e outras contas a receber 294.508 422.466 
Imposto sobre o rendimento a receber - 94 
Depósitos de garantia recebidos 19.537 13.913 
Caixa e equivalentes de caixa 52.431 55.482 

369.647 495.044 

Total do Activo 3.742.274 3.860.840 

Capital Próprio
Capital e reservas atribuíveos aos detentores de capital
Capital social 10 534.000 534.000 
Outras reservas 11 33.634 33.634 
Resultados acumulados 11 378.087 (30.959)
Resultado do exercício atribuível a detentores de capital 11 38.257 496.046 

983.978 1.032.721 

Divedendos antecipados - (87.000)
983.978 945.721 

Interesses minoritários 11 523 500  
Total capital próprio 984.501 946.221 

Passivo
Não corrente
Empréstimos 12 727.238 686.544 
Passivos por impostos diferidos 7 195.838 204.901 
Obrigações de benefícios de reforam e outros 13 36.577 37.388 
Fornecedores e outras contas a pagar 217.021 211.563 
Provisões para outros riscos e encargos 14 45.731 45.731 

1.222.405 1.186.128 
Corrente
Fornecedores e outras contas a pagar 244.997 473.332 
Imposto sobre o rendimento a pagar 69.535 47.326 
Empréstimos 12 1.201.299 1.193.920 
Depósitos garantia 19.537 13.913 

1.535.368 1.728.491 

Total Passivo 2.757.773 2.914.619 

Total do capital próprio e passivo 3.742.274 3.860.840 

Período findo em
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Demonstração de Resultados Consolidados Condensada 
 

Nota 31.03.07 31.03.06

Vendas 84 6 
Prestações de serviços 137.875 110.799 
Proveitos operacionais 137.959 110.805 

Custo de vendas (77) (69)
Fornecimentos e serviços externos (34.594) (28.808)
Custos com pessoal (10.283) (7.666)
Depreciações (30.255) (18.512)
Provisões para passivos e encargos - - 
Ajustamentos de contas a receber - - 
Outros gastos (2.186) (4.178)
Outros rendimentos 7.185 1.894 

Resultado operacional 67.749 53.466 

Custos de financiamento (18.915) (8.302)
Proveitos financeiros 978 - 
Ganhos/(perdas) em joint ventures 1.790 - 

Resultados antes de impostos 51.602 45.164 

Imposto do exercicio 15 (13.322) (12.466)

Resultado Liquido do exercicio 38.280 32.698 

Atribuivel a:

Accionistas do grupo REN 38.257 32.589 
Interesses Minoritários 23 109 

Resultado por acção atribuivel aos detentores do capital 
durante o período (expresso em euros por acção)

   - básico 0,36 0,31 
   - diluído 0,36 0,31 

Período findo em 
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Demonstração dos Rendimentos e Gastos do exercício Condensada 
 

31.03.07 31.03.06
Ganhos e perdas actuariais, valor bruto - - 
Ganhos em investimentos disponíveis para venda, valor bruto - 503.075 
Imposto sobre os itens registados directamente em capital - (66.858)
Resultado reconhecido directamente em Capital - 436.217 
Lucro do exercício 38.280 32.698 
Resultado Total do Exercício 38.280 468.915 

Atribuível a:
Accionistas 38.257 468.806 
Interesses Minoritários 23 109 

38.280 468.915 

Período findo em 
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Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados Condensada 
 

31.03.07 31.03.06

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 733.373 855.692 
Pagamentos a fornecedores (695.837) (722.092)
Pagamentos ao pessoal (14.442) (8.397)
Pagamento do imposto sobre o rendimento (4.730) (280)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 18.364 124.923 

Fluxos de caixa das actividadades de investimento

Recebimentos provenientes de:
  Investimentos financeiros 29 88 
  Activos fixos tangíveis - - 
  Subsídios ao investimento 3.792 426 
  Dividendos - - 

Pagamentos respeitantes a:
  Variação de perímetro - - 
  Activos fixos tangíveis (53.679) (73.415)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (49.858) (72.901)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
  Empréstimos obtidos 3.843.001 3.438.739 
  Juros 978 - 

Pagamentos respeitantes a:
  Empréstimos obtidos (3.776.200) (3.482.250)
  Juros e custos similares (18.508) (7.527)
  Dividendos - - 

Fluxos de caixa líquidos dss actividades de financiamento 49.271 (51.038)

Aumento líquido (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa 17.777 984 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 23.970 (21.139)

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 41.747 (20.155)

(17.022) (13.377)

Detalhe da Caixa e equivalentes de caixa
Caixa 20 16 
Descobertos bancários (10.684) (22.380)
Depósitos bancários 52.411 2.209 

41.747 (20.155)

Período findo em
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
CONDENSADAS 
 
 
1 Informação geral 
 
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (referida neste documento como “REN” ou 
“Grupo”), com morada na Avenida Estados Unidos da América, 55 – 12º, Lisboa, foi criada a 
partir da cisão do grupo EDP, de acordo com os Decretos-Lei 7/91, de 8 de Janeiro e 131/94, de 
19 de Maio, aprovados em Assembleia Geral em 18 de Agosto de 1994, com a denominação de 
REN – Rede Eléctrica Nacional, SA. 
  
A 5 de Janeiro de 2007, em resultado da reestruturação do Grupo, decorrente da aquisição do 
negócio do gás em 26 de Setembro de 2006, a REN – Rede Eléctrica Nacional, SA transferiu o 
negócio da Electricidade para a empresa do grupo REN – Serviços de Rede, SA, e ambas as 
empresas foram redenominadas para REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA e REN – 
Rede Eléctrica Nacional, SA, respectivamente. 
  
A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA passou a ser a “holding” do grupo REN, que 
está organizado em dois negócios principais: a Electricidade e o Gás, e dois negócios secundários: 
as Telecomunicações e a Gestão do Mercado de Derivados de Electricidade.  
 
O negócio da Electricidade compreende a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., cujas actividades 
são desenvolvidas no âmbito de um contrato de concessão atribuído por um período de 50 anos, 
que se iniciou em 2000. A REN tem por objecto assegurar a gestão global do sistema eléctrico de 
abastecimento público (SEP), visando: i) garantir a estabilidade e segurança do abastecimento de 
electricidade e assegurar a compatibilização dos interesses dos diversos intervenientes em 
presença; ii) explorar e desenvolver a rede nacional de transporte de Muito Alta Tensão em 
Portugal Continental, gerir a carteira de sítios para centros electroprodutores e preparar os 
processos que servem de base à DGGE - Direcção Geral de Geologia e Energia para o 
lançamento das consultas públicas com vista ao estabelecimento e exploração de novos centros 
electroprodutores. 
 
O negócio do Gás engloba as seguintes empresas: 
  
a) REN Gasodutos, SA 
Empresa criada, em 26 de Setembro de 2006, cujo capital social foi realizado através da 
integração das infra-estruturas de transporte de gás (rede; ligações; compressão); 
 
b) REN Armazenagem, S.A. 
Empresa criada em 26 de Setembro de 2006, cujo capital social foi realizado pela integração dos 
activos de armazenamento subterrâneo de gás; 
 
c) REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A.  
Empresa adquirida no âmbito da aquisição do negócio do gás, anteriormente designada por 
“SGNL – Sociedade Portuguesa de Gás Natural Liquefeito”. A actividade desta empresa consiste 
no fornecimento de serviços de recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural 
liquefeito através do terminal marítimo de GNL, sendo responsável pela construção, utilização e 
manutenção das infra-estruturas necessárias. 
  
As actividades destas empresas são desenvolvidas no âmbito de três contratos de concessão 
atribuídos em separado, por um período de 40 anos com início em 2006. 
 
Adicionalmente a REN Gasodutos, S.A. detém uma participação em duas sociedades criadas em 
“joint venture” com uma empresa espanhola de transporte de gás, a Enagás, às quais a REN 
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Gasodutos cedeu os direitos de transporte sobre gasodutos específicos (Braga-Tuy e Campo 
Maior - Leiria – Braga).  
 
O negócio das telecomunicações é gerido pela Rentelecom Comunicações, S.A., cuja actividade 
consiste no estabelecimento, gestão e utilização dos sistemas e infra-estruturas de 
telecomunicações, fornecendo serviços de comunicação e tirando proveito da capacidade 
excedentária de fibras ópticas pertencentes ao grupo REN. 
 
O negócio da gestão do Mercado de Derivados da Electricidade é assegurado pelo OMIP – 
Operador do Mercado Ibérico de Energia (Polo Português), S.A.. Esta entidade foi criada para a 
organização da divisão Portuguesa do MIBEL, assegurando a gestão do Mercado de Derivados 
do MIBEL juntamente com a Omiclear (Câmara de compensação do Mercado Energético), uma 
empresa constituída e detida totalmente pelo OMIP, e cujo papel é o de câmara de compensação 
e de contraparte central das operações realizadas no mercado a prazo. O OMIP iniciou a sua 
actividade em 3 de Julho de 2006.  
 
 
1.1. Aprovação das demonstrações financeiras consolidadas condensadas 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas condensadas foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração, na reunião de 30 de Maio de 2007. É da opinião do Conselho de Administração 
que estas demonstrações financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da 
REN, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 
 
 
2 Base de preparação  
 
As demonstrações financeiras apresentadas, para o período findo em 31 de Março de 2007, 
foram preparadas de acordo com o IAS 34 – Reporte financeiro intercalar. As demonstrações 
financeiras apresentadas de forma condensada, devem ser lidas conjuntamente com as 
demonstrações financeiras anuais emitidas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006. 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas condensadas não são directamente comparáveis, 
devido ao impacto da aquisição do negócio do gás ocorrido apenas no final do terceiro trimestre 
de 2006.  
 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de euros.   
 
 
3 Resumo das principais políticas contabilísticas 
 
As políticas contabilísticas adoptadas nestas demonstrações financeiras, são consistentes com as 
políticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2006, conforme descrito no anexo às demonstrações financeiras 
consolidadas de 2006. Estas políticas foram aplicadas de forma consistente nos períodos 
apresentados. 
 
Existem novas normas, alterações e interpretações efectuadas a normas existentes, que apesar de 
já estarem publicados, a sua aplicação apenas é obrigatória para períodos anuais que se iniciem a 
partir de 1 de Março de 2006 ou em data posterior, que a REN decidiu não adoptar 
antecipadamente: 
 
i) IFRIC 7, que aplica a abordagem da reexpressão prevista na IAS 29 - Relato Financeiro em 
Economias Hiper Inflacionárias (a aplicar a partir de 1 de Março de 2006). Esta interpretação não 
é relevante para as demonstrações financeiras do Grupo; 
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ii) IFRIC 8, âmbito da IFRS 2 (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de Maio de 
2006). Esta interpretação não deverá ter impacto nas demonstrações financeiras do Grupo; 
 
iii) IFRIC 9, Reavaliação dos derivados embutidos (a aplicar para os períodos que se iniciem em 
ou após 1 de Junho de 2006). A IFRIC 9 não relevante para as demonstrações financeiras do 
Grupo;  
 
iv) IFRIC 10, relato financeiro intercalar e imparidade (a aplicar para o períodos que se iniciem 
em ou após 1 de Novembro de 2006). Esta interpretação não deverá ter impacto nas 
demonstrações financeiras do Grupo; 
 
v) IFRIC 11, IFRS 2 – Operações com acções próprias (a aplicar para os períodos que se iniciem 
em ou após 1 de Março de 2007). Esta interpretação não deverá ter impacto nas demonstrações 
financeiras do Grupo; 
 
vi) IFRIC 12, contratos de concessão (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de 
Janeiro de 2008). Esta interpretação está directamente relacionada com as actividades do Grupo 
REN e o impacto esperado da sua adopção está divulgado na Nota 3.2 das demonstrações 
Financeiras consolidadas do ano de 2006; 
 
vii) IAS 23 (revisão), custos de empréstimos obtidos (a aplicar para os períodos que se iniciem a 
partir de 1 de Janeiro de 2009). Esta alteração à IAS 23 não deverá ter um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras do Grupo REN, uma vez que a política adoptada pelo Grupo já 
está em conformidade com esta alteração.  
 
viii) IFRS 8, Segmentos Operacionais (a aplicar para os períodos anuais iniciados em 1 de Janeiro 
de 2009). Esta IFRS não deverá ter um impacto dsignificativo nas demonstrações financeiras do 
grupo REN. 
 
O impacto da adopção das normas e interpretações que se tornaram efectivos nos períodos 
iniciados em 1 de Janeiro de 2006, não foi significativo para o grupo e referem-se a: 
i) IAS 21 (alteração) investimentos em entidades estrangeiras; 
ii) IAS 39 (alteração) cobertura de fluxo de caixa para transacções intragrupo planeadas 
iii) IAS 39 (alteração) a opção do justo valor 
iv) IAS 39 e IFRS 4 (alteração) contractos de garantias financeiras;  
v) IFRS 1 (alteração) Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro e 
IFRS 6 (alteração) Exploração e avaliação de recursos minerais; 
vi) IFRS 6, exploração e avaliação de terrenos naturais 
vii) IFRS 7, instrumentos financeiros: divulgação de informações; 
viii) IFRIC 4, Determinação se um contrato contém uma locação;  
ix) IFRIC 5, direitos a interesses resultantes de Fundos de Descomissionamento, Restauração e 
Reabilitação Ambiental; 
x) IFRIC 6, passivos emergentes da participação num mercado específico – monos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos.  
 
 
4 Informação por segmentos 
 
4.1. Formato de relato principal - Segmentos de Negócio  
 
A 31 de Março de 2007, o Grupo REN encontrava-se organizado em dois segmentos de negócio 
principais: a Electricidade e o Gás e em dois segmentos secundários: as telecomunicações e a 
gestão do mercado de derivados de electricidade. O segmento da Electricidade inclui as 
actividades de transporte de electricidade em muita alta tensão, e a gestão global do sistema 
eléctrico de abastecimento público. O segmento do gás inclui o transporte de gás em muito alta 
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pressão e a gestão global do sistema nacional de abastecimento de gás natural, assim como a 
operação de regaseificação no terminal GNL, e o armazenamento subterrâneo de gás natural. 
 
Embora as actividades do terminal GNL e do armazenamento subterrâneo possam ser vista 
como distintas da actividade decorrente do transporte de gás e da gestão global do sistema 
nacional de gás natural, uma vez que estas actividades prestam serviços a um único utilizador, o 
qual é também o principal utilizador da rede de transporte de alta pressão de gás, considerou-se 
que as mesmas estão sujeitas aos mesmos riscos e benefícios. 
 
Os outros segmentos (telecomunicações e gestão do mercado de derivados de electricidade) são 
também apresentados separadamente embora não qualifiquem para divulgação.  
 
Os resultados por segmento para o período findo em 31 de Março de 2006, são como segue: 
 

Electricidade Telecom.

Operador 
Mercado de 

Electricidade Grupo

Total de vendas e prestações de serviços 110.748 295 480 111.523
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (215) (23) (480) (718)
Vendas e Prestação deServiços 110.533 272 0 110.805
Resultado operacional por segmento 53.452 3 11 53.466
Custo financeiro (8.300) - (2) (8.302)
Proveitos financeiros - - - - 
Ganhos em joint ventures - - - - 
Resultados antes do imposto 45.164
Imposto do exercicio (12.466)
Resultado Líquido do exercicio 32.698
Outros custos:
Depreciações 18.380 1 131 18.512  
 
Os resultados por segmento para o período findo em 31 de Março de 2007, são como segue: 
 

Electricidade Gás Telecom.

Operador 
Mercado de 

Electricidade Grupo

Total de vendas e prestações de serviços 101.681 35.500 326 1.088 138.595
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (69) - (31) (536) (636)
Vendas e Prestação deServiços 101.612 35.500 295 552 137.959
Resultado operacional por segmento 52.879 14.781 212 (123) 67.749
Custo financeiro (13.151) (5.762) - (2) (18.915)
Proveitos financeiros - 965 - 13 978 
Ganhos em joint ventures - 1.790 - - 1.790 
Resultados antes do imposto 51.602
Imposto do exercicio (13.322)
Resultado Líquido do exercicio 38.280
Outros custos:
Depreciações 19.163 10.949 2 141 30.255  
 
As transacções inter-segmentos são efectuadas a condições e termos de mercado, equiparáveis às 
transacções efectuadas com entidades terceiras. 
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Os activos e passivos por segmento bem como os investimentos em imobilizado para o período 
findo a 31 de Março de 2006, são como segue: 
 

Electricidade Gás

Operador 
Mercado de 

Eléctricidade Não alocados Grupo
Activos 2.460.623 3.419 4.857 925.010 3.393.909
Investimento em "Joint ventures" - - - - - 
Total Activos 2.460.623 3.419 4.857 925.010 3.393.9090
Passivos 1.681.371 275 1.707 420.000 2.103.3530
Investimento em activos fixos 
tangíveis

40.471 - 0 0 40.471

 
 
Os activos e passivos por segmento bem como os investimentos em imobilizado para o período 
findo a 31 de Março de 2007, são como segue: 
 

Electricidade Gás Telecom.

Operador 
Mercado de 

Eléctricidade 
Não 

alocados Grupo
Activos 2.518.342 1.185.129 4.122 24.925 5.389 3.766.954
Investimento em "Joint ventures" - 4.367 - - - 4.367
Total Activos 2.518.342 1.189.496 4.122 24.925 5.389 3.771.321
Passivos 2.012.325 633.930 128 19.955 91.435 2.777.856
Investimento em activos fixos 
tangíveis

40.847 3.521 - - - 44.368

 
 
Os activos por segmento consistem essencialmente nos activos da concessão classificados na 
rubrica de activos fixos tangíveis e propriedades de investimento, bem como os clientes e contas 
a receber. Excluem-se os activos da “holding” à data de 31 de Março de 2007 e os activos 
financeiros disponíveis para venda à data de 31 de Março de 2006, apresentados como activos 
“não alocados”. Os passivos por segmento compreendem os passivos operacionais, excepto os 
passivos da “holdindg” à data de 31 de Dezembro de 2007 e os empréstimos não obtidos para 
financiamento da actividade de exploração à data de 31 de Março de 2006, apresentados como 
passivos “não alocados”.   
 
Os investimentos em activos fixos referem-se a adições aos activos fixos tangíveis (Nota 8). 
 
A maioria das empresas do Grupo REN opera exclusivamente numa área geográfica, em 
Portugal. Apenas a empresa do Grupo, OMIP, que tem a gestão do Mercado Ibérico de 
derivados de electricidade, e a Omiclear que é a câmara de compensação desse mercado, operam 
a nível Ibérico. Contudo essas transacções não são materiais para divulgar como segmento 
geográfico.   
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5 Activos fixos tangíveis 
 
Durante o período decorrido entre 1 de Janeiro de 2006 e 31 de Março de 2006 os movimentos reconhecidos nos activos fixos tangíveis são como segue: 
  
Evolução dos activos fixos tangíveis – Março 2006 
 

Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento Imobilizado
Terrenos e outras básico de Ferramentas Administrativo em

construções Transporte curso Total

1 de Janeiro de 2006

Custo de Aquisição 1.040 50.633 2.201.342 4.137 2.187 22.743 114.439 2.396.521 
Amortizações Acumuladas - (21.474) (1.136.482) (2.407) (1.673) (14.569) - (1.176.606)

Valor Líquido 1.040 29.159 1.064.860 1.729 514 8.174 114.439 1.219.915 

31 de Março de 2006

Adições 72 261 48 86 34.998 35.465 
Alienações - - (48) - (88) - (136)
Transferências e abates 24.794 - 3 (24.797) - 
Depreciação - exercício (357) (12.575) (158) (52) (570) - (13.712)
Depreciação - alienações - - 30 - 88 - 118 
Depreciação- transf. e abates - 

Valor líquido 1.040 28.802 1.077.151 1.814 510 7.693 124.640 1.241.650 

31 de Março de 2006

Custo de Aquisição 1.040 50.633 2.226.208 4.350 2.235 22.744 124.640 2.431.850 
Amortizações Acumuladas - (21.831) (1.149.057) (2.535) (1.725) (15.051) - (1.190.200)

Valor Líquido 1.040 28.802 1.077.151 1.814 510 7.693 124.640 1.241.650  
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Durante o período decorrido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Março de 2007 os movimentos reconhecidos nos activos fixos tangíveis são como segue: 
  
Evolução dos activos fixos tangíveis – Março 2007 
 

Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento Imobilizado
Terrenos e outras básico de Ferramentas Administrativo em

construções Transporte curso Total

1 de Janeiro de 2007

Custo de Aquisição 1.719 91.186 3.499.694 4.292 2.452 24.114 142.210 3.765.667 
Amortizações Acumuladas - (24.826) (1.196.537) (2.511) (1.909) (16.387) - (1.242.170)

Valor Líquido 1.719 66.360 2.303.157 1.781 543 7.727 142.210 2.523.496 

31 de Março de 2007

Adições 1 256 31 170 39.974 40.432 
Alienações (24) (24)

Transferências e abates 2 8 14.775 (14.850) (65)
Depreciação - exercício - (748) (24.492) (156) (70) (667) (26.133)
Depreciação - alienações 24 24 
Depreciação- transf. e abates 65 65 

Valor líquido 1.721 65.620 2.293.506 1.881 504 7.230 167.334 2.537.796 

31 de Março de 2006

Custo de Aquisição 1.721 91.194 3.514.470 4.548 2.483 24.260 167.334 3.806.010 
Amortizações Acumuladas - (25.574) (1.220.964) (2.667) (1.979) (17.030) - (1.268.213)

Valor Líquido 1.721 65.620 2.293.506 1.881 504 7.230 167.334 2.537.796  
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O aumento significativo registado nos activos fixos tangíveis comparando o período findo em 31 
de Março de 2006 com o período findo em 31 de Dezembro de 2007, refere-se essencialmente à 
aquisição do negócio do gás, no final do terceiro trimestre de 2006. Os valores pelos quais os 
activos do gás foram incorporados estão pendentes de avaliação final, resultando de uma 
avaliação preliminar do seu justo valor na aplicação do método da compra ao registo do custo da 
concentração de actividades.  
 
As depreciações dos activos fixos tangíveis foram registadas pela sua totalidade na Demonstração 
dos resultados na rubrica de “Depreciações”, excepto o montante de 282 milhares de euros (31 
de Março de 2006: 244 milhares de euros) que foram capitalizados em imobilizado em curso.  
 
O valor de custos financeiros capitalizados no imobilizado em curso ascendeu a 1.406 milhares 
de euros (784 milhares de euros em 31 de Março de 2006). 
 
 
6 Propriedades de investimento 
 
As propriedades de investimento são compostas pelos terrenos dos centros electroprodutores 
térmicos e hídricos e terrenos e edifícios não afectos às actividades concessionadas da REN, 
tendo apresentado a seguinte evolução: 
 

2007 2006

A 1 de Janeiro
Valor Bruto 527.078 629.555 
Amortizaçoes Acumuladas (62.943) (42.810)
Valor Liquído 464.136 586.745 

Periodo findo em 31 de Março

Alienações e abates - - 
Depreciações (4.404) (5.044)
Variação de Justo valor - - 

Movimentos do período (4.404) (5.044)

Valor Bruto 527.078 629.555 
Amortizaçoes Acumuladas (67.347) (47.854)

A 31 de Março 459.731 581.701  
 
A redução registada nas propriedades de investimento comparando os valores do período findo 
em 31 de Março de 2006 com os valores do período findo em 31 de Março de 2007, refere-se à 
perda por imparidade reconhecida em, 31 de Dezembro de 2006, devido à alteração das taxas de 
remuneração dos terrenos dos centros electroprodutores hídricos, a aplicar a partir de 1 de Julho 
de 2007. 
 
 
7 Impostos diferidos  
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O detalhe dos impostos diferidos reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas 
condensadas é como segue:  
 

31.03.07 31.03.06

Impacto na demonstração dos resultados
Activos por impostos diferidos (15) 8.232 
Passivos por impostos diferidos (9.063) (4.459)

(9.078) 3.773 
Impactos no capital próprio

Activos por impostos diferidos - - 
Passivos por impostos diferidos - - 

- - 

Impacto líquido dos impostos diferidos (9.078) 3.773  
 
Os movimentos ocorridos nos impostos diferidos, por natureza, é como segue:  
 
Evolução dos activos por impostos diferidos – Março 2006 
 

Provisões
Prejuízos 
Fiscais Pensões Outros Total

A 1 de Janeiro de 2006 865 30.962 12.748 3.942 48.516 

Período findo em 31 de Março

Constituição/reversão por capital - - - - - 
Reversão por resultados - (7.740) (399) (463) (8.602)
Constituição por resultados - - 96 274 370 

Movimento do período - (7.740) (303) (189) (8.232)

A 31 de Março de 2006 865 23.222 12.445 3.753 40.284  
 
Evolução dos activos por impostos diferidos – Março 2007 
 

Provisões
Prejuízos 
Fiscais Pensões Outros Total

A 1 de Janeiro de 2007 6.730 7 9.906 3.004 19.647 

Período findo em 31 de Março
Constituição/reversão por capital - - - - - 
Reversão por resultados - - (343) (28) (371)
Constituição por resultados - - 131 255 386 

Movimento do período - - (212) 227 15 

A 31 de Março de 2007 6.730 7 9.694 3.231 19.662  
 
A 31 de Março de 2007 os activos por impostos diferidos referem-se maioritariamente às 
obrigações com os planos de benefícios atribuídos aos empregados  
 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas Condensadas - 31 de Março de 2007 

A - 15 

Evolução dos passivos por impostos diferidos – Março 2006 
 

Agente
Equip. 

Transporte 
electricidade

Propried. de 
Investimento Reavaliação 

anterior GAAP

Activos 
Disponíveis 
para Venda

JV activos 
gás Outros Total

A 1 de Janeiro de 2006 104.785 9.231 46.692 41.477 66.858 - 143 269.186 

Período findo em 31 Março

Constituição/reversão por capital - - - - - - - - 
Constituição por resultados - 1.163 - - - - - 1.163 
Reversão por resultados (4.575) - (364) (661) - - (22) (5.622)

Movimentos do período (4.575) 1.163 (364) (661) - - (22) (4.459)

A 31 de Março de 2006 100.210 10.394 46.328 40.816 66.858 - 121 264.727  
 
Evolução dos passivos por impostos diferidos – Março 2007 
 

Agente
Equip. 

Transporte 
electricidade

Propried. de 
Investimento Reavaliação 

anterior GAAP

Activos 
Disponíveis 
para Venda

JV activos 
gás Outros Total

A 1 de Janeiro de 2007 126.431 13.465 16.438 37.189 - 11.378 - 204.901 

Período findo em 31 Março

Constituição/reversão por capital - - - - - - - - 
Constituição por resultados - 1.204 - - - - - 1.204 
Reversão por resultados (9.202) - (186) (602) - (277) - (10.267)

Movimentos do período (9.202) 1.204 (186) (602) - (277) - (9.063)

A 31 de Março de 2007 117.229 14.669 16.252 36.587 - 11.101 - 195.838  
 
 
8 Activos disponíveis para venda 
 
Esta rubrica refere-se à participação do OMIP na OMEL – Operador del Mercado Ibérico de 
energia (Polo Español), SA. 
 

% detida 31.03.07 31.12.06

OMEL - Operador del Mercado Ibérico de 
Energia (Polo Espanhol) 10,00% 1.033 1.033 

Total 1.033 1.033  
 
Esta participação está registada ao custo de aquisição, uma vez que a OMEL tem uma actividade 
específica, não é uma empresa cotada e as suas acções não foram objecto de qualquer transacção 
recente a condições de mercado. Não foi efectuado qualquer ajustamento à data de 31 de Março 
de 2007, por não existirem indicadores de perda de valor.  
 
 
9 Clientes e outras contas a receber 
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Em 31 de Março de 2007, o detalhe da rubrica de Clientes e outras contas a receber é o seguinte:  
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Clientes 177.961 155 178.116 300.950 155 301.105 
(828) - (828) (828) - (828)

Clientes - Valor líquido 177.133 155 177.288 300.122 155 300.277 

Saldo do Agente 92.489 349.883 442.372 122.344 354.752 477.096 
Estado e Outros Entes Públicos 24.886 - 24.886 - - - 

Clientes e outras contas a receber 294.508 350.038 644.546 422.466 354.907 777.373 

31.03.07 31.12.06

 
 
 
10 Capital social   
 
Em 31 de Março de 2007 o Capital social da REN encontra-se totalmente subscrito e realizado, 
sendo representado por 534.000.000 acções com o valor nominal de 1 euro cada, as quais se 
encontravam distribuídas da seguinte forma: 
 
A estrutura de accionistas da REN a 31 de Março de 2007 é a seguinte: 
 

Número de 
acções %

Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. 267.000.000 50,00%
Caixa Geral de Depósitos 106.800.000 20,00%
EDP - Energias de Portugal, S.A. 80.100.000 15,00%
Gestmin, SGPS, SA 26.700.000 5,00%
Logoenergia, SGPS, SA 26.700.000 5,00%
Oliren, SGPS, SA 26.700.000 5,00%

534.000.000 100,00%  
 
 
11 Outras reservas e resultados acumulados  
 
As rubricas “Outras reservas” e “Resultados acumulados” registaram os seguintes movimentos 
durante o período findo em 31 de Março de 2006: 
 

Reservas 
Legais

Reserva  Justo 
Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
acumulados

Resultado 
exercício

Interesses 
Minoritários

Total 

A 1 de Janeiro de 2006 28.101 436.217 192.830 29.148 103.980 67 790.343 

Ganhos/(perdas) actuariais - - - - - - - 

Ganhos/(perdas) reconhecidos em 
capital 28.101 436.217 192.830 29.148 103.980 67 790.343 

Resultado Líquido do período - 32.589 109 32.698 

Total de Ganhos reconhecidos no 
período 28.101 436.217 192.830 29.148 136.569 176 823.041 

Distribuição de Dividendos - (66.395) - - (66.395)
Transf. para outras reservas 5.533 16.897 81.550 (103.980) - - - - - - - 

A 31 de Março de 2006 33.634 436.217 209.727 44.303 32.589 176 756.646 

Atribuível aos accionistas
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As rubricas “Outras reservas” e “Resultados acumulados” registaram os seguintes movimentos 
durante o período findo em 31 de Março de 2007: 
 

Reservas 
Legais

Reserva  Justo 
Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
acumulados

Resultado 
exercício

Interesses 
Minoritários

Total 

A 1 de Janeiro de 2007 33.634 - - (30.959) 409.046 500 412.221 

Ganhos/(perdas) actuariais - - - - - - - 

Ganhos/(perdas) reconhecidos em 
capital 33.634 - - (30.959) 409.046 500 412.221 

Resultado Líquido do período - - 38.257 23 38.280 

Total de Ganhos reconhecidos no 
período 33.634 - - (30.959) 447.303 523 450.501 

Distribuição de Dividendos - - - - - - - 
Transf. para outras reservas - - - 409.046 (409.046) - - 

A 31 de Março de 2007 33.634 - - 378.087 38.257 523 450.501 

Atribuível aos accionistas

 
 
 
12 Empréstimos 
 
A alocação dos empréstimos entre corrente e não corrente, para o período findo em 31 de Março 
de 2007, é como segue:  
 
Detalhe dos empréstimos corrente e não correntes 
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Papel comercial 1.152.000 300.000 1.452.000 1.125.700 259.500 1.385.200 
Empréstimos bancários 34.916 425.814 460.730 34.917 425.813 460.730 
Descobertos bancários 10.684 - 10.684 31.512 - 31.512 

1.197.600 725.814 1.923.414 1.192.129 685.313 1.877.442 
Locações financeiras 775 1.424 2.199 896 1.231 2.127 
Acréscimos de juros 2.924 - 2.924 895 - 895 

1.201.299 727.238 1.928.537 1.193.920 686.544 1.880.464 

31.12.0631.03.07

 
 
Evolução dos Empréstimos durante o período reportado:  
 

31.03.07

1.880.464 
Contratações 3.843.000 
Reembolsos (3.794.927)

1.928.537 

A 1 de Janeiro 

A 31 de Março  
 
Uma vez que todos os empréstimos são negociados a taxas de juro variáveis, o justo valor dos 
empréstimos é semelhante ao valor contabilístico dos mesmos. Todos os empréstimos estão 
negociados em euros.  
 
 
13 Obrigações de benefícios de reforma e outros 
 
A REN, SA concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (daqui em diante 
referido como Plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas, em condições 
similares aos trabalhadores no activo, um plano de cuidados médicos e concede ainda outros 
benefícios como prémios de antiguidade, de reforma e subsídio de morte. As empresas do 
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negócio do gás atribuem aos empregados planos de seguro de vida. Não se verificaram quaisquer 
alterações nos benefícios atribuídos aos empregados, relativamente ao ano anterior.  
 
O impacto global dos benefícios atribuídos nas demonstrações financeiras consolidadas foi o 
seguinte:  
 

31.03.07 31.12.06

Obrigações no balanço
Plano de pensões 4.042 5.210 
Cuidados médicos e outros benefícios 32.482 32.128 
Plano de seguro de vida 53 50 

36.577 37.388  
 
O montante registado nos custos com pessoal é o seguinte:  
 

31.03.07 31.03.06

Gastos na demonstração dos resultados 
Plano de pensões (98) 29 
Cuidados médicos e outros benefícios (524) (508)
Plano de seguro de vida 3 - 

(619) (480)  
 
Os valores reportados a 31 de Março de 2007, resultam da projecção da avaliação actuarial 
efectuada a 31 de Dezembro de 2006, para o período de 3 meses findo em 31 de Março de 2007, 
considerando a estimativa do aumento dos salários para o ano de 2007. Não foi considerada a 
existência de quaisquer ganhos/(perdas) actuariais gerados no período findo em 31 de Março de 
2007.  
 
Os principais pressupostos utilizados no cálculo actuarial, são os abaixo indicados: 
 

31.03.07 31.12.06

Taxa anual de desconto 4,50% 4,25%
Percentagem expectável de activos elegíveis para reforma antecipada 10,00% 10,00%
Taxa anual de crescimento dos salários 3,30% 3,30%
Taxa anual de crescimento das pensões 2,25% 2,25%
Taxa anual de crescimento das pensões da Segurança Social 2,00% 2,00%
Taxa de inflação 2,00% 2,00%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (durante 8 anos) 4,50% 4,50%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (após os 8 anos) 4,00% 4,00%
Despesas de gestão (por funcionário/ano) 233 € 220 €
Taxa de crescimento das despesas de gestão - até 2007 4,50% 4,50%
Taxa de crescimento das despesas de gestão - após 2007 2,70% 2,70%
Taxa de rendimento 5,37% 7,50%
Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90  
 
 
14 Provisões para outros riscos e encargos  
 
A evolução das provisões durante os períodos apresentados é a seguinte:  
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Evolução das Provisões  
 

2007 2006

A 1 de Janeiro 45.731 3.147 
Constituição - - 
Redução - - 
A 31 de Março 45.731 3.147  
 
A 31 de Março de 2007, os montantes provisionados referem-se à estimativa dos eventuais 
pagamentos a serem efectuados pela REN decorrentes de processos judiciais em curso por danos 
causados em terceiros e um processo de arbitragem com a Amorim Energia, BV relativamente 
aos dividendos recebidos da GALP anteriormente à alienação da participação na GALP, pela 
REN, SA à Amorim Energia, BV.  
 
 
15 Imposto sobre o rendimento 
 
O imposto sobre o rendimento calculado para o período findo em 31 de Março de 2007, inclui o 
imposto corrente e o imposto diferido, como segue:  
 
Imposto sobre o rendimento  
 

31.03.07 31.03.06

Imposto s/ rendimento corrente 22.399 8.692 
Imposto s/ rendimento diferido (9.078) 3.773 

Imposto sobre o rendimento 13.322 12.466  
 
A reconciliação do montante de imposto calculado à taxa nominal e o imposto reconhecido na 
demonstração dos resultados é conforme segue: 
 

31.03.07 31.03.06

Resultado consolidado antes de Imposto 51.602 45.164 
Taxa de Imposto 26,5% 27,5%

13.675 12.420 

Custos não dedutíveis 42 14 
Rendimentos não tributáveis (448) 0 
Tributação autónoma 53 31 

13.322 12.466 

Imposto s/ rendimento corrente 22.399 8.692 
Imposto s/ rendimento diferido (9.078) 3.773 

Imposto s/ rendimento 13.322 12.466 
Taxa efectiva de imposto 25,8% 27,6%  
 
As diferenças permanentes referem-se maioritariamente aos ganhos obtidos nas “joint ventures” 
que são rendimentos não tributáveis. 
 
A taxa de imposto adoptada para a reconciliação do montante de imposto nas demonstrações 
financeiras consolidadas, é calculada conforme segue: 
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Taxas de imposto corrente 
 

31.03.07 31.03.06
Taxa de imposto 25,00% 25,00%
Derrama 1,50% 2,50%

26,50% 27,50%  
 
 
16 Dividendos por acção 
 
A 31 de Março de 2007 não houve lugar a qualquer distribuição de dividendos. O dividendo 
distribuído a 31 de Março de 2006, no valor de 66.395 milhares de euros refere-se à aplicação do 
resultado líquido de 2005, e foi pago em Abril de 2006. 
 
 
17 Contingências 
 
A 31 de Março de 2007 o grupo tem garantias prestadas às seguintes entidades:  
 

Beneficiário Objecto Início 2007 2006

Comunidade Europeia Dar cumprimento a requisitos contratuais no âmbito de 
contrato de financiamento 16-12-2003 643 643 

Tribunal da Comarca de Viseu Caução para expropriação de 63 parcelas para a subestação da 
Bodiosa 22-10-2004 206 206 

Tribunal da Comarca de Braga  e de C. 
Branco

Caução para expropriação de parcelas para as subestações de 
Pedralva e C. Branco 15-02-2006 800 800 

Camara Municpal de Silves Caução para obras em Tunes 04-05-2006 352 - 
Tribunal da Comarca da Anadia Caução para expropriação de 111 parcelas para a subestação do 

Paraimo 26-04-2005 432 432 
Tribunal da Comarca de Gondomar Prestação de caução no âmbito do processo 1037/2001

09-11-2005 150 150 
Tribunal da Comarca de Penela e Ansião Caução para expropriação de 83 parcelas para a subestação do 

Penela 30-06-2006 703 - 
Tribunal da Comarca de Vieira do Minho Caução para expropriação de 29 parcelas para a subestação de 

Frades 3-08-2006 558 - 
Tribunal da Comarca de Torres Vedras Caução para expropriação de 11 parcelas para a subestação da 

Carvoeira 13-12-2006 297 - 
Tribunal da Comarca de Macedo de 
Cavaleiros

Caução para expropriação de parcelas para a subestação de 
Olmos 14-02-2007 190 - 

OMEL - Operador del Mercado Español de 
Electricidad

Garantir pagamentos resultantes da intervenção como 
comprador no mercado Espanhol 12-01-2001 30.000 25.000 

MEFF Garantir pagamentos resultantes da intervenção como 
comprador no mercado Espanhol - 5.000 - 

Camara Municipal de Odivelas Para caução de levantamento de pavimento na instalação de 
cabo subterrâneo na Linha Alto Mira – Sete Rios

01-08-2004 - - 
Direcção Geral de Geologia e Energia Concessão das actividades do transporte do gas 26-09-2006 20.000 - 
Camara Municipal do Seixal Garantia de processos em curso - 3.853 - 
BEI Para garantir empréstimos - 443.454 
Serviços de Finanças de Loures Caução em processos em curso - 1.306 - 
Serviços de Finanças de Lisboa Caução de processo em curso - 1.278 - 

509.220 27.230  
 
 
18 Transacções com partes relacionadas 
 
Em 31 de Março de 2007, o Grupo REN era detido pela Parpública, EDP e Caixa Geral de 
Depósitos (Nota 10). Durante o exercício, o Grupo REN efectuou as seguintes transacções com 
aquelas partes relacionadas: 
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18.1. Vendas de produtos e serviços 
 

31.03.07 31.03.06

Vendas de produtos
Electricidade - EDP 591.168 820.438 

591.168 820.438 

Serviços prestados 
Outros serviços - EDP 150 443 

150 443  
 
Os valores apresentados como vendas de produtos estão reconhecidos em “Clientes e outras 
contas a receber”, devido ao papel de intermediário da REN na compra e venda de electricidade. 
 
 
18.2. Compras de produtos e serviços 
 

31.03.07 31.03.06

Compra de produtos
Electricidade - EDP (356.854) (498.898)

(356.854) (498.898)
Compras de serviços
Serviços diversos - EDP (1.251) (504)
Juros de papel comercial - CGD (5.021) (3.166)
Comissões de empréstimos - CGD (97) (102)

(6.369) (3.772)  
 
Os valores apresentados como compras de produtos estão reconhecidos em “Clientes e outras 
contas a receber”, devido ao papel de intermediário da REN na compra e venda de electricidade.  
 
 
18.3. Remuneração da Administração 
 
Durante o período findo em 31 de Março de 2007, as remunerações auferidas pelo Conselho de 
Administração da REN ascenderam a 275 milhares de euros (a 31 de Março de 2006: 275 
milhares de euros) conforme tabela abaixo:  
 

31.03.07 31.03.06

Salários e outros benefícios de curto prazo 275 275 

275 275  
 
Não existem empréstimos concedidos aos membros do Conselho de Administração. 
 
 
18.4. Saldos com partes relacionadas 
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No final do período findo em 31 de Março de 2007, os saldos resultantes de transacções 
efectuadas com partes relacionadas são como segue: 
 

31.03.07 31.03.06

Partes relacionados - devedores
EDP - Clientes 110.467 254.486 
EDP - Outros devedores - 1.124 

110.467 255.610 

Partes relacionados - credores
EDP - Fornecedores 108.221 182.783 
EDP - Outros credores 990 3.230 
CGD - Empréstimos ( Papel comercial) 530.000 494.000 

639.211 680.013  
 
Os empréstimos contratados com a CGD, é um programa de papel comercial, com vencimento 
em 8 de Fevereiro de 2007, que foi renovado até ao final do ano. O valor total do programa é de 
530.000 milhares de euros, o qual se encontrava totalmente utilizado a 31 de Março de 2007. As 
taxas de juro contratadas para este programa variam conforme a opção de emissão tomada. Se a 
emissão for directa a taxa de juro corresponde à taxa Euribor do prazo da emissão. Se a emissão 
for por leilão de taxas a taxa de juro corresponderá à média das taxas de juro oferecidas no leilão.      
 
 
19 Eventos subsequentes 
 
De acordo com informação já divulgada para os mercados, a REN está a preparar uma oferta 
pública das suas acções e a data estimada para a realização da mesma é a primeira quinzena de 
Julho. 
 
 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas Condensadas - 31 de Março de 2007 

A - 23 

Relatório de exame simplificado - 31 de Março de 2007 
 
 
Introdução 
 
1 Procedemos ao exame simplificado das demonstrações financeiras consolidadas 
condensadas da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., as quais compreendem o 
balanço consolidado condensado em 31 de Março de 2007, (que evidencia um total de 3.742.274 
milhares de euros e um total de capital próprio de 984.501 milhares de euros, incluindo um 
resultado líquido de 38.257 milhares de euros), a demonstração dos resultados consolidados 
condensada, a demonstração dos rendimentos e gastos reconhecidos no período condensada e a 
demonstração dos fluxos de caixa consolidados condensada do período de três meses findo 
naquela data, e o correspondente anexo às demonstrações financeiras consolidadas condensadas.  
 
 
Responsabilidades 
 
2 É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações 
financeiras consolidadas condensadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição 
financeira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas 
operações e os fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios 
contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. 
 
3 A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório com base no nosso exame 
simplificado daquelas demonstrações financeiras consolidadas condensadas. 
 
 
Âmbito 
 
4 O exame simplificado a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas 
Internacionais de Auditoria emitidas pelo IFAC, aplicáveis a exames simplificados, as quais 
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança 
moderado sobre se as demonstrações financeiras consolidadas condensadas não contêm 
distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame simplificado consistiu (i) 
principalmente em indagações e procedimentos analíticos destinados a apreciar: a fiabilidade das 
asserções constantes da informação financeira consolidada, a adequação das políticas 
contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação, a 
aplicação ou não do princípio da continuidade; e (ii) a apresentação da informação financeira 
consolidada condensada. 
  
5 Um exame simplificado proporciona, por conseguinte, menos segurança do que um 
exame completo e, consequentemente, não estamos em condições de expressar uma opinião. 
 
 
Parecer 
 
6 Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um 
nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que 
as referidas demonstrações financeiras consolidadas condensadas do período de três meses findo 
em 31 de Março de 2007 não estejam isentas de distorções materialmente relevantes que afectem 
a sua conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como 
adoptadas na União Europeia.  
 
 
Lisboa, 31 de Maio de 2007  
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PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.  
representada por: 
 
Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C. 
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Balanço Consolidado 
 

Nota 2006 2005
Activos

Não corrente
Activos fixos tangíveis 8 2.523.496 1.219.915 
Propriedades de investimento 9 464.136 586.745 
Interesses em "Joint ventures" 10 2.577 - 
Impostos diferidos activos 11 19.647 48.516 
Activos financeiros disponíveis para venda 12 1.033 925.010 
Clientes e outras contas a receber 13 354.907 93.283 

3.365.797 2.873.469 

Corrente
Existências 14 3.089 878 
Clientes e outras contas a receber 13 422.466 494.560 
Imposto sobre o rendimento a receber 94 - 
Depósitos de garantia recebidos 15 13.913 - 
Caixa e equivalentes de caixa 16 55.482 1.765 

495.044 497.203 

Total do activo 3.860.840 3.370.672 

Capital próprio

Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital
Capital social 17 534.000 534.000 
Outras reservas 18 33.634 657.148 
Resultados acumulados 18 (30.959) 29.148 
Resultado do exercício atribuível a detentores do capital 18 496.046 103.980 

1.032.721 1.324.276 
Dividendos antecipados (87.000) - 

945.721 1.324.276 
Interesses minoritários 18 500 67  
Total do capital próprio 946.221 1.324.343 

Passivos

Não corrente
Empréstimos obtidos 19 686.544 604.761 
Impostos diferidos passivos 11 204.901 269.186 
Obrigações de benefícios de reforma e outros 20 37.388 46.353 
Fornecedores e outras contas a pagar 22 211.563 93.037 
Provisões para outros riscos e encargos 21 45.731 3.147 

1.186.128 1.016.484 
Corrente
Empréstimos obtidos 19 1.193.920 765.261 
Fornecedores e outras contas a pagar 22 473.332 264.305 
Imposto sobre o rendimento a pagar 47.326 279 
Depósitos de garantia 13.913 - 

1.728.491 1.029.845 

Total do passivo 2.914.619 2.046.329 

Total do capital próprio e do passivo 3.860.840 3.370.672 

A 31 de Dezembro
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Demonstração de Resultados Consolidados 
 

Nota 2006 2005

Vendas 23 112 126 
Prestações de serviços 23 387.608 364.407 

Proveitos operacionais 387.720 364.533 

Custo de vendas (98) (137)
Fornecimentos e serviços externos 24 (130.866) (125.614)
Custos com pessoal 25 (33.979) (32.635)
Depreciação do exercício (88.896) (70.879)
Provisões para passivos e encargos 21 (42.584) (295)
Ajustamentos de contas a receber - 493 
Imparidade de activos 9 (102.476) - 
Outros gastos 26 (17.654) (11.172)
Outros rendimentos 26 637.552 37.283 

Resultado Operacional 608.718 161.577 

Custos de financiamento 27 (42.603) (29.330)
Proveitos financeiros 27 1.000 - 
Ganhos/(perdas) em joint ventures 10 2.577 - 

Resultados antes de impostos 569.692 132.247 

Imposto do exercicio 28 (73.213) (28.355)

Resultado Liquido do exercicio 496.479 103.892 

Atribuivel a:
Accionistas do grupo REN 496.046 103.980 
Interesses Minoritários 433 (88)

496.479 103.892 

capital durante o ano (expresso em euros por 
acção)
   - básico 4,64 0,97 
   - diluído 4,64 0,97 

Exercício findo em 31 de 
Dezembro 
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Demonstração de Rendimentos e Gastos reconhecidos no exercício 
 

Nota 2006 2005

Ganhos e perdas actuariais, valor bruto 5.054 (11)
Ganhos em investimentos disponíveis para venda, valor bruto 12 (503.075) 503.075 
Imposto sobre os itens registados directamente em capital 12 65.468 (66.855)

Resultado reconhecido directamente em Capital (432.553) 436.209 

Lucro do exercício 496.479 103.892 

Resultado Total do Exercício 63.926 540.101 

Atribuível a:

Accionistas 63.493 540.189 
Interesses Minoritários 433 (88)

63.926 540.101  
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Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados  
 

Nota 2006 2005

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 3.093.656 2.855.206 
Pagamentos a fornecedores (2.794.972) (2.826.310)
Pagamentos ao pessoal (33.027) (32.572)
Pagamento do imposto sobre o rendimento (10.479) 7.413 

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 255.178 3.737 

Fluxos de caixa das actividadades de investimento

Recebimentos provenientes de:
  Investimentos financeiros 945.101 345 
  Activos fixos tangíveis 493 40.647 
  Subsídios ao investimento 7.123 9.667 
  Dividendos 40.694 30.354 

Pagamentos respeitantes a:
  Variação do perímetro (492.961)
  Activos fixos tangíveis (247.015) (173.670)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento 253.435 (92.657)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
  Empréstimos obtidos 15.390.085 11.210.283 

Pagamentos respeitantes a:
  Empréstimos obtidos (15.364.185) (11.066.450)
  Juros e custos similares (47.357) (30.614)
  Dividendos (442.047) (46.700)

Fluxos de caixa líquidos dss actividades de financiamento (463.504) 66.519 

Aumento líquido (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa 45.109 (22.401)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (21.139) 1.262 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 16 23.970 (21.139)

Exercício findo em 31 de Dezembro 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
 
 
1 Informação geral 
 
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (referida neste documento como “REN” ou “Grupo”), 
com morada na Avenida Estados Unidos da América, 55 – 12º, Lisboa, foi criada a partir da cisão 
do grupo EDP, de acordo com os Decretos-Lei 7/91, de 8 de Janeiro e 131/94, de 19 de Maio, 
aprovados em Assembleia Geral em 18 de Agosto de 1994. A REN tem por objecto assegurar a 
gestão global do sistema eléctrico de abastecimento público (SEP), visando: 
 

i) garantir a estabilidade e segurança do abastecimento de electricidade e assegurar a 
compatibilização dos interesses dos diversos intervenientes em presença;  

ii) explorar e desenvolver a rede nacional de transporte de Muito Alta Tensão em Portugal 
Continental, gerir a carteira de sítios para centros electroprodutores e preparar os 
processos que servem de base à DGGE - Direcção Geral de Geologia e Energia para o 
lançamento das consultas públicas com vista ao estabelecimento e exploração de novos 
centros electroprodutores. 

 
Em 2006, o Grupo REN sofreu uma alteração significativa com a aquisição do negócio do gás, 
que envolveu a compra de activos e empresas cujos negócios consistem essencialmente no 
transporte e armazenamento de gás natural. Esta aquisição ocorreu em 26 de Setembro de 2006.  
 
O grupo detém, presentemente, duas áreas de negócio principais, a Electricidade e o Gás, e duas 
áreas de negócio secundárias, nas áreas de Telecomunicações e de Gestão do Mercado de 
Derivados de Electricidade. 
 
O negócio da Electricidade compreende a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., cujas actividades 
são desenvolvidas no âmbito de um contrato de concessão atribuído por um período de 50 anos, 
que se iniciou em 2000, para além de ser até 31 de Dezembro de 2006, a “holding” do Grupo. 
 
O negócio do Gás engloba as seguintes empresas: 
  
a) REN Gasodutos, SA 
Empresa criada, em 26 de Setembro de 2006, cujo capital social foi realizado através da 
integração das infra-estruturas de transporte de gás (rede; ligações; compressão); 
 
b) REN Armazenagem, S.A. 
Empresa criada em 26 de Setembro de 2006, cujo capital social foi realizado pela integração dos 
activos de armazenamento subterrâneo de gás; 
 
c) REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A.  
Empresa adquirida no âmbito da aquisição do negócio do gás, anteriormente designada por 
“SGNL – Sociedade Portuguesa de Gás Natural Liquefeito”. A actividade desta empresa consiste 
no fornecimento de serviços de recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural 
liquefeito através do terminal marítimo de GNL, sendo responsável pela construção, utilização e 
manutenção das infra-estruturas necessárias. 
  
As actividades destas empresas são desenvolvidas no âmbito de três contratos de concessão 
atribuídos em separado, por um período de 40 anos com início em 2006. 
 
Adicionalmente a REN Gasodutos, S.A. detém uma participação em duas sociedades criadas em 
“joint venture” com uma empresa espanhola de transporte de gás, a Enagás, às quais a REN 
Gasodutos cedeu os direitos de transporte sobre gasodutos específicos (Braga-Tuy e Campo 
Maior - Leiria – Braga).  
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O negócio das telecomunicações é gerido pela Rentelecom Comunicações, S.A., cuja actividade 
consiste no estabelecimento, gestão e utilização dos sistemas e infra-estruturas de 
telecomunicações, fornecendo serviços de comunicação e tirando proveito da capacidade 
excedentária de fibras ópticas pertencentes ao grupo REN. 
 
O negócio da gestão do Mercado de Derivados da Electricidade é assegurado pelo OMIP – 
Operador do Mercado Ibérico de Energia (Polo Português), S.A.. Esta entidade foi criada para a 
organização da divisão Portuguesa do MIBEL, assegurando a gestão do Mercado de Derivados 
do MIBEL juntamente com a OMIclear (Câmara de compensação do Mercado Energético), uma 
empresa constituída e detida totalmente pelo OMIP, e cujo papel é o de câmara de compensação 
e de contraparte central das operações realizadas no mercado a prazo. O OMIP iniciou a sua 
actividade em 3 de Julho de 2006.  
 
No início de 2007, a “holding” do Grupo REN é a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, 
S.A., a nova denominação da entidade anteriormente designada por REN – Rede Eléctrica 
Nacional, S.A.. Esta empresa foi transformada numa sociedade gestora de participações sociais, 
tendo sido redenominada após a transferência do negócio da Electricidade para uma nova 
empresa criada a 26 de Setembro de 2006, a REN – Serviços de Rede, S.A., que foi em 
simultâneo redenominada para REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.. 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração, 
na reunião de 15 de Maio de 2007. É da opinião do Conselho de Administração que estas 
demonstrações financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da REN, 
bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 
 
 
2 Informação sobre os contratos de concessão atribuídos à REN 
 
2.1 Contrato de Concessão de Electricidade 
 
A concessão para a utilização da RNT foi atribuída à REN, SA, conforme Decreto-Lei Nº 
182/95 de 27 de Julho de 1995 (artº 64), com vista à gestão do Sistema Eléctrico de 
Abastecimento Público (SEP), à utilização da Rede Nacional de Transporte, bem como ao 
desenvolvimento das infra-estruturas necessárias. 
  
O objecto deste contrato de concessão consiste nas seguintes actividades: 
 

i)  Compra e Venda de Electricidade 
 
Nesta actividade, a REN, S.A. actua como intermediário (agente) entre os produtores e 
distribuidores vinculados de electricidade. A electricidade é adquirida com base em contratos de 
compra de energia assinados com os produtores (CAE’s), e vendida de acordo com as tarifas 
definidas pelo regulador, ERSE (Entidade Reguladora de Serviços Energéticos). 
  
A REN pode ainda intermediar na venda de excedentes de produção disponíveis. Dos ganhos 
obtidos nestas intermediações, a REN tem direito a reter 50% dos ganhos comerciais obtidos. Os 
activos tangíveis alocados a esta actividade são remunerados à semelhança do que se verifica para 
os activos de transporte de electricidade. 
 

ii) Transporte de Electricidade 
 
Esta é a actividade principal da REN, tendo por objecto o transporte de electricidade através da 
RNT para entrega aos distribuidores vinculados em MT (média tensão) e AT (alta tensão), aos 
consumidores ligados à RNT e às redes de MAT( Muito alta tensão) a que a REN estiver ligada. 
Esta actividade inclui ainda o planeamento e desenvolvimento da RNT, a construção das novas 
infra-estruturas e a exploração e manutenção da RNT. 
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O modelo do contrato de concessão garante um equilíbrio contratual através da recuperação das 
depreciações e remuneração dos investimentos feitos em activos da concessão, e a recuperação 
de custos operacionais elegíveis.  
 

iii) Gestão Global do Sistema 
 
Esta actividade tem por objecto a gestão global do Sistema de electricidade, cabendo à REN a 
gestão técnica do mesmo através da coordenação, nos pontos de ligação com a RNT, dos 
trânsitos de energia eléctrica das instalações da produção vinculada, das redes de distribuição 
vinculada, em MT e AT, e dos consumidores ligados à RNT, bem como dos centros 
electroprodutores não vinculados com potência superior a 10 MVA, designadamente através de 
despacho por “Ordem de mérito”. 
 
A actividade de gestão global do sistema tem também garantido o equilíbrio contratual, através da 
recuperação da depreciação dos activos da concessão e a remuneração do investimento 
efectuado. A remuneração é calculada com base no valor médio líquido dos activos associados a 
esta actividade. 
 
A REN pode desenvolver outras actividades, de modo directo ou através de empresas 
subsidiárias, quando autorizada pelo Governo, caso seja do melhor interesse para a concessão ou 
para os seus clientes. Este é o caso do OMIP, que gere o Mercado de Derivados da Electricidade 
sob a alçada do MIBEL, e a sua subsidiária Omiclear, que funciona como câmara de 
compensação.  
  
A concessão foi atribuída por um período de 50 anos, com início em 6 de Setembro de 2000. Os 
activos considerados como activos de concessão são aqueles adquiridos pela REN à RNT, que 
incluem:  
 

- As linhas, subestações, postos de seccionamento e instalações anexas; 
- as instalações afectas ao despacho centralizado e à gestão global do SEP, incluindo todo o 

equipamento indispensável ao seu funcionamento; e 
- as instalações de telecomunicações, telemedida e telecomando afectas ao transporte e à 

coordenação do sistema electroprodutor. 
 

Adicionalmente, serão também considerados como activos de concessão: 
- os imóveis pertencentes à REN em que se implantem os bens referidos no número anterior, 

assim como as servidões constituídas; 
- os sítios para instalação dos centros electroprodutores vinculados, cuja propriedade ou posse 

pertença à REN; 
- outros bens móveis ou imóveis necessários ao desempenho das actividades objecto da 

concessão; e  
- as relações jurídicas directamente relacionadas com a concessão, nomeadamente laborais, de 

empreitada, de locação, de prestação de serviços, de recepção e entrega de energia eléctrica, 
bem como os direitos de utilização do domínio hídrico e de transporte através de redes 
situadas no exterior da área de concessão.  

 
A REN tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, manter o bom estado de 
funcionamento, conservação e segurança dos activos e meios a ela afectos, efectuando todas as 
reparações, renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos activos nas condições 
técnicas requeridas. 
 
A REN é titular e detém a posse dos activos que integram a concessão, até à extinção desta. Os 
activos apenas podem ser utilizados para o fim previsto na concessão. Na data da extinção da 
concessão, os bens a ela afectos revertem para o Estado nos termos previstos no presente 
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contrato, o qual compreende o recebimento de uma indemnização correspondente ao valor 
líquido contabilístico dos bens afectos à concessão. 
 
A concessão pode ser extinta por acordo entre as partes por rescisão, por resgate e pelo decurso 
do prazo. A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado dos bens e meios a ela 
afectos. 
 
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo concedente se ocorrer qualquer uma das 
situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da concessão: afastamento 
dos princípios da concessão; oposição à supervisão e desobediência às deliberações do 
concedente; recusa em efectuar reparações e manutenções nos activos da concessão, bem como o 
seu desenvolvimento; aplicação de tarifas mais elevadas do que as definidas pelo regulador; e a 
transmissão ou subconcessão não autorizada da concessão de transporte. 
 
O concedente pode resgatar a concessão sempre que motivos de interesse público o justifiquem, 
decorridos que sejam pelo menos 15 anos sobre a data do início do respectivo prazo. Pelo 
resgate, a concessionária tem direito a uma indemnização que deve atender ao valor contabilístico 
à data do resgate dos bens revertidos bem como ao valor de eventuais lucros cessantes. 
 
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidido quanto ao 
novo modo ou entidade encarregada da gestão da concessão, o presente contrato de concessão 
pode ser prolongado pelo período máximo de um ano, como um contrato de locação, prestação 
de serviços ou qualquer outra forma legal. 
 
 
2.2. Transporte de Gás e Gestão Global do Sistema 
 
A concessão para utilização da RNTGN foi atribuída à REN - Gasodutos, S.A., ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 140/2006 de 26 e Julho de 2006, tendo como objecto a gestão do Sistema 
Nacional de Gás Natural (SNGN), a operação da rede de transporte de gás em alta pressão e o 
desenvolvimento das infra-estruturas necessárias, sob o regime de prestação de serviço de 
público. 
 
O objecto do contrato de concessão compreende as seguintes actividades: 
 

i) Transporte de Gás 
 
Esta é uma das actividades da REN – Gasodutos, S.A., e tem por objectivo garantir o transporte 
de gás através das infra-estruturas que compõem a rede nacional de alta pressão, bem como a 
distribuição ao SNGN ou a consumidores industriais directamente ligados ao RNTGN. Esta 
actividade compreende não só a recepção e distribuição de gás através da rede de transporte de 
alta pressão, mas também a operação e manutenção de todas as infra-estruturas e ligações que 
pertencem à RNTGN. 
 
O modelo do contrato de concessão garante um equilíbrio contratual através da recuperação dos 
custos operacionais elegíveis e da remuneração dos activos, que compreende: a recuperação da 
depreciação dos activos; e a remuneração a uma taxa de juro fixada pelo regulador (ERSE), 
calculada como uma proporção entre valor actual acumulado de unidades transportadas, e as 
unidades totais estimadas a serem transportadas através da infra-estrutura, durante o período de 
concessão.  
 

ii) Gestão Global do Sistema do Gás 
 
O objectivo desta actividade é gerir o Sistema Nacional de Abastecimento de Gás (SNGN), 
através da coordenação das ligações nacionais e internacionais à RNTGN, o planeamento e a 
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preparação da expansão necessária da rede de transporte de gás de alta pressão, e o controlo das 
reservas de segurança de gás natural. 
  
Esta concessão foi atribuída por um período de 40 anos a partir da data de assinatura do 
contrato. Os activos considerados como activos da concessão, são os activos adquiridos pelo 
Grupo REN à Transgás, e incluem:  
 

- os gasodutos de alta pressão, utilizados no transporte de gás, tubos e antenas associados; 
- as infra-estruturas relacionadas com a compressão, transporte e redução de pressão do gás 

para entrega nos gasodutos de média pressão; 
- equipamentos relacionados com a gestão técnica global do SNGN; e 
- infra-estruturas de telecomunicações, telemetria e de controlo remoto usados para gerir a 

rede de recepção, transporte e entrega, incluindo equipamento de telemetria colocado nas 
instalações dos utilizadores. 

 
Adicionalmente, são também considerados como activos da concessão: 

- os imóveis detidos pela REN Gasodutos, S.A., onde os supra mencionados equipamentos se 
encontram instalados, assim como as servidões constituídas; 

- outros activos necessários para o desenvolvimento operacional das actividades da concessão; 
- quaisquer direitos intelectuais ou industriais, propriedade da REN Gasodutos, S,A.; e 
- todas as relações legais estabelecidas durante a concessão, tais como: contratos de trabalho, 

subcontratos, locações e serviços externos. 
 
A REN Gasodutos, S.A., tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, manter o 
bom estado de funcionamento, conservação e segurança dos activos e meios a ela afectos, 
efectuando todas as reparações, renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos 
activos nas condições técnicas requeridas. 
 
A REN Gasodutos, S.A. é titular e detém a posse dos activos que integram a concessão. Os 
activos apenas podem ser utilizados para o fim previsto na concessão. Na data da extinção da 
concessão, os bens a ela afectos revertem para o Estado nos termos previstos no presente 
contrato, o qual compreende o recebimento de uma indemnização correspondente ao valor 
líquido contabilístico dos bens afectos à concessão. 
 
A concessão pode ser extinta por acordo entre as partes por rescisão, por resgate e pelo decurso 
do prazo. A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado dos bens e meios a ela 
afectos. 
 
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo concedente se ocorrer qualquer uma das 
situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da concessão: falha iminente 
ou interrupção da actividade; deficiências na gestão e operação da actividade da concessão; ou 
deficiências na manutenção e reparação das infra-estruturas que comprometam a qualidade do 
serviço.  
 
O concedente pode resgatar a concessão sempre que motivos de interesse público o justifiquem, 
decorridos que sejam pelo menos 15 anos sobre a data do início do respectivo prazo. Pelo 
resgate, a concessionária tem direito a uma indemnização que deve atender ao valor contabilístico 
à data do resgate dos bens revertidos bem como ao valor de eventuais lucros cessantes. 
 
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidido quanto ao 
novo modo ou entidade encarregada da gestão da concessão, o presente contrato de concessão 
pode ser prolongado pelo período máximo de um ano, como um contrato de locação, prestação 
de serviços ou qualquer outra forma legal. 
 
 
2.3. Recepção, Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) 
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A concessão da actividade no terminal GNL foi atribuída à REN Atlântico, S.A., ao abrigo do 
Decreto-Lei 140/2006 de 26 de Julho de 2006, para a realização das seguintes actividades, sob o 
regime de prestação de serviço público: 
 
a) recepção, armazenamento, tratamento e regaseificação de gás natural liquefeito, descarregado 
de barcos metaneiros no Porto de Sines; 
b) a injecção de gás natural de alta pressão na Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 
(RNTGN) ou a sua expedição através de camiões especializados para o efeito; e 
c) a construção, utilização, manutenção e expansão das infra-estruturas do Terminal GNL 
(edifícios, tanques, gasodutos, etc.). 
 
O modelo do contrato de concessão garante um equilíbrio contratual através da recuperação dos 
custos operacionais elegíveis e da remuneração dos activos, que compreende: a recuperação da 
depreciação dos activos; e a remuneração a uma taxa de juro fixada pelo regulador (ERSE), 
calculada como uma proporção entre valor actual acumulado de unidades descarregadas e 
regaseificadas, e as unidades totais estimadas a serem regaseificadas através da infra-estrutura, 
durante o período de concessão.  
 
A concessão foi atribuída por um período de 40 anos, a partir da data de assinatura do contrato. 
Os activos considerados como activos de concessão, são os activos adquiridos pelo GrupoREN à 
Transgás, e incluem:  
 

- o terminal GNL e as infra-estruturas associadas, instaladas no Porto de Sines; 
- as infra-estruturas utilizadas para a recepção, armazenagem, tratamento e regaseificação do 

GNL, incluindo todo o equipamento necessário para controlo, regulação e medição das 
restantes infra-estruturas e da actividade do Terminal GNL; 

- as infra-estruturas utilizadas na injecção do gás natural na RNTGN ou no carregamento e 
expedição do GNL através de camiões ou barcos metaneiros; e  

- as infra-estruturas relacionadas com telecomunicações, telemetria e controlo remoto, usadas 
na gestão de todas as infra-estruturas do terminal GNL.   

 
Adicionalmente, serão também considerados activos da concessão: 

- os imóveis detidos pela REN Atlântico, S.A., onde os supra referenciados equipamentos 
estão instalados assim como as servidões constituídas; 

- outros activos necessários ao desenvolvimento da actividade da concessão;  
- quaisquer direitos intelectuais ou de propriedade industrial da REN Atlântico, S.A.; e 
- todas as relações legais estabelecidas durante a concessão, tais como: contratos de trabalho, 

subcontratos, locações e serviços externos. 
 
A REN Atlântico, S.A., tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, manter o 
bom estado de funcionamento, conservação e segurança dos activos e meios a ela afectos, 
efectuando todas as reparações, renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos 
activos nas condições técnicas requeridas. 
 
A REN Atlântico, S.A. é titular e detém a posse dos activos que integram a concessão. Os activos 
apenas podem ser utilizados para o fim previsto na concessão. Na data da extinção da concessão, 
os bens a ela afectos revertem para o Estado nos termos previstos no presente contrato, o qual 
compreende o recebimento de uma indemnização correspondente ao valor líquido contabilístico 
dos bens afectos à concessão. 
 
A concessão pode ser extinta por acordo entre as partes por rescisão, por resgate e pelo decurso 
do prazo. A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado dos bens e meios a ela 
afectos. 
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O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo concedente se ocorrer qualquer uma das 
situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da concessão: falha iminente 
ou interrupção da actividade; deficiências na gestão e operação da actividade da concessão; ou 
deficiências na manutenção e reparação das infra-estruturas que comprometam a qualidade do 
serviço.  
 
O concedente pode resgatar a concessão sempre que motivos de interesse público o justifiquem, 
decorridos que sejam pelo menos 15 anos sobre a data do início do respectivo prazo. Pelo 
resgate, a concessionária tem direito a uma indemnização que deve atender ao valor contabilístico 
à data do resgate dos bens revertidos bem como ao valor de eventuais lucros cessantes. 
 
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidido quanto ao 
novo modo ou entidade encarregada da gestão da concessão, o presente contrato de concessão 
pode ser prolongado pelo período máximo de um ano, como um contrato de locação, prestação 
de serviços ou qualquer outra forma legal. 
 
 
2.4. Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural 
 
A concessão da actividade nas operações de armazenamento subterrâneo foi atribuída à REN 
Armazenagem, S.A., ao abrigo do Decreto-Lei 140/2006 de 26 de Julho de 2006, para a 
realização das seguintes actividades, sob o regime de prestação de serviço público: 
 
a) recepção, injecção, armazenamento subterrâneo, extracção, tratamento e entrega do gás natural 
de modo a criar ou manter as reservas de segurança de gás natural ou para entrega na RNTGN; e 
b) construção, utilização, manutenção e expansão das câmaras de armazenamento subterrâneo. 
 
O modelo do contrato de concessão garante um equilíbrio contratual através da recuperação das 
depreciações dos activos da concessão, a remuneração dos investimentos feitos na concessão dos 
activos e recuperação dos custos operacionais associados à actividade a que a concessão se 
destina.   
 
A concessão é válida por um período de 40 anos, a partir da data de assinatura do contrato. Os 
activos considerados como activos de concessão, que foram adquiridos pelo Grupo REN  
à Transgás, são os seguintes:  
 

- As câmaras subterrâneas de gás natural adquiridas ou construídas durante o período de 
vigência do contrato de concessão; 

- Infra-estruturas utilizadas para injecção, extracção, compressão, secagem e redução de 
pressão do gás, usado para ser distribuído na RNTGN, incluindo todo o equipamento 
necessário para controlo, regulação e medição das restantes infra-estruturas; 

- Infra-estruturas e equipamento para operações de lixiviação; e 
- Infra-estruturas necessárias para telecomunicações, telemetria e controlo remoto, usadas na 

gestão de todas as infra-estruturas e câmaras subterrâneas.   
 
Adicionalmente, serão também considerados activos da concessão: 

- os imóveis detidos pela REN Armazenagem, S.A., onde os supra referenciados 
equipamentos estão instalados, assim como as servidões constituídas; 

- outros activos necessários ao desenvolvimento da actividade de concessão; 
- direitos de construção ou aumento das câmaras subterrâneas; 
- o “cushion gas” afecto a cada câmara;  
- quaisquer direitos intelectuais ou de propriedade industrial da REN Armazenagem, S.A.;  
- todas as relações legais estabelecidas durante a concessão, tais como: contratos de trabalho, 

subcontratos, locações e serviços externos.  
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A REN Armazenagem, S.A., tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, 
manter o bom estado de funcionamento, conservação e segurança dos activos e meios a ela 
afectos, efectuando todas as reparações, renovações e adaptações necessárias para a manutenção 
dos activos nas condições técnicas requeridas. 
 
A REN Armazenagem, S.A. é titular e detém a posse dos activos que integram a concessão. Os 
activos apenas podem ser utilizados para o fim previsto na concessão. Na data da extinção da 
concessão, os bens a ela afectos revertem para o Estado nos termos previstos no presente 
contrato, o qual compreende o recebimento de uma indemnização correspondente ao valor 
líquido contabilístico dos bens afectos à concessão. 
 
A concessão pode ser extinta por acordo entre as partes por rescisão, por resgate e pelo decurso 
do prazo. A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado dos bens e meios a ela 
afectos. 
 
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo concedente se ocorrer qualquer uma das 
situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da concessão: falha iminente 
ou interrupção da actividade; deficiências na gestão e operação da actividade da concessão; ou 
deficiências na manutenção e reparação das infra-estruturas que comprometam a qualidade do 
serviço.  
 
O concedente pode resgatar a concessão sempre que motivos de interesse público o justifiquem, 
decorridos que sejam pelo menos 15 anos sobre a data do início do respectivo prazo. Pelo 
resgate, a concessionária tem direito a uma indemnização que deve atender ao valor contabilístico 
à data do resgate dos bens revertidos bem como ao valor de eventuais lucros cessantes. 
 
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidido quanto ao 
novo modo ou entidade encarregada da gestão da concessão, o presente contrato de concessão 
pode ser prolongado pelo período máximo de um ano, como um contrato de locação, prestação 
de serviços ou qualquer outra forma legal. 
 
 
3 Resumo das principais políticas contabilísticas  
 
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras 
são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os 
exercícios apresentados, salvo indicação contrária. 
 
 
3.1. Base de Preparação 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas estão de acordo com as IFRS adoptadas pela 
União Europeia (“IFRS”), emitidas e em vigor ou emitidas e adoptadas antecipadamente à data 
de 31 de Dezembro de 2006. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas a REN 
seguiu a convenção dos custos históricos, modificada, quando aplicável, pela reavaliação de 
activos financeiros disponíveis para venda.  
 
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as “IFRS” requer o uso de 
estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas 
contabilísticas a adoptar pela REN, com impacto significativo no valor contabilístico dos activos 
e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.    
 
Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Administração e nas suas 
melhores expectativas em relação aos eventos e acções correntes e futuras, os resultados actuais e 
futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou 
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complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as 
demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas na Nota 5. 
 
Existem novas normas, alterações e interpretações efectuadas a normas existentes, que apesar de 
já estarem publicados, a sua aplicação apenas é obrigatória para períodos anuais que se iniciem a 
partir de 1 de Março de 2006 ou em data posterior, que a REN decidiu não adoptar 
antecipadamente: 
 
IFRIC 7, que aplica a abordagem da reexpressão prevista na IAS 29 - Relato Financeiro em 
Economias Hiper Inflacionárias (a aplicar a partir de 1 de Março de 2006). A IFRIC 7 refere 
como devem ser aplicados os requisitos da IAS 29, no período de reporte em que uma entidade 
identifique a existência de hiper inflação na economia da sua moeda funcional, quando no 
período anterior a mesma não era hiper inflacionária. Como nenhuma das entidades do Grupo 
tem como moeda funcional a moeda de uma economia hiper inflacionária , a IFRIC 7 não é 
relevante para o Grupo REN.  
 
IFRIC 8, âmbito da IFRS 2 (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de Maio de 
2006). A IFRIC 8 requer que as transacções que envolvem a emissão de instrumentos de capital – 
quando o valor obtido com a emissão é inferior ao justo valor do instrumento de capital emitido 
– sejam revistas para determinar se estas estão no âmbito da IFRS 2. O Grupo irá adoptar a 
IFRIC 8 no exercício iniciado em 1 de Janeiro de 2007, mas não expectável que venha a ter 
impacto nas demonstrações financeiras do grupo.     
 
IFRIC 9, Reavaliação dos derivados embutidos (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou 
após 1 de Junho de 2006). A IFRIC 9 exige que uma entidade reavalie se um derivado embutido 
tem de ser separado do contrato hospedeiro e contabilizado como um derivado na data em que a 
entidade se tornou parte do contrato. Uma reavaliação subsequente é proibida excepto se 
ocorrerem alterações às condições do contrato que modifiquem significativamente os fluxos 
monetários associados ao mesmo, sendo neste caso obrigatória a reavaliação. Como as entidades 
do Grupo não alteraram as condições dos seus contratos em vigor, a IFRIC 9 não é relevante 
para as operações do Grupo.  
 
IFRIC 10, relato financeiro intercalar e imparidade (a aplicar para o períodos que se iniciem em 
ou após 1 de Novembro de 2006). A IFRIC 10, trata da interacção dos requisitos da IAS 34 – 
Relato financeiro intercalar e o reconhecimento de perdas por imparidade do Goodwill, no 
âmbito da IAS 36 – Imparidade de activos e de determinados activos financeiros no âmbito da 
IAS 39, e dos efeitos desta interacção nas demonstrações financeiras dos períodos de relato 
intercalar e anual. Apesar do IAS 34 exigir que se apliquem as mesmas políticas contabilísticas nas 
demonstrações financeiras intercalares e nas demonstrações financeiras anuais, o que poderia 
indicar que as perdas por imparidade do Goodwill podem ser revertidas, o IAS 36 proíbe a 
reversão das perdas de imparidade do Goodwill que tenham sido reconhecidas no período anual 
anterior ou período similar e o IAS 39 proíbe a reversão em períodos anuais subsequentes de 
perdas de imparidade em investimentos em instrumentos de capital ou num instrumento 
financeiro registado ao custo histórico. O Grupo irá adoptar a IFRIC 11 a partir de 1 de Janeiro 
de 2007, mas não são esperados impactos nas demonstrações financeiras do Grupo REN.     
  
IFRIC 11, IFRS 2 – Operações com acções próprias (a aplicar para os períodos que se iniciem 
em ou após 1 de Março de 2007). A IFRIC 11 dá indicações de como devem ser registados os 
acordos relacionados com pagamentos baseados em acções que envolvam duas ou mais entidades 
do mesmo grupo e como contabilizar as transacções com pagamentos baseados em acções que 
qualifiquem como “pagamento em acções” ou “pagamento através de caixa”. O Grupo irá 
adoptar a IFRIC 11 a partir de 1 de Janeiro de 2007, mas não são esperados impactos nas 
demonstrações financeiras do Grupo REN.     
  
IFRIC 12, contratos de concessão (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de 
Janeiro de 2008). A IFRIC 12 determina como os operadores de serviços de concessão devem 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2006 

A - 38 

aplicar as IFRS na contabilização as obrigações assumidas e os direitos obtidos decorrentes da 
assinatura dos contratos de concessão. Esta interpretação está relacionada com as actividades 
desenvolvidas pelo Grupo REN e a avaliação do impacto da sua adopção nas demonstrações 
financeiras que se iniciem após 1 de Janeiro de 2008 está divulgado na nota 3.2. 
 
IAS 23 (revisão), custos de empréstimos obtidos (a aplicar para os períodos que se iniciem a 
partir de 1 de Janeiro de 2009). Esta revisão do IAS 23 determina que os custos de empréstimos 
que sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um activo cujo 
período de construção ou produção seja superior ao ciclo operacional do negócio, sejam 
considerados como parte do custo de aquisição, deixando de existir a alternativa de reconhecer 
como custo do exercício. Esta revisão não tem impacto nas demonstrações financeiras do Grupo 
REN, uma vez que esta já está a seguir este tratamento contabilístico.   
 
IFRS 7, instrumentos financeiros: divulgação de informações (a aplicar para os períodos que se 
iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2007). A IFRS 7 introduz novas divulgações a efectuar de 
forma a melhorar a informação sobre os instrumentos financeiros, requerendo a divulgação de 
informação quantitativa e qualitativa acerca da exposição aos risco que emergem dos 
instrumentos financeiros, incluindo divulgações mínimas específicas acerca de risco de crédito, 
risco de liquidez e risco de mercado incluindo análises de sensibilidade ao risco de mercado. A 
REN irá aplicar esta norma e a respectiva alteração à IAS 1, nas demonstrações financeiras que se 
iniciam em 1 de Janeiro de 2007.      
 
IFRS 8, Segmentos Operacionais (a aplicar para os períodos anuais iniciados em 1 de Janeiro de 
2009) substitui a IAS 14 e converge no relato de segmentos com os US GAAP, SFAS 131. A 
IFRS 8 determina os requisitos da divulgação de informação sobre os segmentos operacionais de 
uma entidade, bem como os seus produtos e serviços, as áreas geográficas onde exerce a sua 
actividade e os seus maiores clientes. A IFRIS 8 irá ser aplicada em 1 de Janeiro de 2007, mas não 
deverá ter um impacto significativo nas divulgações dos relatos de segmento do Grupo. 
 
O impacto da adopção das normas e interpretações que se tornaram efectivos nos períodos 
iniciados em 1 de Janeiro de 2006, não foi significativo para o grupo e referem-se a: 
i) IAS 21 (alteração) investimentos em entidades estrangeiras; 
ii) IAS 39 (alteração) cobertura de fluxo de caixa para transacções intragrupo planeadas; 
iii) IAS 39 (alteração) a opção do justo valor; 
iv) IAS 39 e IFRS 4 (alteração) contractos de garantias financeiras; 
v) IFRS 1 (alteração) Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro e 
IFRS 6 (alteração) Exploração e avaliação de recursos minerais; 
vi) IFRS 6 (alteração) Exploração e avaliação de recursos minerais. 
vii) IFRIC 4, Determinar se um Acordo contém uma Locação  
viii) IFRIC 5, Direitos a Interesses resultantes de Fundos de Descomissionamento, Restauração e 
Reabilitação Ambiental 
ix) IFRIC 6, Passivos decorrentes da participação em mercados específicos - Resíduos de 
equipamento eléctrico e electrónico 
 
 
3.2. Concessão de Serviços  
 
O Grupo tem quatro concessões para as actividades e desenvolvimento da RNT, para a gestão 
global do sistema eléctrico nacional, bem como para a utilização e desenvolvimento da RNTGN, 
do terminal de GNL, do armazenamento subterrâneo de gás natural e da gestão global do sistema 
de gás natural. Os activos adquiridos/construídos pela REN, ao abrigo destes contratos de 
concessão, referidos como activos da concessão, compreendem essencialmente activos fixos 
tangíveis.    
 
De acordo com a IFRIC 12, um acordo de serviço de concessão envolve normalmente uma 
entidade privada (o operador) que constrói a infra-estrutura utilizada na prestação do serviço 
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público, que a desenvolve (por exemplo, aumento da capacidade existente) e faz a manutenção e 
operação da mesma por um período específico. O operador é remunerado pelos serviços 
prestados pelo período do acordo. O acordo de serviço de concessão é regulado por um contrato 
de concessão que estabelece os standards de performance, os mecanismos de ajustamento de 
preços e a resolução de disputas. Estes contratos de concessão podem ser designados por 
“construir-operar-transferir”, “rehabilitar-operar- transferir” ou “público-privado”.  
 
Uma característica comum a estes contratos é a natureza de serviço público da obrigação 
assumida pelo operador da concessão. A regra da prestação de serviços públicos é que estes 
devem ser prestados colocando as infra-estruturas à disposição da utilização do público, 
independentemente da entidade que opera o serviço. O contrato de concessão obriga o operador 
a prestar o serviço ao público em substituição da entidade do sector público responsável. Outras 
características destes contratos são: 
(a) a parte que atribui a concessão do serviço ( o concedente) é uma entidade do sector público, 
incluindo um organismo governamental ou uma entidade do sector público a quem a 
responsabilidade do serviço tenha sido atribuída; 
(b) o operador é responsável pelo menos pela gestão da infra-estrutura e dos serviços 
relacionados não agindo meramente como um agente em nome do concedente; 
(c) o contrato estabelece o preço inicial a ser cobrado pelo operador e as condições de revisão de 
preços a efectuar durante o contrato de concessão; 
(d) o operador é obrigado a entregar a infra-estrutura ao concedente, em determinadas condições, 
no final do período do contrato por um valor residual, independentemente do facto de qual das 
partes financiou a sua construção.     
 
Excepto nas situações de “construir-possuir-operar” quando a IFRIC 12 é aplicada, geralmente, o 
operador da concessão não deverá reconhecer nas suas demonstrações financeiras como activos 
fixos tangíveis, os activos da concessão utilizados na prestação do serviço. Em vez disso, o 
operador deve registar os direitos que lhe são concedidos por conta da construção de infra-
estruturas, utilizando: 
 

i) o modelo do activo financeiro – se o concedente tem a responsabilidade de pagar ao 
operador pela prestação do serviço da concessão; 

ii) o modelo do activo intangível – se o pagamento da prestação do serviço é feito através dos 
utilizadores. 

 
Nesta fase é entendimento do grupo REN que as concessões atribuídas ao grupo serão tratadas 
como activos intangíveis e, adicionalmente, um activo financeiro pode ser reconhecido no que 
diz respeito ao valor residual dos activos da electricidade e do gás, a ser pago pelo concedente no 
final do contrato de concessão.  
 
 
3.3. Consolidação 
 
Filiais 
 
Filiais são todas as entidades (incluindo as entidades com finalidades especiais) sobre as quais a 
REN tem o poder de decidir sobre as políticas financeiras ou operacionais, a que normalmente 
está associado o controlo, directo ou indirecto, de mais de metade dos direitos de voto. A 
existência e o efeito de direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou 
convertíveis são considerados quando se avalia se a REN detém o controlo sobre uma entidade. 
As filiais são consolidadas a partir da data em que o controlo é transferido para a REN sendo 
excluídas da consolidação a partir da data em que esse controlo cessa. As entidades que se 
qualificam como filiais encontram-se listadas na Nota 28. 
 
A aquisição de filiais é registada pelo método de compra. O custo de uma aquisição é mensurado 
pelo justo valor dos bens entregues, instrumentos de capital emitidos e passivos incorridos ou 
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assumidos na data de aquisição acrescido dos custos directamente atribuíveis à aquisição. Os 
activos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos numa 
concentração empresarial, são mensurados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, 
independentemente da existência de interesses minoritários. O excesso do custo de aquisição 
relativamente ao justo valor da participação da REN nos activos identificáveis adquiridos é 
registado como goodwill. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos 
da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida directamente na demonstração dos resultados 
consolidados. 
 
Transacções, saldos e ganhos não realizados em transacções com empresas do grupo são 
eliminados. Perdas não realizadas são também eliminadas, mas consideradas como um indicador 
de imparidade para o activo transferido. 
 
A REN adopta a política de tratar transacções com interesses minoritários como transacções 
externas ao Grupo. Prejuízos atribuíveis a interesses minoritários que excedam a participação 
destes no capital da empresa subsidiária são integralmente reconhecidos pela REN, exceptuando-
se o caso em que os minoritários tenham assumido obrigações adicionais sobre a subsidiária. 
 
As políticas contabilísticas das filiais são alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir, 
que as mesmas são aplicadas de forma consistente por todas as empresas do Grupo.  
 
“Joint ventures” 
 
Os interesses do Grupo em entidades conjuntamente controladas são contabilizados pelo 
método de equivalência patrimonial. A quota parte do Grupo nos ganhos ou perdas da joint 
venture é reconhecida na demonstração dos resultados e a quota parte nos movimentos de 
reservas da “joint venture” é reconhecida em reservas. Transacções e ganhos ainda não realizados 
entre o Grupo e as “joint ventures” são eliminados tendo em conta o interesse da Grupo na 
“joint venture”.  
 
As políticas contabilísticas das “joint ventures” são alteradas, sempre que necessário, de forma a 
garantir, que as mesmas são aplicadas de forma consistente por todas as empresas do Grupo.  
 
 
3.4. Relato por Segmento  
 
Um segmento de negócio é um grupo de activos e operações envolvidos no fornecimento de 
produtos ou serviços sujeitos a riscos e benefícios que são diferentes de outros segmentos de 
negócio. Um segmento geográfico é um grupo de activos e operações comprometido no 
fornecimento de produtos ou serviços num ambiente económico particular que está sujeito a 
riscos e benefícios diferentes daqueles que influenciam segmentos que operam em outros 
ambientes económicos. 
 
A Grupo REN apenas apresenta a informação por segmentos de negócio, uma vez que opera 
principalmente em Portugal. As transacções efectuadas pela empresa do grupo, Omiclear, embora 
respeitando essencialmente à venda de contratos de futuros no MIBEL, não são materiais para 
apresentar informação por segmento geográfico. 
 
 
3.5. Conversão cambial 
 
i) Moeda funcional e de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do Grupo REN, 
estão mensurados na moeda do ambiente económico em que cada entidade opera (moeda 
funcional), o euro. As demonstrações financeiras consolidadas da REN e respectivas notas deste 
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anexo são apresentadas em milhares de euros, salvo indicação explícita em contrário, a moeda de 
apresentação do Grupo. 
 
ii) Transacções e saldos 
 
As transacções em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional utilizando as 
taxas de câmbio à data das transacções. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes da liquidação 
das transacções bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do balanço, dos activos e dos 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos 
resultados consolidados, na rubrica de custos de financiamento, se relacionadas com empréstimos 
ou em outros ganhos ou perdas operacionais, para todas os outros saldos/transacções. 
 
iii) Cotações utilizadas 
 
As cotações de moeda estrangeira utilizadas para conversão de saldos expressos em moeda 
estrangeira, foram como segue: 
 
Cotações de Moeda Estrangeira 
 

Moeda 31.12.06 31.12.05

USD 1,3170 1,1797 
CHF 1,6069 1,5551 
GBP 0,6715 0,6853 
SEK 9,0404 9,3885 
NOK 8,2380 7,9850 
DKK 7,4560 -  
 
 
3.6. Activos fixos tangíveis 
 
Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido de depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas. Este custo inclui o custo estimado à data de transição para IFRS, e os 
custos de aquisição para activos obtidos após essa data. 
 
O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à 
sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para a sua entrada em 
funcionamento. Os custos financeiros incorridos com empréstimos obtidos para a construção de 
activos tangíveis são reconhecidos como custo da aquisição/construção do activo.  
Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a 
vida útil dos activos são reconhecidos no custo do activo.  
 
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um 
gasto do período em que são incorridos.  
 
Os activos fixos tangíveis afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com base no 
método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada, a partir da data em que os 
mesmos estejam em condições operacionais de funcionamento ou conforme pretendido pela 
Administração.  
 
Os activos fixos tangíveis não afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com 
base no método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada. Os terrenos não são 
depreciados. 
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As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:  
 

Anos

Edifícios e Outras Construções Entre 25 e 50 anos
Equipamento básico

Transporte de Electricidade Entre 35 e 40 anos
Transporte de Gás Natural Entre 6 e 45 anos
Terminal GNL Entre 5 e 25 anos
Armazenagem subterrânea Entre 10 e 50 anos
Outros activos técnicos específicos Entre 5 e 10 anos

Equipamento de Transporte Entre 4 e 6 anos
Ferramentas Entre 4 e 10 anos
Equipamento de Escritório Entre 3 e 10 anos
Outros Activos Fixos Tangíveis Entre 10 e 20 anos  
 
Sempre que existam indícios de perda de valor dos activos tangíveis, são efectuados testes de 
imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo, e quando necessário registar uma 
perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de 
venda líquido e o valor de uso do activo, sendo este último calculado com base no valor actual 
dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do activo no 
fim da sua vida útil.  
 
As vidas úteis dos activos são revistas no final do ano para cada activo, para que as depreciações 
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos activos. Alterações às 
vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas 
prospectivamente.   
 
Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de 
realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados 
consolidados.  
 
 
3.7. Propriedades de Investimento  
 
Propriedades de investimento são imóveis (terrenos ou edifícios) detidos com o objectivo de 
valorização do capital, obtenção de rendas, ou ambas. As propriedades de investimento foram 
valorizadas ao justo valor na data da transição para IFRS, sendo valorizadas subsequentemente de 
acordo com o método do custo, deduzidas as depreciações e perdas por imparidade, de acordo 
com o modelo de custo depreciado. O modelo do custo é aplicado para todos os activos 
classificados como propriedades de investimento.   
 
As propriedades de investimento que são activos da concessão, compreendem os terrenos dos 
centros electroprodutores térmicos e hídricos, explorados pelas entidades vinculadas ao SEP. 
Estes activos da concessão são bens que revertem para o concedente, no final da concessão pelo 
valor do seu custo depreciado. A depreciação anual destes activos é recuperada através das tarifas 
definidas pelo regulador (ERSE), de acordo com os seguintes períodos de amortização:  
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Anos

Térmicos (até 1988) 30
Térmicos (desde 1988) 24
Hidroeléctricos 60  
 
Outros terrenos e edifícios classificados como propriedades de investimento, referem-se 
maioritariamente a antigos locais de subestação/centrais desactivadas, detidos para valorização, 
não sendo sujeitos a depreciação. Os edifícios são depreciados por um período de vida útil entre 
25 e 50 anos, dependendo da sua utilização (industrial ou administrativa, respectivamente). 
 
 
3.8. Imparidade de activos  
 
Os activos com vida útil indefinida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de 
imparidade anuais. Os activos com vida útil finita são revistos quanto à imparidade sempre que 
eventos ou alterações nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram 
registados nas demonstrações financeiras consolidadas possa não ser recuperável. Uma perda por 
imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia contabilística do activo face ao 
seu valor recuperável, sendo o valor recuperável, o maior entre o justo valor de um activo 
deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de 
imparidade, os activos são alocados ao nível mais baixo, para o qual existem fluxos de caixa 
separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).  
 
Activos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por 
imparidade, são avaliados a cada data de reporte sobre a possível reversão das perdas por 
imparidade. 
 
As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados consolidados, para 
os activos valorizados de acordo com o modelo do custo. Nos períodos subsequentes, o 
montante de imparidade em excesso é reconhecido na demonstração dos resultados consolidada.  
 
As amortizações e depreciações dos activos são recalculadas prospectivamente de acordo com o 
valor recuperável ajustado da imparidade registada. 
 
 
3.9.  Activos financeiros  
 
A Administração determina a classificação dos activos financeiros, na data do reconhecimento 
inicial de acordo com o objectivo da sua compra, reavaliando esta classificação a cada data de 
relato. 
 
Os activos financeiros podem ser classificados como: 
 

i) Activos financeiros ao justo valor por via de resultados - inclui os activos detidos para 
negociação respeitando a investimentos de curto prazo e activos ao justo valor por via de 
resultados à data do reconhecimento inicial; 

ii) Empréstimos concedidos e contas a receber – inclui os activos financeiros com 
pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado activo; 

iii) Investimentos detidos até à maturidade – inclui os activos financeiros com pagamentos 
fixos ou determináveis e maturidades fixas, que a entidade tem intenção e capacidade de 
manter até à maturidade; 

iv) Activos financeiros disponíveis para venda – inclui todos os outros activos não 
enquadráveis nas categorias acima referidas.  
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Compras e vendas de investimentos em activos financeiros são registadas na data da transacção, 
ou seja, na data em que a REN se compromete a comprar ou a vender o activo. 
 
Activos financeiros ao justo valor por via de resultados são reconhecidos ao seu justo valor, 
sendo os custos da transacção reconhecidos em resultados. Outros activos financeiros são 
reconhecidos inicialmente ao justo valor acrescido dos custos de transacção.  
 
Os investimentos são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários 
originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e 
benefícios associados à sua posse. 
 
Empréstimos concedidos e contas a receber são classificados no balanço como “Clientes e outras 
contas a receber” (Nota 3.11), e são reconhecidos ao custo amortizado usando a taxa efectiva de 
juro, deduzidos de qualquer perda de imparidade. O ajustamento pela imparidade de contas a 
receber é efectuado quando existe evidência objectiva de que o Grupo não terá a capacidade de 
receber os montantes em dívida de acordo com as condições iniciais das transacções que lhe 
deram origem.  
 
Activos disponíveis para venda e activos financeiros ao justo valor por via de resultados são 
subsequentemente mensurados ao justo valor.  
 
O justo valor de activos financeiros cotados é baseado em preços de mercado (“bid”). Se não 
existir um mercado activo, a REN estabelece o justo valor através de técnicas de avaliação. Estas 
técnicas incluem a utilização de preços praticados em transacções recentes, desde que a condições 
de mercado, a comparação com instrumentos substancialmente semelhantes, e o cálculo de 
“cash-flows” descontados quando existe informação disponível, fazendo o máximo uso de 
informação de mercado em detrimento da informação interna da entidade visada.    
 
A REN avalia a cada data de relato, se existe evidência objectiva de que os activos financeiros, 
sofreram perda de valor. No caso de participações de capital classificadas como disponíveis para 
venda, um decréscimo significativo ou prolongado do justo valor abaixo do seu custo é 
considerado como um indicador de que o activo financeiro está em situação de imparidade. Se 
existir evidência de perda de valor para activos financeiros disponíveis para venda, a perda 
acumulada – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor corrente, menos 
qualquer perda de imparidade desse activo financeiro reconhecida previamente em resultados – é 
retirada do capital próprio e reconhecida na demonstração dos resultados consolidados. As 
perdas de imparidade de instrumentos de capital reconhecidas em resultados não são reversíveis 
na demonstração dos resultados consolidados. 
 
 
3.10. Existências 
 
As existências são valorizadas ao menor do custo de aquisição ou do valor líquido de realização. 
As existências referem-se a materiais utilizados nas actividades internas de manutenção e 
conservação. As existências são reconhecidas inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui 
todas as despesas suportadas com a compra. O custo é determinado utilizando a fórmula do 
custo médio ponderado. 
 
O gás existente nos gasodutos e o gás armazenado no Terminal GNL e cavernas subterrâneas são 
propriedade dos utilizadores das infra-estruturas. O Grupo REN não compra, vende ou detém 
stock de gás.  
 
 
3.11. Clientes e outras contas a receber  
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As rubricas de Clientes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, 
sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por 
imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade dos clientes e contas a receber são registadas, 
sempre que exista evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os 
termos iniciais da transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na 
demonstração dos resultados, em “Ajustamento de contas a receber”, sendo subsequentemente 
revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.  
 
 
3.12. Novação de Transacções 
 
A empresa do grupo, Omiclear funciona como a câmara de compensação do Mercado de 
Derivados de Electricidade do MIBEL. A Omiclear executa uma série de funções necessárias 
para que as transacções regulares no mercado sejam devidamente compensadas e liquidadas, 
nomeadamente: 
 

i)  admissão de participantes no registo, compensação e liquidação das operações; 
ii) suporte no registo de operações e respectiva compensação e liquidação; 
iii) tomada  da posição de Contraparte Central nas operações registadas; 
iv) definição da fórmula de cálculo e, consequentemente, o cálculo e gestão das garantias a 

prestar pelos participantes para o registo das operações, e a execução das funções de 
membro de compensação; 

v) controlo do risco assumido pelos detentores de posições registadas. 
 
Através de novação, a Omiclear assume a posição de Contraparte Central em todas as operações 
que foram registadas, garantindo o cumprimento das obrigações de ambas as partes. Verificando-
se o registo da operação, a OMIclear administra as posições daí resultantes através da sua 
neutralidade, funcionando como o comprador para o vendedor e vice-versa.  
 
Os derivados são determinados pelo seu justo valor à data da transacção, que é zero. Alterações 
no justo valor dos derivados após a data da operação são ajustadas diariamente através de 
depósitos, tornando o seu justo valor novamente nulo. Os depósitos garantia recebidos são 
apresentados no Balanço como um activo assim como as dívidas ao participante, como um 
passivo. Garantias bancárias e depósitos não colaterais não são apresentados no Balanço, de 
acordo com o IAS 39 – Instrumentos Financeiros.    
 
 
3.13. Depósitos restritos 
 
A Omiclear recebe depósitos monetários dos participantes para garantir o cumprimento dos 
contratos de futuros, os quais são depositados numa conta bancária separada em nome da 
empresa. No entanto, o uso destes depósitos é restrito, podendo ser utilizados apenas quando um 
participante num contrato de futuros não cumpre com o contrato, sendo a Omiclear obrigada a 
assumir a sua posição perante a outra contraparte. Depósitos restritos são contabilizados como 
activos assim como a correspondente responsabilidade para com o participante. Estes depósitos 
são reembolsados quando o participante terminar as negociações de contratos de futuros com o 
MIBEL.  
 
 
3.14. Caixa e equivalentes de caixa 
 
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os 
descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica 
“Empréstimos obtidos correntes”, e são considerados na elaboração da demonstração 
consolidada dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa. 
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3.15. Capital Social 
 
As acções ordinárias são classificadas no capital próprio. 
Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou opções são apresentados no 
capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido. 
 
 
3.16. Empréstimos obtidos 
 
Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de 
transacção incorridos. Os empréstimos são subsequentemente apresentados ao custo amortizado 
sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor reconhecida na demonstração dos 
resultados consolidados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro 
efectiva. 
 
Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, excepto se a REN possuir um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente. 
 
 
3.17. Imposto sobre o rendimento 
 
O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos 
diferidos. Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados 
consolidada, excepto quando estão relacionados com itens que sejam reconhecidos directamente 
nos capitais próprios. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado 
antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais.  
 
Os impostos diferidos são reconhecidos usando o método do passivo com base no balanço, 
considerando as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de activos e 
passivos e os seus valores nas demonstrações financeiras consolidadas.  
 
Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente 
comunicada, à data do balanço e que se estima que seja aplicável na data da realização dos 
impostos diferidos activos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos. 
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos na medida em que seja provável que existam 
lucros tributáveis futuros disponíveis para utilização da diferença temporária. Os impostos 
diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto as 
relacionadas com: i) o reconhecimento inicial do goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial de 
activos e passivos, que não resultem de uma concentração de actividades, e que à data da 
transacção não afectem o resultado contabilístico ou fiscal. Contudo, no que se refere às 
diferenças temporárias tributáveis relacionadas com investimentos em filiais, estas não devem ser 
reconhecidas na medida em que: i) a empresa mãe tem capacidade para controlar o período da 
reversão da diferença temporária; e ii) é provável que a diferença temporária não reverta num 
futuro próximo. 
 
 
3.18. Benefícios aos empregados 
 
A REN concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (doravante designado de 
plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas um plano de assistência médica e 
atribui outros benefícios como prémio de antiguidade, prémio de reforma e subsídio de morte.  
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i) Plano de Pensões da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
 
Os complementos de reforma e sobrevivência atribuídos aos empregados, constituem um plano 
de benefícios definidos, com fundo constituído autónomo, mantido conjuntamente com o 
Grupo EDP, para o qual são transferidas a totalidade das responsabilidades e entregues as 
dotações necessárias para cobrir os respectivos encargos que se vão vencendo em cada um dos 
períodos. 
 
As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações, são estimadas anualmente por 
actuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da unidade projectada. O valor 
presente da obrigação do benefício definido é determinado pelo desconto dos pagamentos 
futuros dos benefícios, utilizando a taxa de juro de obrigações de “rating” elevado denominadas 
na mesma moeda em que os benefícios serão pagos e com uma maturidade que se aproxima das 
da responsabilidade assumida. 
 
O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com benefícios de reforma, 
corresponde ao valor presente da obrigação do benefício determinado à data de balanço, 
deduzido do justo valor dos activos do plano, juntamente com ajustamentos relativos a custos de 
serviços passados. 
 
 

ii) Plano de Assistência Médica e outros benefícios da REN – Rede 
Eléctrica Nacional, SA 
 
As responsabilidades assumidas referentes aos Cuidados Médicos não se encontram fundeadas, 
estando cobertas por provisão específica.  
 
A mensuração e reconhecimento das responsabilidades com o plano de Assistência Médica são 
idênticos ao referido para o benefício de complementos de reforma apresentado acima, excepto 
no que se refere aos activos do plano. 
 
A REN reconhece todos os ganhos e perdas actuariais apurados de todos os planos em vigor 
directamente nos capitais próprios, conforme Demonstração dos rendimentos e gastos no 
exercício. 
 
 

iii) Contratos de Seguros de Vida da REN Gasodutos e REN Atlântico 
 
Estas empresas garantem aos seus funcionários um contrato de seguro de vida. Os custos são 
assumidos durante o período em que os mesmos se encontram no activo. Estas responsabilidades 
estão cobertas por provisão específica.  
 
 
3.19. Provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a REN tem: i) uma obrigação presente legal ou 
construtiva resultante de eventos passados; ii) para a qual é mais provável do que não que seja 
necessário um dispêndio de recursos internos na liquidação dessa obrigação; e iii) o montante 
possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a 
existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado 
evento futuro, a REN divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação da 
exigibilidade da saída de recursos para liquidação do mesmo seja considerada remota. 
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As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a 
obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflecte a avaliação de mercado para o 
período do desconto e para o risco da provisão em causa (Nota 21). 
 
 
3.20. Subsídios do Estado e outros  
 
Estes subsídios referem-se a subsídios recebidos pelo investimento em activos reconhecidos 
como activos fixos tangíveis, e são reconhecidos como um rendimento diferido na rubrica de 
“Fornecedores e outras contas a pagar”. 
 
Os subsídios recebidos do Estado português e da União Europeia são reconhecidos pelo seu 
justo valor quando existe uma certeza razoável de que o subsídio será recebido. 
  
Os activos de exploração entregues à REN por novos produtores ligados à RNT ou outras 
entidades, são também registados como subsídios recebidos.  
 
Os subsídios são subsequentemente creditados na demonstração dos resultados consolidados 
numa base pro-rata da depreciação dos activos a que estão associados. 
 
Subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidados no 
mesmo período em que os gastos associados são incorridos. 
 
 
3.21. Custos e proveitos 
 
Os custos e proveitos são registados no período a que se referem, independentemente do seu 
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos 
exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e 
gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.     
 
 
3.22. Diferenças tarifárias  
 
Nas actividades reguladas, o regulador estabelece critérios de alocação de ganhos ou perdas em 
anos futuros, através de ajustamento tarifário aplicável a anos futuros. De acordo com a estrutura 
das IFRS os desvios tarifários são activos ou passivos regulatórios, dependentes de eventos 
futuros que não são passíveis de reconhecimento. Os referidos valores são registados como 
proveitos ou custos nos anos em que são incorporados nas tarifas efectivamente facturadas aos 
clientes.  
 
 
3.23. Rédito 
 
Segmento da electricidade 
 
O reconhecimento do rédito para as actividades concessionadas é efectuado com base na 
informação da electricidade transmitida para os distribuidores e dos serviços implicitamente 
prestados, considerando as tarifas definidas anualmente pelo regulador, para as actividades de 
transporte de electricidade e gestão global do sistema. 
 
Relativamente à actividade de intermediação na compra e venda de electricidade (agente) a REN 
reconhece como rédito a remuneração obtida sobre o valor líquido contabilístico dos activos 
afectos a esta actividade e 50% dos ganhos comerciais obtidos nas transacções realizadas com o 
SENV (Sistema Eléctrico não vinculado). 
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Os réditos obtidos destas actividades são regulados pela ERSE, a entidade reguladora para a 
electricidade. De acordo com o regulamento tarifário as tarifas a serem aplicadas aos clientes 
finais (domésticos, industriais e outros) são fixados anualmente para cada componente do 
sistema, tais como: produção; transporte e distribuição. Os resultados da REN, SA referem-se 
maioritariamente ao transporte de electricidade e a gestão global do sistema eléctrico. 
 
A tarifa para o transporte de electricidade tem a finalidade de recuperar: 

i) a depreciação dos activos da concessão classificados como equipamento de transporte da 
electricidade; 

ii) um retorno no valor médio contabilístico dos activos associados à actividade, de acordo 
com as taxas definidas anualmente pelo regulador; e 

iii) Custos operacionais (associados à actividade, remunerações, e outros), deduzidos dos 
resultados obtidos com o transporte de electricidade imputados a terceiros. 

 
A tarifa para a gestão global do sistema tem a finalidade de recuperar: 

i) a depreciação dos activos da concessão associados à gestão global do sistema; 
ii) a depreciação dos activos da concessão relativos aos sítios dos centros electroprodutores; 
iii) a remuneração do valor líquido contabilístico médio dos sítios (terrenos) dos centros 

electroprodutores; 
iv) a remuneração do valor líquido contabilístico médio dos activos associados à actividade, de 

acordo com as taxas definidas anualmente pelo regulador; 
v) Custos operacionais (associados à actividade, remunerações, e outros); e 
vi) Custos operacionais da entidade reguladora. 

 
 
Segmento do gás 
 
Os réditos das actividades resultantes da concessão do gás são determinados com base: i) na 
informação sobre o descarregamento e regaseificação de unidades de gás no Terminal GNL; ii) 
nas unidades de gás injectado, armazenado e extraído das câmaras subterrâneas; e iii) na 
capacidade usada e unidades de gás transportadas pela rede de alta pressão. O rédito será 
calculado de acordo com as tarifas determinadas pelo regulador a partir de 1 de Julho de 2007. 
Para 2006, o rédito é determinado de acordo com os acordos de transição assinados com a 
Transgás, o principal utilizador da capacidade dos activos do gás detidos pelo Grupo REN.    
 
 
Segmento das telecomunicações 
 
Os réditos de telecomunicações resultam dos serviços prestados pela empresa do grupo 
Rentelecom, com o arrendamento da fibra óptica, beneficiando da capacidade excedentária dos 
equipamentos instalados. Nesta área são ainda prestados serviços de gestão de redes privativas de 
voz. O rédito é reconhecido no período em que o serviço é prestado, com referência à 
percentagem de conclusão da cada transacção específica, avaliada tendo em conta os serviços já 
prestados e o total dos serviços a prestar.   
 
 
Rédito da gestão do Mercado de Derivados 
 
A gestão do Mercado de Derivados de electricidade, no âmbito do MIBEL, origina o pagamento 
de uma comissão por cada operação negociada, aquando do registo da mesma.   
 
 
3.24. Locações  
 
Locações de activos fixos tangíveis, relativamente às quais a REN detém substancialmente todos 
os riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo são classificados como locações 
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financeiras. São igualmente classificadas como locações financeiras os acordos em que a análise 
de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras 
locações são classificadas como locações operacionais. 
 
As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do 
activo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à 
data de início do contrato. A dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada 
líquida de encargos financeiros, na rubrica de Empréstimos. Os encargos financeiros incluídos na 
renda e a depreciação dos activos locados, são reconhecidos na Demonstração dos resultados 
consolidados, no período a que dizem respeito. 
  
Os activos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados pelo menor entre 
o período de vida útil do activo e o período da locação quando o Grupo não tem opção de 
compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando o Grupo tem a 
intenção de adquirir os activos no final do contrato. 
 
Nas locações consideradas operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na 
demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação. 
 
 
4 Políticas de gestão do risco financeiro 
 
4.1. Factores do risco financeiro 
 
As actividades da REN estão expostas a uma variedade de factores de risco financeiro: risco de 
crédito, risco de liquidez e risco de fluxos de caixa associado à taxa de juro, entre outros.  
 
A REN desenvolveu e implementou um programa de gestão do risco que, conjuntamente com a 
monitorização permanente dos mercados financeiros, procura minimizar os potenciais efeitos 
adversos na performance financeira do Grupo REN. 
 
A gestão do risco é conduzida pelo departamento financeiro com base em políticas aprovadas 
pela Administração. O departamento financeiro identifica, avalia e realiza operações com vista à 
minimização dos riscos financeiros em estrita cooperação com as unidades operacionais da REN.   
 
A Administração define os princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que 
cobrem áreas específicas, como o risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de 
derivados e outros instrumentos financeiros não derivados, bem como o investimento do excesso 
de liquidez. 
 

i. Risco de taxa de câmbio 
 

A REN não tem operações significativas em moeda estrangeira. 
  

ii. Risco de crédito 
 
O risco de crédito da REN é reduzido, uma vez que parte significativa das vendas é reconhecida 
pela facturação emitida aos distribuidores vinculados. O número reduzido de clientes da REN 
resulta das características do mercado português de electricidade, pelo que o risco de crédito do 
Grupo não aumenta com esta situação. 
 

iii. Risco de liquidez  
 
A gestão do risco de liquidez da REN é efectuada através de uma gestão flexível do papel 
comercial, e da negociação de linhas de crédito disponíveis a todo o momento. 
 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2006 

A - 51 

iv. Risco de fluxos de caixa  
 
O risco associado à flutuação da taxa de juro tem dois impactos nas contas da REN: na 
remuneração dos activos da empresa, conforme o regulamento tarifário; e no serviço da dívida 
contratada.  
 
Uma vez que parte significativa dos activos da REN tem um rendimento garantido através das 
tarifas, a taxa de juro do mercado, os seus fluxos de caixa operacionais são substancialmente 
afectados pelas alterações da taxa de juro de mercado. Acréscimos desta taxa determinam 
aumentos substanciais dos fluxos de caixa e vice-versa.  
 
Todos os empréstimos do grupo são negociados a taxas de juro variáveis, expondo o Grupo ao 
risco dos fluxos de caixa das taxas de juro. A REN não tem qualquer política de cobertura de 
risco, pelo que acréscimos das taxas de juro do mercado determinam pagamentos superiores e 
vice-versa. 

 
v. Riscos da actividade regulada 

 
Os ganhos registados em cada exercício pela REN resultam directamente dos pressupostos 
considerados pelo regulador, a ERSE, na definição das tarifas.  
 

vi. Câmara de compensação  
 

Sendo a Omiclear a entidade responsável pela gestão da plataforma de compensação do mercado 
de derivados Ibérico, assume um papel contraparte central nos contratos de derivados 
negociados (principalmente contratos de futuros), assumindo-se como parte compradora numa 
posição de venda e como parte vendedora numa posição de compra.  
 
A Omiclear virtualmente elimina ou reduz uma série de riscos, nomeadamente: 

• Crédito – de uma das partes, honrando os seus compromissos contratuais em 
relação à outra parte; 

• Liquidação financeira – assegurando, multilateralmente, os débitos e créditos da 
operação; 

• Operacional – mantendo o controlo e supervisão dos procedimentos e 
mecanismos do mercado; 

• Sistémico – tem em conta a introdução do “netting” multilateral.   
 
 
4.2.  Contabilização de instrumentos financeiros derivados 
 
Como parte da sua actividade de agente, a REN negoceia pontualmente contratos futuros da 
aquisição de energia, no mercado espanhol ou francês. Nas datas de relato apresentadas nestas 
demonstrações financeiras não existem quaisquer contratos activos.   
 
O OMIP, entidade gestora do Mercado de derivados do MIBEL e, mais especificamente, a 
Omiclear, que monitoriza as suas actividades, como contraparte central nas negociações de 
derivados da electricidade (principalmente contratos de futuros), tornando-se comprador em 
relação a uma posição vendedora (e vice-versa) através de novação, equilibrando todas as 
posições. 
 
Os derivados são registados ao seu justo valor na data da negociação, que é zero. Alterações neste 
valor após a data da negociação são ajustadas diariamente através da conta margem, via entrega 
de dinheiro, sendo o seu justo valor novamente zero. 
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O Grupo REN não tem quaisquer outros instrumentos financeiros derivados negociados ou 
contratados à data do fecho destas demonstrações financeiras. 
 
 
5 Principais estimativas e julgamentos apresentados 
 
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas da REN 
são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da 
Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as 
expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem 
razoáveis. 
 
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam 
sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes 
estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um 
ajustamento material no valor contabilístico de activos e passivos no decurso do exercício 
seguinte são as que seguem: 
 
 
Estimativas contabilísticas relevantes 
 
 
5.1. Provisões 
 
A REN analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que 
devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. 
 
A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos 
necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer 
por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões 
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.   
 
 
5.2. Pressupostos actuariais 
 
A determinação das responsabilidades com pensões de reforma e assistência médica requer a 
utilização de pressupostos e estimativas, de natureza demográfica e financeira, que podem 
condicionar significativamente os montantes de responsabilidades apurados em cada data de 
relato. As variáveis mais sensíveis referem-se à taxa de actualização das responsabilidades, a taxa 
de rendimento estimada para os activos e as tabelas de mortalidade. 
 
 
5.3. Activos tangíveis e intangíveis 
 
A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação a aplicar é 
essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos 
resultados consolidados de cada exercício. 
 
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da Administração para 
os activos e negócios em questão, considerando também as práticas adoptadas por empresas do 
sector ao nível internacional. 
 
 
5.4. Propriedades de investimento 
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O cálculo do justo valor das propriedades de investimento à data da transição foi efectuado de 
acordo com a natureza de cada activo. Os aspectos considerados na determinação do justo valor 
foram as seguintes: 

i) os “cash flows” descontados relativamente aos terrenos das centrais hidroeléctricas; e 
ii) avaliações independentes efectuadas por avaliadores certificados relativamente aos terrenos 

das centrais térmicas e os outros terrenos e edifícios.  
 
Os pressupostos considerados em cada avaliação correspondem à melhor estimativa da 
Administração para os referidos activos.  
 
 
5.5. Imparidade 
 
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de 
diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da REN, tais como: a 
disponibilidade futura de financiamento; o custo de capital; ou a manutenção da actual estrutura 
regulatória do mercado, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, 
ao Grupo REN.   
 
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a 
determinação do justo valor de activos implicam um elevado grau de julgamento por parte da 
Administração no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de 
imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais. 
No que se refere às actividades específicas da REN, existem outros factores a considerar no teste 
da imparidade uma vez que os compromissos de aumentar a rede de infra-estruturas, as 
alterações de tarifa expectáveis ou a actual estratégia dos participantes no capital da REN que 
conjuntamente com outros factores, poderão levar a alterações no padrão ou montante dos 
fluxos de caixa futuros. 
 
 
Julgamentos contabilísticos relevantes 
 
 
5.6. Contrato de concessão  
 
Tal como referido na política do serviço de concessão (Nota 3.2), a IFRIC 12 aplica-se às 
concessões atribuídas ao Grupo REN. Esta interpretação será adoptada no exercício que se inicie 
em 1 de Janeiro de 2008, não tendo sido reconhecida qualquer alteração ao tratamento 
contabilístico dado aos contratos de concessão, nestas demonstrações financeiras.  
 
 
6 Alterações no perímetro de consolidação do Grupo 
 
A principal alteração no perímetro de consolidação do exercício findo em 31 de Dezembro de 
2006 resulta da transacção de aquisição dos activos do gás ocorrida em 26 de Setembro de 2006. 
Desta transacção resultou uma concentração de actividades que compreendeu: i) a aquisição do 
negócio de transporte de gás natural que incluiu a compra das infra-estruturas, a assumpção da 
dívida e a transferência dos empregados; ii) a aquisição das cavernas de armazenamento do gás 
natural (associado à gestão do sistema de gás natural); e iii) a aquisição de 100% do capital da 
empresa que opera o terminal de gás natural liquefeito (recepção, armazenamento e 
regasificação). Para cada uma destas actividades, em separado, foi atribuído um contrato de 
concessão, o que levou o Grupo REN a constituir duas novas entidades para integrar a actividade 
de gestão da rede de transporte e os activos de armazenagem de gás natural. 
 
A referida transacção teve os seguintes impactos na estrutura do Grupo REN:  
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a) a constituição de 3 novas entidades: a REN Gasodutos, SA (para operar a rede de transporte 
de gás natural); a REN – Armazenagem, SA (cavernas de armazenamento); e a REN Serviços de 
Rede. SA (para integrar serviços partilhados); 
b) a aquisição do capital da SGNL – Sociedade Portuguesa de GNL, SA, a qual foi redenominada 
após a data de aquisição para REN Atlântico, Terminal GNL, SA; e 
c) a aquisição da participação em duas “joint ventures”, a Gasodutos Braga Tuy e a Gasodutos 
Campo-Maior-Leiria-Braga, como parte integrante dos activos da rede de transporte do gás 
natural.   
 
As alterações ao perímetro de consolidação à data de 31 de Dezembro de 2006, refere-se à 
entrada das seguintes entidades: 
 

Designação Sede Group Individual

Subsidiárias
REN Gasodutos, S.A. Bucelas - Vila Rei 100,00% 100,00%

REN Armazenagem, S.A. Pombal - Carriço 100,00% 100,00%

REN Atlântico - Terminal de GNL, S.A. Sines 100,00% 100,00%

REN - Serviços de Rede, SA Av. Estados Unidos 100,00% 100,00%

Joint Ventures 

Gasoduto Braga Tuy Bucelas - Vila Rei 51% 51%

Gasoduto Campo Maior - Leiria - Braga Bucelas - Vila Rei 88% 88%

% detida

 
 
O impacto da entrada das novas sociedades no perímetro de consolidação à data da transacção 
(26 de Setembro de 2006) foi o seguinte: 
 

REN REN REN 
Gasodutos Armazenagem Atlântico

Activos líquidos adquiridos:

Activos fixos tangíveis 749.223 111.876 243.829 
Propriedades de investimento - - - 
Investimentos em Joint ventures - - - 
Impostos diferidos (Activos) - - 2 
Existências 1.670 - - 
Clientes e outros devedores - - 10.732 
Caixa e equivalentes de caixa - - 36.167 
Empréstimos obtidos (324.219) - (151.475)
Provisões - - (8)
Impostos diferidos (Passivo) (5.979) (1.345) (4.749)
Fornecedores e outros credores - (30.598) (103.984)
Imposto S/ Rendimento - - - 

Custo provisório da transacção 420.695 79.933 30.514 

Diferença de custo de aquisição (15.764) (3.547) (18.870)

Valor pago 404.931 76.386 11.644  
 
Os valores apresentados referem-se aos justos valores dos activos e passivos adquiridos 
determinados provisoriamente à data de aquisição. À data da apresentação destas demonstrações 
financeiras, o preço final da transacção ainda não está determinado encontrando-se pendente a 
avaliação dos activos adquiridos, que poderá vir a ter impacto no preço final da transacção. O 
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preço final será determinado com base na média de três avaliações a serem efectuados por bancos 
de investimento internacionais, assim que os termos do regulamento tarifário sejam estabelecidos. 
  
De acordo com a aplicação preliminar do método da compra foi calculada uma diferença entre o 
justo valor dos activos e passivos adquiridos e o valor pago, de 31.181 milhares de euros, que se 
encontra registado no balanço na rubrica de “Fornecedores e outras contas a pagar”, líquido do 
respectivo efeito do imposto diferido. O valor pago pela REN até esta data refere-se ao preço 
acordado no contrato promessa de compra e venda assinado em 30 de Agosto de 2006, 
determinado com base no valor contabilístico dos activos nas contas do vendedor à data de 31 de 
Dezembro de 2005. O valor final da transacção será pago em dinheiro, conforme o contrato 
acima referido. 
 
A comparação entre o justo valor dos activos e passivos adquiridos determinado à data de 
aquisição e o valor contabilístico dos activos e passivos registados no balanço de abertura 
individual de cada uma das empresas, são como segue: 

Valor Valor Valor
Justo valor contabilistico Justo valor contabilistico Justo valor contabilistico

Activos intangíveis - 910 0 - - - - - - - 
Activos fixos tangíveis 749.223 657.216 111.876 106.983 243.829 226.561 
Investimentos em Joint ventures - 23.311 - - - - 
Impostos diferidos (Activos) - - - - 2 2 
Existências 1.670 1.670 - - - - 
Clientes e outros devedores - 46.042 - - 10.732 10.733 
Caixa e equivalentes de caixa - - - - - 36.167 36.167 
Empréstimos obtidos (324.219) (324.219) - - (151.475) (151.475)
Provisões - - - - (8) (8)
Impostos diferidos (Passivo) (5.979) - (1.345) - (4.749) - 
Fornecedores e outros credores - - (30.598) (30.598) (103.984) (103.985)
Imposto S/ Rendimento - - - - - - 

- - 

420.695 404.020 79.933 76.386 30.514 17.994

REN Gasodutos REN  Armazenagem REN Atlântico

 
 
 
O impacto da aquisição do negócio do gás na demonstração dos resultados do grupo para os três 
meses de actividade dentro do Grupo REN, é a seguinte:  
 

REN REN REN 
Gasodutos Armazenagem Atlântico

Rédito 24.244 2.342 8.374 
Ganhos/ (perdas) em "joint ventures" 2.755 - - 
Resultado líquido 3.578 1.126 2.164  
 
Caso a transacção da aquisição do negócio do gás tivesse ocorrido no início de 2006 o impacto na 
demonstração dos resultados do grupo teria sido o seguinte: 
 

REN REN REN 
Gasodutos 1) Armazenagem 1) Atlântico

Rédito 87.533 9.413 33.769 
Ganhos/ (perdas) em "joint ventures" 8.981 - - 
Resultado líquido 22.440 8.138 8.297  
 
 
1) Valor determinado com base nas contas pro-forma uma vez que estas entidades apenas foram constituídas em 
Setembro de 2006. 
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7 Informação por segmentos 
 
7.1. Formato de relato principal - Segmentos de Negócio 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 o Grupo REN encontrava-se organizado num 
segmento de negócio principal, a Electricidade e dois segmentos secundários: telecomunicações e 
a gestão do mercado de derivados de electricidade. No entanto, com a aquisição do negócio do 
gás à GALP Energia, SGPS, SA em 26 de Setembro de 2006 o Grupo está agora organizado em 
dois principais segmentos de negócios, a Electricidade e o Gás, e dois segmentos secundários. O 
segmento da Electricidade inclui as actividades de transporte de electricidade em muita alta 
tensão, e a gestão global do sistema eléctrico de abastecimento público. O segmento do gás inclui 
o transporte de gás em muito alta pressão e a gestão global do sistema nacional de abastecimento 
de gás natural, assim como a operação de regaseificação no terminal GNL, e o armazenamento 
subterrâneo de gás natural. 
 
Embora as actividades do terminal GNL e do armazenamento subterrâneo possam ser vista 
como distintas da actividade decorrente do transporte de gás e da gestão global do sistema 
nacional de gás natural, uma vez que estas actividades prestam serviços a um único utilizador, o 
qual é também o principal utilizador da rede de transporte de alta pressão de gás, considerou-se 
que as mesmas estão sujeitas aos mesmos riscos e benefícios. 
 
Os outros segmentos (telecomunicações e gestão do mercado de derivados de electricidade) são 
também apresentados separadamente embora não qualifiquem para divulgação. Os valores de 
2005, foram re-expressos para efeitos de comparabilidade. 
 
Os resultados por segmento para o exercício de 2005, são como se segue:  
 

Electricidade Telecom.

Operador 
Mercado de 

Electricidade Grupo

Total de vendas e prestações de serviços 363.206 3.618 - 366.824
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (2.216) (75) - (2.291)
Vendas e Prestação de Serviços 360.990 3.543 - 364.533

Resultado operacional por segmento 157.613 358 3.606 161.577
Custos de financiamento (29.330) - - (29.330)

Resultados antes do imposto 132.247

Imposto do exercicio (28.355)

Resultado Líquido do exercicio 103.892

Outros custos:
Amortizações 70.397 2 481 70.880
Imparidade de outros recebimentos (493) - - (493)
Provisões 295 - - 295  
 
 
As transacções inter-segmentos são efectuadas a condições e termos de mercado, equiparáveis às 
transacções efectuadas com entidades terceiras. 
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Os activos e passivos por segmento, bem como os investimentos em imobilizado para o exercício 
de 2005, são como segue: 
 

Electricidade Telecom.

Operador 
Mercado de 

Electricidade Não Alocado Grupo

Activos 2.440.994 2.578 2.090 925.010 3.370.672
Investimento em Associadas - - - - - 
Total 2.440.994 2.578 2.090 925.010 3.370.672

Passivos 1.623.878 201 2.250 420.000 2.046.329

Investimento em activos 
fixos tangíveis

212.804 - 340 - 213.144

 
 
Os resultados por segmento para o exercício de 2006, são como se segue: 
 

Electricidade Gás Telecom.

Operador 
Mercado de 

Electricidade Grupo

Total de vendas e prestações de serviços 350.489 35.232 3.235 673 389.629
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (1.420) (264) (151) (74) (1.909)
Vendas e Prestação deServiços 349.069 34.968 3.084 599 387.720

Resultado operacional por segmento 596.709 8.911 2.871 227 608.718
Custo financeiro (37.472) (5.112) - (19) (42.603)
Proveitos financeiros 357 643 - - 1.000 
Ganhos em joint ventures - 2.577 - - 2.577 

Resultados antes do imposto 569.692

Imposto do exercicio (73.213)

Resultado Líquido do exercicio 496.479

Outros custos:
Depreciações 75.603 12.719 10 564 88.896
Imparidade de activos (Propriedades de invest.) 102.476 - - - 102.476
Provisões para outros passivos e encargos 42.584 - - - 42.584  
 
Os activos e passivos por segmento, bem como os investimentos em imobilizado para o exercício 
de 2006, são como segue:  
 

Electricidade Gás Telecom.

Operador 
Mercado de 

Eléctricidade Grupo

Activos 2.649.395 1.199.502 4.763 4.603 3.858.263
Investimento em "Joint ventures" - 2.577 - - 2.577
Total Activos 2.649.395 1.202.079 4.763 4.603 3.860.840

Passivos 2.277.748 636.132 137 602 2.914.619

Investimento em activos fixos tangíveis 241.953 27.250 70 70 269.343  
 
Os activos por segmento consistem essencialmente nos activos da concessão classificados na 
rubrica de activos fixos tangíveis e propriedades de investimento, bem como os clientes e contas 
a receber. Excluem-se os activos financeiros disponíveis para venda, apresentados como activo 
“não alocado”. Os passivos por segmento compreendem os passivos operacionais, excepto os 
empréstimos não obtidos para financiamento da actividade de exploração, apresentados como 
passivo “não alocado”.   
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Os investimentos em activos fixos referem-se a adições aos activos fixos tangíveis (Nota 8). 
 
A maioria das empresas do Grupo REN opera exclusivamente numa área geográfica, em 
Portugal. Apenas a empresa do Grupo, OMIP, que tem a gestão do Mercado Ibérico de 
derivados de electricidade, e a Omiclear que é a câmara de compensação desse mercado, operam 
a nível Ibérico. Contudo essas transacções não são materiais para divulgar como  segmento 
geográfico. 
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8 Activos fixos tangíveis 
 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 os movimentos registados em rubricas do activo fixo tangível foram como segue: 
 
Movimentos no activo fixo tangível – 2005 
 

Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento Imobilizado
Terrenos e outras básico de Ferramentas Administrativo em

construções Transporte curso Total

1 de Janeiro de 2005

Custo de Aquisição 1.308 24.580 2.074.931 3.484 1.856 18.086 72.559 2.196.803 
Amortizações Acumuladas - (17.793) (1.104.871) (1.979) (1.511) (11.948) - (1.138.101)

Valor Líquido 1.308 6.787 970.060 1.505 345 6.138 72.559 1.058.702 

31 de Dezembro de 2005

Adições - 22.319 9.091 875 335 4.629 175.896 213.144 
Alienações - - (36) (209) - - - (245)
Transferências e abates (268) 3.734 117.355 (13) (3) 28 (134.016) (13.182)
Depreciação - exercício - (1.703) (46.126) (590) (163) (3.025) - (51.607)
Depreciação - alienações - - 36 149 - - - 184 
Depreciação- transferências e abates - (1.978) 14.480 13 0 404 - 12.919 

Closing net book value 1.040 29.159 1.064.860 1.729 513 8.174 114.439 1.219.915 

A 31 de Dezembro de 2005
Custo de Aquisição 1.040 50.633 2.201.342 4.137 2.187 22.743 114.439 2.396.521 
Amortizações Acumuladas - (21.474) (1.136.482) (2.407) (1.673) (14.569) - (1.176.605)

Valor Líquido 1.040 29.159 1.064.860 1.729 514 8.174 114.439 1.219.915  
 
 
 
 
 
 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 os movimentos registados em rubricas do activo fixo tangível foram como segue: 
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Movimentos  no activo fixo tangível – 2006 
 

Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento Imobilizado
Terrenos e outras básico de Ferramentas Administrativo em

construções Transporte curso Total

1 de Janeiro de 2006

Custo de Aquisição 1.040 50.633 2.201.342 4.137 2.187 22.743 114.439 2.396.521 
Amortizações Acumuladas - (21.474) (1.136.482) (2.407) (1.673) (14.569) - (1.176.605)

Valor Líquido 1.040 29.159 1.064.860 1.729 514 8.174 114.439 1.219.915 

31 de Dezembro de 2006

Aquisição de Subsidiárias 50.953 38.526 1.007.231 46 167 521 7.483 1.104.927 
Adições 1.766 3.128 34.662 698 98 1.438 227.553 269.343 
Alienações - - (3.970) (570) - (583) - (5.123)
Transferências e abates (52.040) (1.101) 260.429 (19) - (5) (207.265) (1)
Depreciação - exercício (318) (3.352) (62.796) (602) (236) (2.391) - (69.695)
Depreciação - alienações - - 3.059 498 - 573 - 4.130 
Depreciação- transferências e abates 318 - (318) - - - - - 

Valor líquido de fecho 1.719 66.360 2.303.157 1.780 543 7.727 142.210 2.523.496 

A 31 de Dezembro de 2006

Custo de Aquisição 1.719 91.186 3.499.694 4.292 2.452 24.114 142.210 3.765.667 
Amortizações Acumuladas - (24.826) (1.196.537) (2.511) (1.909) (16.387) - (1.242.170)

Valor Líquido 1.719 66.360 2.303.157 1.780 543 7.727 142.210 2.523.496  
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Os aumentos registados nas rubricas tangíveis, em 2006, referem-se essencialmente á aquisição 
do negócio de gás natural à GALP Energia, SGPS, SA. À data do Balanço, o preço final da 
compra deste negócio ainda está dependente da avaliação dos activos por parte de bancos de 
investimento independentes. 
 
Na data de aquisição os activos foram registados a um justo valor provisional determinado com 
base no valor reavaliado dos mesmos a considerar para efeitos regulatórios, tendo sido 
reconhecida uma depreciação média dos activos para o período decorrido entre 26 de Setembro 
de 2006 e a data de fim do ano. O valor dos activos adquiridos na transacção da compra do 
negócio do gás natural será corrigido no próximo exercício, depois de concluída a avaliação final.   
 
No que se refere ao negócio da electricidade as adições registadas referem-se essencialmente ao 
investimento na construção /renovação das subestações e linhas de transporte de energia, 
registadas em Equipamento básico. 
 
O valor de custos financeiros capitalizados no imobilizado em curso ascendeu a 4.607 milhares 
de euros (2.638 milhares de euros em 2005). 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 o valor líquido do imobilizado detido ao abrigo 
de locações financeiras é como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Valor Bruto 4.145 3.666 
Amortizações Acumuladas (1.695) (955)

Valor Líquido 2.450 2.711  
 
As depreciações dos activos fixos tangíveis estão reconhecidas na rubrica “Depreciações do 
exercício” da Demonstração dos Resultados Consolidados por Naturezas pela sua totalidade, 
excepto o valor de 932 milhares de euros (1.050 milhares de euros em 2004) que foi capitalizado 
em imobilizado em curso. 
 
 
9 Propriedades de Investimento 
 
As propriedades de investimento são compostas pelos terrenos dos centros electroprodutores 
térmicos e hídricos e terrenos e edifícios não afectos às actividades concessionadas da REN, 
tendo apresentado a seguinte evolução: 
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31.12.06 31.12.05

Valor Bruto 629.555 671.602 
Amortizaçoes Acumuladas (42.810) (22.487)

Valor Liquído 586.745 649.115 
Até 31 de Dezembro 

Imparidades (102.476) - 
Alienações e Abates - (41.950)
Depreciações (20.133) (20.323)
Reclassificações - (97)

Variações do exercicio (20.133) (62.370)

Valor Bruto 527.078 629.555 
Amortizações Acumuladas (62.943) (42.810)

Valor liquido 464.136 586.745  
 
Durante o ano de 2006 não houve alienação de propriedades de investimento. Contudo, no final 
do ano, uma perda por imparidade foi reconhecida no valor dos terrenos dos centros 
electroprodutores hidroeléctricos, devido a uma alteração nas taxas de remuneração destes 
activos. Estes activos integram o segmento de negócio da Electricidade. 
 
Em Abril de 2007, foi promulgada nova legislação acerca da remuneração dos terrenos dows 
centros electroprodutores hidroeléctricos, a aplicar a partir de 1 de Julho de 2007, a qual se 
traduzirá numa redução em mais de 50% das taxas de remuneração que o Grupo REN tinha 
anteriormente, constituindo um indicador de imparidade. A 31 de Dezembro de 2006, foi 
efectuado o cálculo do valor recuperável destes activos, e uma imparidade de 102.476 mil euros 
foi reconhecida na Demonstração dos resultados consolidados, na rubrica de “Imparidade de 
activos”. A taxa de desconto “pré-tax” utilizada foi de 5,15%, a qual foi derivada da taxa de juros 
efectiva média dos empréstimos do Grupo REN.    
 
Para os exercícios apresentados o justo valor das propriedades de investimento é o seguinte: 
 

31.12.06 31.12.05

Terrenos afectos às centrais hidroeléctricas 416.753 614.888 
Terrenos afectos às centrais térmicas 43.397 43.701 
Outros terrenos e edificios 7.212 7.146 

Total 467.362 665.735  
 
O justo valor das propriedades de investimento foi determinado a 31 de Dezembro de 2006, de 
acordo com a natureza da cada activo. 
 
O justo valor dos terrenos das centrais hidroeléctricas foi determinado com base nos “cash-
flows” descontados estimados até ao final da concessão. Os cash flows incluem: a remuneração 
de valor igual ao valor da depreciação, a remuneração anual calculada com base nas taxas de juro 
de obrigações com a mesma maturidade do período de vida útil remanescente dos terrenos, 
publicada pela Reuters no inicio do ano; o valor das remunerações de anos anteriores, diferidos 
nas tarifas por um período de 10 anos. A taxa de desconto utilizada (“post-tax) foi de 3.42% (em 
2005: 2,99%) determinada com base na taxa de juro efectiva média dos financiamentos do Grupo 
REN.  
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O justo valor dos terrenos das centrais térmicas, foi determinado com base nas avaliações 
independentes efectuadas à data da transição para IFRS, uma vez que os terrenos não sofreram 
alterações significativas. 
 
O justo valor dos outros terrenos e edifícios não afectos às actividades da concessão, foi também 
determinado com base nas avaliações independentes efectuadas à data da transição, uma vez que 
ocorreram alterações significativas nos terrenos e edifícios. 
  
Na demonstração dos resultados a rubrica de outros ganhos e perdas operacionais incluem 306 
milhares de euros referentes a rendas recebidas (351 milhares de euros em 2004) e 62 478 
milhares de euros referentes à remuneração dos terrenos de 1999 a 2004, tal como referido acima. 
 
Não existem custos específicos suportados com as propriedades de investimento, na 
demonstração dos resultados. 
 
 
10 Interesses em “joint ventures” 
 
Tal como referido na Nota 1, com a aquisição do negócio do transporte de gás natural, o Grupo 
REN adquiriu duas “joint ventures” com a Enagás, a entidade responsável pelo transporte de gás 
natural em Espanha. 
 
Estas “joint ventures” foram criadas com o objectivo de gerir conjuntamente a capacidade de 
transporte de alguns segmentos dos gasodutos da REN Gasodutos, SA, com a alocação a cada 
um dos sócios de uma quota de capacidade de transporte, de forma a garantir a maximização da 
sua utilização. A rendibilidade destas empresas é assegurada pelos dois parceiros (REN e Enagás) 
através da fixação do preço anual a pagar por cada unidade de gás natural transportado.        
 
Interesses em “joint ventures” 
 

2006 2005

1 de Janeiro

Aquisições de Joint Ventures - - 
Ganhos/ (perdas) 2.577 - 
Outros movimentos no Capital - - 

31 de Dezembro 2.577 -  
 
Os activos e passivos a 31 de Dezembro de 2006, e os rendimentos e gastos gerados desde a data 
de aquisição, conforme reconhecido nas demosntrações financeiras individuais das empresas em 
joint venture, são como segue: 
 
A parte dos resultados da joint venture que diz respeito à REN é como segue:  
 

3 meses 3 meses % interest Ganho/ (perda)
Nome Activos Passivos Réditos Resul. Liquido held atribuível à REN

Gasoduto Braga - Tuy 19.238 (12.271) 997 341 51% 174

Gasoduto Campo Maior 
- Leiria - Braga 99.034 (60.596) 6.710 2.731 88% 2.403

118.272 (72.867) 7.707 3.072 2.577  
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Gasoduto
Gasoduto Campo Maior -

Braga - Tuy Leiria - Braga
Activos
    Não correntes 15.687 80.148
    Correntes 3.551 18.886

19.238 99.034
Passivos
    Não correntes 1.788 42.189
    Correntes 10.483 18.407

12.271 60.596
Capital Próprio 6.967 38.438

3 meses de actividade
Rendimentos 997 6.710
Gastos (655) (3.979)
Resultado Líquido 342 2.731
% participação detida 51% 88%

174 2.403

2006

 
 
O interesse nas Joint ventures foi adquirido no âmbito da aquisição dos activos do gás, fazendo 
parte dos activos integrados na em presa do grupo a REn – Gasodutos. Na data da aquisição o 
justo valor do interesse nestas entidades foi considerado nulo, devido à existência de restrições 
nos preços fixados para a utilização da capacidade de transporte dos gasodutos, entre os 
anteriores sócios (GALP e Enagás). Subsequentemente, a parte nos prejuízos ou lucros obtidos 
por estas entidades são reconhecidos através da aplicação do método da equivalência patrimonial. 
 
 
11 Impostos Diferidos 
 
A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações 
financeiras consolidadas, é conforme segue: 
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Imposto do exercício 
 

31.12.06 31.12.05

Capital próprio
Imposto diferido 65.468 (66.855)

65.468 (66.855)

Aquisição de Subsidiárias
Imposto diferido 11.634 - 

11.634 - 

Demonstração dos Resultados
Imposto diferido (18.419) (28.057)
Imposto corrente (54.794) (298)

(73.213) (28.355)  
 
O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido durante os anos 
descritos foi como se segue:  
 
 
Impacto dos movimentos nas rubricas de Impostos diferidos 
 

31.12.06 31.12.05

Impacto na Demonstração dos Resultados
Activos por impostos diferidos (27.480) 8.955 
Imposto diferido na reciclagem da reserva justo valor (66.858) - 
Passivos por impostos diferidos 75.919 (37.012)

(18.419) (28.057)

Impacto na Aquisição de Filiais
Passivos por impostos diferidos (11.634) - 

Impacto no Capital
Activos por impostos diferidos (1.390) 3 
Passivos por impostos diferidos 66.858 (66.858)

65.468 (66.855)

Impacto de impostos s/ rendimento 35.414 (94.912)  
 
Os movimentos ocorridos nas rubricas de activos e passivos por impostos diferidos durante os 
anos descritos são como se segue: 
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Activos por impostos diferidos - Movimentos do ano 
 

Provisões
Prejuízos 
Fiscais Pensões Outros Total

1 de Janeiro de 2005 784 22.240 13.038 3.497 39.558 

Até 31 de Dezembro de 2005

Constituição por resultados 81 9.960 3.178 2.598 15.817 
Constituição/reversão por capital - - 3 - 3 
Reversão por resultados - (1.238) (3.471) (2.153) (6.862)

Variação do ano 81 8.722 (290) 445 8.958 

31 de Dezembro de 2005 865 30.962 12.748 3.942 48.516 

1 de Janeiro de 2006 865 30.962 12.748 3.942 48.516 

Até 31 de Dezembro de 2006

Transferido para passivos por Imposto 
diferido (1.647) (1.647)
Constituição por resultados 5.865 7 -    909 6.782 
Constituição/reversão por capital - - (1.390) - (1.390)
Reversão por resultados - (30.962) (1.452) (200) (32.614)

Variação do ano 5.865 (30.955) (2.842) (938) (28.869)

A 31 de Dezembro de 2006 6.730 7 9.906 3.004 19.647  
 
O prejuízo fiscal apresentado, nos exercícios de 2005 e 2006, são os prejuízos apurados nas 
declarações de impostos sobre o rendimento, conforme as regras fiscais em vigor. 
  
Os prejuízos fiscais considerados para cálculos dos impostos diferidos activos apresentam a 
seguinte maturidade: 
 
Prejuízos fiscais reportáveis 
 
 

31.12.06 31.12.05
Prejuízos fiscais reportáveis

Dedutíveis até 2010 - 76.370 
Dedutíveis até 2011 26 36.218 

26 112.588  
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Passivos por impostos diferidos - Movimentos do ano 
 

Agente
Equipamento 

Transporte 
electricidade

Propriedades de 
Investimento

Reavaliação 
antes de GAAP

Activos 
Disponíveis 
para Venda

Justo Valor 
activos gás Outros Total

A 1 Janeiro de 2005 57.305 4.616 59.033 44.121 - - 241 165.316 

Até 31 Dezembro de 2005

Reserva de justo valor, por
capital próprio - - - - 66.858 - - 66.858 
Constituição por resultados 47.480 4.615 - - - - - 52.095 
Reversão por resultados - - (12.341) (2.644) - - (98) (15.083)

Variação do ano 47.480 4.615 (12.341) (2.644) 66.858 - (98) 103.870 

31 Dezembro de 2005 104.785 9.231 46.692 41.477 66.858 - 143 269.186 

1 de Janeiro de 2006 104.785 9.231 46.692 41.477 66.858 - 143 269.186 

Até 31de Dezembro de 2006

Aquisição de filiais - - - - - 11.634 11.634 
Transf. de activos por Impostos
 diferidos - - - - - - 1.647 1.647 
Constituição por resultados 21.646 4.234 - - (66.858) - (1.647) (42.624)
Reversão por resultados - - (30.254) (4.288) - (256) (143) (34.941)

Variação do ano 21.646 4.234 (30.254) (4.288) (66.858) 11.378 (143) (64.284)

31 de Dezembro de 2006 126.431 13.465 16.438 37.189 - 11.378 - 204.901  
 
As reavaliações fiscais resultam da actualização do valor dos activos efectuada no normativo 
POC, com base em diplomas do Governo onde são definidos os coeficientes de desvalorização 
monetária. O efeito destes impostos diferidos reflecte a não dedução fiscal de 40% da reavaliação 
efectuada. 
 
 
12 Activos disponíveis para venda 
 
O Saldo desta rubrica refere-se à participação do OMIP na OMEL – Operador del Mercado 
Ibérico de energia (Polo Español), SA. 
 
Resumo dos activos disponíveis para venda 
 

GALP(a) OMEL Total
1 de Janeiro de 2005 750.000 1.033 751.033 
Ajustamento de Justo Valor 173.977 - 173.977 

31 de Dezembro de 2005 923.977 1.033 925.010 

1 de Janeiro de 2006 923.977 1.033 925.010 

Ajustamento de Justo Valor - - - 
Alienações (923.977) - (923.977)

31 de Dezembro de 2006 - 1.033 1.033 

a) A avaliação é feita a 1de Janeiro de 2005, considerando o efeito da adopção da IAS 32/39.  
 
Em 2006, a participação detida pela REN da GALP Energia, SGPS, SA (daqui em diante referida 
como GALP) foi vendida à Amorim Energia, BV , empresa com qual a REN assinou um 
contracto no final de 2005 para a venda da sua participação de 18,3% na GALP, pelo valor de 
944 milhões de euros. 
 
A concretização deste acordo ficou dependente da realização da venda do negócio do gás 
acordada entre a REN e a GALP, transacção essa que aconteceu no final de Setembro de 2006, 
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tendo o preço de venda da participação ficado sujeito a ajustamentos considerando a data efectiva 
da transferência das acções.  
 
Uma vez que a OMEL não é uma empresa cotada e não existem transacções recentes de 
aquisição/alienação da capital da mesma, a REN optou a esta data, por manter a participação ao 
custo de aquisição, por não ser possível determinar o justo valor da participação detida na 
OMEL. 
 
Os ajustamentos dos activos financeiros disponíveis para venda ao seu justo valor, estão 
reflectidos no capital próprio, na reserva de justo valor (Nota18). No final de 2006 a reserva de 
justo valor sofreu um decréscimo devido à venda da participação na GALP ocorrida em 
Setembro, como a seguir se demonstra: 
 

Ajustamento 
justo valor

(503.075)
66.858 

(436.217)

Ajustamento de Justo Valor (Valor Bruto)
Imposto diferido

Ajustamento de justo valor líquido no 
Capital  
 
 
13 Clientes e outras contas a receber 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, a decomposição da rubrica de Clientes e outras 
contas a receber, é como se segue: 
 
Detalhe dos clientes e outras contas a receber 
 

Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total

Clientes 300.950 155 301.105 247.486 155 247.641 
(828) - (828) (828) - (828)

Clientes - Valor líquido 300.122 155 300.277 246.658 155 246.813 

Saldo do Agente 122.344 354.752 477.096 196.753 93.128 289.881 
Estado e Outros Entes Públicos - - - 51.149 - 51.149 

Clientes e outras contas a receber 422.466 354.907 777.373 494.560 93.283 587.843 

Clientes de cobrança duvidosa

2006 2005

 
 
Na composição dos saldos das contas a receber de clientes assume particular relevância o 
montante em dívida pela EDP – Distribuição de Energia, S.A. o qual ascende a 258.768 milhares 
de euros (227.293 milhares de euros em 2005 ). 
 
O saldo do agente refere-se aos saldos a receber resultantes da actividade de intermediação na 
aquisição e venda de electricidade, por parte da REN. 
 
Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu 
justo valor. 
 
 
14 Existências 
 
O detalhe de existências em 31 de Dezembro de 2006 é como segue: 
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Detalhe de existências 
 

31.12.06 31.12.05

Mercadorias 38 - 
Materiais diversos 3.051 878 

Existências 3.089 878  
 
 
15 Depósitos de Garantia 
 
Os depósitos de garantia referem-se a depósitos entregues pelos intervenientes no Mercado de 
Derivados da Electricidade, que é monitorizado pela empresa do Grupo, a Omiclear, que iniciou 
a sua actividade em 1 de Julho de 2006. Estes activos são considerados como “restricted cash”, 
como é referido na Nota 3.13 
 
A 31 de Dezembro de 2006, os valores reconhecidos no Balanço são os seguintes: 
 

31.12.06 31.12.05

Depósitos garantia dos participantes 13.913 - 
Valores a entregar aos participantes (13.913) - 

 
 
 
16 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa, equivalentes de caixa e os descobertos bancários apresentam os seguintes valores :  
 
 
Detalhe do valor de caixa e equivalentes de caixa 
 

31.12.06 31.12.05

Caixa 4 - 
Depósitos bancários 55.478 1.765 

Caixa e equivalentes de caixa 55.482 1.765  
 
As taxas de juro efectivas de depósitos bancários de curto prazo são indicadas na nota 19.  
 
O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica de “Caixa e equivalentes de 
caixa” para efeitos da elaboração da demonstração de fluxos de caixa consolidados para o 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 é como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Caixa 4 - 
Descobertos bancários (31.512) (22.904)
Depósitos bancários 55.478 1.765 

Caixa e equivalentes de caixa 23.970 (21.139)  
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17 Capital Social 
 
Em 31 de Dezembro de 2006, o capital social da REN, encontra-se totalmente subscrito e 
realizado, sendo representado por 106.800.000 acções com o valor nominal de 5 euros cada, as 
quais se encontravam distribuídas da seguinte forma: 
 
Estrutura accionista da REN 
 

Number of shares %

Direcção Geral do Tesouro 21.361.068 20,00%
EDP - Energias de Portugal, S.A. 16.020.000 15,00%
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 21.358.932 20,00%
Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. 32.040.000 30,00%
Logoenergia, SGPS,S.A. 5.340.000 5,00%
Gestmin, SGPS, S.A. 5.340.000 5,00%
OLIREN, SGPS, S.A. 5.340.000 5,00%

106.800.000 100,00%  
 
 
O detalhe do capital social a 31 de Dezembro de 2006 é como segue: 
 

Número de 
acções Capital Social

106.800.000 534.000 

106.800.000 534.000  
 
 
A distribuição de dividendos durante o exercício de 2006 ascendeu a 3,324 euros por acção (Em 
2005: 0,437). 
 
 
18 Outras reservas e resultados acumulados 
 
As rubricas “Outras reservas” e “Resultados acumulados” registaram os seguintes movimentos 
durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 e 2005: 
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Outras reservas e resultados acumulados – Movimentos ocorridos 
 

Reservas 
Legais

Reserva  
Justo Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
acumulados

Resultado 
exercício

Interesses 
Minoritários

Total 

A 1 de Janeiro 2005 24.636 283.847 182.247 58.109 31.795 155 580.789

Ganhos/(perdas) actuariais - - - (8) - - (8)
Reserva de justo valor (Valor líquido) - 152.370 - - - - 152.370

Ganhos/(perdas) reconhecidos 
directamente em capital 24.636 436.217 182.247 58.101 31.795 155 733.151 

Resultado Líquido do Exercício - - - - 103.980 (88) 103.892

Total de Ganhos em 2005 24.636 436.217 182.247 58.101 135.775 67 837.043

Distribuição de Dividendos (referente a 
2004) - - - (46.700) - - (46.700)
Transf. para outras reservas 3.465 - 10.583 17.747 (31.795) 0 0

A 31 de Dezembro 2005 28.101 436.217 192.830 29.148 103.980 67 790.343

A 1 de Janeiro 2006 28.101 436.217 192.830 29.148 103.980 67 790.343
0

Ganhos/(perdas) actuariais - - - 3.664 - - 3.664 
Reserva de justo valor (Valor líquido) - (436.217) - - 436.217 - 0 

Ganhos/(perdas) reconhecidos 
directamente em capital 28.101 0 192.830 32.812 0 540.197 67 794.007

Resultado Líquido do Exercício - - - - 59.829 433 60.262

Total de Ganhos em 2006 28.101 0 192.830 32.812 600.026 500 854.269

Distribuição de Dividendos (referente a 
2005) - - - (66.395) - - (66.395)
Dividendos - referentes a reservas - - (209.727) (78.926) - - (288.653)
Transf. para outras reservas 5.533 - 16.897 81.550 (103.980) - - 

Dividendos antecipados de 2006 - - - - (87.000) - (87.000)

A 31 de Dezembro de 2006 33.634 - - (30.959) 409.046 500 412.221 

Atribuível aos Accionistas

 
 
A Reserva Legal não está ainda totalmente constituída nos termos da lei (20% do capital social), 
pelo que um mínimo de 5% dos resultados será destinado à sua dotação. Esta reserva só pode ser 
utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do Capital Social. 
 
As outras reservas referem-se a reservas livres cuja constituição foi decidida pelos accionistas, nas 
assembleias de aprovação dos resultados líquidos do exercício e podem ser utilizadas pelos 
accionistas livremente, tendo sido totalmente distribuídas aos accionistas, em 2006. 
 
 
19 Empréstimos obtidos 
 
A alocação dos empréstimos entre correntes e não correntes e por natureza de empréstimo, no 
final do exercício, é como segue: 
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Decomposição dos empréstimos correntes e não correntes 
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Papel Comercial 1.125.700 259.500 1.385.200 694.000 417.000 1.111.000 
Empréstimos 34.917 425.813 460.730 46.666 186.148 232.814 
Descobertos bancários 31.512 - 31.512 22.904 - 22.904 

1.192.129 685.313 1.877.442 763.570 603.148 1.366.718 
Locações financeiras 896 1.231 2.127 879 1.613 2.493 
Acréscimo de juros 895 - 895 812 - 812 

1.193.920 686.544 1.880.464 765.261 604.761 1.370.023 

2006 2005

 
 
A REN é subscritora de cinco programas de papel comercial no valor de 1.480.000 milhares de 
euros, estando utilizados 1.385.200 milhares de euros em 31 de Dezembro de 2006. 
 
Os empréstimos bancários não têm como garantia real os activos da REN. Todos os 
empréstimos estão negociados em euros. 
 
No final do exercício de 2006, o Grupo REN possuía ainda as seguintes linhas de crédito 
contratadas. 
 
 
Linhas de crédito contratadas e não utilizadas 
 

31.12.06
Taxas de juro Variáveis:

Curto Prazo (expira até um ano) 120.000
Médio/Longo prazo (expira em mais de um ano) 50.000

170.000  
 
As linhas de crédito com vencimento até 1 ano são renováveis, de forma automática anual ou 
trimestralmente. As linhas de crédito com vencimento após 1 ano não têm limite definido. 
 
 
Empréstimos  
 
A exposição dos empréstimos do grupo às alterações das taxas de juro nos períodos contratuais 
de fixação das taxas, são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Até 6 meses 1.755.442 1.366.718 
 6 - 12 meses - - 
 1 - 5 anos - - 
Mais de 5 anos 122.000 - 

1.877.442 1.366.718  
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A maturidade dos empréstimos não correntes é a seguinte:  
 

31.12.06 31.12.05
Papel Comercial
Entre 1 e 2 anos 259.500 417.000 
Entre 2 e 5 anos - - 
Mais de 5 anos - - 

259.500 417.000 

Empréstimos
Entre 1 e 2 anos 425.813 186.148 
Entre 2 e 5 anos - - 
Mais de 5 anos - - 

425.813 186.148 

685.313 603.148  
 
As taxas de juro efectivas, à data de balanço eram as seguintes: 
 

31.12.06 31.12.05

Depósitos Bancários 3,05% 3,02%
Empréstimos e Papel Comercial 3,27% 2,44%  
 
 
O valor contabilístico e o justo valor dos empréstimos não correntes são como segue: 
 

Justo Valor

31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05

Papel Comercial 259.500 417.000 259.508 417.010 
Empréstimos 425.813 186.148 426.407 186.639 

685.313 603.148 685.915 603.649 

Valor contabilístico

 
 
 
O justo valor é calculado pelo método dos “cash flows” descontados, utilizando a taxa de 
desconto, da data do balanço, de acordo com as características de cada empréstimo. Uma vez que 
todos os empréstimos são negociados a taxas de juro variáveis, o justo valor dos empréstimos é 
semelhante ao valor contabilístico dos mesmos.   
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Locações financeiras  
 

31.12.06 31.12.05

Locações Financeiras - pagamentos mínimos da locação
Até 1 ano 972 957,00
Entre 1 e 5 anos 1.290 1.694 
Mais de 5 anos -    -    

2.262 2.651 
Custos Financeiros futuros das locações financeiras (135) (158)
Valor actual do passivo das locações financeiras 2.128 2.493  
 

31.12.06 31.12.05

O valor actual do passivo das locações financeiras é como segue:
Até 1 ano 896 879 
Entre 1 e 5 anos 1.231 1.613 
Mais de 5 anos -    -    

2.128 2.493  
 
 
20 Obrigações de benefícios de reforma e outros 
 
A REN, SA concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (daqui em diante 
referido como Plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas, em condições 
similares aos trabalhadores no activo, um plano de cuidados médicos e concede ainda outros 
benefícios como prémios de antiguidade, de reforma e subsídio de morte (descrito como “ outros 
benefícios “ na nota 20.2) 
 
Para cobertura dos complementos de pensões, a REN contribui para um Fundo de Pensões 
Autónomo, mantido conjuntamente com o Grupo EDP, para o qual são transferidas a totalidade 
das responsabilidades e as dotações necessárias para cobrir os respectivos encargos que se forem 
vencendo em cada um dos exercícios. 
  
O plano de cuidados médicos e outros benefícios não tem fundo constituído, sendo a respectiva 
responsabilidade coberta por uma provisão específica. 
 
Os trabalhadores que satisfaçam determinadas condições de idade e antiguidade predefinidas e 
que optem por passar à situação de reforma antecipada, assim como aqueles que acordem com a 
Empresa a passagem à pré-reforma, são igualmente incluídos nos planos. 
 
As responsabilidades e os correspondentes custos anuais são determinados através de cálculos 
actuariais anuais, utilizando o método de crédito da unidade projectada, por actuário 
independente, baseados em pressupostos que reflectem as condições demográficas da população 
coberta pelo plano e as condições económicas e financeiras prevalecentes no momentos dos 
cálculos. 
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Em termos globais, o impacto destes planos nas demonstrações financeiras consolidadas é como 
segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Obrigações no balanço
Plano de pensões 5.210 13.379 
Cuidados médicos e outros benefícios 32.128 32.974 
Plano de seguro de vida 50 32.974 

37.388 79.327 
Gastos na demonstração dos resultados

Plano de pensões (114) 567 
Cuidados médicos e outros benefícios 2.130 4.790 
Plano de seguro de vida 39 - 

2.055 5.357  
 
 
Segmento da Electricidade 
 
Os principais pressupostos utilizados no cálculo actuarial, são os abaixo indicados: 
 
Pressupostos actuariais 
 

31.12.06 31.12.05

Taxa anual de desconto 4,50% 4,25%
Percentagem expectável de activos elegíveis para reforma antecipada 10,00% 10,00%
Taxa anual de crescimento dos salários 3,30% 3,30%
Taxa anual de crescimento das pensões 2,25% 2,25%
Taxa anual de crescimento das pensões da Segurança Social 2,00% 2,00%
Taxa de inflação 2,00% 2,00%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (durante 8 anos) 4,50% 4,50%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (após os 8 anos) 4,00% 4,00%
Despesas de gestão (por funcionário/ano) 233 € 220 €
Taxa de crescimento das despesas de gestão - até 2007 4,50% 4,50%
Taxa de crescimento das despesas de gestão - após 2007 2,70% 2,70%
Taxa de rendimento 5,37% 7,50%
Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90  
 
 
As alterações efectuadas nos pressupostos do plano de assistência médica referem-se a novas 
condições negociadas pelos serviços prestados (comissão pelos serviços de assistência médica).  
 
Em 2006, a taxa de desconto anual usada aumentou de 4.25% para 4.5% reflectindo o aumento 
previsto no longo prazo das taxas de juro do mercado. Se a taxa de desconto de 4.25% fosse 
usada para calcular as obrigações do grupo REN à data do balanço, as responsabilidades com o 
plano de pensões seriam mais elevadas em 1.218 milhares de euros, e as obrigações com o plano 
de cuidados médicos e outros benefícios seriam mais elevadas em 1.296 milhares de euros. 
Consequentemente, o impacto dos ganhos/ (perdas) actuariais reconhecidos, em 2006, 
directamente no capital próprio, seria inferior em 2.514 milhares de euros.  
 
 
20.1. Plano de pensões 
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O montante da obrigação reconhecida no balanço consolidado é determinado como segue: 
  
Obrigação no balanço consolidado 
 

31.12.06 31.12.05

Valor actual da obrigação 46.917 48.794 
Justo valor dos activos do plano 41.707 35.415 

Obrigação no Balanço 5.210 13.379  
 
 
O movimento ocorrido no valor actual da obrigação subjacente ao plano de pensões foi o 
seguinte: 
 
Reconciliação da obrigação do plano de pensões 
 

2006 2005

A 1 de Janeiro 48.794 47.667 

Custo serviços correntes 573 505 
Custo dos juros 1.969 2.117 
Pagamento benefícios (4.673) (4.910)
(Ganhos)/perdas actuariais 254 3.415 

A 31 de Dezembro 46.917 48.794  
 
 
Os fundos afectos a este plano tiveram a seguinte evolução: 
 
Reconciliação dos activos do fundo 
 

2006 2005

A 1 de Janeiro 35.415 32.805 

Contribuições entregues 1.802 2.309 
Ganhos/ (perdas) actuariais 3.310 (295)
Benefícios pagos (1.477) (1.459)
Retorno efectivos dos activos 2.656 2.055 

A 31 de Dezembro 41.707 35.415  
 
 
Os impactos do plano na demonstração dos resultados consolidados são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Custos serviços correntes 573 505 
Custos dos juros 1.969 2.117 
Retorno estimado dos activos do plano (2.656) (2.055)

Total imputados a custos com pessoal (114) 567  
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Os impactos dos ganhos e perdas actuariais na demonstração dos rendimentos e gastos do 
exercício são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Ganhos e perdas actuariais no periodo  (3.056) 3.710 
Ganhos e perdas actuariais acumulados 38.026 41.082  
 
 
Detalhe da natureza dos activos que constituem o fundo do plano de pensões: 
 

31.12.06 31.12.05

Obrigações 46% 49%
Depósitos de Curto Prazo 1% 2%
Acções 31% 29%
Edifícios 18% 19%
Outros 4% 1%

100% 100%  
 
Os activos do plano de pensões constituído não incluem acções próprias da REN ou activos não 
correntes. A taxa de retorno esperada dos activos do plano para 2005 foi determinada pelo 
Grupo EDP, a entidade com que a REN partilha o fundo, baseada numa estimativa do retorno 
esperado dos activos do plano a longo prazo, e a estratégia de investimentos a realizar.   
 
A contribuição estimada para o Fundo de pensão ascenderá a 2.118 milhares de euros. 
 
 
20.2. Cuidados médicos e outros benefícios 
 
O montante da obrigação reconhecida no balanço é como segue: 
  
Obrigação no balanço  
 

31.12.06 31.12.05

Valor actual da obrigação 32.128 32.975 
Justo valor dos activos do plano - - 

Obrigação no balanço 32.128 32.975  
 
 
O movimento reconhecido no valor actual da obrigação subjacente aos cuidados médicos e 
outros benefícios foi o seguinte: 
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Reconciliação da obrigação com cuidados médicos e outros benefícios 
 

2006 2005

A 1 de Janeiro 32.975 32.547 

Custo serviços correntes 653 579 
Custo dos juros 1.377 1.504 
Pagamento benefícios (978) (664)
(Ganhos)/perdas (1.999) (3.698)
Outros benefícios 100 2.707 

A 31 de Dezembro 32.128 32.975  
 
 
Os impactos do plano na demonstração dos resultados consolidados são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Custos serviços correntes 653 579 
Custos dos juros 1.377 1.504 
Outros benefícios 100 2.707 

Total imputados a custos com pessoal 2.130 4.790  
 
 
Os impactos dos ganhos e perdas actuariais na demonstração dos rendimentos e gastos do 
exercício são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Ganhos e perdas actuariais no periodo  (1.999) (3.699)
Ganhos e perdas actuariais acumulados 9.970 11.969  
 
 
20.3. Seguro de Vida 
 
O montante da obrigação reconhecida no balanço consolidado é determinado como segue: 
 

2006

Responsabilidades Totais 50 
Provisão de cobertura 50  
 
 
O impacto do plano de seguro de vida na demonstração dos resultados consolidados é como 
segue: 
 

31.12.06

Aumento da provisão p/ responsabilidade 39 
Total imputado a custos com pessoal 39  
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21 Provisões para outros riscos e encargos 
 
A evolução da rubrica de provisões para os exercícios apresentados é como segue: 
 
Provisões – Movimentos do exercício 
 

Outros riscos e 
encargos

A 1 de Janeiro de 2005 2.852 
Constituição 295 
Redução - 

Movimento do ano 295 

A 31 Dezembro de 2005 3.147 

A 1 de Janeiro de 2006 3.147 
Constituição 42.584 
Redução - 

Movimento do ano 42.584 

A 31 Dezembro de 2006 45.731  
 
O montante constituído como provisões reflecte a estimativa para eventuais pagamentos a serem 
efectuados pela REN decorrentes de processos judiciais em curso. A provisão está reconhecida 
como um passivo não-corrente. 
 
O aumento em 2006 reflecte essencialmente o processo de arbitragem em curso com a empresa 
Amorim Energia, BV acerca dos dividendos distribuídos pela GALP erecebidos pela REN em 
2006. 
 
A data de resolução destes processos judiciais está intimamente ligada às várias acções 
processuais que venham a ser adoptadas pelas várias partes, pelo que a data da sua conclusão não 
pode ser estimada com fiabilidade, à data do balanço. 
 
 
22 Fornecedores e outras contas a pagar  
 
A decomposição da rubrica “Fornecedores e outras contas a pagar”, em 31 de Dezembro de 
2006, é como segue: 
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Detalhe de fornecedores e outras contas a pagar 
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Fornecedores
Fornecedores conta corrente 321.880 - 321.880 158.680 - 158.680 

Outros credores
 Credores diversos 43.759 991 44.750 13.059 991 14.050 
Fornecedores de Imobilizado 74.719 - 74.719 76.775 - 76.775 

Estado e outros entes Públicos 8.128 - 8.128 921 - 921 

Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento 8.128 210.572 218.700 3.781 92.046 95.827 
Outros proveitos diferidos 7.941 - 7.941 6.005 - 6.005 

Acréscimo de custos
Férias e subsídios de férias 4.860 - 4.860 3.345 - 3.345 
Outros 3.917 - 3.917 1.739 - 1.739 

473.332 211.563 684.895 264.305 93.037 357.342 

31.12.06 31.12.05

Fornecedores e outras contas a pagar  
 
 
23 Vendas e Prestação de serviços 
 
O montante de vendas e prestações de serviços reconhecidos na demonstração dos resultados 
consolidados, é detalhado como segue: 
 
Detalhe das vendas e prestações de serviços 
 

2006 2005

Venda de produtos
Mercado interno 112 126 

Sub-total 112 126 

Prestação de serviços

Mercado interno
Transporte de electricidade e gestão global do sistema 348.629 356.765 
Transporte de gás natural 24.219 - 
Armazenamento de gás natural 2.342 - 
Regasificação 8.374 - 
Serviços de electricidade 314 4.479 
Segurança da rede de telecomunicações 3.284 3.011 
Outros 446 152 

Sub-total 387.608 364.407 

Total de vendas e prestação de serviços 387.720 364.533  
 
 
24 Fornecimentos e serviços externos 
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O detalhe dos custos suportados com fornecimentos e serviços externos são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Custos de reserva de capacidade 91.220 93.367 
Custos de Manutenção 13.945 15.124 
Custo de interligação "Cross border " 3.917 5.622 
Comissões a entidades externas 6.791 4.038 
Custos com publicidade 1.508 1.297 
Custos com seguros 1.927 927 
Outros (inferiores a 1.000 milhares de euros) 11.559 5.239 

Fornecimentos e Serviços Externos 130.866 125.614  
 
Os custos de reserva de capacidade, são os custos suportados pela REN no âmbito dos 
Contratos de Aquisição de Energia (CAE’s), referentes à capacidade de produção disponível 
exigida aos produtores, para manter a todo o tempo a operacionalidade do sistema. Estes custos 
são reconhecidos na actividade de gestão global do sistema de acordo com o modelo regulatório.   
 
 
25 Custos com pessoal 
 
Os custos com pessoal, incorridos durante o exercício de 2006, foram como segue  
 
Decomposição dos custos com pessoal 
 

31.12.06 31.12.05
Remunerações

Orgãos sociais 1.865 1.928 
Pessoal 18.600 15.244 

20.465 17.172 

Encargos sociais
Prémios para benefícios reforma 2.055 5.357 
Prémios de desempenho 1.648 1.454 
Encargos sobre remunerações 6.166 5.063 
Custos de acção social 2.019 1.959 
Outros 1.626 1.631 

Sub-total 13.514 15.464 

Custos com o pessoal 33.979 32.635  
 
 
26 Outros Rendimentos e Gastos 
 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2006 

A - 82 

Detalhes de outros Rendimentos 
 

31.12.06 31.12.05

Proveitos suplementares 461 2.355 
Rendas de propriedades de investimento 62.784 345 
Dividendos de activos financeiros disponíveis para venda 40.694 30.354 
Amortização de subsídios ao investimento 5.115 2.977 
Proveitos de investimentos financeiros 523.893 -    
Outros - Valor líquido 4.605 1.252 

637.552 37.283  
 
A rubrica de Outros Rendimentos refere-se ao rendimento obtido com os edifícios classificados 
como propriedades de investimento assim como operações de locação de alguns equipamentos. 
Esta rubrica inclui ainda os ganhos reconhecidos com a amortização dos subsídios ao 
investimento relacionados com os activos operacionais. 
 
Em 2006, o rendimento mais significativo reconhecido refere-se ao ganho obtido na alienação da 
participação na GALP, classificada como activo disponível para venda. 
 
Os dividendos recebidos em 2006 referem-se maioritariamente à distribuição de dividendos pela 
GALP referente ao ano de 2005. 
 
 
Detalhes de outros gastos  
 

31.12.06 31.12.05

Custos operacionais ERSE (6.474) (5.476)
Impostos (1.510) (863)
Donativos (780) (1.033)
Alienações (783)
Desmantelamento de linhas (869) (2.229)
Outros (7.238) (1.571)

(17.654) (11.172)  
 
A rubrica de custos operacionais da ERSE, refere-se aos valores debitados pela ERSE à REN 
para que esta os recupere através das tarifas. A rubrica Taxas inclui essencialmente taxas 
municipais sobre edifícios e terrenos, assim como outras taxas legais pagas, no exercício. A 
rubrica “Outros” refere-se maioritariamente a abates de activos fixos tangíveis.  
 
 
27 Custos de financiamento e proveitos financeiros 
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O detalhe dos custos incorridos com financiamentos e proveitos financeiros obtidos durante o 
exercício de 2006, é como segue: 
 

31.12.06 31.12.05
Custos com juros

Empréstimos e Papel comercial (42.603) (24.221)
Custos de financiamento (42.603) (24.221)

Juros obtidos 1.000 -    
Proveitos financeiros 1.000 -     
 
 
28 Imposto sobre o rendimento do exercício 
 
A taxa de imposto utilizada para a valorização das diferenças tributárias à data de balanço do 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 foi de 27,5% (2005: 27,5%). 
 
A reconciliação do montante de imposto é conforme segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Resultado consolidado antes de Imposto 569.692 132.247 
Taxa de Imposto 27,5% 27,5%

156.665 36.368 

Ajustamento de preços dos activos - 361 
Custos não dedutíveis 3.013 1.341 
Rendimentos não tributáveis (86.270) (9.835)
Alteração de imposto s/rendimento para 26,5% (4.182) - 
Efeito de Imposto diferido s/ Provisões 3.224 - 
Efeito correcção base da estimativa imposto diferido 573 - 
Tributação autónoma 189 - 

73.213 28.235 

Imposto s/ rendimento corrente 54.794 298 
Imposto s/ rendimento diferido 18.419 28.057 

Imposto s/ rendimento 73.213 28.355 
Taxa efectiva de imposto 12,9% 21,4%  
 
A diferença entre a taxa nominal e a taxa efective de imposto sobre o rendimento refere-se às 
seguintes situações: i) a mais valia obtida na alienação da participação na GALP é apenas 
tributada em 50% do valor; ii) em 2006 a taxa de cálculo dos impostos diferidos foi alterada de 
27,5% para 26,5% decorrente da comunicação da nova taxa de IRC a vigorar a partir de 2007. 
 
A taxa de imposto adoptada para a reconciliação do montante de imposto nas demonstrações 
financeiras consolidadas, é calculada conforme segue: 
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Taxas de imposto corrente 
 

31.12.06 31.12.05

Taxa de IRC 25,00% 25,00%
Derrama 2,50% 2,50%

27,50% 27,50%  
 
 
29 Dividendos por acção 
 
Os dividendos pagos durante os exercícios de 2006 e 2005 foram de 66 395 milhares de euros 
(0,6216 euros por acção) e 46 700 milhares de euros (0,437 euros por acção) respectivamente. 
Adicionalmente, um dividendo extraordinário de 288 652 milhares de euros foi pago (2,703 euros 
por acção). Não houve lugar à aprovação da distribuição de dividendos do resultado de 2006, 
excepto no que se refere à distribuição antecipada de um dividendo de 87 000 milhares de euros, 
ocorrida em 2006. 
 
 
30 Compromissos 
 
Os compromissos assumidos pelo Grupo REN, à data do balanço do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2006, são como segue: 
 
 
30.1. Compromissos para investimentos  
 
Os investimentos contratados ainda não ocorridos, na data do Balanço são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Linhas 26.999 72.440 

Subestações 97.381 95.973 
124.380 168.413  
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31 Empresas Consolidadas 
 
As Empresas do grupo incluídas na consolidação à data de 31 de Dezembro de 2006 são as seguintes: 
 

Capital

Designação/Morada Actividade Data  Próprio Activos Passivos Proveitos Grupo Individual

Segmento de Telecomunicações

RENTELECOM - Comunicações S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Operador da rede de Telecomunicações Dez-06 641 5.176 5.335 3.235 153 100% 100% 641 

Segmento da Electricidade

OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia, 
S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Operador do mercado Ibérico de Energia 
(Polo Português)  Dez-06 4.955 5.503 548 1.956 86 90% 90% 4.460 

OMI CLEAR - Sociedade de Compensação de 
Mercados de Energia, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Operador da Câmara de compensação para os 
contractos de futuros de Electricidade Dez-06 2.659 2.784 125 855 89 90% 0% 2.393 

REN - Rede de Serviços, SA
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Operador de serviços e manutenção (
company ) Dez-06 50 50 100% 100% 50 

Segmento do Gás Natural

REN - Gasodutos, S.A. 
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Operador  RNTGN e gere o negócio do Gàs 
Natural Dez-06 409.453 781.527 372.074 24.517 4.522 100% 100% 409.453 

REN - Armazenagem, S.A. 
Av. Estados Unidos da América, 55 - Lisboa

Desenvolvimento, manutenção e utilização do 

armazenamento subterraneo de Gás Natural
Dez-06 77.452 116.526 39.074 2.342 1.066 100% 100% 77.452 

REN Atlântico , Terminal de GNL, S.A. 
Terminal de GNL - Sines Responsável pela regaseificação do GNL e 

pela manutenção e utilização do Terminal de 
Gás natural Liquifeito

Dez-06 19.941 273.169 253.228 33.769 8.297 100% 100% 19.941 

Joint ventures owned by REN Gasodutos, S.A.

Gasoduto Braga Tuy Transporte de gás Dez-06 6.862 19.233 12.271 3.884 1.370 51% 51% 3.500 

Gasoduto Campo Maior - Leiria - Braga Transporte de gás Dez-06 38.394 98.990 60.596 23.591 9.363 88% 88% 33.787 

551.676 

Lucro/ 
(Prejuízo)

% detida
Balanço
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32 Transacções com partes relacionadas 
 
Em 31 de Dezembro de 2006, o Grupo REN era detido pela Parpública, Direcção Geral do 
Tesouro, EDP e Caixa Geral de Depósitos (Nota 17). Durante o exercício, o Grupo REN 
efectuou as seguintes transacções com aquelas partes relacionadas: 
 
 
32.1. Transacções e saldos com accionistas e as suas entidades participadas 
 
O resumo detalhado das entidades relacionadas, no que respeita às entidades participadas pelos 
accionistas do Grupo REN é o seguinte: 
 
 
Vendas de produtos e serviços 
 

31.12.06 31.12.05

Vendas de produtos
Electricidade - EDP 3.025.557 2.617.167 

3.025.557 2.617.167 

Prestação de serviços
Outros serviços - EDP 5.656 7.500 

5.656 7.500  
 
Os valores apresentados como vendas de produtos estão reconhecidos em “Clientes e outras 
contas a receber”, devido ao papel de intermediário da REN na compra e venda de electricidade. 
 
 
Compras de produtos e serviços 
 

31.12.06 31.12.05

Compra de produtos
Electricidade - EDP 1.720.985 1.577.646 

1.720.985 1.577.646 

Compras de serviços
Serviços diversos - EDP 5.303 2.894 
Juros de papel comercial - CGD 15.628 11.726 
Comissões de empréstimos - CGD 404 376 
Outros juros 0 24 

21.335 15.020  
 
Os valores apresentados como compras de produtos estão reconhecidos em “Clientes e outras 
contas a receber”, devido ao papel de intermediário da REN na compra e venda de electricidade.  
 
 
Saldos devedores e credores 
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No final do exercício de 2006, os saldos resultantes de transacções efectuadas com partes 
relacionadas são como segue: 
 

31.12.06 31.12.05

Partes relacionadas - Devedores
EDP - Saldo em Clientes 261.431 228.237 
EDP - Saldo em Outros Devedores 259 4.294 

261.690 232.531 

Partes relacionadas - Credores
EDP - Saldo em Fornecedores 174.558 97.515 
EDP - Saldo em Outros Credores 1.998 2.659 
CGD - Programa de Papel Comercial 494.000 525.000 

670.556 625.174  
 
 
32.2. Transacções e saldos com “Joint ventures” 
 
No final do exercício de 2006, as transacções e saldos com as entidades em “joint venture” 
(conforme referido na nota 31) são os seguintes: 
 
Vendas de produtos e serviços 2006 2005

Prestação de serviços
Gasoduto Braga - Tuy 210 - 

Gasoduto Campo Maior - Leiria - Braga 1.332 - 

1.542 - 

Compras de produtos e serviços 2006 2005

Compras de serviços
Gasoduto Braga - Tuy 79 - 

Gasoduto Campo Maior - Leiria - Braga 5.422 - 

5.501 -  
 
A compra de serviços pelo Grupo REN refere-se aos valores pagos pelo transporte de gás natural 
através dos referidos gasodutos, de acordo com utilização da capacidade de cada gasoduto e do 
preço acordado entre os sócios da “joint venture”, a REN – Gasodutos, SA e a Enagás. 
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Saldos devedores e credores 
 

31.12.06 31.12.05

Partes relacionadas - devedores
Gasoduto - Braga -Tuy 554 - 
Gasoduto - Campo Maior- Leiria- Braga 1.028 - 

1.582 - 

Partes relacionadas - credores
Gasoduto - Braga -Tuy 161 - 
Gasoduto - Campo Maior- Leiria- Braga 7.044 - 

7.205 -  
 
 
32.3. Remuneração da Administração 
 
O conselho de Administração da REN foi considerado de acordo com a IAS 24 como os únicos 
elementos “chave” da gestão do Grupo. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, 
as remunerações auferidas pelo Conselho de Administração da REN ascenderam a 1.865 
milhares de euros (2005: 1.928 milhares de euros)  
 

31.12.06 31.12.05

Salários e outros benefícios de curto prazo 1.865 1.928 

1.865 1.928  
 
 

31.12.06 31.12.05

Partes relacionadas - Devedores
EDP - Saldo em Clientes 261.431 228.237 
EDP - Saldo em Outros Devedores 259 4.294 

261.690 232.531 

Partes relacionadas - Credores
EDP - Saldo em Fornecedores 174.558 97.515 
EDP - Saldo em Outros Credores 1.998 2.659 
CGD - Programa de Papel Comercial 494.000 525.000 

670.556 625.174  
 
 
33 Contingências 
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O Grupo REN tem os seguintes passivos contingentes decorrentes das garantias bancárias 
prestadas, conforme segue: 
 

Beneficiário Objectivo Inicio 2006 2005

Comunidade Europeia Dar cumprimento a requisitos contratuais no âmbito de 
contrato de financiamento 16-12-2003 258 258 

Tribunal da Comarca de Viseu Caução para expropriação de 63 parcelas para a subestação 
da Bodiosa 22-10-2004 206 206 

Tribunal da Comarca da Anadia Caução para expropriação de 111 parcelas para a 
subestação do Paraimo 26-04-2005 432 432 

Tribunal da Comarca de Gondomar Prestação de caução no âmbito do processo 1037/2001 09-11-2005 150 150 
OMEL - Operador del Mercado Español 
de Electricidad

Garantir pagamentos resultantes da intervenção como 
comprador no mercado Espanhol 12-01-2001 30.000 25.000 

MEFF Garantir pagamentos resultantes da intervenção como 
comprador no mercado Espanhol - 5.000 - 

Camara Municipal de Odivelas Para caução de levantamento de pavimento na instalação 
de cabo subterrâneo na Linha Alto Mira – Sete Rios

01-08-2004 - - 
Direcção Geral de Geologia e Energia Concessão das actividades do transporte do gas 26-09-2006 20.000 - 
Camara Municipal do Seixal Garantia de processos em curso - 3.383 - 
Banco Europeu de Investimento Garantias de empréstimo - 443.454 - 
Serviços de Finanças de Loures Caução em processos em curso - 1.305 - 
Serviços de Finanças de Lisboa Caução de processo em curso - 1.277 - 

505.465 26.046  
 
A garantia prestada à OMEL refere-se a um depósito exigido por esta para que a REN possa 
adquirir electricidade no mercado de electricidade espanhol. 
 
A garantia prestada ao BEI refere-se à transferência para a REN dos empréstimos existentes nas 
empresas de gás que foram adquiridas. 
 
 
34 Eventos subsequentes 
 
Em 5 de Janeiro a REN - Rede Eléctrica Nacional , S.A. foi transformada em SGPS , adoptando 
a denominação de REN - Redes Energéticas Nacionais , SGPS, S.A. 
 
Anteriormente todos os activos pertencentes à concessão de transporte de electricidade foram 
transferidos para a REN - Serviços de Rede, S.A., tendo sido esta entidade redenominada REN - 
Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
 
No dia 2 de Janeiro de 2007 a Parpública – Participações Públicas, SGPS, S.A. adquiriu 21 361 
068 acções pertencentes ao Estado Português e detém agora 50% do capital social da REN – 
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (anteriormente a Parpública detinha 30% das acções). 
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Relatório de Auditoria - 31 de Dezembro de 2006 
 
 
1 Examinámos as Demonstrações Financeiras consolidadas da REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A., as quais compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 
2006, (que evidencia um total de 3.860.840 milhares de euros e um total de capital próprio de 
946.221 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 496.046 milhares de euros), a 
demonstração dos resultados consolidados, a demonstração dos rendimentos e gastos 
reconhecidos no exercício e a demonstração dos fluxos de caixa consolidados do exercício findo 
naquela data, e as correspondentes notas às demonstrações financeiras consolidadas.  
 
 
Responsabilidades do Conselho de Administração pelas Demonstrações Financeiras 
 
2 O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada 
destas Demonstrações Financeiras Consolidadas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. Esta 
responsabilidade inclui: a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relevante 
para a preparação e apresentação apropriada de demonstrações financeiras consolidadas que 
estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude quer a erro; a selecção e aplicação 
de políticas contabilísticas apropriadas; e o apuramento de estimativas contabilísticas que sejam 
razoáveis nas circunstâncias. 
 
 
Responsabilidades do Auditor 
 
3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre estas demonstrações 
financeiras consolidadas, baseada na nossa auditoria. Conduzimos a nossa auditoria em 
conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas Normas exigem que 
cumpramos com requisitos éticos e planeemos e executemos a auditoria com o objectivo de 
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas não 
contêm distorções materialmente relevantes. 
 
4 Um exame envolve a execução de procedimentos destinados a obter prova de auditoria 
sobre as quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras consolidadas. Para 
tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação de as demonstrações financeiras das empresas 
incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos 
em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulgações nelas constantes e (ii) a verificação das operações de consolidação. Os procedimentos 
seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
material das demonstrações financeiras consolidadas, quer devido a fraude quer a erro. Ao 
efectuar essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a 
preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras consolidadas pela Sociedade 
a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não 
com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Sociedade. 
Uma auditoria também inclui a avaliação da adequação das políticas contabilísticas usadas e da 
razoabilidade das estimativas contabilísticas efectuadas pela Administração, bem como a avaliação 
sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas. 
 
5 Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
 
Opinião 
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6 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira consolidada da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro 
de 2006, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa do ano então findo, em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na 
União Europeia. 
 
 
Lisboa, 22 de Maio de 2007  
 
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.  
representada por: 
 
Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C. 
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Balanço Consolidado 
 

Nota 2005 2004

ACTIVO

Não corrente
Activos fixos tangíveis 7 1.219.915 1.058.702 
Propriedades de investimento 8 586.745 649.115 
Activos por impostos diferidos 9 48.516 39.558 
Activos financeiros 10 925.010 421.935 
Clientes e outras contas a receber 11 93.283 82.790 

2.873.469 2.252.100 

Corrente
Existências 12 878 791 
Clientes e outras contas a receber 11 494.560 314.004 
Activo por impostos correntes - 7.690 
Caixa e equivalentes de caixa 13 1.765 2.815 

497.203 325.300 

Total do Activo 3.370.672 2.577.400 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital
Capital social 14 534.000 534.000 
Outras reservas 15 657.148 206.883 
Resultados acumulados 15 29.148 58.109 
Resultado do exercício atribuível a detentores do capital 15 103.980 31.795 

1.324.276 830.787 
Interesses minoritários 15 67 155  
Total do Capital Próprio 1.324.343 830.942 

PASSIVO

Não corrente
Empréstimos obtidos 16 604.761 578.600 
Passivos por impostos diferidos 9 269.186 165.316 
Obrigações de benefícios de reforma e outros 17 46.353 47.409 
Fornecedores e outras contas a pagar 93.037 78.100 
Provisões para outros passivos e encargos 18 3.147 2.852 

1.016.484 872.277 
Corrente
Fornecedores e outras contas a pagar 19 264.305 249.729 
Passivo por Impostos correntes 279 - 
Empréstimos obtidos 16 765.261 624.452 

1.029.845 874.181 

Total do Passivo 2.046.329 1.746.458 

Total do Capital Próprio e do Passivo 3.370.672 2.577.400 

A 31 de Dezembro
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Demonstração de Resultados Consolidados 
 

Nota 2005 2004

Vendas 20 126 30 
Prestação de serviços 20 364.407 282.285 

Total do Rédito 364.533 282.316 

Custo das vendas (137) (23)
Fornecimentos e serviços externos 21 (125.614) (118.081)
Custos com pessoal 22 (32.635) (29.017)
Depreciações e perdas por imparidade (70.879) (67.742)
Provisões 18 (295) - 
Ajustamentos a contas clientes 493 (1.268)
Outros gastos 23 (11.172) (8.275)
Outros rendimentos 23 37.284 8.875 

Resultado Operacional 161.577 66.784 

Custos de financiamento 24 (29.330) (24.334)

Resultado antes de impostos sobre lucros 132.247 42.450 

Imposto sobre o rendimento do exercício 25 (28.355) (10.973)

Resultado líquido do exercício 103.892 31.477 

Atribuível a:

Detentores do capital 103.980 31.795 
Interesses minoritários (88) (318)

103.892 31.477 

Resultado por acção atribuível aos detentores 
do capital durante o ano (expresso em euros por 
acção)
   - básico 0,97 0,30 
   - diluído 0,97 0,30 

Exercício findo em 31 de Dezembro
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Demonstração de Rendimentos e Gastos reconhecidos no exercício 
 

Nota 2005 2004
Ganhos e perdas actuariais, valor bruto (11) (14.327)
Reserva de justo valor de activos disponíveis para venda, valor 
bruto 10 503.075 - 
Imposto sobre os itens registados directamente em capital 10 (66.855) 3.940 

Resultado reconhecido directamente no capital próprio 436.209 (10.387)

Resultado do exercício 103.892 31.477 
Total dos rendimentos e gastos reconhecidos no exercício 540.102 21.089 
Atribuível a:
Detentores do capital 540.190 21.407 
Interesses minoritários (88) (318)

540.102 21.089  
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Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados 
 

Nota 2005 2004

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes 2.855.206 2.313.501 
Pagamentos a fornecedores (2.826.310) (2.258.313)
Pagamentos ao pessoal (32.572) (31.278)
Pagamento do imposto s/ rendimento 7.413 (21.583)

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais 3.737 2.327 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Recebimentos provenientes de:
  Investimentos financeiros 345 351 
  Imobilizações corpóreas 40.647 53 
  Subsídios de investimento 9.667 6.267 
  Dividendos 30.354 31 

Pagamentos respeitantes a:
  Investimentos financeiros - (155.241)
  Imobilizações corpóreas (173.670) (113.926)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (92.657) (262.464)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
  Empréstimos obtidos 11.210.283 11.514.136 
  Juros e proveitos similares - - 

Pagamentos respeitantes a:
  Empréstimos obtidos (11.066.450) (11.173.000)
  Juros e proveitos similares (30.614) (27.520)
  Dividendos (46.700) (46.744)

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento 66.519 266.871 

Aumento líquido (diminuição)  do caixa e equivalentes de caixa (22.401) 6.734 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.262 (5.472)

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 13 (21.139) 1.262 

Exercício   findo   em   31 de Dezembro
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
 
 
1 Informação geral 
 
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (referida daqui em diante como “REN” ou “Grupo”), 
com sede em Lisboa, na Av. Estados Unidos da América, 55 – 12º, resultou da cisão da EDP, em 
harmonia com o disposto nos Decretos-Lei 7/91, de 8 de Janeiro e 131/94, de 19 de Maio, 
aprovada em Assembleia Geral de Accionistas realizada em 18 de Agosto de 1994. Tem por 
objecto assegurar a gestão global do sistema eléctrico de abastecimento público (SEP), visando: 
 

i) garantir a estabilidade e segurança do abastecimento de electricidade e assegurar a 
compatibilização dos interesses dos diversos intervenientes em presença;  

ii) explorar e desenvolver a rede nacional de transporte de Muito Alta Tensão em Portugal 
Continental, gerir a carteira de sítios para centrais eléctricas e preparar os processos que 
servem de base à DGGE - Direcção Geral de Geologia e Energia para o lançamento das 
consultas públicas com vista ao estabelecimento e exploração de novos centros 
electroprodutores. 

 
O Grupo REN inclui filiais que desenvolvem actividades complementares, que são as seguintes: 
 
Rentelecom – Comunicações, SA 
Esta filial tem por objecto o estabelecimento, a gestão e a exploração de infra-estruturas e 
sistemas de telecomunicações, a prestação de serviços de comunicação e outras actividades 
conexas. 
 
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português, SA)  
Esta filial tem por objecto a organização e gestão de um sistema de suporte para a realização de 
transacções e liquidações no âmbito do Mercado Ibérico de energia. Esta filial começou a operar 
em 1 de Julho de 2006. 
 
Das actividades acima referidas, apenas a actividade da REN, SA é regulada, sendo os seus 
réditos decorrentes das seguintes actividades: 

i) compra e venda de energia 
ii) transporte de electricidade 
iii) gestão global do sistema 
  

Os réditos obtidos no exercício destas actividades são regulados pela ERSE – Entidade 
reguladora dos serviços energéticos. De acordo com o regulamento tarifário, as tarifas cobradas 
aos clientes finais (consumidores domésticos, industriais e outros) por cada uma das 
componentes do sistema, como: produção, transporte e distribuição, são definidas anualmente. 
Os réditos reconhecidos pela REN, SA referem-se às actividades de transporte de energia e 
gestão global do sistema.   
 
A tarifa definida para a actividade de transporte de electricidade visa a recuperação: 

i)  da amortização do activos da concessão associados à actividade de transporte de 
electricidade; 

ii) a remuneração do valor médio líquido dos activos associados a esta actividade de acordo 
com as taxas determinadas anualmente pelo regulador; 

iii) os custos operacionais incorridos (fornecimentos e serviços externos, custos com pessoal, 
outros). 

 
 A tarifa definida para a actividade de gestão global do sistema visa a recuperação: 

i)  da amortização do activos da concessão associados à actividade de gestão global do 
sistema; 

ii) da amortização do activos da concessão referentes aos terrenos das centrais produtoras 
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iii) a remuneração do valor médio líquido dos terrenos das centrais 
iv) a remuneração do valor médio líquido dos activos associados à actividade de gestão global 

do sistema; 
v) os custos do regulador 

 
 
1.1. Intermediação na compra e venda de electricidade  
 
Nesta actividade a REN exerce um papel de intermediário (agente) entre os produtores 
vinculados e os distribuidores vinculados de electricidade. A electricidade é comprada de acordo 
com os preços definidos em contrato assinado (CAEs) e vendida de acordo com as tarifas fixadas 
pelo regulador para o mercado da electricidade, a ERSE. 
 
Uma vez que as tarifas são definidas para aplicação no ano seguinte, existem sempre diferenças 
entre o custo da electricidade comprada e os valore recuperados por via das tarifas facturadas aos 
distribuidores. Estas diferenças são recuperadas nos períodos subsequentes sendo remuneradas a 
taxas de juro de juros de mercado (EURIBOR 3M + 0,5), até à data da recuperação. 
 
A REN pode intermediar na venda do excesso de produção de electricidade. Dos ganhos 
comerciais obtidos nesta intermediação a REN tem direito a 50%. Os activos fixos tangíveis 
residuais utilizados na actividade de intermediação, são remunerados conforme os activos 
associados à actividade de transporte de electricidade.  
 
 
1.2. Transporte da energia eléctrica 
 
Esta é a actividade principal da REN, tendo por objecto o transporte de electricidade através da 
RNT para entrega aos distribuidores vinculados em MT e AT, aos consumidores ligados à RNT e 
às redes de MAT a que a REN estiver ligada. Esta actividade inclui ainda o planeamento e 
desenvolvimento da RNT, a construção das novas infra-estruturas e a exploração e manutenção 
da RNT. 
 
O modelo do contrato de concessão garante o equilíbrio contratual da mesma, pela recuperação 
das amortizações dos activos da concessão, a remuneração dos activos afectos à Concessão e a 
recuperação dos custos operacionais. 
 
 
1.3. Gestão global do sistema  
 
Esta actividade tem por objecto a gestão global do Sistema de electricidade, cabendo à REN a 
gestão técnica do mesmo através da coordenação, nos pontos de ligação com a RNT, dos 
trânsitos de energia eléctrica das instalações da produção vinculada, das redes de distribuição 
vinculada, em MT e AT, e dos consumidores ligados à RNT, bem como dos centros 
electroprodutores não vinculados com potência superior a 10 MVA, designadamente através de 
despacho por “Ordem de mérito”. 
 
A actividade de gestão global do sistema tem também garantido o equilíbrio contratual, através da 
recuperação da amortização dos activos da concessão e a remuneração do investimento 
efectuado. A remuneração é calculada com base no valor médio líquido dos activos associados a 
esta actividade. 
 
 
1.4. Aprovação das demonstrações financeiras consolidadas 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas, pelo Conselho de 
Administração, em reunião realizada em 15 de Maio de 2007. É da opinião do Conselho de 
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Administração que as mesmas reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da REN, 
bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 
 
 
2 Informação sobre a concessão atribuída à REN 
 
A concessão atribuída à REN, pelo Decreto-Lei nº 182/95, de 27 de Julho (artigo 64ª), tem por 
objecto o serviço público de gestão global do SEP e de exploração da RNT, bem como da 
construção das infra – estruturas que a integram. 
 
O objecto da concessão inclui o seguinte:  

-  a aquisição e recepção de energia eléctrica; 
- o fornecimento de energia eléctrica aos distribuidores vinculados e a entrega de energia 

eléctrica aos consumidores ligados fisicamente à RNT; 
- a comercialização de energia eléctrica com vista à optimização da exploração conjunta do 

SEM (Sistema Eléctrico Nacional), incluindo transacções comerciais através da rede de 
interligação e com o SENV (Sistema Eléctrico não Vinculado); 

- o transporte de energia eléctrica através da RNT para entrega aos distribuidores vinculados 
em MT (Média Tensão) e AT (Alta Tensão), aos consumidores ligados à RNT e às redes de 
muito alta tensão às quais a RNT estiver ligada; 

- o planeamento e desenvolvimento da RNT a sua exploração e manutenção, incluindo a 
aquisição dos terrenos necessários para a instalação das respectivas infra-estruturas; 

- a aquisição e posse ou propriedade dos sítios dos centros electroprodutores vinculados;  
- a realização de estudos para a integração de recursos, identificando medidas a tomar pela 

gestão do SEP e quantificando os seus efeitos; 
- a elaboração de propostas de planos de expansão do sistema electroprodutor do SEP; 
- a preparação de consultas públicas tendentes à selecção das entidades que estabeleçam e 

explorem os novos centros electroprodutores do SEP; 
- a preparação dos processos tendentes à emissão de autorização preliminar de afectação de 

sítios para instalação de novos centros electroprodutores termoeléctricos ou da autorização 
de utilização do domínio hídrico para aproveitamentos hidroeléctricos; 

- a gestão técnica global do SEP através da coordenação, nos pontos de ligação com a RNT, 
dos trânsitos de energia eléctrica das instalações de produção vinculada, das redes de 
distribuição vinculada em MT e AT e dos consumidores ligados à RNT, bem como dos 
centros electroprodutores não vinculados com potência superior a 10 MVA, designadamente 
através de despacho por “ordem de mérito”; 

- A instalação e operação de um sistema de recolha e processamento de dados para acerto de 
contas entre as diferentes entidades com as quais a REN se relaciona. 

 
A REN pode exercer, directamente ou através da constituição ou participação em sociedades, 
outras actividades, se autorizadas pelo Ministro da Economia, com fundamento no proveito daí 
resultante para o interesse da concessão ou dos clientes. 
 
A concessão atribuída tem a duração de 50 anos, contados desde a data da assinatura do contrato 
de concessão. Os activos considerados como afectos à concessão, são os activos adquiridos pela 
REN que constituem os activos da RNT, e incluem: 
 

- as linhas, subestações, postos de seccionamento e instalações anexas; 
- as instalações afectas ao despacho centralizado e à gestão global do SEP, incluindo todo o 

equipamento indispensável ao seu funcionamento;  
- as instalações de telecomunicações, telemedida e telecomando afectas ao transporte e à 

coordenação do sistema electroprodutor. 
 
Adicionalmente, consideram-se ainda activos afectos à concessão, os seguintes: 

- os imóveis pertencentes à REN em que se implantem os bens referidos no número anterior, 
assim como as servidões constituídas; 
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- os sítios para instalação dos centros electroprodutores vinculados, cuja propriedade ou posse 
pertença à REN; 

- outros bens móveis ou imóveis necessários ao desempenho das actividades objecto da 
concessão;  

- as relações jurídicas directamente relacionadas com a concessão, nomeadamente laborais, de 
empreitada, de locação, de prestação de serviços, de recepção e entrega de energia eléctrica, 
bem como os direitos de utilização do domínio hídrico e de transporte através de redes 
situadas no exterior da área de concessão.  

 
A REN tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, manter o bom estado de 
funcionamento, conservação e segurança dos bens e meios a ela afectos, efectuando todas as 
reparações, renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos activos nas condições 
técnicas requeridas. 
 
A REN é titular e detém a posse dos bens que integram a concessão, até à extinção desta. Os 
bens apenas podem ser utilizados para o fim previsto na concessão. Na data da extinção da 
concessão, os bens a ela afectos revertem para o Estado nos termos previstos no presente 
contrato, o qual compreende o recebimento de uma indemnização correspondente ao valor 
líquido contabilístico dos bens afectos à concessão. 
 
A concessão pode ser extinta por acordo entre o concedente e a REN, por rescisão, por resgate e 
pelo decurso do prazo. A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado dos bens e 
meios a ela afectos. 
 
O concedente pode resgatar a concessão sempre que motivos de interesse público o justifiquem, 
decorridos que sejam pelo menos 15 anos sobre a data do início do respectivo prazo. Pelo resgate 
a concessionária tem direito a uma indemnização que deve atender ao valor contabilístico à data 
do resgate dos bens revertidos bem como ao valor de eventuais lucros cessantes. 
 
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidido quanto ao 
novo modo ou entidade encarregada da gestão da concessão, o presente contrato de concessão 
pode ser prolongado pelo período máximo de um ano, como um contrato de arrendamento, 
prestação de serviços ou qualquer outro forma contratual. 
 
 
3 Resumo das principais políticas contabilísticas 
 
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras 
consolidadas são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a 
todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária. 
 
 
3.1. Base de preparação 
 
Estas demonstrações financeiras constituem as primeiras demonstrações financeiras preparadas 
pelo Grupo de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro adoptadas pela União 
Europeia (“IFRS”), emitidas e em vigor ou emitidas e adoptadas antecipadamente à data de 31 de 
Dezembro de 2005, e de acordo com a IFRS 1 – Adopção pela primeira vez das normas 
internacionais de relato financeiro. A data de transição é o dia 1 de Janeiro de 2004, tendo o 
Grupo preparado o balanço de abertura a essa data. As demonstrações financeiras consolidadas 
da REN foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal (POC) até 31 de Dezembro de 2004. Na preparação das demonstrações financeiras 
consolidadas de 2005, a Administração alterou determinados critérios de contabilização e 
valorização bem como métodos de consolidação aplicados nas demonstrações financeiras POC 
para estar em conformidade com as “IFRS”. Os valores comparativos relativos ao exercício de 
2004 foram re-expressos para reflectir estes ajustamentos. A reconciliação e descrição dos 
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impactos da transição do normativo anterior (POC) para as “IFRS” no Capital próprio e 
Resultado do exercício e Fluxos de caixa são apresentados na Nota 3.3.     
 
As políticas contabilísticas adoptadas pelo Grupo foram aplicadas de forma consistente para os 
exercícios apresentados excepto quanto à classificação e valorização dos activos financeiros. O 
Grupo optou pela aplicação da isenção permitida pelo IFRS 1, para a aplicação do IAS 32 e IAS 
39 a partir de 1 de Janeiro de 2005. A política aplicada para os activos financeiros para 2004 e 
2005 é apresentada na nota 3.10.  
 
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas foi atendida a convenção do custo 
histórico, modificado, quando aplicável, pela reavaliação dos activos financeiros disponíveis para 
venda. 
 
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as “IFRS” requer o uso de 
estimativas, pressupostos e julgamentos no processo da determinação das políticas contabilísticas 
a adoptar pela REN, com impacto significativo no valor contabilístico dos activos e passivos, 
assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.    
 
Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Administração e nas suas 
melhores expectativas em relação aos eventos e acções correntes e futuras, os resultados actuais e 
futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou 
complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as 
demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas na Nota 5. 
 
Existem novas normas, alterações e interpretações efectuadas a normas existentes, que apesar de 
já estarem publicados, a sua aplicação apenas é obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2006. A 
REN optou pela adopção antecipada do seguinte: 
 
IAS 19 (alteração), Benefícios a empregados (a aplicar para períodos que se iniciem a partir de 1 
de Janeiro de 2006). Esta alteração introduz uma alternativa no reconhecimento dos ganhos e 
perdas actuariais. Contudo exige a aplicação deste tratamento a todo o tipo de benefícios pós-
emprego concedidos aos empregados e para todos os ganhos e perdas apurados. Exige ainda a 
apresentação da demonstração consolidada dos gastos e rendimentos do exercício. Os impactos 
da adopção desta alternativa estão apresentados na Nota 3.3. 
 
Outros novos standards, alterações e interpretações não adoptados antecipadamente pela REN 
são os seguintes: 
 
IAS 23 (revisão), custos de empréstimos obtidos (a aplicar para os períodos que se iniciem a 
partir de 1 de Janeiro de 2009). Esta revisão do IAS 23 determina que os custos de empréstimos 
que sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um activo cujo 
período de construção ou produção seja superior ao ciclo operacional do negócio, sejam 
considerados como parte do custo de aquisição, deixando de existir a alternativa de reconhecer 
como custo do exercício. Esta revisão não tem impacto nas demonstrações financeiras do Grupo 
REN, uma vez que esta já está a seguir este tratamento contabilístico.   
 
IAS 39 (alteração) cobertura de fluxo de caixa para transacções intragrupo planeadas (a aplicar 
para os períodos que se iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2006). Esta alteração permite que uma 
transacção intragrupo planeada, em moeda estrangeira, que seja altamente provável qualifique 
como um item de cobertura nas demonstrações financeiras consolidadas, desde que os requisitos 
sejam cumpridos. Esta alteração no IAS 39 não tem impacto nas demonstrações financeiras 
consolidadas da REN uma vez que esta não tem filiais estrangeiras.     
 
IAS 39 (alteração) a opção do justo valor (a aplicar para os períodos que se iniciem a partir de 1 
de Janeiro de 2006). Esta alteração vem mudar a definição de instrumentos financeiros 
classificados como activos / passivos financeiros pelo justo valor através de resultados, bem 
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como restringir a possibilidade de designar instrumentos financeiros para esta categoria. Não se 
estima que esta alteração venha a ter impacto nas demonstrações financeiras da REN.  
 
IAS 39 e IFRS 4 (alteração) contractos de garantias financeiras (a aplicar para os períodos que se 
iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2006). Esta alteração vem exigir que as garantias financeiras 
emitidas, que não aquelas que não sejam equiparadas a um contrato de seguro, sejam 
reconhecidas inicialmente ao seu justo valor e subsequentemente valorizadas ao maior de: (a) o 
saldo não amortizado dos “fees” recebidos e diferidos, e (b) o valor requerido para liquidar o 
compromisso à data do balanço. Não se estimam impactos desta alteração nas demonstrações 
financeiras da REN. 
 
IFRS 1 (alteração) Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro e 
IFRS 6 (alteração) Exploração e avaliação de recursos minerais (a aplicar para os períodos que se 
iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2006). Estas alterações não são relevantes para a REN, uma 
vez que a sua actividade não envolve a exploração de recursos minerais. 
  
IFRS 6, exploração e avaliação de terrenos naturais (a aplicar para os períodos que se iniciem a 
partir de 1 de Janeiro de 2006). Esta norma não é relevante para a REN, uma vez que a sua 
actividade não envolve a exploração de recurso naturais. 
 
IFRS 7, instrumentos financeiros: divulgação de informações (a aplicar para os períodos que se 
iniciem a partir de 1 de Janeiro de 2007). A IFRS 7 introduz novas divulgações a efectuar de 
forma a melhorar a informação sobre os instrumentos financeiros, requerendo a divulgação de 
informação quantitativa e qualitativa acerca da exposição aos risco que emergem dos 
instrumentos financeiros, incluindo mínimo de divulgação específicos acerca de risco de crédito, 
risco de liquidez e risco de mercado incluindo análises de sensibilidade ao risco de mercado. A 
REN irá aplicar esta norma e a respectiva alteração à IAS 1, nas demonstrações financeiras que se 
iniciam em 1 de Janeiro de 2007.      
 
IFRIC 4, Determinação se um contrato contém uma locação (a aplicar para períodos que se 
iniciem após 1 de Janeiro de 2006). A IFRIC 4 requer que se determine se um contrato ou acordo 
contém, em substância, uma locação. Requer que seja feita uma avaliação se: a) o cumprimento 
do contrato ou acordo depende do uso de um activo específico; e b) o contrato ou acordo dá o 
direito de usar o activo. Não se estima que a adopção desta IFRIC tenha impacto significativo 
nas contas da REN.  
 
IFRIC 5, direitos a interesses resultantes de Fundos de Descomissionamento, Restauração e 
Reabilitação Ambiental (a aplicar para períodos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2006). A 
constituição de um fundo é opcional e não existe qualquer legislação portuguesa aplicável, e a 
REN estima que a mesma não tenha impacto na sua actividade.  
 
IFRIC 6, passivos emergentes da participação num mercado específico – monos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos (a aplicar para períodos que se iniciem após 1 de 
Dezembro de 2005). Esta IFRIC refere-se aos passivos emergentes da produção de 
equipamentos eléctricos e electrónicos de equipamentos de uso doméstico, não sendo relevante 
nas operações da REN.  
 
IFRIC 7, que aplica a abordagem da reexpressão prevista na IAS 29 - Relato Financeiro em 
Economias Hiper Inflacionárias (a aplicar a partir de 1 de Março de 2006). A IFRIC 7 refere 
como devem ser aplicados os requisitos da IAS 29, no período de reporte em que uma entidade 
identifique a existência de hiper inflação na economia da sua moeda funcional, quando no 
período anterior a mesma não era hiper inflacionária. Como nenhuma das entidades do Grupo 
tem como moeda funcional a moeda de uma economia hiper inflacionária , a IFRIC 7 não é 
relevante para o Grupo REN.  
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IFRIC 8, âmbito da IFRS 2 (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de Maio de 
2006). A IFRIC 8 requer que as transacções que envolvem a emissão de instrumentos de capital – 
quando o valor obtido com a emissão é inferior ao justo valor do instrumento de capital emitido 
– sejam revistas para determinar se estas estão no âmbito da IFRS 2. O Grupo irá adoptar a 
IFRIC 8 no exercício iniciado em 1 de Janeiro de 2007, mas não expectável que venha a ter 
impacto nas demonstrações financeiras do grupo.     
 
IFRIC 9, Reavaliação dos derivados embutidos (a aplicar para os períodos que se iniciem em ou 
após 1 de Junho de 2006). A IFRIC 9 exige que uma entidade reavalie se um derivado embutido 
tem de ser separado do contrato hospedeiro e contabilizado como um derivado na data em que a 
entidade se tornou parte do contrato. Uma reavaliação subsequente é proibida excepto se 
ocorrerem alterações às condições do contrato que modifiquem significativamente os fluxos 
monetários associados ao mesmo, sendo neste caso obrigatória a reavaliação. Como as entidades 
do Grupo não alteraram as condições dos seus contratos em vigor, a IFRIC 9 não é relevante 
para as operações do Grupo.  
 
IFRIC 10, relato financeiro intercalar e imparidade (a aplicar para o períodos que se iniciem em 
ou após 1 de Novembro de 2006). A IFRIC 10, trata da interacção dos requisitos da IAS 34 – 
Relato financeiro intercalar e o reconhecimento de perdas por imparidade do Goodwill, no 
âmbito da IAS 36 – Imparidade de activos e de determinados activos financeiros no âmbito da 
IAS 39, e dos efeitos desta interacção nas demonstrações financeiras dos períodos de relato 
intercalar e anual. Apesar do IAS 34 exigir que se apliquem as mesmas políticas contabilísticas nas 
demonstrações financeiras intercalares e nas demonstrações financeiras anuais, o que poderia 
indicar que as perdas por imparidade do Goodwill podem ser revertidas, o IAS 36 proíbe a 
reversão das perdas de imparidade do Goodwill que tenham sido reconhecidas no período anual 
anterior ou período similar e o IAS 39 proíbe a reversão em períodos anuais subsequentes de 
perdas de imparidade em investimentos em instrumentos de capital ou num instrumento 
financeiro registado ao custo histórico. O Grupo irá adoptar a IFRIC 11 a partir de 1 de Janeiro 
de 2007, mas não são esperados impactos nas demonstrações financeiras do Grupo REN.     
  
IFRIC 11, IFRS 2 – Operações com acções próprias (a aplicar para os períodos que se iniciem 
em ou após 1 de Março de 2007). A IFRIC 11 dá indicações de como devem ser registados os 
acordos relacionados com pagamentos baseados em acções que envolvam duas ou mais entidades 
do mesmo grupo e como contabilizar as transacções com pagamentos baseados em acções que 
qualifiquem como “pagamento em acções” ou “pagamento através de caixa”. O Grupo irá 
adoptar a IFRIC 11 a partir de 1 de Janeiro de 2007, mas não são esperados impactos nas 
demonstrações financeiras do Grupo REN.     
  
IFRIC 12, contratos de concessão ( a aplicar para os períodos que se iniciem em ou após 1 de 
Janeiro de 2008). A IFRIC 12 determina como os operadores de serviços de concessão devem 
aplicar as IFRS na contabilização as obrigações assumidas e os direitos obtidos decorrentes da 
assinatura dos contratos de concessão. Esta interpretação está relacionada com as actividades 
desenvolvidas pelo Grupo REN e a avaliação do impacto da sua adopção nas demonstrações 
financeiras que se iniciem após 1 de Janeiro de 2008 está divulgado na nota 3.2. 
 
 
3.2. Serviço de concessão 
 
O Grupo tem a concessão para a exploração e desenvolvimento da RNT, bem como a gestão 
global do sistema de electricidade. Os bens adquiridos ou construídos pela REN no âmbito da 
concessão, referidos como activos da concessão, compreende activos fixos corpóreos (ver nota 
3.7) e propriedades de investimentos (ver nota 3.8). 
 
De acordo com a IFRIC 12, um acordo de serviço de concessão envolve normalmente uma 
entidade privada (o operador) que constrói a infra-estrutura utilizada na prestação do serviço 
público, que a desenvolve (por exemplo, aumento da capacidade existente) e faz a manutenção e 
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operação da mesma por um período específico. O operador é remunerado pelos serviços 
prestados pelo período do acordo. O acordo de serviço de concessão é regulado por um contrato 
de concessão que estabelece os standards de performance, os mecanismos de ajustamento de 
preços e a resolução de disputas. Estes contratos de concessão podem ser designados por 
“construir-operar-transferir”, “rehabilitar-operar- transferir” ou “público-privado”.  
 
Uma característica comum a estes contratos é a natureza de serviço público da obrigação 
assumida pelo operador da concessão. A regra da prestação de serviços públicos é que estes 
devem ser prestados colocando as infra-estruturas à disposição da utilização do público, 
independentemente da entidade que opera o serviço. O contrato de concessão obriga o operador 
a prestar o serviço ao público em substituição da entidade do sector público responsável. Outras 
características destes contratos são: 

(a)  a parte que atribui a concessão do serviço ( o concedente) é uma entidade do sector 
público, incluindo um organismo governamental ou uma entidade do sector público a 
quem a responsabilidade do serviço tenha sido atribuída; 

(b) o operador é responsável pelo menos pela gestão da infra-estrutura e dos serviços 
relacionados não agindo meramente como um agente em nome do concedente; 

(c) o contrato estabelece o preço inicial a ser cobrado pelo operador e as condições de revisão 
de preços a efectuar durante o contrato de concessão; 

(d) o operador é obrigado a entregar a infra-estrutura ao concedente, em determinadas 
condições, no final do período do contrato por um valor residual, independentemente do 
facto de qual das partes financiou a sua construção. 

 
 
Excepto nas situações de “construir-possuir-operar” quando a IFRIC 12 é aplicada, geralmente, o 
operador da concessão não deverá reconhecer nas suas demonstrações financeiras como activos 
fixos tangíveis, os activos da concessão utilizados na prestação do serviço. Em vez disso, o 
operador deve registar os direitos que lhe são concedidos por conta da construção de infra-
estruturas, utilizando: 
 

i) o modelo do activo financeiro – se o concedente tem a responsabilidade de pagar ao 
operador pela prestação do serviço da concessão; 

ii) o modelo do activo intangível – se o pagamento da prestação do serviço é feito através dos 
utilizadores. 

 
A esta data é o entendimento do Grupo REN que o contrato de concessão em vigor qualifica 
para o reconhecimento de activo intangível e adicionalmente deverá ser reconhecido um activo 
financeiro pelo valor do interesse residual nos activos, a ser pago pelo concedente no final da 
concessão.  
 
 
3.3. Primeira aplicação das IFRS 
 
A REN adoptou as “IFRSs”, emitidas e em vigor ou emitidas e adoptadas antecipadamente à  
data de 31 de Dezembro de 2005, tendo aplicado estas normas retrospectivamente para todos os 
períodos apresentados. A data de transição para o Grupo é 1 de Janeiro de 2004 e o Grupo 
preparou o seu balanço de abertura a essa data, considerando as isenções e exclusões a outras 
normas existentes, permitidas pela IFRS 1. 
 
A IFRS 1, permite isenções, em especial no que se refere à aplicação retrospectiva das IFRS, 
relativamente ao tratamento preconizado por outras normas do IASB, tendo a REN optado na 
data da transição pelas isenções conforme segue: 
 
a) Valorização dos activos tangíveis 
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As reavaliações efectuadas a elementos do activo fixo tangível detidos pela empresa a 01 de 
Janeiro de 2004, foram efectuadas antes da cisão dos activos do Grupo EDP, com base na 
legislação aplicável. 
 
À data da reavaliação, o valor contabilístico dos activos tangíveis reavaliados é equiparável ao 
custo depreciado a considerar para efeitos de IFRS, ajustado pelo índice de correcção da 
desvalorização monetária. Assim, à data de transição, o valor dos activos tangíveis reavaliados 
não foi sujeito a ajustamento. 
 
Relativamente aos activos não reavaliados, os critérios de reconhecimento, valorização e 
depreciação adoptados no normativo contabilístico anterior são equiparáveis aos do modelo do 
custo histórico nas IFRSs, pelo que não foram sujeitos a ajustamento.     
 
b) Propriedades de Investimento 
 
A IFRS 1 prevê as mesmas isenções quer para os activos fixos quer para as propriedades de 
investimento. Na data da transição a REN optou pela avaliação dos activos classificados como 
propriedades de investimento, ao justo valor, utilizando o método do custo depreciado nos 
períodos subsequentes.  
 
c) Benefícios de reforma e outros 
 
A REN optou por reconhecer todos os ganhos e perdas actuariais acumulados, à data de 
transição para as IFRS, referentes a todos os planos de benefícios atribuídos aos empregados em 
vigor. 
 
d)  Designação de activos financeiros como “disponíveis para venda” 
 
A REN aplicou a isenção à IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração no 
que se refere à designação dos activos financeiros com activos “disponíveis para venda”, que são 
valorizados ao justo valor por contrapartida de Capital próprio. Consequentemente, os 
comparativos de 2004 não foram re-expressos no que se refere à aplicação da IAS 39. Assim a 
data da transição para a IAS 32/39 é 1 de Janeiro de 2005.  
 
 
Reconciliação dos ajustamentos de transição para as IFRS 
 
Em 31 de Dezembro de 2004 e 1 de Janeiro de 2004, a adopção de princípios e políticas 
contabilísticas de acordo com as IFRS teve o seguinte efeito nos capitais próprios consolidados: 
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Reconciliação do Capital Próprio 
 

Adjust 31.12.04 01.01.04
Capital próprio POC 862.310 847.409 
Diferenças tarifárias 1 (421.330) (245.342)
Actividade de agente 2 208.382 91.396 
Propriedades de investimento 3 214.666 221.834 
Benefícios aos empregados 4 (51.209) (21.432)
Revisão das vidas úteis dos activos fixos 5 16.037 -    
Anulação de activos 6 (8.990) (7.817)
Outros 7 (858) (447)
Interesses minoritários 141 473 
Imposto diferido 8 11.793 (29.416)
Total dos ajustamentos (31.368) 9.248 
Capital próprio IFRS 830.942 856.657  
 
O montante total de ajustamento à data de transição reflecte o diferencial registado nas 
demonstrações financeiras consolidadas decorrente da conversão para as IFRS. Estes 
ajustamentos encontram-se reconhecidos em “Resultados acumulados”. 
 
Para o exercício de 2004, a adopção de princípios e políticas contabilísticas de acordo com as 
IFRS originou um impacto nos resultados líquidos consolidados conforme segue: 
 
 
Reconciliação do Resultado Líquido 
 

Adjust 31.12.04
Resultado líquido POC 69.670 
Diferenças tarifárias 1 (175.988)
Actividade de agente 2 116.986 
Propriedades de investimento 3 (7.167)
Benefícios aos empregados 4 1.831 
Revisão das vidas úteis dos activos fixos 5 16.038 
Anulação de activos 6 (1.132)
Outros 7 (2.145)
Impostos diferidos 8 13.702 
Resultado líquido IFRS 31.795  
 
 
Alterações à Demonstração consolidada dos fluxos de caixa 
 
As alterações à demonstração consolidada dos fluxos de caixa não foram consideradas 
significativas para divulgação. 
 
Detalhe dos ajustamentos 
 
Os ajustamentos acima referidos na reconciliação do capital próprio e do resultado líquido, 
resultam das diferenças quantitativas identificadas entre o normativo POC e as IFRS, as quais 
podem ser resumidas, como segue: 
 
Ajustamento 1 – Diferenças tarifárias 
 
As diferenças tarifárias registadas em Acréscimos de Proveitos de acordo com o normativo 
nacional foram anuladas por terem características de activos regulatórios, logo, não passíveis de 
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reconhecimento de acordo com a estrutura das IFRS por a sua realização depender de vendas 
futuras e não ser um activo controlado pela empresa. 
 
Ajustamento 2 – Actividade de agente  
 
No normativo POC, as transacções e saldos da actividade de agente na aquisição e venda de 
energia eram apresentados de acordo com os requisitos regulatórios, na demonstração dos 
resultados e balanço. Para efeitos da adopção das IFRS as transacções e saldos da actividade de 
agente são registadas e apresentadas apenas como um saldo do balanço.  
 
Ajustamento 3 -  Propriedades de investimento 
 
Os terrenos dos centros electroprodutores hídricos e térmicos propriedade da REN enquanto 
concessionária da RNT, bem como os terrenos e edifícios não afectos à exploração, foram 
classificados como Propriedades de Investimento e valorizados na data da transição, ao justo 
valor. Nos períodos subsequentes, a REN optou por valorizar todos estes activos ao custo 
depreciado.  
 
Ajustamento 4 – Benefícios aos empregados 
 
De acordo com o normativo nacional a REN difere o reconhecimento dos ganhos e perdas 
actuariais aplicando o método do corredor. Na transição a REN adoptou a isenção do IFRS 1, e 
reconheceu a totalidade dos custos e ganhos actuariais diferidos, directamente no Capital próprio.  
 
Ajustamento 5 – Revisão das vidas úteis dos activos 
 
O Grupo fez a revisão das vidas úteis para cada classe dos activos fixos tangíveis por comparação 
com o sector. Da revisão das vidas resultou o aumento das vidas úteis dos activos classificados 
como equipamento de transporte de electricidade, no que se refere às linhas e subestações. A 
REN aplicou esta alteração prospectivamente a partir de 2004. Os proveitos diferidos com 
subsídios relacionados com estes activos, e reconhecidos numa base sistemática como ganhos na 
demonstração dos resultados no mesmo período da depreciação dos referidos activos, foram 
igualmente ajustados.    
 
Ajustamento 6 – Anulação de activos 
 
Este título inclui os seguintes ajustamentos: 
 
i) as despesas de instalação que não cumprem os critérios para o reconhecimento  como activos 
incorpóreos, foram anulados de acordo com a IAS 38 – Activos intangíveis.  
ii) os saldos reconhecidos como terrenos de Sines e Barreiro, que foram anulados na data da 
transição, por se referirem a custos de preparação, de terrenos que não são propriedade da REN, 
nem são explorados por esta. 
 
iii) as IFRS não permitem o reconhecimento de custos diferidos. A REN anulou todos os custos 
diferidos sem carácter de pré-pagamento ou activo tangível, que se encontravam reconhecidos à 
data da transição. 
 
iv) adicionalmente, foram ainda anulados os custos de estrutura capitalizados após a data de 1 de 
Janeiro de 2004, por não qualificarem como valor a imputar ao custo de aquisição dos activos 
tangíveis.   
 
Ajustamento 7 – Outros  
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Este título inclui os seguintes ajustamentos: 
 
Outros 31.12.04 01.01.04
Bonus a pagar aos empregados (1.734) (1.734)
Amortização dos custos de emissão de empréstimo 876 1.287 

(858) (447)  
 
i) bónus a pagar aos empregados 
De acordo com a lei Portuguesa, os bónus aos empregados podem ser pagos através da 
distribuição dos resultados, designando-se por gratificações de balanço, não afectando a 
demonstração dos resultados. Para efeitos da adopção das IFRS, o bónus atribuído aos 
colaboradores, é registado como um passivo no período em que o empregado prestou o serviço. 
 
ii) custos de contratação empréstimos 
Os custos pagos antecipadamente relacionados com a contratação de empréstimos, são passíveis 
de amortização ao longo do período do empréstimo, à taxa de juro efectiva. 
 
Ajustamento 8 – Impostos diferidos Correcção imposto diferido s/ reavaliações 
 
A REN possui activos tangíveis reavaliados ao abrigo do normativo nacional, cujo valor foi 
considerado como o custo presumido dos activos, à data da transição. De acordo com lei  fiscal 
Portuguesa, parte do valor reavaliado não é dedutível para efeitos fiscais (40%) sendo possível 
diferir o impacto da tributação deste valor pelo período da depreciação dos activos. Esta 
correcção refere-se a um diferencial apurado entre o montante de imposto diferidos 
contabilizado e o valor de imposto diferido a reconhecer com base no valor da reavaliação dos 
activos que ainda não se encontram totalmente depreciados. A REN reconheceu este 
ajustamento nas contas POC em 31 de Dezembro de 2004, reportado a 1 de Janeiro de 2004, em 
resultados acumulados, por não ser exigida a re-expressão dos comparativos. 
 
O imposto diferido registado refere-se também ao impacto dos ajustamentos referidos nos 
pontos anteriores tendo em conta o valor contabilístico das rubricas e a sua base fiscal. 
 
 
3.4. Consolidação 
 
Filiais 
 
Filiais são todas as entidades (incluindo as entidades com finalidades especiais) sobre as quais a 
REN tem o poder de decidir sobre as políticas financeiras ou operacionais, a que normalmente 
está associado o controlo, directo ou indirecto, de mais de metade dos direitos de voto. A 
existência e o efeito de direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou 
convertíveis são considerados quando se avalia se a REN detém o controlo sobre uma entidade. 
As filiais são consolidadas a partir da data em que o controlo é transferido para a REN sendo 
excluídas da consolidação a partir da data em que esse controlo cessa. As entidades que se 
qualificam como filiais encontram-se listadas na Nota 28. 
 
A aquisição de filiais é registada pelo método de compra. O custo de uma aquisição é mensurado 
pelo justo valor dos bens entregues, instrumentos de capital emitidos e passivos incorridos ou 
assumidos na data de aquisição acrescido dos custos directamente atribuíveis à aquisição. Os 
activos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos numa 
concentração empresarial, são mensurados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, 
independentemente da existência de interesses minoritários. O excesso do custo de aquisição 
relativamente ao justo valor da participação da REN nos activos identificáveis adquiridos é 
registado como goodwill. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos 
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da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida directamente na demonstração dos resultados 
consolidados. 
 
Transacções, saldos e ganhos não realizados em transacções com empresas do grupo são 
eliminados. Perdas não realizadas são também eliminadas, mas consideradas como um indicador 
de imparidade para o activo transferido. 
 
A REN adopta a política de tratar transacções com interesses minoritários como transacções 
externas ao Grupo. Prejuízos atribuíveis a interesses minoritários que excedam a participação 
destes no capital da empresa subsidiária são integralmente reconhecidos pela REN, exceptuando-
se o caso em que os minoritários tenham assumido obrigações adicionais sobre a subsidiária. 
 
As políticas contabilísticas das filiais são alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir, 
que as mesmas são aplicadas de forma consistente por todas as empresas do Grupo.  
 
 
3.5. Relato por segmentos 
 
Um segmento de negócio é um grupo de activos e operações envolvidos no fornecimento de 
produtos ou serviços sujeitos a riscos e benefícios que são diferentes de outros segmentos de 
negócio. Um segmento geográfico é um grupo de activos e operações comprometido no 
fornecimento de produtos ou serviços num ambiente económico particular que está sujeito a 
riscos e benefícios diferentes daqueles que influenciam segmentos que operam em outros 
ambientes económicos. 
 
A REN apenas apresenta a informação por segmentos de negócio, uma vez que apenas opera em 
Portugal. 
 
 
3.6. Conversão cambial  
 
a) Moeda funcional e de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do Grupo REN, 
estão mensurados na moeda do ambiente económico em que cada entidade opera (moeda 
funcional), o euro. As demonstrações financeiras consolidadas da REN e respectivas notas deste 
anexo são apresentadas em milhares de euros, salvo indicação explícita em contrário, a moeda de 
apresentação do Grupo. 
 
b) Transacções e saldos 
 
As transacções em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional utilizando as 
taxas de câmbio à data das transacções. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes da liquidação 
das transacções bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do balanço, dos activos e dos 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos 
resultados consolidados, na rubrica de custos de financiamento, se relacionadas com empréstimos 
ou em outros ganhos ou perdas operacionais, para todas os outros saldos/transacções. 
 
c) Cotações utilizadas 
 
As cotações de moeda estrangeira utilizadas para conversão de saldos expressos em moeda 
estrangeira, foram como segue: 
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Cotações de moeda estrangeira 
 

Designação 31.12.05

USD 1,1797 
CHF 1,5551 
GBP 0,6853 
SEK 9,3885 
NOK 7,9850  
 
 
3.7. Activos fixos tangíveis  
 
Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido de depreciações e perdas de 
imparidade acumuladas. O custo inclui o custo presumido conforme referido na Nota 3.3 a), e os 
custos de aquisição. 
 
O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à 
compra e os encargos suportados com a preparação do activo para a sua entrada em 
funcionamento. Os custos financeiros incorridos com empréstimos obtidos para a construção de 
activos tangíveis são reconhecidos como custo da aquisição/construção do activo. 
 
Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a 
vida útil dos activos são reconhecidos no custo do activo. 
 
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um 
gasto do período em que são incorridos.  
 
Os activos fixos tangíveis afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com base no 
método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada, a partir da data em que os 
mesmos estejam em condições operacionais de funcionamento ou conforme pretendido pela 
Administração. 
 
Os activos fixos tangíveis não afectos à concessão são depreciados de forma sistemática com 
base no método das quotas constantes, pelo período da vida útil estimada. Os terrenos não são 
depreciados. 
 
As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:  
 

Anos

Edifícios e outras construções Entre 25 e 50 anos
Equipamento básico

Transporte de electricidade Entre 35 e 40 anos
Outros equipamento específico Entre 5 e 10 anos

Equipamento de transporte Entre 4 e 25 anos
Ferramentos e utensílios Entre 3 e 10 anos
Equipamento administrativo Entre 4 e 10 anos
Outras imobilizações corpóreas Entre 10 e 25 anos  
 
Sempre que existam indicadores de perda de valor dos activos tangíveis, são efectuados testes de 
imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo, e quando necessário registar uma 
perda por imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de 
venda líquido e o valor de uso do activo, sendo este último calculado com base no valor actual 
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dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do activo no 
fim da sua vida útil. 
 
As vidas úteis dos activos são revistas no final do ano para cada activo, para que as depreciações 
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos activos. Alterações às 
vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas 
prospectivamente. 
 
Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de 
realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados 
consolidados.  
 
 
3.8. Propriedades de Investimento 
 
Propriedades de investimento são imóveis detidos com o objectivo de valorização do capital, ou 
obtenção de rendas, ou ambas. Tal como referido na Nota 3.3 b) as propriedades de investimento 
foram valorizadas ao justo valor na data da transição, sendo valorizadas subsequentemente de 
acordo com o método do custo, deduzido das depreciações e perdas de imparidade, de acordo 
com o modelo de custo depreciado. O modelo do custo é para todos os activos classificados 
como propriedades de investimento. 
 
As propriedades de investimento que são activos da concessão, compreendem os terrenos dos 
centros electroprodutores térmicos e hídricos, explorados pelas entidades vinculadas ao SEP. 
Estes activos da concessão, são bens que revertem para o concedente, no final da concessão pelo 
valor do seu custo depreciado. A depreciação anual destes activos é recuperada através das tarifas 
definidas pelo Regulador (ERSE), de acordo com as seguintes taxas de depreciação: 
 

Anos
Térmicos (até 1988) 30 anos
Térmicos (desde 1989) 24 anos
Hidricos 60 anos  
 
Outros terrenos e edifícios classificados como propriedades de investimento, referem-se 
maioritariamente a antigos locais de subestação/centrais desactivadas, detidos para valorização, 
não sendo depreciados. Os edifícios são depreciados por um período de vida útil entre 25 e 50 
anos, dependendo da sua utilização (industrial ou administrativa, respectivamente. 
 
 
3.9. Imparidade de activos 
 
Os activos que não têm uma vida útil definida, não estão sujeitos a amortização, mas são objecto 
de testes de imparidade anuais. Os activos com vida útil finita são revistos quanto à imparidade 
sempre que eventos ou alterações nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se 
encontram registados nas demonstrações financeiras consolidadas possa não ser recuperável. 
Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia contabilística do 
activo face ao seu valor recuperável, sendo o valor recuperável, o maior entre o justo valor de um 
activo deduzido dos custos para vender e o seu valor de uso. Para a determinação da existência 
de imparidade os activos são alocados ao nível mais baixo, para o qual existem fluxos de caixa 
separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).  
 
Activos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por 
imparidade, são avaliados a cada data de reporte sobre a possível reversão das perdas por 
imparidade. 
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As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados consolidados, para 
os activos valorizados de acordo com o modelo do custo. Nos períodos subsequentes, o 
montante de imparidade em excesso é reconhecido na demonstração dos resultados consolidada.  
 
As amortizações e depreciações dos activos são recalculadas prospectivamente de acordo com o 
valor recuperável ajustado da imparidade registada. 
 
 
3.10. Activos financeiros 
 
A Administração determina a classificação dos activos financeiros, na data do reconhecimento 
inicial de acordo com o objectivo da sua compra, reavaliando esta classificação a cada data de 
relato. 
 
Os activos financeiros podem ser classificados como: 
 

a)  Activos financeiros ao justo valor por via de resultados - inclui os activos detidos para 
negociação respeitando a investimentos de curto prazo; 

 
b) Empréstimos concedidos e contas a receber – inclui os activos financeiros com 

pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado activo; 
 

c) Investimentos detidos até à maturidade – inclui os activos financeiros com pagamentos 
fixos ou determináveis e maturidades fixas, que a entidade tem intenção e capacidade 
de manter até à maturidade;  

 
d) Activos financeiros detidos para venda – inclui todos os outros activos não 

enquadráveis nas categorias referidas acima. 
 

Compras e vendas de investimentos em activos financeiros são registadas na data da transacção, 
ou seja, na data em que a REN se compromete a comprar ou a vender o activo. 
 
Activos financeiros ao justo valor por via de resultados são reconhecidos ao justo valor, sendo os 
custos da transacção reconhecidos em resultados. Outros activos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao justo valor acrescido dos custos de transacção.     
 
Os investimentos são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários 
originados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e 
benefícios associados à sua posse. 
 
Empréstimos concedidos e contas a receber são classificados no balanço como “Clientes e outras 
contas a receber” (Nota 3.12), e são reconhecidos ao custo amortizado usando a taxa efectiva de 
juro, deduzido de qualquer perda de imparidade. O ajustamento pela imparidade de contas a 
receber é efectuado quando existe evidência objectiva de que o Grupo não terá a capacidade de 
receber os montantes em dívida de acordo com as condições iniciais das transacções que lhe 
deram origem.  
 
Activos disponíveis para venda e activos financeiros ao justo valor por via de resultados são 
subsequentemente mensurados ao justo valor.  
 
O justo valor de activos financeiros cotados é baseado em preços de mercado (“bid”). Se não 
existir um mercado activo, a REN estabelece o justo valor através de técnicas de avaliação. Estas 
técnicas incluem a utilização de preços praticados em transacções recentes, desde que a condições 
de mercado, a comparação com instrumentos substancialmente semelhantes, e o cálculo de 
“cash-flows” descontados quando existe informação disponível, fazendo o máximo uso de 
informação de mercado em detrimento da informação interna da entidade visada.    
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A REN avalia a cada data de relato, se existe evidência objectiva de que os activos financeiros, 
sofreram perda de valor. No caso de participações de capital classificadas como disponíveis para 
venda, um decréscimo significativo ou prolongado do justo valor abaixo do seu custo é 
considerado como um indicador de que o activo financeiro está em situação de imparidade. Se 
existir evidência de perda de valor para activos financeiros disponíveis para venda, a perda 
acumulada – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor corrente, menos 
qualquer perda de imparidade desse activo financeiro reconhecida previamente em resultados – é 
retirada do capital próprio e reconhecida na demonstração dos resultados consolidados. As 
perdas de imparidade de instrumentos de capital reconhecidas em resultados não são reversíveis 
na demonstração dos resultados consolidados. 
 
 
3.11. Existências 
 
As existências são valorizadas ao menor do custo de aquisição ou do valor líquido de realização. 
As existências referem-se a materiais utilizados nas actividades internas de manutenção e 
conservação. As existências são reconhecidas inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui 
todas as despesas suportadas com a compra das mesmas. O custo é determinado utilizando a 
fórmula do custo médio ponderado. 
 
 
3.12. Clientes e outras contas a receber 
 
As rubricas de Clientes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, 
sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por 
imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade dos clientes e contas a receber são registadas, 
sempre que exista evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os 
termos iniciais da transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na 
demonstração dos resultados, em “Ajustamento de contas a receber”, sendo subsequentemente 
revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.  
 
 
3.13. Caixa e equivalentes de caixa 
 
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os 
descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica 
“Empréstimos obtidos correntes”, e são considerados na elaboração da demonstração 
consolidada dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa. 
 
 
3.14. Capital social 
 
As acções ordinárias são classificadas como capital próprio. 
Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou opções são apresentados no 
capital próprio como uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido. 
 
 
3.15. Empréstimos obtidos 
 
Os empréstimos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido dos custos de 
transacção incorridos. Os empréstimos são subsequentemente apresentados ao custo amortizado 
sendo a diferença entre o valor nominal e o justo valor reconhecida na demonstração dos 
resultados consolidados ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro 
efectiva. 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2005 

A - 113 

 
Os empréstimos obtidos são classificados no passivo corrente, excepto se a REN possuir um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente. 
 
 
3.16. Imposto sobre o rendimento 
 
O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes e os impostos 
diferidos. Os impostos sobre o rendimento são reconhecidos em resultados, excepto quando 
estão relacionados com itens que são reconhecidos directamente nos capitais próprios. O valor 
de imposto corrente a pagar, é determinado com base no resultado antes de impostos ajustado de 
acordo com as regras fiscais. 
 
Os impostos diferidos são reconhecidos usando o método do passivo com base no balanço, 
considerando as diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de activos e 
passivos e os seus valores nas demonstrações financeiras consolidadas.  
 
Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto em vigor ou já oficialmente 
comunicada, à data do balanço e que se estima que sejam aplicáveis na data da realização dos 
impostos diferidos activos ou na data do pagamento dos impostos diferidos passivos.   
 
Os impostos diferidos activos são reconhecidos na medida em que seja provável, que existam 
lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização da diferença temporária. Os impostos 
diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto as 
relacionadas com: i) o reconhecimento inicial do goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial de 
activos e passivos, que não resultem de uma concentração de actividades, e que à data da 
transacção não afectem o resultado contabilístico ou fiscal. Contudo, no que se refere às 
diferenças temporárias relacionadas com investimentos em subsidiárias, estas não devem ser 
reconhecidas na medida em que: i) a empresa mãe tem capacidade para controlar o período da 
reversão da diferença temporária; e ii) é provável que a diferença temporária não reverta num 
futuro próximo. 
 
 
3.17. Benefícios aos empregados  
 
A REN concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (daqui em diante 
designado como plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas, um plano de 
assistência médica e atribui outros benefícios como prémio de antiguidade, prémio de reforma e 
subsídio de morte. 
 

a) Plano pensões 
 
Os complementos de reforma e sobrevivência atribuídos aos empregados, constituem um plano 
de benefícios definidos, com fundo autónomo constituído, mantido conjuntamente com o 
Grupo EDP, para o qual são transferidas a totalidade das responsabilidades e entregues as 
dotações necessárias para cobrir as respectivos responsabilidades, que se vão vencendo em cada 
um dos períodos.  
 
As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações, são estimadas anualmente por 
actuários independentes, utilizando o método do crédito da unidade projectada. O valor presente 
da obrigação do benefício definido é determinado pelo desconto dos pagamentos futuros dos 
benefícios, utilizando a taxa de juro de obrigações de “rating” elevado denominadas na mesma 
moeda em que os benefícios serão pagos e com uma maturidade que se aproxima das da 
responsabilidade assumida. 
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O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com benefícios de reforma, 
é o valor presente da obrigação do benefício determinado à data de balanço, deduzido do justo 
valor dos activos do plano, juntamente com ajustamentos relativos a custos de serviços passados. 
 

b) Assistência médica 
 
As responsabilidades assumidas referentes aos Cuidados Médicos não se encontram fundeadas, 
estando cobertas por provisão específica. A mensuração e reconhecimento das responsabilidades 
com o plano de Assistência Médica são idênticos ao referido para o benefício de complementos 
de reforma, apresentado acima. 
 
Tal como referido anteriormente a REN optou por adoptar antecipadamente a alteração ao IAS 
19, e reconhece todos os ganhos e perdas actuariais apurados de todos os planos em vigor, 
directamente nos capitais próprios, conforme Demonstração dos rendimentos e gastos no 
exercício.  
 
Os ganhos e perdas actuariais são reconhecidas directamente no capital próprio conforme 
apresentado na Demonstração dos rendimentos e gastos. 
 
 
3.18. Provisões 
 
As provisões são reconhecidas quando a REN tem: i) uma obrigação presente legal ou 
construtiva resultante de eventos passados; ii) para a qual é mais provável do que não que seja 
necessário um dispêndio de recursos internos na liquidação dessa obrigação; e iii) o montante 
possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a 
existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado 
evento futuro, a REN divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação da 
exigibilidade da saída de recursos para liquidação do mesmo seja considerada remota. 
 
As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a 
obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflecte a avaliação de mercado para o 
período do desconto e para o risco da provisão em causa (Nota 18). 
 
 
3.19. Subsídios do Estado e outros 
 
Estes subsídios referem-se a subsídios recebidos pelo investimento em activos reconhceidos 
como activos fixos tangíveis, e são reconhecidos como um rendimento diferido na rubrica de 
“Fornecedores e outras contas a pagar”. 
 
Os subsídios recebidos do Estado português e da União Europeia são reconhecidos pelo seu 
justo valor quando existe uma certeza razoável de que o subsídio será recebido. 
  
Os activos de exploração entregues à REN por novos produtores ligados à RNT ou outras 
entidades, são também registados como subsídios recebidos.  
 
Os subsídios são subsequentemente creditados na demonstração dos resultados consolidados 
numa base pro-rata da depreciação dos activos a que estão associados. 
 
Subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidados no 
mesmo período em que os gastos associados são incorridos. 
 
 
3.20. Custos e proveitos 
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Os custos e proveitos são registados no período a que se referem independentemente do seu 
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos 
exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e 
gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal. 
  
 
3.21. Diferenças tarifárias 
 
Nas actividades reguladas, o regulador estabelece critérios de alocação de ganhos ou perdas 
regulatórios a anos futuros, através de ajustamento tarifário aplicável a anos futuros. De acordo 
com a estrutura das IFRS os desvios tarifários são activos ou passivos regulatórios, pendentes de 
eventos futuros que não são passíveis de reconhecimento. Os referidos valores são registados 
como proveitos ou custos, nos anos em que são incorporados nas tarifarias efectivamente 
facturadas aos clientes.  
 
 
3.22. Rédito 
 
O reconhecimento do rédito para as actividades concessionadas é efectuado com base na 
informação da electricidade transmitida para os distribuidores e dos serviços implicitamente 
prestados, considerando as tarifas definidas anualmente pelo regulador, para as actividades de 
transporte de electricidade e gestão global do sistema. 
 
Relativamente à actividade de intermediação na compra e venda de electricidade (agente) a REN 
reconhece como rédito a remuneração obtida sobre o valor líquido contabilístico dos activos 
afectos a esta actividade e 50% dos ganhos comerciais obtidos nas transacções realizadas com o 
SENV (Sistema Eléctrico não vinculado). 
 
Os réditos dos serviços de telecomunicações referem-se a serviços prestados pela empresa do 
Grupo, a Rentelecom, com o arrendamento da fibra óptica, beneficiando da capacidade 
excedentária dos equipamentos instalados. Nesta área são ainda prestados serviços de gestão de 
redes privativas de voz. O rédito é reconhecido no período em que o serviço é prestado, com 
referência à percentagem de acabamento da cada transacção específica, avaliada tendo em conta 
os serviços já prestados e o total dos serviços a prestar.   
 
 
3.23. Locações 
 
Locações de activos tangíveis, relativamente aos quais a REN detém substancialmente todos os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade do activo, são classificadas como locações financeiras. 
São igualmente classificadas como locações financeiras, acordos em que a análise de uma ou mais 
situações particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras locações são 
classificadas como locações operacionais. 
 
As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do 
activo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação sendo a responsabilidade 
reconhecida, líquida de encargos financeiros, em Empréstimos obtidos. Os juros incluídos no 
valor das rendas e as depreciações do activo fixo tangível são reconhecidos na demonstração dos 
resultados do período a que respeitam. 
 
Os activos tangíveis adquiridos através de locações financeiras, são depreciadas pelo menor entre 
o período de vida útil do activo e o período da locação quando o Grupo não tem opção de 
compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando o Grupo tem a 
intenção de adquirir os activos no final do contrato.  
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No caso dos contratos de locação operacional, as rendas pagas são reconhecidas como custo na 
demonstração dos resultados numa base linear, durante o período da locação. 
 
 
4 Políticas de gestão do risco financeiro 
 
4.1. Factores do risco financeiro 
 
As actividades desenvolvidas pela REN, expõem o Grupo a uma variedade de riscos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de fluxos de caixa associado à taxa de juro.  
 
A REN desenvolveu e implementou um programa de gestão do risco que conjuntamente com a 
monitorização permanente dos mercados financeiros, procura minimizar os potenciais efeitos 
adversos na performance financeira da REN e das suas participadas. 
 
A gestão do risco é conduzida pelo departamento financeiro com base em políticas aprovadas 
pela Administração. O departamento financeiro identifica, avalia e realiza operações com vista à 
minimização dos riscos financeiros em estrita cooperação com as unidades operacionais da REN.  
 
A Administração define os princípios para a gestão do risco como um todo e as políticas que 
cobrem áreas específicas, como o risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de 
derivados e outros instrumentos financeiros não derivados e o investimento do excesso de 
liquidez 
 

a) Risco de taxa de câmbio 
 

A REN não tem operações em moeda estrangeira significativas.  
 
b) Risco de crédito 
 

O risco de crédito da REN é reduzido, uma vez que parte significativa do rédito é reconhecida 
pela facturação emitida aos distribuidores vinculados. O número reduzido de clientes da REN 
resulta das características do mercado português de electricidade, pelo que o risco de crédito do 
Grupo não aumenta com esta situação. 

 
c) Risco de liquidez 
 

A gestão do risco de liquidez da REN é efectuada através de uma gestão flexível do papel 
comercial, e da negociação de linhas de crédito disponíveis a todo o momento. 

 
d) Risco de fluxos de caixa e de justo valor associado à taxa de juro 
 

O risco associado à flutuação da taxa de juro tem dois impactos nas contas da REN: na 
remuneração dos activos da concessão, conforme o regulamento tarifário; e no serviço da dívida 
contratada.   
 
Uma vez que parte significativa dos activos da REN tem um rendimento garantido através das 
tarifas, a taxas de juro de mercado, os seus fluxos de caixa operacionais são substancialmente 
afectados pelas alterações da taxa de juro de mercado. Acréscimos da taxa de juro de mercado 
determinam aumentos substanciais dos fluxos de caixa e vice-versa. 
 
Todos os empréstimos do grupo são negociados a taxas de juro variáveis, expondo o Grupo ao 
risco dos fluxos de caixa das taxas de juro. A REN não tem qualquer política de cobertura de 
risco, pelo que acréscimos nas taxas de juro determinam pagamentos superiores e vice-versa. 

 
e) Riscos da actividade regulada 
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Os ganhos registados em cada exercício pela REN, resultam directamente dos pressupostos 
considerados pelo regulador, a ERSE, na definição das tarifas.  
 
 
4.2. Contabilização de instrumentos financeiros derivados 
 
Como parte da sua actividade de agente, a REN negoceia pontualmente contratos futuros da 
aquisição de energia, no mercado espanhol ou francês. Nas datas de relato apresentadas nestas 
demonstrações financeiras não existem quaisquer contratos activos. 
 
A REN não tem quaisquer outros instrumentos financeiros derivados negociados /contratados à 
data de reporte das demonstrações financeiras. 
 
 
5 Principais estimativas e julgamentos apresentados 
 
As estimativas e julgamentos são avaliados continuamente e são baseados na experiência, nas 
melhores estimativas da Administração e outros factores, incluindo as expectativas sobre eventos 
futuros cuja ocorrência é provável de acordo com as circunstâncias.    
 
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam 
sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes 
estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um 
ajustamento material no valor contabilístico de activos e passivos no decurso do exercício 
seguinte são as que seguem: 
 
Estimativas contabilísticas relevantes 
 
 
5.1. Provisões 
 
A REN analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que 
devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação. 
 
A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos 
necessários para o pagamento das obrigações, poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer 
por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo facto de passivos contingentes divulgados 
anteriormente se transformarem em provisões. 
 
 
5.2. Pressupostos actuariais 
 
A determinação das responsabilidades com pensões de reforma e assistência médica requer a 
utilização de pressupostos e estimativas, de natureza demográfica e financeira, que podem 
condicionar significativamente os montantes de responsabilidades apurados em cada data de 
relato. As variáveis mais sensíveis referem-se à taxa de actualização das responsabilidades, a taxa 
de rendimento estimada para os activos e as tabelas de mortalidade. 
 
 
5.3. Activos tangíveis e intangíveis 
 
A determinação das vidas úteis dos activos bem como o método de depreciação a aplicar é 
essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos 
resultados consolidados de cada exercício. 
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Estes dois parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa da Administração para 
os activos e negócios em questão, considerando também as práticas adoptadas por empresas do 
sector ao nível internacional. 
 
 
5.4. Propriedades de investimento 
 
O cálculo do justo valor das propriedades de investimento à data da transição, foi efectuado de 
acordo com a natureza de cada activo. Os aspectos considerados na determinação do justo valor 
foram as seguintes: 
i) os “cash flows” descontados relativamente aos terrenos das centrais hidroeléctricas; 
ii) avaliações independentes efectuadas por avaliadores certificados relativamente aos terrenos das 
centrais térmicas e os outros terrenos e edifícios. 
 
Os pressupostos considerados em cada avaliação, correspondem à melhor estimativa da 
Administração para os referidos activos.  
 
 
5.5. Imparidade 
 
A determinação de um eventual custo por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de 
diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da REN, tais como: a 
disponibilidade futura de financiamento; o custo de capital; ou a manutenção da actual estrutura 
regulatória do mercado, bem como por quaisquer outras alterações quer internas quer externas ao 
Grupo REN. 
 
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a 
determinação do justo valor de activos (ou de conjunto de activos) implicam um elevado grau de 
julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes 
indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e 
valores residuais.  
 
No que se refere às actividades específicas da REN, existem outros factores a considerar no teste 
da imparidade uma vez que os compromissos de aumentar a rede de infra-estruturas, as 
alterações de tarifa expectáveis ou a actual estratégia dos participantes no capital da REN que 
conjuntamente com outros factores, poderão levar a alterações no padrão ou montante dos 
fluxos de caixa futuros. 
 
Julgamentos significativos  
 
 
5.6. Contrato de concessão 
 
Tal como referido na política do serviço de concessão (Nota 3.2), a IFRIC 12 aplica-se à 
concessão atribuída ao Grupo REN. Esta interpretação será adoptada no exercício que se inicie 
em 1 de Janeiro de 2008, não tendo sido reconhecida qualquer alteração ao tratamento 
contabilístico dado ao contrato de concessão, nestas demonstrações financeiras.  
 
 
6 Informação por segmentos 
 
6.1. Formato de relato principal – Segmentos de negócio 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 o Grupo REN encontrava-se organizado 
maioritariamente num segmento de negócio, a Electricidade, constituído pelo transporte de 
energia eléctrica em muita alta tensão e pela gestão global do sistema. As outras actividades do 
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Grupo (relacionadas com as actividades complementares das empresas filiais, conforme descrito 
na nota 1) são apresentadas como outros segmentos, não constituindo segmentos relatáveis 
separadamente. 
 
Os resultados por segmento para o exercício de 2004, são como segue: 
 

Electricidade Outros Grupo
Total das vendas e prestações de serviços 282.439 1.874 284.313
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (1.928) (69) (1.997)
Vendas e prestações de serviços 280.511 1.805 282.316
Resultados operacional p/ segmento 69.719 (2.935) 66.784
Custos de financiamento (24.334) - (24.334)
Resultados antes de impostos 42.450
Imposto do exercício (10.973)
Resultado líquido do exercício 31.477

Outros custos:
Depreciações 67.424 318 67.742
Imparidade - Contas a receber 1.268 - 1.268  
 
 
Os resultados por segmento para o exercício de 2005, são como segue: 
 

Electricidade Outros Grupo
Total das vendas e prestações de serviços 363.206 3.618 366.824
Vendas e prestação de serviços inter-segmentos (2.216) (75) (2.291)
Vendas e prestações de serviços 360.991 3.542 364.533
Resultados operacional p/ segmento 157.614 3.964 161.577
Custos de financiamento (29.330) - (29.330)
Resultados antes de impostos 132.247
Imposto do exercício (28.355)
Resultado líquido do exercício 103.892
Outros custos:
Depreciações 70.397 482 70.879
Imparidade - contas a receber (493) - (493)
Provisões para Riscos e Encargos 295 - 295  
 
As transacções inter-segmentos são efectuadas a condições e termos de mercado, equiparáveis às 
transacções efectuadas com entidades terceiras.  
 
Os activos e passivos por segmento bem como os investimentos em imobilizado para o exercício 
de 2004, são como segue: 
 

Electricidade Outros Não alocado Grupo

Activos 2.147.669 7.796 421.935 2.577.400
Investimentos em associadas 0 0 0 0
Total activos 2.147.669 7.796 421.935 2.577.400

Passivos 1.323.629 2.829 420.000 1.746.458

Investimento em activos tangíveis 134.716 2.362 0 137.078  
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Os activos e passivos por segmento bem como os investimentos em imobilizado para o exercício 
de 2005, são como segue: 
 

Electricidade Outros Não alocado Grupo

Activos 2.440.994 4.668 925.010 3.370.672
Investimentos em associadas 0 0 0 0
Total activos 2.440.994 4.668 925.010 3.370.672

Passivos 1.623.878 2.451 420.000 2.046.329

Investimento em activos tangíveis 212.804 340 0 213.144  
 
Os activos por segmento consistem essencialmente nos activos da concessão classificados na 
rubrica de activos fixos tangíveis e propriedades de investimento, bem como os clientes e contas 
a receber. Excluem-se os activos financeiros disponíveis para venda, apresentados como activo 
“não alocado”. Os passivos por segmento compreendem os passivos operacionais, excepto os 
empréstimos não obtidos para financiamento da actividade de exploração, apresentados como 
passivo “não alocado”.   
 
Os investimentos em activos fixos referem-se às adições aos activos fixos tangíveis (Nota 7). 
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7 Activos fixos tangíveis 
 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 os movimentos registados em rubricas do activo fixo tangível foram como segue: 
 
Movimentos no activo fixo tangível – 2004 
 

Edifícios e
outras Equipamento Equipamento Ferramentas e Equipamento Imobilizações 

Terrenos construções básico transporte utensílios administrativo em curso Total

1 de Janeiro de 2004

Valor de aquisição ou reavaliado 1.255 24.695 1.949.818 3.514 1.841 14.584 74.434 2.070.141 
Depreciação acumulada - (16.924) (1.071.763) (1.853) (1.418) (9.952) - (1.101.909)

Valor líquido 1.255 7.771 878.055 1.662 423 4.633 74.434 968.232 

Até 31 de Dezembro de 2004

Adições - - 107 481 71 3.149 133.269 137.078 
Alienações - - (12) (423) (0) (18) - (454)
Transferências e abates 53 (115) 125.019 (89) (56) 371 (135.144) (9.961)
Depreciação  - exercício - (880) (42.004) (558) (144) (2.657) - (46.243)
Depreciação  - alienações - - (7) 343 0 18 - 354 
Depreciação  - transf. e abates - 12 8.903 89 50 642 - 9.697 

Valor líquido final 1.308 6.787 970.060 1.505 345 6.138 72.559 1.058.702 

31 de Dezembro de 2004

Valor de aquisição ou reavaliado 1.308 24.580 2.074.931 3.484 1.856 18.086 72.559 2.196.803 
Depreciação acumulada - (17.793) (1.104.871) (1.979) (1.510) (11.948) - (1.138.102)

Valor líquido 1.308 6.787 970.060 1.505 345 6.138 72.559 1.058.702  
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Durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 2005 registaram-se os seguintes movimentos nas rubricas do activo fixo 
tangível: 
 
Movimentos no activo fixo tangível – 2005 
 

Edifícios e
outras Equipamento Equipamento Ferramentas e Equipamento Imobilizações 

Terrenos construções básico transporte utensílios administrativo em curso Total

1 de Janeiro de 2005

Valor de aquisição ou reavaliado 1.308 24.580 2.074.931 3.484 1.856 18.086 72.559 2.196.803 
Depreciação acumulada - (17.793) (1.104.871) (1.979) (1.510) (11.948) - (1.138.102)

Valor líquido 1.308 6.787 970.060 1.505 345 6.138 72.559 1.058.702 

Até 31 de Dezembro de 2005

Adições - 22.319 9.091 875 335 4.629 175.896 213.144 
Alienações - - (36) (209) - - - (245)
Transferências e abates (268) 3.734 117.355 (13) (3) 28 (134.016) (13.182)
Depreciação  - exercício - (1.703) (46.126) (590) (163) (3.025) - (51.607)
Depreciação  - alienações - - 36 149 - - - 184 
Depreciação  - transf. e abates - (1.978) 14.480 13 0 404 - 12.919 

Valor líquido final 1.040 29.159 1.064.860 1.729 514 8.174 114.439 1.219.915 

31 de Dezembro de 2005

Valor de aquisição ou reavaliado 1.040 50.633 2.201.342 4.137 2.187 22.743 114.439 2.396.521 
Depreciação acumulada - (21.474) (1.136.482) (2.407) (1.673) (14.569) - (1.176.605)

Valor líquido 1.040 29.159 1.064.860 1.729 514 8.174 114.439 1.219.915  
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Os aumentos registados nas rubricas tangíveis, em 2005, referem-se essencialmente à 
construção/renovação das subestações e linhas de transporte de energia, registadas em 
equipamento básico e à aquisição do edifício sede à EDP, registado em Edifícios e outras 
construções. 
 
As alienações registadas em 2005, referem-se ao desmantelamento de parte da linha de MAT, do 
Zêzere – Sacavém, devido à alteração do seu traçado. 
 
Os valores de custos financeiros capitalizados no imobilizado em curso, ascenderam a 2.638 
milhares de euros (2.588 milhares de euros em 2004). 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 o valor líquido do imobilizado detido ao abrigo 
de leasings financeiros é como segue: 
 

31.12.05 31.12.04
Valor de aquisição ou reavaliado 3.666 1.714 
Depreciação acumulada (955) (554)
Valor líquido 2.711 1.160  
 
O encargo do período com depreciações está reconhecido na rubrica “Amortizações do 
exercício” da Demonstração dos Resultados Consolidados por Naturezas, excepto pelo valor de 
1.050 milhares de euros (988 milhares de euros em 2004) que foram capitalizados em imobilizado 
em curso, como custos de gestão. 
 
 
8 Propriedades de investimento 
 
As propriedades de investimento são compostas pelos terrenos dos centros electroprodutores 
térmicos e hídricos e terrenos e edifícios não afectos às actividades concessionadas da REN, 
tendo apresentado a seguinte evolução: 
 

31.12.05 31.12.04
Valor Bruto 671.602 671.602 
Amortizações acumuladas (22.487) - 
Valor líquido 649.115 671.602 - - 
Até 31 de Dezembro
Alienações e abates (41.950) - 
Amortizações (20.323) (22.487)
Reclassificações (97) - 
Variação do ano (62.370) (22.487)
Valor Bruto 629.555 671.602 
Amortizações acumuladas (42.810) (22.487)
Valor líquido 586.745 649.115  
 
No final de 2005, após a aprovação do Ministério da Economia, a REN alienou os terrenos das 
centrais térmicas do Carregado, Setúbal e Tunes à CPPE (Grupo EDP), que detém a propriedade 
das centrais implantadas nesses terrenos. Não foram obtidas aprovações para a alienação dos 
outros terrenos térmicos. 
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Para os exercícios apresentados o justo valor das propriedades de investimento é o seguinte: 
 

31.12.05 31.12.04

Terrenos Hídricos 603.267 597.292 
Terrenos Térmicos 43.701 87.396 
Outros terrenos e edíficios 7.146 7.233 

Total justo valor 654.114 691.921  
 
O justo valor das propriedades de investimento foi determinado de acordo com a natureza da 
cada activo. 
 
O justo valor dos terrenos das centrais hidroeléctricas foi determinado com base nos “cash-
flows” descontados estimados até ao final da concessão. Os “cash-flows” incluem: a 
remuneração de valor igual ao valor da depreciação, a remuneração anual calculada com base nas 
taxas de juro de obrigações com a mesma maturidade do período de vida útil remanescente dos 
terrenos, publicada pela Reuters no inicio do ano; o valor das remunerações de anos anteriores, 
diferidos nas tarifas por um período de 10 anos. A taxa de desconto utilizada (“post-tax”) foi de 
2,99% (em 2004: 2,92%) determinada com base na taxa de juro efectiva média dos 
financiamentos do Grupo REN.  
 
O justo valor dos terrenos das centrais térmicas, foi determinado com base nas avaliações 
independentes efectuadas à data da transição, uma vez que os terrenos não sofreram alterações 
significativas. 
 
O justo valor dos outros terrenos e edifícios não afectos às actividades da concessão, foi também 
determinado com base nas avaliações independentes efectuadas à data da transição, uma vez que 
ocorreram alterações significativas nos terrenos e edifícios. 
 
Na demonstração dos resultados a rubrica de outros ganhos e perdas operacionais incluem 351 
milhares de euros referentes a rendas recebidas (345 milhares de euros em 2004). 
 
Não existem custos específicos suportados com as propriedades de investimento, na 
demonstração dos resultados. 
 
 
9 Impostos diferidos 
 
A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações 
financeiras consolidadas, é conforme segue: 
 
Imposto do exercício 
 

31.12.05 31.12.04

Capital
Imposto diferido (66.855) 3.940 

(66.855) 3.940 

Resultados
Imposto diferido (28.057) (10.838)
Imposto corrente (298) (135)

(28.355) (10.973)  
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O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido durante o exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2005, foi conforme segue: 
 
 
Impacto dos movimentos nas rubricas de Impostos diferidos 
 

31.12.05 31.12.04
Impacto em resultados

Activos por impostos diferidos 8.955 21.156 
Passivos por impostos diferidos (37.012) (31.994)

(28.057) (10.838)
Impacto em capital

Activos por impostos diferidos 3 3.940 
Passivos por impostos diferidos (66.858) - 

(66.855) 3.940 
Impostos diferidos, líquidos (94.912) (6.898)  

 
Os movimentos ocorridos nas rubricas de activos e passivos por impostos diferidos durante o 
exercício de 2005, são os que seguem: 
 
 
Activos por impostos diferidos - Movimentos do ano 
 

Provisões
Prejuízos 
Fiscais Pensões Outros Total

1 de Janeiro de 2004 784 - 10.229 3.449 14.462 

Até 31 de Dezembro de 2004

Constituição por resultados - - (1.131) (809) (1.940)
Constituição/reversão por capital - - 3.940 - 3.940 
Reversão por resultados - 22.240 -    856 23.096 

Variação do ano - 22.240 2.809 47 25.096 

31 de Dezembro de 2004 784 22.240 13.038 3.496 39.558 

1 de Janeiro de 2005 784 22.240 13.038 3.496 39.558 

Até 31 de Dezembro de 2005

Constituição por resultados - (1.238) (3.471) (2.153) (6.862)
Constituição/reversão por capital - - 3 - 3 
Reversão por resultados 81 9.960 3.178 2.598 15.817 

Variação do ano 81 8.722 (290) 445 8.958 

31 de Dezembro de 2005 865 30.962 12.748 3.941 48.516  
 
 
O prejuízo fiscal apresentado, nos exercícios de 2005 e 2004, são os prejuízos apurados nas 
declarações de impostos sobre o rendimento, conforme as regras fiscais em vigor. 
 
Os prejuízos fiscais considerados para cálculos dos impostos diferidos activos apresentam a 
seguinte maturidade: 
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Prejuízos fiscais reportáveis 
 

31.12.05
Prejuízos fiscais reportáveis

Dedutíveis até 2010 76.370 
Dedutíveis até 2011 36.218 

112.588  
 
Considerando os resultados fiscais estimados, os prejuízos fiscais reportados deverão ser 
recuperados na sua totalidade no exercício de 2006. 
 
Passivos por impostos diferidos - Movimentos do ano 
 

Agente

Equipamento 
transporte de 

energia
Propriedades 

de investimento
Reavaliações

justo valor

Activos 
disponíveis 
para venda Outros Total

1 de Janeiro de 2004 25.134 - 61.004 46.830 - 354 133.322 

Até 31 de Dezembro de 2004

Constituição por resultados 32.171 4.616 - - - - 36.787 
Reversão por resultados - - (1.971) (2.709) - (113) (4.793)

Variação do ano 32.171 4.616 (1.971) (2.709) - (113) 31.994 

31 de Dezembro de 2004 57.305 4.616 59.033 44.121 - 241 165.316 

1 de Janeiro de 2005 57.305 4.616 59.033 44.121 - 241 165.316 

Até 31 de Dezembro de 2005

Reserva de justo valor, por capital - - - - 66.858 - 66.858 
Constituição por resultados 47.480 4.615 - - - - 52.095 
Reversão por resultados - - (12.341) (2.644) - (98) (15.083)

Variação do ano 47.480 4.615 (12.341) (2.644) 66.858 (98) 103.870 

31 de Dezembro de 2005 104.785 9.231 46.692 41.477 66.858 143 269.186  
 
As reavaliações fiscais resultam da actualização do valor dos activos efectuada no normativo 
POC, com base em diplomas do Governo onde são definidos os coeficientes de desvalorização 
monetária. O efeito destes impostos diferidos reflecte a não dedução fiscal de 40% da reavaliação 
efectuada. 
 
 
10 Activos disponíveis para venda 
 
O saldo desta rubrica corresponde à participação detida na GALP Energias, SGPS, SA (adiante 
referida apenas como GALP), e pela participação do OMIP na OMEL – Operador del Mercado 
Ibérico de energia (Polo Español), SA. 
 
Resumo dos activos disponíveis para venda 
  

GALP OMEL Total

1 de Janeiro de 2004 420.902 1.033 421.935 
Valorização para o justo valor - - - 
31 de Dezembro de 2004 420.902 1.033 421.935 

Impacto da adopção do IAS 32/39 329.098 - 329.098 

1 de Janeiro de 2005 750.000 1.033 751.033 
Valorização para o justo valor 173.977 - 173.977 
31 de Dezembro de 2005 923.977 1.033 925.010  
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Tal como referido na Nota 3.2, a REN não aplicou a IAS 32/39 retrospectivamente e manteve os 
seus investimentos financeiros mensurados de acordo com a política contabilística seguida no 
GAAP anterior até 31 de Dezembro de 2004. Em 1 de Janeiro de 2005, a IAS 32 e IAS 39 foram 
aplicadas tendo os investimentos financeiros existentes a essa data sido designados como 
“Activos disponíveis para venda”, com a variação no justo valor no capital próprio. O impacto da 
mensuração ao justo valor encontra-se apresentado no quadro acima na linha “Impacto da 
adopção da IAS 32/39”.  
 
A OMEL não é uma empresa cotada e não existem transacções recentes de aquisição/alienação 
da capital da mesma. Uma vez que não existe informação financeira disponível sobre a empresa, a 
REN optou a esta data, por manter a participação ao custo de aquisição, por não ser possível 
determinar o justo valor da participação detida na OMEL. 
 
Relativamente à participação detida na GALP, o ajustamento efectuado ao justo valor em 1 de 
Janeiro de 2005 foi determinado usando o múltiplo EV/EBITDA publicado por analistas para 
empresas comparáveis com a GALP. No final de 2005, o justo valor foi determinado com base 
numa transacção de mercado ocorrida sobre os títulos da GALP, considerada como efectuada a 
condições normais de mercado ter sido efectuada a condições de mercado, servindo assim de 
base ao cálculo da participação nas demonstrações financeiras da REN. 
 
Nas demonstrações financeiras consolidadas, o efeito da valorização para o justo valor é 
reconhecido no Capital Próprio numa reserva de justo valor (Nota 15), conforme segue:  
 

Valorização do 
justo valor

Ajustam. justo valor bruto 503.075 
Impostos diferidos (69.173)
Impostos diferidos - coef. desval. 2.315 
Variação do justo valor líquido 436.217  
 
 
11 Clientes e outras contas a receber 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, a decomposição dos activos, sob a forma de 
empréstimos concedidos e contas a receber, é como segue: 
 
Detalhe dos clientes e contas a receber 
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Clientes e outros devedores 247.486 155 247.641 224.872 155 225.027 
Clientes e Out. devedores - ajustem. (828) - (828) (1.321) - (1.321)

Contas a receber, líquido 246.658 155 246.813 223.551 155 223.706 

196.753 93.128 289.881 67.235 82.635 149.870 
Impostos a recuperar 51.149 - 51.149 23.218 - 23.218 

Clientes e Out. contas a receber 494.560 93.283 587.843 314.004 82.790 396.794 

2005 2004

Saldo do agente

 
 
Na composição do saldos das contas a receber de clientes assume particular relevância o 
montante em dívida pela EDP – Distribuição de Energia, S.A. o qual ascende a 227.293 milhares 
de euros (2004: 205.953 milhares de euros). 
 
O Grupo REN reconheceu, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, uma 
reversão da perda por imparidade das suas contas a receber de clientes e outros devedores, 
reconhecida na rubrica “Imparidade de Clientes e Out. contas a recerber”, no montante de 493 
milhares de euros 
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O saldo do agente refere-se aos saldos a receber resultantes da actividade de intermediação na 
aquisição e venda de electricidade, por parte da REN.  
 
Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu 
justo valor, das contas de Clientes e Outras contas a receber. 
 
 
12 Existências 
 
A composição do montante de existências em 31 de Dezembro de 2005 é como segue: 
 
Composição do valor de existências 
 

31.12.05 31.12.04
Materiais diversos 878 791 
Existências 878 791  
 
 
13 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa e os descobertos bancários apresentam os seguintes valores: 
 
Composição do valor de caixa e equivalentes de caixa 
 

31.12.05 31.12.04
Depósitos bancários

À ordem 1.765 2.815 
Caixa e equivalentes de caixa 1.765 2.815  
 
O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica de “Caixa e equivalentes de 
caixa” para efeitos da elaboração da demonstração dos fluxos de caixa consolidados para o 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 é como segue: 
 

31.12.05 31.12.04
Descobertos bancários (22.904) (1.553)
Depósitos bancários 1.765 2.815 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (21.139) 1.262  
 
 
14 Capital social 
 
Em 31 de Dezembro de 2005, o capital social da REN encontra-se totalmente subscrito e 
realizado, sendo representado por 106.800.000 acções com o valor nominal de 5 euros cada, as 
quais se encontravam distribuídas da seguinte forma: 
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Estrutura accionista da REN 
 

Número de 
Acções %

Direcção Geral do Tesouro 21.361.068 20,00%
EDP - Energias de Portugal, S.A. 32.040.000 30,00%
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 21.358.932 20,00%
Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. 32.040.000 30,00%

106.800.000 100,00%  
 
 
O detalhe do capital social a 31 de Dezembro de 2005 é como segue: 
 
Capital Social 
 

Número de 
acções Capital Social

Capital Social 106.800.000 534.000  
 
A distribuição de dividendos durante o exercício ascendeu a € 0,437 por acção. 
 
 
15 Outras reservas 
 
A rubrica “Outras reservas” registou os seguintes movimentos durante o exercício findo em 31 
de Dezembro de 2005: 
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Outras reservas – Movimentos ocorridos 
 

Reserva 
Legal

Reserva 
Justo Valor

Outras 
Reservas

Resultados 
Acumulados

Resultado 
exercício

Inter. 
Minorit. Total 

Saldo em 1 de Janeiro de 2004 19.962 - 167.971 134.191 - 473 322.597 

Perdas com pensões - - - (10.387) - - (10.387)

Ganhos / (Perdas) reconhecidos 
directamente no capital próprio 19.962 - 167.971 123.804 - 473 312.210 

Resultado do ano - - - - 31.795 (318) 31.477 

Total de ganhos reconhecidos em 2004 19.962 - 167.971 123.804 31.795 155 343.687 

Dividendos referentes a 2003 - - - (46.744) - - (46.744)
Transferência para outras reservas 4.674 - 14.276 (18.950) - - - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2004 24.636 - 182.247 58.109 31.795 155 296.942 

Adopção da IAS 32/39 283.847 283.847 

Saldo em 1 de Janeiro de 2005 24.636 283.847 182.247 58.109 31.795 155 580.789 

Perdas com pensões - - - (8) - - (8)
Reserva de justo valor, líquida - 152.370 - - - - 152.370 

Ganhos / (Perdas) reconhecidos 
directamente no capital próprio 24.636 436.217 182.247 58.101 31.795 155 733.151 

Resultado do ano - - - - 103.980 (88) 103.892 

Total de ganhos reconhecidos em 2005 24.636 436.217 182.247 58.101 135.775 67 837.043 

Dividendos referentes a 2004 - - - (46.700) - - (46.700)
Transferência para outras reservas 3.465 - 10.583 17.747 (31.795) - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2005 28.101 436.217 192.830 29.148 103.980 67 790.343 

Atribuível a detentores do capital

 
 
A Reserva Legal não está ainda totalmente constituída nos termos da lei (20% do capital social), 
pelo que um mínimo de 5% dos resultados será destinado à sua dotação. Esta reserva só pode ser 
utilizada na cobertura de prejuízos ou no aumento do Capital Social. 
 
As outras reservas referem-se a reservas livres cuja constituição foi decidida pelos accionistas, nas 
assembleias de aprovação dos resultados líquidos do exercício e podem ser utilizadas pelos 
accionistas livremente. 
 
 
16 Empréstimos obtidos 
 
A repartição dos empréstimos correntes e não correntes por natureza de empréstimo, no final do 
exercício de 2005, era como segue: 
 
 
Decomposição dos empréstimos correntes e não correntes 
 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Papel comercial 694.000 417.000 1.111.000 575.000 345.500 920.500 
Empréstimos bancários 46.666 186.148 232.814 46.666 232.457 279.123 
Descobertos bancários 22.904 - 22.904 1.553 - 1.553 

763.570 603.148 1.366.718 623.219 577.957 1.201.176 
Locações financeiras 879 1.613 2.493 356 643 999 
Acréscimo de juros 812 - 812 877 - 877 

765.261 604.761 1.370.023 624.452 578.600 1.203.053 

2005 2004
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A REN é subscritora de quatro programas de papel comercial no valor de 1.180.000 milhares de 
euros, estando utilizados 1.111.000 milhares de euros em 31 de Dezembro de 2005. 
 
Os empréstimos bancários não têm como garantia real os activos da REN. Todos os 
empréstimos estão negociados em euros. 
 
No final do exercício de 2005, o Grupo REN possuía ainda as seguintes linhas de crédito não 
utilizadas: 
 
 
Linhas de crédito contratadas e não utilizadas 
 

31.12.05
A taxa variável

Com vencimento até 1 ano 120.000 
Com vencimento após 1 ano 50.000 

170.000  
 
As linhas de crédito com vencimento até 1 ano são renováveis, de forma automática anual ou 
trimestralmente. As linhas de crédito com vencimento após 1 ano não têm limite definido. 
 
 
Empréstimos  
 
A exposição dos empréstimos do grupo às alterações das taxas de juro nos períodos contratuais 
de fixação das taxas, são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Até 6 meses 1.366.718 1.201.176 
Entre 6 e 12 meses - - 
Entre 1 e 5 anos - - 
Superior a 5 anos - - 

1.366.718 1.201.176  
 
 
A maturidade dos empréstimos não correntes é a seguinte: 
 

31.12.05 31.12.04

Papel comercial
Entre 1 e 2 anos 417.000 345.500 
Entre 2 e 5 anos - - 
> 5 anos - - 

417.000 345.500 

Empréstimos
Entre 1 e 2 anos 186.148 46.309 
Entre 2 e 5 anos - 186.148 
> 5 anos - - 

186.148 232.457 

603.148 577.957  
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As taxas de juro efectivas, activas e passivas, à data de balanço eram as seguintes: 
 

31.12.05 31.12.04

Aplicações bancárias 3,02% 2,10%
Empréstimos 2,44% 2,46%  
 
 
Taxas de juros efectivas 
 
O valor contabilístico e o justo valor dos empréstimos não correntes são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04

Papel comercial 417.000 345.500 417.010 345.512 
Empréstimos 186.148 232.457 186.639 233.365 

603.148 577.957 603.649 578.877 

Valor contabilístico Justo valor

 
 
O justo valor é calculado pelo método dos “cash flows” descontados, utilizando a taxa de 
desconto, da data do balanço, de acordo com as características de cada empréstimo. Uma vez que 
todos os empréstimos são negociados a taxas de juro variáveis, o justo valor dos empréstimos é 
semelhante ao valor contabilístico dos mesmos.   
 
 
Locações financeiras  
 

31.12.05 31.12.04

Locação financeira - pagamentos mínimos futuros
Até 1 ano 957 379 
De 1 ano a 5 anos 1.694 664 
Mais de 5 anos -    -    

2.651 1.043 
Custos financeiros futuros da locação financeira (158) (44)

Valor actual do passivo de locação financeira 2.493 999  
 

31.12.05 31.12.04
Valor actual do passivo de locação financeira

Até 1 ano 879 356 
De 1 a 5 anos 1.613 643 
Mais de 5 anos -    -    

2.493 999  
 
 
17 Obrigações de benefícios de reforma e outros 
 
A empresa concede complementos de pensões de reforma e sobrevivência (daqui em diante 
referido como plano de pensões), assegura aos seus reformados e pensionistas, em condições 
similares aos trabalhadores no activo, um plano de cuidados médicos e concede ainda outros 
benefícios como prémio de antiguidade, de reforma e subsídio de morte (referidos como outros 
benefícios na Nota 17.2).  



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2005 

A - 133 

 
As obrigações decorrentes do plano de pensões, estão cobertas um Fundo de Pensões 
Autónomo, mantido conjuntamente com o Grupo EDP, para o qual a REN tem a obrigação de 
fazer as contribuições necessárias para cobrir os respectivos encargos que se forem vencendo em 
cada um dos exercícios. 
 
A obrigação decorrente do plano de cuidados médicos e outros benefícios não tem fundo 
constituído, sendo a respectiva responsabilidade coberta por uma provisão específica. 
 
Os trabalhadores que satisfaçam determinadas condições de idade e antiguidade pré-definidas e 
que optem por passar à situação de reforma antecipada, assim como aqueles que acordem com a 
Empresa a passagem à pré-reforma, são igualmente incluídos nos planos. 
 
As responsabilidades e os correspondentes custos anuais são determinados através de cálculos 
actuariais anuais, utilizando o método de crédito da unidade projectada, por actuário 
independente, baseados em pressupostos que reflectem as condições demográficas da população 
coberta pelo plano e as condições económicas e financeiras prevalecentes no momentos dos 
cálculos. 
 
Em termos globais, o impacto destes planos nas demonstrações financeiras consolidadas é como 
segue: 
 

31.12.05 31.12.04
Obrigações no balanço:

Plano de pensões 13.379 14.862 
Cuidados médicos e outros benefícios 32.974 32.547 

46.353 47.409 

Gastos na demonstração dos resultados
Plano de pensões 567 936 
Cuidados médicos e outros benefícios 4.790 1.798 

5.357 2.734  
 
Os principais pressupostos utilizados no cálculo actuarial, são os abaixo indicados: 
 
Pressupostos actuariais 
 

31.12.05 31.12.04

Taxa anual de desconto 4,25% 4,70%
Percentagem expectável de activos elegíveis para reforma antecipada 10,00% 10,00%
Taxa anual de crescimento dos salários 3,30% 3,30%
Taxa anual de crescimento das pensões 2,25% 2,25%
Taxa anual de crescimento das pensões da Segurança Social 2,00% 2,00%
Taxa de inflação 2,00% 2,00%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (durante 8 anos) 4,50% 4,50%
Taxa anual de crescimento de custos com saúde (após os 8 anos) 4,00% 4,00%
Despesas de gestão (por funcionário/ano) 220 €  -     
Taxa de crescimento da comissão de assistência médica- até 2007 4,50%  -     
Taxa de crescimento das comissão de assistência médica - após 2007 2,70%  -     
Taxa de rendimento 6,40% 5,70%
Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90  
 
As alterações efectuadas nos pressupostos do plano de assistência médica, referem-se a novas 
condições negociadas pelos serviços prestados (comissão pelos serviços de assistência médica).  



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2005 

A - 134 

 
 
17.1. Plano de pensões 
 
O montante da obrigação reconhecida no balanço consolidado é determinado como segue: 
 
Obrigação no balanço consolidado 
 

31.12.05 31.12.04

Valor presente da obrigação 48.794 47.667 
Justo valor dos activos do plano 35.415 32.805 

Obrigação no balanço 13.379 14.862  
 
 
O movimento reconhecido na obrigação subjacente ao plano de pensões foi o seguinte: 
 
Reconciliação da obrigação do fundo 
 

2005 2004

A 1 de Janeiro 47.667 42.732 

Custo serviços correntes 505 373 
Custo dos juros 2.117 2.273 
Pagamento benefícios (4.910) (5.289)
(Ganhos)/perdas actuariais 3.415 7.578 

A 31 de Dezembro 48.794 47.667  
 
 
Os fundos afectos a este plano tiveram a seguinte evolução no decurso do exercício de 2005: 
 
Reconciliação dos activos do fundo 
 

2005 2004

A 1 de Janeiro 32.805 30.669 

Contribuições entregues 2.309 2.299 
Ganhos/ (perdas) actuariais (295)
Benefícios pagos (1.459) (1.424)
Retorno esperado dos activos 2.055 1.261 

A 31 de Dezembro 35.415 32.805  
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Os impactos do plano na demonstração dos resultados consolidados são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Custo do serviço corrente 505 373 
Juros 2.117 2.273 
Outros benefícios (2.055) (1.710)

Total incluido nos custos com pessoal 567 936  
 
 
Os impactos dos ganhos e perdas actuariais na demonstração dos rendimentos e gastos do 
exercício são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Ganhos e perdas actuariais do período 3.710 8.027 
Ganhos e perdas actuariais do acumuladas 41.082 37.372  
 
 
Detalhe da natureza dos activos que constituem o fundo do plano de pensões: 
 

31.12.05 31.12.04
Obrigações 49% 47%
Aplicações de curto prazo 2% 5%
Acções 29% 26%
Imóveis 19% 24%
Outros 1% 0%

100% 100%  
 
Os activos do plano de pensões constituído não incluem acções próprias da REN ou activos não 
correntes. A taxa de retorno esperada dos activos do plano para 2005 foi determinada pelo 
Grupo EDP, a entidade com que a REN partilha o fundo, baseada numa estimativa do retorno 
esperado dos activos do plano a longo prazo, e a estratégia de investimentos a realizar.   
 
A contribuição estimada para o Plano de pensões em 2006 ascende a 1.798 milhares de euros. 
 
 
17.2. Cuidados médicos e outros benefícios 
 
O montante da obrigação reconhecida no balanço consolidado é determinado como segue: 
 
Obrigação no balanço consolidado 
 

31.12.05 31.12.04

Valor presente da obrigação fundeada 32.974 32.547 
Justo valor dos activos do plano - - 

Obrigação no balanço 32.974 32.547  
 
 
O movimento reconhecido na obrigação subjacente aos cuidados médicos e outros benefícios foi 
o seguinte: 
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Reconciliação da obrigação com cuidados médicos e outros benefícios 
 

2005 2004

A 1 de Janeiro 32.547 25.131 

Custo serviços correntes 579 396 
Custo dos juros 1.504 1.402 
Pagamento benefícios (664) (682)
(Ganhos)/perdas (3.699) 6.300 
Outros benefícios 2.707 - 

A 31 de Dezembro 32.974 32.547  
 
Os impactos do plano na demonstração dos resultados consolidados são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Custo do serviço corrente 579 396 
Juros 1.504 1.402 
Outros benefícios 2.707 - 

Total incluido nos custos com pessoal 4.790 1.798  
 
Os impactos dos ganhos e perdas actuariais na demonstração dos rendimentos e gastos do 
exercício são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Ganhos e perdas actuariais do período (3.699) 6.300 
Ganhos e perdas actuariais do acumuladas 11.969 15.668  
 
 
18 Provisões para outros passivos e encargos 
 
Os movimentos ocorridos nas rubricas de provisões podem ser decompostos como segue: 
 
Provisões – Movimentos do exercício 
 

Outros riscos 
e encargos

A 1 de Janeiro de 2004 2.852 
A 31 de Dezembro de 2004 2.852 

Constituição\reforço 295 
Variação do ano 295 

A 31 de Dezembro de 2005 3.147  
 
O montante provisionado reflecte a estimativa para eventuais pagamentos a serem efectuados na 
sequência do desfecho de processos judiciais por danos causados pela REN, em propriedades 
alheias. A provisão está reconhecida como um passivo não corrente. 
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A data de resolução destes processos judiciais está intimamente ligada às várias acções 
processuais que venham a ser adoptadas pelas várias partes, pelo que a altura do seu desfecho não 
pode ser estimada com fiabilidade. 
 
 
19 Fornecedores e outras contas a pagar  
 
A decomposição da rubrica “contas a pagar a fornecedores e outros credores”, em 31 de 
Dezembro de 2005, é como segue: 
 
Composição das contas a pagar a fornecedores e outros credores  
 

31.12.05 31.12.04

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Fornecedores
Fornecedores 158.680 158.680 168.496 168.496 

Outros credores
Outrois credores 13.059 991 14.050 7.749 991 8.740 
Fornecedores de imobilizado 76.775 76.775 57.693 57.693 

Impostos a pagar (1) 921 921 867 867 

Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento 3.781 92.046 95.827 2.977 77.109 80.086 
Outros proveitos financeiros 6.005 6.005 6.597 6.597 

Acréscimo de custos
Remunerações ao pessoal 3.345 3.345 3.084 3.084 
Outros acréscimos de custos 1.739 1.739 2.266 2.266 

264.305 93.037 357.342 249.729 78.100 327.829 Fornecedores e Out. contas a pagar  
 
 
20 Vendas e Prestação de serviços 
 
O montante de vendas e prestações de serviços reconhecidos na demonstração dos resultados 
consolidados, é detalhado como segue: 
 
Detalhe das vendas e prestações de serviços 
 

2005 2004

Vendas de Materiais
Produtos de telecomunicações 126 30 

Sub-total 126 30 

Prestação de Serviços - Mercado Interno
Concessão electricidade 361.244 281.625 
Telecomunicações 3.011 612 
Outros 152 49 

Sub-total 364.407 282.285 
Vendas e prestações de serviços 364.533 282.316  
 
 
21 Fornecimentos e serviços externos 
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O detalhe dos custos suportados com fornecimentos e serviços externos são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Custos de reserva de capacidade 93.367 92.807 
Custos de manutenção e reparação 15.124 10.376 
Custos de conexão de redes 5.622 5.287 
Honorários 4.038 3.172 
Publicidade e marketing 1.297 778 
Seguros 927 1.122 
Outros (inferiores a 1.000 milhares de euros) 5.239 4.540 

Fornecimentos e serviços externos 125.614 118.081 
 

 
Os custos de reserva de capacidade são os custos suportados pela REN no âmbito dos Contratos 
de Aquisição de Energia (CAE’s), referentes à capacidade de produção exigida aos produtores, 
para manter a todo o tempo a operacionalidade do sistema. Estes custos são reconhecidos na 
actividade de gestão global do sistema de acordo com o modelo regulatório em vigor.   
 
 
22 Custos com pessoal 
 
Os custos com pessoal incorridos durante o exercício de 2005 foram como segue: 
 
Decomposição dos custos com pessoal 
 

31.12.05 31.12.04
Remunerações

Orgãos sociais 1.928 1.681 
Pessoal 15.244 13.885 

17.172 15.566 
Encargos sociais

Prémios para benefícios reforma 5.357 2.734 
Prémios de desempenho 1.454 1.734 
Encargos sobre remunerações 5.063 4.920 
Custos de acção social 1.959 2.623 
Outros 1.631 1.439 

Sub-total 15.463 13.451 

Custos com o pessoal 32.635 29.017  
 
 
23 Outros rendimentos e Outros gastos  
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Detalhe dos Outros rendimentos  
 

31.12.05 31.12.04

Rendimentos suplementares 2.355 2.363 
Rendas de propriedades de investimento 345 351 
Dividendos de "Activos disponíveis-para-venda" 30.354 31 
Amortização de subsídios 2.977 2.856 
Outros 1.253 3.274 

1.253 37.284 8.875  
 
A rubrica de “Outros rendimentos” refere-se às rendas obtidas de edifícios classificados como 
propriedades de investimento arrendados e o aluguer operacional de alguns equipamentos. Esta 
rubrica inclui ainda o rendimento reconhecido pela amortização dos subsídios ao investimento 
relativos a activos fixos tangíveis. 
 
Os dividendos referidos referem-se maioritariamente aos dividendos distribuídos pela GALP 
relativamente aos resultados líquidos de 2004. 
 
Detalhe dos Outros gastos 
 

31.12.05 31.12.04

Custos operacionais da ERSE (5.476) (4.802)
Taxas (863) (934)
Donativos (1.033) (747)
Outros (3.800) (1.792)

(1.252) (11.172) (8.275)  
 
A rubrica de “Outros gastos” refere-se aos custos de funcionamento da ERSE facturados à REN 
para recuperação através das tarifas. As “Taxas” referem-se maioritariamente ao imposto 
municipal pago sobre os terrenos e edifícios detidos, os custos com IVA não dedutível e outros 
custos legais. “Outros” refere-se essencialmente a perdas reconhecidas no abate de activos fixos 
tangíveis no valor de 2.229 milhares de euros, decorrentes do desmantelamento de linhas por 
alteração da rede de transporte, conforme referido na Nota 7. 
 
 
24 Custos de financiamento 
 
O detalhe dos custos incorridos com financiamentos e outros custos financeiros incorridos 
durante o exercício de 2005, é como segue: 
 
Decomposição dos Custos de financiamento 
 

31.12.05 31.12.04
Custos financeiros

Empréstimos e Papel Comercial (29.330) (24.334)

Custos de financiamento (29.330) (24.334)  
 
 
25 Imposto sobre o rendimento do exercício 
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A taxa de imposto utilizada para a valorização das diferenças tributárias à data de balanço do 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 foi de 27,5% (2004: 27,5%). 
 
A reconciliação do montante de imposto é conforme segue: 
 

31.12.05 31.12.04
Resultado antes de impostos 132.247 42.450 
Taxa de imposto 27,5% 27,5%

36.368 11.674 
Ajustam coeficiente desvalorização 361 - 
Custos não dedutíveis 1.341 361 
Rendimentos não tributáveis (9.834) (2.244)
Prejuízos fiscais gerados 1) - 1.061 
Tributação autónoma 120 122 

28.355 10.973 
Imposto sobre o rendimento - corrente 298 135 
Imposto sobre o rendimento - diferido 28.057 10.838 
Imposto s/ rendimento 28.355 10.973 
Taxa efectiva de imposto 21,4% 25,8%  
 
1) – Este item de reconciliação refere-se a prejuízos fiscais para os quais não foi reconhecido o 
respectivo imposto diferidos devido à incerteza da sua recuperação. 
 
A taxa de imposto adoptada para a reconciliação do montante de imposto nas demonstrações 
financeiras consolidadas, é calculada conforme segue: 
 
Taxas de imposto corrente 
 

31.12.05 31.12.04

Taxa de IRC 25,00% 25,00%
Derrama 2,50% 2,50%

27,50% 27,50%  
 
 
26 Dividendos por acção 
 
Os dividendos pagos durante os exercícios de 2005 e 2004 foram de 46.700 milhares de euros 
(0,437 euros por acção) e 46.744 milhares de euros (€ 0,437 euros por acção), respectivamente. A 
distribuição de dividendos, relativos aos resultados de 2005, aprovada em Assembleia Geral de 
Accionistas realizada em 29 de Março de 2006, totaliza 66.395 milhares de euros, (€ 0,622 por 
acção). Estas demonstrações financeiras consolidadas não reflectem a distribuição destes 
dividendos.  
 
 
27 Compromissos 
 
Os compromissos assumidos pelo Grupo REN, à data do balanço do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2005, são como segue: 
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27.1. Compromissos para investimentos  
 
Os investimentos contratados ainda não ocorridos, na data do Balanço são como segue: 
 

31.12.05 31.12.04

Linhas 72.440 42.062 
Subestações 95.973 37.427 

168.413 79.489  
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28 Empresas Consolidadas 
 
As Empresas Subsidiárias incluídas na consolidação à data de 31 de Dezembro de 2005 eram as seguintes: 
 

Data de Capitais Volume

Denominação /Sede Actividade Principal referência Próprios Activos Passivos Negócios Grupo Individual

RENTELECOM - Comunicações 
S.A.

Av. Estados Unidos da América, 55 
- Lisboa

Estabelecimento, gestão e 
exploração de infra-estruturas 
de serviços de comunicações

31-12-2005 419 3.029 2.611 3.619 263 100,00% 100,00% 419 

OMIP - Operador do Mercado 
Ibérico de Energia, S.A. 

Av. Estados Unidos da América, 55 
- Lisboa

Organização e gestão das 
transacções e liquidações do 
Mercado Ibérico de Energia

31-12-2005 4.870 9.560 4.690 1.808 136 90,00% 90,00% 4.383 

OMI CLEAR - Sociedade de 
Compensação de Mercados de 

Energia, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55 

- Lisboa

Compensação de Operações 
a prazo que tenham por 

activo subjacente 
electricidade ou outros 

equivalentes

31-12-2005 2.570 4.086 1.516 859 70 90,00% 0,00% 2.313 

7.114 
1 Data de referência das demonstrações financeiras

Lucro / 
(Prejuízo)

% detida Valor 
balanço

 
 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas - 31 de Dezembro de 2005 

A - 143 

29 Transacções com partes relacionadas 
 
Em 31 de Dezembro de 2005, o Grupo REN era detido pela Parpública, Direcção Geral do 
Tesouro, EDP e Caixa Geral de Depósitos (Nota 15). Durante o mesmo o exercício, O Grupo 
REN efectuou as seguintes transacções com aquelas partes relacionadas: 
 
 
29.1. Vendas de produtos e serviços 
 

31.12.05 31.12.04
Vendas de produtos

Energia eléctrica - EDP 2.617.167 2.240.699 
2.617.167 2.240.699 

Prestação de serviços
Débitos diversos - EDP 7.500 1.998 

7.500 1.998  
 
Os valores apresentados como Vendas de produtos são reconhecidas maioritariamente no 
“Saldos do agente”, devido à actividade de intermediação realizada pela REN na aquisição e 
venda de electricidade. 
 
 
29.2. Compras de produtos e serviços 
 

31.12.05 31.12.04

Compra de produtos
Energia eléctrica - EDP 1.577.646 1.470.713 

1.577.646 1.470.713 

Compras de serviços
Serviços diversos - EDP 2.894 3.900 
Juros de papel comercial - CGD 11.726 11.440 
Comissões de empréstimos - CGD 376 745 
Outros juros 24 113 

15.020 16.198  
 
Os valores apresentados como compras de produtos são reconhecidos maioritariamente no 
“Saldos do agente” devido à actividade de intermediação realizada pela REN na aquisição e venda 
de electricidade.   
 
 
29.3. Remuneração da Administração 
 
Os elementos do Conselho de Administração foram considerados os únicos que se enquadram 
na definição de “key management” da IAS 24 – Partes relacionadas. 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, as remunerações auferidas pela 
Administração da REN ascenderam a 1.928 milhares de euros (2004: 1.681 milhares de euros), 
como a seguir se evidencia: 
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31.12.05 31.12.04
Salários e outros benefícios de curto prazo 1.928 1.681 

1.928 1.681  
 
 
29.4. Saldos finais resultantes de vendas/compras de produtos/serviços 
 
No final do exercício de 2005, os saldos das dívidas resultantes de transacções operacionais com 
partes relacionadas eram como segue: 
 

31.12.05 31.12.04
Dívidas de partes relacionadas

EDP - Saldo em Clientes 228.237 206.142 
EDP - Saldo em Outros Devedores 4.294 2.128 

232.531 208.270 
Dívidas a partes relacionadas

EDP - Saldo em Fornecedores 97.515 178.971 
EDP - Saldo em Outros Credores 2.659 1.765 
CGD - Programa de papel comercial 525.000 494.000 

625.174 674.736  
 
 
30 Contingências 
 
A 31 de Dezembro de 2005 existiam processos judiciais e reclamações em curso, cujo montante 
global ascendia a 3.428 milhares de euros, encontrando-se constituída uma provisão de 3.147 
milhares de euros, correspondente ao valor estimado das responsabilidades da REN. 
 
As garantias activas no final do exercício de 2005, eram como segue: 
 

Beneficiário Motivo Início 31.12.05 31.12.04

Comunidade Europeia Dar cumprimento a requisitos contratuais no âmbito de 
contrato de financiamento 16-12-2003 258 463 

Tribunal da Comarca de Viseu Caução para expropriação de 63 parcelas para a 
subestação da Bodiosa 22-10-2004 206 206 

Tribunal da Comarca da Anadia Caução para expropriação de 111 parcelas para a 
subestação do Paraimo 26-04-2005 432 - 

Tribunal da Comarca de Gondomar Prestação de caução no âmbito do processo 1037/2001
09-11-2005 150 - 

OMEL - Operador del Mercado 
Español de Electricidad

Garantir pagamentos resultantes da intervenção como 
comprador no mercado Espanhol 12-01-2001 25.000 9.500 

Camara Municipal de Odivelas Para caução de levantamento de pavimento na 
instalação de cabo subterrâneo na Linha Alto Mira – 
Sete Rios 01-08-2004 - 113 

26.046 10.281  
 
A garantia prestada à OMEL refere-se a um depósito exigido por esta para que a REN possa 
adquirir electricidade no mercado de electricidade espanhol. 
 
 
31 Eventos subsequentes 
 
Decorrente da Resolução do Conselho de Ministros nº169/2005, de 24 de Outubro, foi aprovada 
a estratégia nacional para o sector da energia, tendo o Governo determinado que se procedesse à 
revisão do quadro legislativo e regulamentar do sector, com vista à liberalização do mercado de 
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energia, à autonomização dos activos regulados do sector do gás natural e a sua junção à empresa 
operadora da rede de transporte de electricidade, neste caso a REN – Rede Eléctrica Nacional, 
SA. 
 
A separação dos activos do gás natural foi concretizada através da transacção realizada entre a 
REN e a GALP em 26 de Setembro de 2006, tendo sido atribuídos os contratos de concessão 
para as infra-estruturas de transporte de alta pressão, para as cavernas subterrâneas de 
armazenagem e para o terminal de Gás natural liquefeito em Sines, a três entidades separadas, sob 
o controlo da REN, duas das quais criadas especificamente para o efeito conforme a Resolução 
do Conselho de Ministros nº 85/2006 de 30 de Junho, com as designações de REN – Gasodutos, 
SA e REN – Armazenagem, SA. A terceira entidade encarregue da operação do Terminal de 
Sines já existia tendo sido apenas redenominada para REN Atlântico, SA. 
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Relatório de Auditoria - 31 de Dezembro de 2005 
 
 
1 Examinámos as Demonstrações Financeiras consolidadas da REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A., as quais compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 
2005, (que evidencia um total de 3.370.672 milhares de euros e um total de capital próprio de 
1.324.343 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 103.980 milhares de euros), a 
demonstração dos resultados consolidados, a demonstração dos rendimentos e gastos 
reconhecidos no exercício e a demonstração dos fluxos de caixa consolidados do exercício findo 
naquela data, e as correspondentes notas às demonstrações financeiras consolidadas.  
 
 
Responsabilidades do Conselho de Administração pelas Demonstrações Financeiras 
 
2 O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada 
destas Demonstrações Financeiras Consolidadas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. Esta 
responsabilidade inclui: a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relevante 
para a preparação e apresentação apropriada de demonstrações financeiras consolidadas que 
estejam isentas de distorções materiais, quer devidas a fraude quer a erro; a selecção e aplicação 
de políticas contabilísticas apropriadas; e o apuramento de estimativas contabilísticas que sejam 
razoáveis nas circunstâncias. 
 
 
Responsabilidades do Auditor 
 
3 A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre estas demonstrações 
financeiras consolidadas, baseada na nossa auditoria. Conduzimos a nossa auditoria em 
conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas Normas exigem que 
cumpramos com requisitos éticos e planeemos e executemos a auditoria com o objectivo de 
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas não 
contêm distorções materialmente relevantes. 
 
4 Um exame envolve a execução de procedimentos destinados a obter prova de auditoria 
sobre as quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras consolidadas. Para 
tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação de as demonstrações financeiras das empresas 
incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos 
em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulgações nelas constantes e (ii) a verificação das operações de consolidação. Os procedimentos 
seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
material das demonstrações financeiras consolidadas, quer devido a fraude quer a erro. Ao 
efectuar essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a 
preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras consolidadas pela Sociedade 
a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não 
com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Sociedade. 
Uma auditoria também inclui a avaliação da adequação das políticas contabilísticas usadas e da 
razoabilidade das estimativas contabilísticas efectuadas pela Administração, bem como a avaliação 
sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas. 
 
5 Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
 
Opinião 
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6 Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras consolidadas apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 
financeira consolidada da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro 
de 2005, o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa do ano então findo, em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na 
União Europeia. 
 
 
Lisboa, 22 de Maio de 2007  
 
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.  
representada por: 
 
Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C. 
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I - Memória descritiva e pressupostos utilizados na preparação das Demonstrações 
financeiras consolidadas pró-forma da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
a 31 de Dezembro de 2006 
 
 
Introdução 
 
Estas notas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras pró-forma e fazem 
parte integrante das mesmas. 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas pró-forma foram preparadas com base nos 
elementos constantes no “contrato promessa de compra e venda” celebrado entre a 
TRANSGÁS, Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A., TRANSGÁS SGPS, S.A., GDP SGPS, 
S.A. e REN, S.A., datado de 30 de Agosto de 2006 e anexo à escritura de Transmissão Parcial de 
Estabelecimento Comercial datada de 26 de Setembro de 2006, bem como as demonstrações 
financeiras POC e as demonstrações financeiras IFRS das sociedades que constituem o Grupo 
REN. Foram igualmente utilizados o Balanço “Unbundling” e a Demonstração dos resultados 
“Unbundling” preparados e apresentados pela Galp Energia. 
 
 
1 Rede (REN Gasodutos, S.A.) 
 
Aquisição, à data de referência de 26 de Setembro de 2006, por 419.895 mil Euros de um 
conjunto de activos no valor de 738.000 mil Euros, correspondentes a:  

i. rede de transporte que inclui a fibra óptica;  
ii. empréstimo a receber da CMLB;  
iii. participações financeiras em duas sociedades (CMLB e BT); 

 
líquido dos passivos correspondentes: 

i. dívida líquida afecta à rede no valor de 309.255 mil Euros; 
ii. saldo liquido entre as disponibilidades dos gasodutos no valor de 8.245 mil Euros e a 

dívida dos gasodutos no valor de 17.095 mil Euros, originando um valor de dívida 
líquida de 8.850 mil Euros. 

 
Registo contabilístico 
 
Para efeitos do registo contabilístico desta transacção foram considerados os valores dos capitais 
próprios IFRS da Sociedade REN Gasodutos, S.A. constituída em 26 de Setembro de 2006. 
 
A 31 de Dezembro de 2006 foram efectuados os ajustamentos em Balanço correspondentes a 9 
meses de operação (ajustamento1). 
 
Na demonstração dos resultados consolidados pró-forma a 31 de Dezembro de 2006, foram 
incorporados os resultados gerados pela actividade da Sociedade REN Gasodutos, S.A., para os 9 
meses anteriores à sua constituição, tendo por base a informação financeira relatada pela Galp 
Energia, ou seja manteve-se a mesma estrutura de custos e proveitos aí registados, tendo para o 
efeito sido considerado (ajustamento 1): 

(a) os proveitos da tarifa a cobrar pela REN à Transgás (correspondentes a um custo 
unitário de 0,0205 Euros/m3(n)), pela utilização da rede. Pressupõe-se que esta tarifa 
exclui a taxa de regaseificação e inclui os custos anteriormente suportados pela 
Transgás junto da ERSE; 

(b) e adicionalmente um custo com imposto do exercício que resultou da aplicação da 
taxa (27,5%) à diferença entre os custos e os proveitos da actividade “rede”; 

 
 
2 Armazenagem (REN Armazenagem, S.A.) 
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Aquisição de um conjunto de activos (instalações de armazenamento subterrâneo de gás natural) 
pelo montante de 60.521.778,43 Euros, correspondente ao valor dos activos (91.121 mil Euros) 
líquido de amortizações e dos subsídios recebidos (30.599 mil Euros). Por ser a política da REN 
ambos os valores foram apresentados separadamente no activo e no passivo. A este montante é 
acrescido o valor correspondente ao “cushion gás” reportado a 31 de Maio de 2006 no montante 
de 15.864 mil Euros. O valor do “cushion gás”, pela sua natureza, foi registado em imobilizado 
corpóreo. 
 
Foi constituída a Sociedade REN Armazenagem, S.A. em 26 de Setembro de 2006 (ajustamento 
2). 
 
A actividade de armazenagem de acordo com o “contrato de acesso ao armazenamento 
subterrâneo” prevê no seu Anexo 1 o pagamento de uma tarifa válida para aplicação no ano 
2006. Esta tarifa tem duas componentes, uma fixa no montante anual de 9.277.157 € e outra 
variável associada à injecção de gás natural no valor de 0,0014 €/m3(n), a pagar pelo “utilizador” 
por cada m3 (n) injectado no armazenamento subterrâneo (com direito à consequente extracção). 
Adicionalmente, em cada operação de injecção, o “utilizador” deverá entregar ao OAS um 
volume adicional de gás equivalente a 1.5% do volume a injectar, destinado a cobrir o 
autoconsumo associado a esta operação. 
 
Para 31 de Dezembro de 2006, foram registados os proveitos, da componente fixa da tarifa, 
relativos aos duodécimos dos 9 meses de exercício anteriores à constituição da Sociedade, bem 
como a componente variável, tendo por base um volume de 81 Mm3 injectados no 
armazenamento durante os 9 meses de exercício anteriores à constituição da Sociedade 
(ajustamento 2). 
 
O cálculo dos proveitos teve por base as tarifas previstas no Anexo 1 do “contrato de acesso ao 
armazenamento subterrâneo” celebrado entre a TRANSGÁS, Sociedade Portuguesa de Gás 
Natural, S.A. e a REN Armazenagem, S.A., datado de 26 de Setembro de 2006. 
 
 
3 Terminal de Gás Natural Liquefeito (REN Atlântico, S.A.) 
 
De acordo com a clausula 5ª, 1 (c) do contrato promessa, procedeu-se à aquisição da totalidade 
das acções da Transgás Atlântico (Sociedade Portuguesa de Gás Natural Liquefeito, S.A.) por 
29.974.011,03 Euros (valor dos capitais próprios POC – 11.643.817,54 Euros - acrescidos de 
18.330.193,49 Euros de créditos de accionistas). 
 
A 31 de Dezembro de 2006, foram registados os resultados da Sociedade REN Atlântico, S.A. 
relativos aos 9 meses de exercício anteriores à sua aquisição pelo Grupo REN por, em resultado 
do processo de consolidação, estes terem sido anulados nas demonstrações financeiras 
consolidadas da REN em 31 de Dezembro de 2006 (ajustamento 3).  
 
 
II - Conteúdo formal das demonstrações financeiras consolidadas pró-forma a incluir no 
prospecto 
 
As Demonstrações Financeiras Consolidadas Pró-forma, apresentadas de seguida, em milhares de 
Euros, consistem no balanço consolidado pró-forma à data de 31 de Dezembro de 2006 e a 
demonstração consolidada dos resultados por naturezas, pró-forma, para o período findo naquela 
data, onde estão reflectidos os efeitos da (i) aquisição de um conjunto de activos e passivos 
regulados (rede de transporte) que incluem as participações financeiras de duas sociedades 
(Gasoduto Braga-Tuy S.A. e Gasoduto Campo Maior-Leiria-Braga, S.A.), (ii) da aquisição de um 
conjunto de activos regulados (instalações de armazenagem) e (iii) da aquisição da sociedade 
Transgás Atlântico (Sociedade Portuguesa de Gás Natural Liquefeito, S.A.), ocorridos em 26 de 
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Setembro de 2006, e nos resultados das operações para o período findo à data de 31 de 
Dezembro de 2006. 
Preparámos as demonstrações financeiras consolidadas pró-forma com base nas nossas 
demonstrações financeiras IFRS consolidadas a 31 de Dezembro de 2006. Foram igualmente 
utilizadas as demonstrações financeiras “Unbundling” preparadas e apresentadas pela Galp 
Energia. Esta informação financeira deve ser lida em conjunto com as restantes demonstrações 
financeiras consolidadas constantes deste prospecto. Estas demonstrações financeiras 
consolidadas pró forma são incluídas a título ilustrativo, e não pretendem constituir 
representação da posição financeira consolidada ou dos resultados líquidos, nem naquela data 
nem no futuro, que resultariam caso as operações acima descritas tivessem ocorrido na data 
anteriormente referida. 
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Balanço consolidado pro forma, 31 Dezembro 2006
REN SGPS, S.A.

REN - IFRS REN - IFRS
Consolidado REN REN REN Consolidado

Gasodutos Armazenagem Atlântico
31.12.2006 9 meses 9 meses 9 meses 31.12.2006

real Ajustamento 1 Ajustamento 2 Ajustamento 3 Pró-forma
ACTIVO auditado não auditado

Não corrente
Activos fixos tangíveis 2.523.496  (13.530) -                       -                       2.509.966
Activos financeiros -                     -                       -                       -                       -                         
Propriedades de investimento 464.136 -                       -                       -                       464.136
Participações em joint ventures 2.577 6.361 -                       -                       8.938
Activos por impostos diferidos 19.647 -                       -                       -                       19.647
Activos disponíveis para venda 1.033 -                       -                       -                       1.033
Empréstimos concedidos e contas a receber 354.907 -                       -                       -                       354.907

3.365.796 3.358.628
Corrente
Existências 3.089 -                       -                       -                       3.089
Empréstimos concedidos e contas a receber 422.466 -                       -                       -                       422.466
Activos por impostos a receber 94 -                       -                       -                       94
Depósitos caução 13.913 -                       -                       -                       13.913
Caixa da transacção -                     -                       -                       -                       -                         
Caixa e equivalentes de caixa 55.482 25.857 7.071 -                       88.410

495.044 527.972

Total do Activo 3.860.840 3.886.600

CAPITAL PRÓPRIO
Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital
Capital social 534.000 -                       -                       -                       534.000
Outras reservas 33.634 -                       -                       -                       33.634
Resultados acumulados  (30.959) -                       -                        (6.351)  (37.310)
Resultado do exercício atribuível a detentores do capital 496.047 13.549 5.127 6.351 521.074

1.032.722 1.051.398
Dividendos relativos ao resultado de 2006 (87.000)             -                       -                       -                        (87.000)
Interesses minoritários 500                  -                       -                       -                       500
Total do Capital Próprio 946.222 964.898

PASSIVO
Não corrente
Empréstimos obtidos 686.544 -                       -                       -                       686.544
Passivos por impostos diferidos 204.901 -                       -                       -                       204.901
Obrigações de benefícios de reforma e outros 37.388 -                       -                       -                       37.388
Contas a pagar a fornecedores e outros credores 211.563 -                       -                       -                       211.563
Provisões para outros passivos e encargos 45.731 -                       -                       -                       45.731

1.186.127 1.186.127
Corrente
Contas a pagar a fornecedores e outros credores 473.332 -                       -                       -                       473.332
Passivos por impostos a pagar 47.326 5.139 1.945 -                       54.410
Empréstimos obtidos 1.193.920 -                       -                       -                       1.193.920
Depósitos caução 13.913 -                       -                       -                       13.913

1.728.491 1.735.575

Total do Passivo 2.914.618 2.921.702

Total do Capital Próprio e do Passivo 3.860.840 3.886.600

GÁS
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DR consolidados pro forma, 31 Dezembro 2006
REN SGPS, S.A.

REN - IFRS REN - IFRS
Consolidado REN REN REN Consolidado

Gasodutos Armazenagem Atlântico
31.12.2006 9 meses 9 meses 9 meses 31.12.2006

real Ajustamento 1 Ajustamento 2 Ajustamento 3 Pró-forma
auditado não auditado

Vendas 112                  -                       -                       -                       112
Prestações de serviços 387.608            63.017 7.071 25.395 483.091
Proveitos operacionais 387.720 483.203

Custo das vendas (98)                   -                       -                       -                        (98)
Fornecimentos e serviços externos (130.866)            (23.437) -                        (2.541)  (156.844)
Custos com pessoal (33.979)              (5.504) -                        (1.116)  (40.598)
Amortizações do exercício (88.896)              (13.530) -                        (10.547)  (112.972)
Provisões para riscos e encargos (42.584)             -                       -                       -                        (42.584)
Imparidade de contas a receber -                      (275) -                       -                       (275)                     
Imparidade de activos (102.476)           -                       -                       -                        (102.476)
Outros Ganhos / (Perdas), líquidos 619.898  (1.314) -                       3.609 622.193
Custos operacionais 220.999 166.346

Resultado Operacional 608.719 649.549

Ganhos / (Perdas) financeiros, líquidos (41.603)              (6.629) -                        (6.032)  (54.264)
(perdas)/ganhos em joint ventures 2.577 6.361 -                       -                       8.938
Resultado antes de impostos sobre lucros 569.693 604.223

Imposto sobre o rendimento do exercício (73.213)              (5.139)  (1.945)  (2.419)  (82.716)
Resultado líquido do exercício 496.480 521.507

Atribuível a:
Detentores do capital 496.047 13.549 5.127 6.351 521.074
Interesses minoritários 433                  -                       -                       -                       433

496.480 13.549 5.127 6.351 521.507

GÁS

 
 
 
Ajustamentos: 
 
Ajustamento 1)  
Registo da aquisição à data de referência de 26 de Setembro de 2006, de um conjunto de activos e 
passivos regulados (rede de transporte e respectivo financiamento) e das participações das 
sociedades gasoduto pelo montante global de 419,895 milhões de Euros, tal como descrito no 
contrato de compra e venda. 
A 31 de Dezembro de 2006 foram efectuados os ajustamentos em Balanço correspondentes aos 
9 meses de exercício anteriores à sua constituição. 
Na demonstração dos resultados consolidados pró-forma a 31 de Dezembro de 2006, foram 
incorporados os proveitos da tarifa a cobrar pela REN à Transgás pela utilização da rede, 
ponderados para os 9 meses de exercício anteriores à constituição da Empresa (correspondentes 
a um custo unitário de 0,0205 Euros/m3(n)). Pressupõe-se que esta tarifa exclui a taxa de 
regaseificação e inclui os custos anteriormente suportados pela Transgás junto da ERSE. Foi 
igualmente incorporada a mesma estrutura de custos relatada pela Galp Energia, ponderada para 
os 9 meses de exercício anteriores à constituição da empresa e, considerado imposto do exercício 
(27,5% dos resultados gerados). 
 
Ajustamento 2) 
Registo da aquisição de um conjunto de activos e passivos regulados (instalações de 
armazenagem subterrânea) pelo montante de 76,39 milhões de Euros, tal como descrito no 
contrato de compra e venda. 
Foi constituída a Sociedade REN Armazenagem, S.A. em 26 de Setembro de 2006. 
Incorporação dos proveitos provenientes da aplicação da Tarifa (fixa + variável) conforme 
definido no Anexo 1 do “contrato de acesso ao armazenamento subterrâneo”. Para efeito destas 
demonstrações financeiras a 31 de Dezembro de 2006, foram registados os proveitos, da 
componente fixa da tarifa, referentes aos 9 meses de exercício anteriores à constituição da 
Sociedade, bem como a componente variável, tendo por base um volume de 81 Mm3 injectados 
no armazenamento durante os 9 meses de exercício anteriores à constituição da sociedade. 



REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
Demonstrações Financeiras Consolidadas Pró-Forma- 31 de Dezembro de 2006 

A - 153 

Foram igualmente reflectidos os ajustamentos em Balanço correspondentes aos 9 meses de 
exercício anteriores à sua constituição. 
 
Ajustamento 3) 
A 31 de Dezembro de 2006, foram registados os resultados da Sociedade REN Atlântico, S.A. 
relativos aos 9 meses de exercício anteriores à sua aquisição pelo Grupo REN por, em resultado 
do processo de consolidação, estes terem sido anulados nas demonstrações financeiras 
consolidadas da REN em 31 de Dezembro de 2006. 
 
Foram igualmente reflectidos os ajustamentos em Balanço correspondentes aos 9 meses de 
exercício anteriores à sua constituição. 
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Parecer de Auditoria sobre a informação financeira consolidada pró-forma - 31 de 
Dezembro de 2006 
 
 
Introdução 
 
1 Para efeitos de inclusão no prospecto de oferta publica de venda e de admissão à 
negociação de acções representativas de parte do capital da REN – Redes Energéticas Nacionais, 
SGPS, S.A. (REN), examinámos a informação financeira consolidada pró-forma, a qual 
compreende o balanço consolidado pró-forma a 31 de Dezembro de 2006 (que evidencia um 
total de 3.886.600 milhares de euros, e um total de capital próprio de 964.898 milhares de euros, 
incluindo um resultado líquido de 521.074 milhares de euros). Esta informação financeira 
consolidada pró-forma destina-se a simular a posição financeira consolidada da REN em 31 de 
Dezembro de 2006 e os resultados consolidados das suas operações nessa data, caso a aquisição 
dos activos afectos às actividades reguladas de gás natural, tivesse ocorrido em 1 de Janeiro de 
2006 e tomando em consideração os pressupostos indicados no parágrafo 2 abaixo. 
 
 
Bases de preparação e responsabilidades 
 
2 A informação financeira consolidada pró-forma resulta da incorporação nas 
demonstrações financeiras consolidadas da REN em 31 de Dezembro de 2006, preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União 
Europeia e de um conjunto de ajustamentos necessários à simulação dos efeitos retroagidos a 1 
de Janeiro de 2006. Os principais ajustamentos considerados foram os resultantes: (i) da aquisição 
de um conjunto de activos e passivos regulados (rede de transporte) que incluem as participações 
financeiras de duas sociedades (Gasoduto Braga-Tuy S.A. e Gasoduto Campo Maior-Leiria-
Braga, S.A.), (ii) da aquisição de um conjunto de activos regulados (instalações de armazenagem) 
e (iii) da aquisição da sociedade Transgás Atlântico (Sociedade Portuguesa de Gás Natural 
Liquefeito, S.A.). 
 
3 É da responsabilidade do Conselho de Administração da REN a preparação da 
informação financeira consolidada pró-forma bem como a adopção de políticas e critérios 
contabilísticos e a quantificação dos ajustamentos. A nossa responsabilidade consiste na emissão 
de um relatório nos termos referidos pelo Anexo II item 7 do Regulamento (CE) nº809-2004. 
Não somos responsáveis por expressar qualquer outra opinião sobre a informação financeira 
consolidada pró-forma ou sobre algum dos elementos que a constituem. 
 
 
Âmbito 
 
4 A nossa revisão da preparação da informação financeira consolidada pró-forma foi 
efectuada de acordo com as normas internacionais de auditoria emitidas pelo IFAC aplicáveis a 
exames que não sejam auditorias ou exames simplificados de informação financeira histórica. O 
nosso trabalho consistiu na realização dos seguintes procedimentos: 
 
a) Verificação de que a informação financeira consolidada pró-forma teve como base as 
demonstrações financeiras consolidadas da REN em 31 de Dezembro de 2006 preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União 
Europeia, que foram sujeitas a uma auditoria e sobre as quais emitimos opinião em 22 de Maio de 
2007;  
 
b) Verificámos que na preparação dos ajustamentos mencionados no parágrafo 2 acima 
foram aplicados princípios e critérios consistentes com os utilizados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas da REN em 31 de Dezembro de 2006 preparadas de 
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acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União 
Europeia;  
 
c) Verificação da adequação dos ajustamentos face aos eventos expressos no parágrafo 2; 
 
d) Testámos aritmeticamente a inclusão dos ajustamentos na referida informação financeira 
consolidada pró-forma. 
 
 
Parecer 
 
5 Com base no trabalho efectuado, somos do parecer que (i) a informação financeira 
consolidada pró-forma da REN em 31 de Dezembro de 2006 foi preparada de forma adequada e 
(ii) de forma consistente com as políticas e critérios contabilísticos utilizados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas de 31 de Dezembro de 2006 de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia. 
 
6 Esta informação financeira consolidada pró-forma, por se referir a uma situação 
simulada, não representa a situação financeira e patrimonial da REN nem os resultados 
consolidados das suas operações em 31 de Dezembro de 2006, que poderiam resultar em 
situações reais, nem inclui toda a informação e divulgações necessárias para uma apresentação 
verdadeira e apropriada de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal 
como adoptadas na União Europeia. 
 
 
Lisboa, 30 de Maio de 2007  
 
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.  
representada por: 
 
Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C. 
 
 




